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  הקדמה

א  "ש זיע"ל שהיה תלמיד הרש"יעקב שאלתיאל ניניו זצ'  רהגדול המקובל 
תיקון " שפת אמת"קונטרס " אמת ליעקב"ו בספר העתיק" בית אל"וממקובלי 

  .וזה לשונו, ש"מכתב ידו של הרש, זה

אם , בחודש שיהיה מולד החודש עשר שעות קודם ראש חודש ,ורבשנת העיב
ובלילה שניה , דהיינו שיפסוק מבעוד יום, ז שעות קודם המולד"יתענה האדם ל

שמות דף ישב בתענית עד עת המולד ויקרא בתחילת הלילה בזוהר הקדוש 
. וספרא דצניעותא כולו. הנה אנכי שולח מלאך לפניך עד סוף הפרשה, ד"קכ

' ר' ב עמוד ב"ובפרשת פקודי רס', ומשה וכו', ט עמוד ב"יתרו דף ע' ובפ
עד ' איש מזרעך וכו' עמוד ב' ובזוהר ויקרא דף צ. שמעון פתח עד סוף הפרשה

מ צו את בני ישראל עד "ובפרשת פנחס דף ר. ז באשרי כי אשרוני בנות"דף צ
כתר אין ח ו"ז בלולה בשמן כתית עד דף רנ"ובדף רמ. ב והא אוקימנא"דף רמ

 פעמים שעולה כמנין' ובסוף הלילה יאמר התהלים ב. והאידרא רבה. סוף איקרי
ויעלו לו לארבע מאות  ,ויאמר התפילה הסדורה לליל חג השבועות, ר"כפ

 ,וכשיהיה המולד אז יפסוק תעניתו. ועון הקרי' תעניות ויתוקן עון חילול ה
אמן כן יהי , תה השנהולא יהיה ניזוק באו, ומובטח לו שהוא בן העולם הבא

  .עד כאן לשון הזהב. רצון

  .שם וזה לשונו" אמת ליעקב"וכתב עוד בספר 

ושל משמרת ערב ' וקודם הלימוד יאמר התפילה של קודם הלימוד של ליל ו
  .ראש חודש המובא בספר חמדת ימים בחלק השבת ובחלק ראש השנה

תיקון עון חילול ז שעות ל"בעת קבלת התענית יקבל בפירוש שהוא מתענה ל גם
  .טבילות ויאמר ויהי נועם' וקודם כל יטבול ג. ועון הקרי' ה

ל דמה שכתב "אר ז'ר דוד מג"עוד מצאתי כתוב מכתב יד הרב החסיד כמוהר
אלא אתא , לאו דווקא, עשר שעות צריך שיהיה המולד קודם ראש חודש

, טוב אבל אם הוא פחות מזה הוא יותר, לאפוקי שלא יהיה יותר מעשר שעות
  ".אמת ליעקב"' עד כאן לשון הר. וכך אנו נוהגים, שהוא יותר קרוב לראש חודש

ושנהגו , ש נאמנו מאוד שהם מכתב ידו ממש"הרי שהעיד בגודלו שדברי הרש
ל "אר ז'ר דוד מג"ושהמקובל הגדול הרב החסיד כמוהר, על פיו מקובלי בית אל

פלפל בזה ". ץ חייםע"סיכום כל הספר הקדוש " חסדי דוד"מחבר קונטרס 



 

ש שגם בפחות מעשר שעות שייך תיקון זה ושסמכו עליו "וביאר את דברי הרש
ומי יבא להרהר אחרי דבריהם ולפקפק . מקובלי בית אל לעשות כפי דבריו

  .באמיתות הענין

שהלך ל כתב "יהודה פתייא זצ' ר ח"למקובל האלהי מו" מנחת יהודה"ובספר 
  .וזה לשונו, שאלות' עלה ושאל דהרוח בשליחותו לבית דין של מ

בענין התענית של שלשים ושבע שעות של שנת העיבור , שאלה שלישית
האם אמת הוא שיעלה לו במקום ארבע ', ז עמוד ב"הנזכרת באמת ליעקב דף קי

  .מאות תעניות

חצי  אבל תאמר לציבור שישארו בתעניתם עד עבור, אין רשות להודיע. תשובה
נראה לי לפי שעיקר המולד הוא על חשבון . המולד שעה וחמישה דקים מזמן

חצי שעה  ויש הפרש בין בבל לארץ ישראל, ולא על ארץ בבל, ארץ ישראל
ולכן אמרו הבית דין שישארו בני בבל בתעניתם עד זמן המולד , וחמישה דקים

  .עד כאן לשונו. של ארץ ישראל

עי שמם בתור צבאות דפקי' ועתה באו שועלים קטנים מחבלים כרמים כרם ה
ומפקפקים בזה ומונעים את עם ישראל מלעשות התיקון בטענות  ,מקובלים

ם מחבלים אלו לפקפק ולזלזל בכל דבר "כי כן דרכם של מקובלי ,שוא ומדוחים
טוב וחשוב ולהכניס ספקות בלב אחינו בני ישראל כדי למנעם מתיקון חשוב 

לקרר לבות " ך בדרךאשר קר"ספק ' ואין ספק ששרשם בעמלק העולה בגי, זה
וכבר השפיעו על חלק מהציבור התמים לבטל מנהג , בספקותיהם עם ישראל

עם נוסח  ג מידות של רחמים בימים טובים"ל לומר י"גדול וחשוב שתקן האריז
ו עצמו שהעתיק מכתב ידו "ל עצמו וכמו שהעיד מהרח"תפילה שתקן האריז

. והן בשער המצוות, כוונותוחזר ושנה עדות זו הן בשער ה, ל עצמו"של האריז
וכן נהגו שלומי אחינו בני ישראל מאות בשנים באמונת אומן וללא שום 

ם אלו שעיניהם צרה וגאוותם שחקים והפכו הקערה "עד שבאו מקובלי, פקפוק
ואנו ליה וליה עינינו שישלח לנו את משיח , אוי לנו שכך עלתה בימינו ,על פיה
  .ינום במהרה בימ"וכרת הזלזלי, צדקנו

, ש נראה דכוונתו שיעשו הלימוד בלילה שני"והנה מריהטא דלישנא של הרש
וכן עמא , כך נהגו המקובלים כפי הידוע לי, י שהדבר איננו ברור לגמרי"ואעפ
  .דבר



 

התפילה של קודם הלימוד  אמנם מה שכתב האמת ליעקב לומר לפני הלימוד
ימים בחלק השבת  ושל משמרת ערב ראש חודש המובא בספר חמדת' של ליל ו

ש שלא התייחס לספרי קבלה שלא כתבם "זה אינו מהרש .ובחלק ראש השנה
אמנם מקובלי , וכמבואר בתשובתו לחכמי תוניס שבספרו נהר שלום, ו"מהרח

בית אל באותם שנים נהגו לומר התפילות שבספר זה כי לא ידעו מי בעל 
י נביאו של "שר אבל בדור שאחריו כשנשמע שמחברו הוא נתן העזתי, דברים

כולל התפילה של פתיחת ההיכל בראש (י בטלו את כל התפילות שבספרו "צ שר"ש

י עמודיה סדר "ואנכי תיקנת, אין לומר תפילה זו קודם הלימוד ולכן )חודש
תפילה המתאים לתיקון זה על פי סדר התיקון לחטא זרע לבטלה שכתב ראש 

ובסוף  ,בתוספת נופך" ון חכמיםלש"יוסף חיים בספרו ' כל בני הגולה רבינו הר
א לאמרה בסוף לימוד של ליל חג "א זיע"הלימוד העתקתי התפילה שתקן החיד

  .ואשריו למי שיוכל לעשות תיקון זה אם בריאותו מאפשרת זאת. השבועות

כדאי , ונראה לי שמי שאינו יכול מסיבה כל שהיא לעשות תיקון נפלא וגדול זה
כי כל לילה , ש בלילה שלפני המולד"קן הרששלפחות יעשה הלימוד בסדר שתי

, ואולי בלילה זה ובסדר זה ירויח יותר, שלם של לימוד הוא תיקון לכרת אחת
  .ואפילו ריוח כל שהוא בעניינים אלו חשוב הוא ואין להחמיצו

ויהי רצון שזכות התשובה תעמוד לנו ולבנינו עד עולם ונזכת לגאולה אמיתית 
  .א"בב

   

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  .התיקון וזה סדר

ז לחודש אחר חצות היום"ביום כ
1

  .יטבול שלש טבילות 

ׁשֹוֵמַע "ִויַקֵּבל ַּתֲעִנית ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה ְּבִבְרַּכת , ִיְתַּפֵּלל ִמְנָחה ִמְּבעֹוד יֹום
  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשֹּיאַמר , "ְּתִפָּלה

א ִקֵּבל ַּתֲעִנית  , ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ֲעִמיָדה, ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחהִאם 
ֶנְחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲעִנית ְוָצִרי , ֶׁשל ִמְנָחה ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות) ְׁשמֹוֵנה ֶעְׂשֵרה(

  .ְלִהְתַעּנֹות

  :ְוֶזה ֹנַסח ַקָּבַלת ַהַּתֲעִנית

 י ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר ַלְיָלה ְויֹום ְוַלְיָלהֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעלַ , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
המולד של   ְַעד ז שעות"שלאחריו וחלק מן היום שלאחריו למעלה מל

ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ַּבֲעוֹון , ֲאֶׁשר ָחָטאִתיכדי לתקן  .)פלוני(ראש חודש 
ְוַעד ַהּיֹום  ְּבִגְלּגּול ֶזה ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ובעון הקרי' חילול ה

ַוֲהֵריִני ַמְתנֶה(, ַהֶּזה
2

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות  ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה , ֶׁשִאם 
א ׁשּום ָעֹון , ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲעִנית אּוַכל ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות ְל

 ָּברּו י ְוָדִמי ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁשַוֲהֵריִני ִמְתַּכֵּון ְּבַתֲעִנית ֶזה ְלַהְקִריב ֶחְלּבִ  ).ְּכָלל
ִויִהי . ְלַכֵּפר ַעל ַחֹּטאַתי, הּוא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ַהִּנְקָרב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבחַ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתֵּתן ִלי ֹּכַח , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ְיֹהָוה יאהדונהי ֱא
  .ֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲעִניִתי ְוִתְרֵצִני ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּביםּוְתקַ , ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי

ואם , ומיהוא פשוט שאין זה לעיכובא, כך מסתברים הדברים שבאמת ליעקב. 1
שאם , וגדולה מזאת קאמינא, אי אפשר לו לטבול אלא בבוקר שיטבול כשיוכל

גם ללא  לא ימנע מלעשות תיקון זה, אי אפשר לו כלל לטבול מחמת אונס
ואף על פי שהבאים אחריו , ש לא התנה זה בדבריו"כי רבינו הרש, טבילות

  .בריהם לעיכובאדלא יתכן ש, ואין להקל בדבריהם, כתבו זאת

ואם לא יוכל להתענות יעשה , עדיף שלא יאמר תנאי זה שנדפס בין הסוגריים. 2
   .התרה בפני שלשה

  .ַהַחָּמהְגֹמר ֲאִכיָלתֹו ִלְפֵני ְׁשִקיַעת זהר ליִ 



א וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

  

  :ִלְפנֵי ַהִּלּמּוד ַּבַּלְיָלה ֹיאַמר ַּבָּקָׁשה זוֹ 

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו , ְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכיְנֵתיּהוְלֵׁשם ִיחּוד קֻ 
, ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל )יהוה(ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ְלַיֲחָדא ֵׁשם י, ּוְדִחילּו
ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל , ִכי ָּבא ִלְלֹמד ְּבַלְיָלה ֶזה ְּבִסְתֵרי ּתֹוָרה ּוְּבְתִהִּליםִהּנֵה ָאנֹ 

ֲאֶׁשר ַחָּטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ֵמעֹוִדי ְוַעד ָעַּתה ְּבִגְלּגּול ֶזה ּוְבִגְלּגּוִלים 
ְוָׁשב ֵאֶלי ַוֲהֵרי ָאֹנִכי ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה . ֲאֵחִרים

ּוִמְתָחֵרט ֲחָרָטה ְּגמּוָרה ּוְׁשֵלָמה ַעל ָּכל ֲאֶׁשר , ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְבָכל ֵלב
ה "ח ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוָׁשּסָ "ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי ְוָעַבְרִּתי ַעל ַרמַ 

א ַתֲעֶׂשה ְוַעְנֵפיֶהם ִמִּדְבֵרי ַקָּבָלה ּומִ  ּוִבְפָרט ַּבֶּמה , ִּדְבֵרי סֹוְפִריםִמְצֹות 
ְוָעַבְרִּתי ַעל ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ', ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ְּבִחּלּול ה

א ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי"ֶׁשָּכתּוב ָּבּה  , ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל, ְו
ְוָעַבְרִּתי , ֶּמה ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ַּבֲעֹון ַהֶּקִריּובַ , "ְמַקִדְׁשֶכם' ֲאִני ה

ּוָפַגְמִתי , "ְוִנְׁשַמְרָּת ִמָּכל ָּדָבר ָרע"ַעל ַמה ֶׁשָּכַתְבָּת ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה 
ָּכל ֲאֶׁשר ִיְרָאה ָוַפַחד ָּתֹבא ִּבי ְּבָזְכִרי . ְּבתֹוָרֶת ּוְבַאְחּדּוֶת ּוְבִיחּוד ְׁשֶמ

ָאְמנָם ַעל ַרֲחֶמ ַהְּפׁשּוִטים ָּבַטְחִּתי ִּכי ְיִמיְנ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל . ִהְכַעְסִתי
, ּוְמַקֵּבל ֲאִני ָעַלי ֹעל ַמְלכּוְת ִיְתָּבַר ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה. ָׁשִבים

ֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחדְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהוָ "ְואֹוֵמר ְּבַאֲהָבה ְׁשֵלָמה  ּומּוָכן , "ה ֱא
ִּתְתָּבַר ָלֶנַצח צּוֵרנּו ַמְלֵּכנּו . ֲאִני ִלְמֹסר ַעְצִמי ַעל ִיחּוד ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמ

ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמ ָלַעד ַמְלֵּכנּו ָהֵאל ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול . ְוגֹוֲאֵלנּו ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים
, ְוִהְנִני ְמַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין. ָבָאֶרץְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּו

ַוֲאַנְחנּו ְמָבְרִכים . ְלַמַען ִׁשְמ ְּבַאֲהָבה, ֶהֶרג ְוֶחנֶק, ְׂשֵרָפה, ְסִקיָלה
ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְמִליִכים ֶאת ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו 

ַּה , ל ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָראָהאֵ  ָקדֹוׁש ָאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמ ְוֵאין ֱא
   :ִמִּבְלָעֶדי

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוִהָּנֵׂשא ַעל , ְמ ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָד, ֱא
. ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרָצ, ֻעָּז ְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון, ָּכל ָהָאֶרץ ִּביָקָר

ְוֹיאַמר ָּכל , ְויִָבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתוֹ , ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתוֹ 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָמָל ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל , ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפוֹ  ְיֹהָוה יאהדונהי ֱא

  ).לּו ַבְקִליפֹות ְלַהְכִניַעםֲאִפי( .ָמָׁשָלה

, ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָב ,)מתפארת(ֵּתן ֶחְלֵקנּו ְּבּתֹוָרָת , ְּבִמְצֹוֶתי )מכתר(ַקְּדֵׁשנּו 
, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת, ִּביׁשּוָעָת )מלכות(ַׂשֵּמַח ַנְפֵׁשנּו  )מיסוד(
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ק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתי ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ְוָהֵאר ֵעיֵננּו ְּבתֹוָרֶת ְוָּדבֵ 
  .ֶאת ְׁשֶמ

ָאּנָא ְיֹהָוה ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ּוְלַמַען ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלַמַען 
ּוְפָׁשַעי ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ּוְתַכֵּפר ְלָכל ַחֹּטאַתי ַוֲעוֹונֹוַתי 

ּוְתַתֵּקן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעַּוִּתי ְוָהֵאר ָּכל , ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִתי ְלָפנֶי
ֵׁשמֹות ַהֹּקֶדׁש ֶׁשָּפַגְמִּתי ָּבֶהם ּוְתַלֵּקט ָּכל ִנּצֹוֵצי ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ִּפַּזְרִּתי 

א ִיַּדח  אֹור ָזרּוַע ַלַּצִּדיק . ִמֶּמּנּו ִנָּדחְוָיׁשּוב ַהֹּכל ְלֵאיָתנֹו ָהִראׁשֹון ְו
  ).ן"ע שט"קר(ָׂשְגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא , ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמ, ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה

ְקַרע ַמְמֶלֶכת , ֶהָחתּום ְּבסֹוף אֹור ָזרּוַע ַלַּצִּדיק )ע"קר(ָאּנָא ְּבֹכַח ֵׁשם 
, ֶׁשָּיְצאּו ִמֶּמִּני ְלַבָּטָלה ֵּבין ְּבאֹונֶס ּוֵבין ְּבָרצֹוןְוָכל ַהִּטּפֹות , ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה

א ִּבְמקֹום ִמְצָוה ִיְהיֶה ָעָקר  )ע"קר(ְּבֹכַח ֵׁשם , ֵּבין ְּבׁשֹוֵגג ּוֵבין ְּבֵמִזיד ֶׁש
ַחִיל ָּבַלע , ַלֲעֹקר ֶנַטע ִנּצֹוצֹות ַהְקֻדָּׁשה ֲאֶׁשר ְּבתֹו ִעְמֵקי ַהְקִלּפֹות

ְוַהִּנּצֹוצֹות ַהְקדֹוִׁשים ֵהָּמה ַיֲעׂשּו , ִמִּבְטנֹו יֹוִרֶּׁשּנּו ֵאל )ו"ת חב"ר(ֶאּנּו ַוְיִקי
ַע "ק ִלְברֹוַח ִמּתֹו ַהְקִלָּפה ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ִּכי הּוא ַרִק "ָערַ 

ֶפׁש ַהְקדֹוָׁשה ִהיא ְוַהּנֶ , ע אֹורֹות ְוַאְדַרת ָּפִנים ָהֶעְליֹוִנים"ְיַקֵּבל שָ , ְנָׁשָמה
ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה ַצִּדיק , מּוֵצאת ְוִנְטֶהֶרת ִמָּכל ָּדָבר ָרע ְוֵתָעֶׂשה טֹוב

נָא ִּגּבֹור , ַּגם ְיֹהָוה יאהדונהי ִיֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן ְיבּוָלּה, ְוטֹוב לוֹ 
  ).ש"ד יכ"נג(ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם 

ֵהינּו ַּגֵּלה ְכבֹוד ַמְלכּוְת ָעֵלינּו ְמֵהָרה, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְוהֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא . ֱא
ֶחְלֵקי ַהְּנַׁשָּמה (ּוְנפּוצֹוֵתינּו . ְוָקֵרב ְּפזּוֵרנּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים .ָעֵלינּו ְלֵעינֵי ָכל ָחי

ְוַהִביֵאנּו ְיֹהָוה יאהדונהי . ְרְּכֵתי ָאֶרץַּכֵּנס ִמּיַ  )ֶשָּלנּו ֶׁשִמְסתֹוְבִבים ַעְרִטיַלִאין
ֵהינּו ְלִצּיֹון ִעיָר ְּבִרּנָה ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיר ִמְקָדְׁש ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם ְוַקֵּים . ֱא

ֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָתנּו ַעל ְיֵדי ְצָפְניָה חֹוָז  ָלנּו ְיֹהָוה יאהדונהי ֱא
ִּכי ֶאֵּתן ֶאְתֶכם , ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם, ֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכםּבָ , ָּכָאמּור

ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה ְּבֹכל ַעֵמי ָהָאֶרץ ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר 
  .יְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאלִ , ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי, ִפי ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי. ְיֹהָוה
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  .וזה סדר הלימוד

  
ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות , ַרִּבי ִיְצָחק ָּפַתח .'ִהּנֵה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָא ְלָפנֶי ְוגוֹ 

ַמאי ַטֲעָמא . ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו, ָאְמָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל' ִּפיהּו ְוגוֹ 
ַמאי ְנִׁשיקֹות , ֶאָּלא ָהִכי ָּתנֵינָן. ַמאי ִיָּׁשֵקִניאֲ , יֱֶאָהֵבִני ִמָּבֵעי ֵליּה, ִיָּׁשֵקִני

ְּדָהא ּפּוָמא ַאְפקּוָתא , ִּדְבִגיִני ַּכ ְנִׁשיָקה ַּבֶּפה. ַאְדְּבקּוָתא ְּדרּוָחא ְּברּוָחא
ְוַדְבִקין רּוָחא , ַּבֲחִביבּוָתא, ְוַעל ָּדא ְנִׁשיִקין ְּבפּוָמא, ּוְמקֹוָרא ְּדרּוָחא הּוא

ְוַעל ָּדא ַמאן ְּדָנִפיק ִנְׁשָמֵתיּה . ְּדָלא ִמְתָּפְרָׁשן ָּדא ִמן ָּדא, ָחאְּברּו
ְוַהְיינּו . ְּברּוָחא ְּדָלא ִמְתְּפַרׁש ִמֵּניּה. ִמְתְּדַּבק ְּברּוָחא ַאֲחָרא, ִּבְנִׁשיָקה

, ֹות ִּפיהּוִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיק, ְוַעל ָּדא ָאְמָרה ְּכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל. ִאְקֵרי ְנִׁשיָקה
, ִּכי טֹוִבים ּדֹוֶדי ִמָּיִין. ְּדָלא ִיְתְּפִריׁש ָּדא ִמן ָּדא, ְלַאְדְּבָקא רּוָחא ְּברּוָחא

ּוְכִתיב ַיִין ְוֵׁשָכר ', ְוָהא ְּכִתיב ְוַגם ֵאֶּלה ְּביִַין ָׁשגּו ְוגוֹ , ַמאי ָּבֵעי ָהָכא יִַין
ִמֵּיינָּה , ַרִּבי ִחָּייא ָאַמר. ָהָכא ַיִין ַמאי ַטֲעָמא, ַאל ֵּתְׁשְּת ַאָּתה ּוָבֶני

ְוַעל ָּדא , ְויִַין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש, ָּדא ִּדְכִּתיב, ַרִּבי ִחְזִקָּיה ָאַמר. ְּדאֹוַרְייָתא
ְּדַחֵּדי ִלי יִַּתיר , ִמָּיִין. ְלֶחְדָווָתא ְּדִלָּבא, ִּכי טֹוִבים ּדֹוֶדי ִמָּיִין, ְּכִתיב

  .ִמֹּכָּלא
ֲאַמאי , ַוִּיַּׁשק יֲַעֹקב ְלָרֵחל ְוִיָּׂשא ֶאת קֹולֹו ַוֵּיְב, ְּכִתיב, ַרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר

. ּוָבָכה, ָלא יִָכיל ִלָּבא ְלִמְסַּבל, ֶאָּלא ְּבִאְתַּדְּבקּוָתא ְּדרּוָחא ָּבּה. ָקא ָּבָכה
ֶאָּלא , ֲאַמאי ָנקּוד ַוִּיָּׁשֵקהּו, יָנןָּתנֵ . ַוִּיָּׁשֵקהּו ַוִּיְבּכּו, ָהא ְּכִתיב, ְוִאי ֵּתיָמא

. ְוַנְעָּתרֹות ְנִׁשיקֹות ׂשֹוֵנא, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב, ְּדָלא ִאְתָּדַּבק ֵּביּה רּוָחא ְּכָלל
ִמְתָּדַבק , ֶאָּלא ַמאן ְּדָנִׁשיק ַּבֲחִביבּוָתא. ַמאי ְוַנְעָּתרֹות ְנִׁשיקֹות ׂשֹוֵנא

, יקּוָתא ַּדֲחִביבּוָתא ּוַמאן ְּדָלא ָנִׁשיק ַּבֲחִביבּוָתאִּבְדבֵ , רּוֵחיּה ְּברּוֵחיּה
ְּדָלא ָּדִביק , ַּגּסּוָתא. ַמאי נְַעָּתרֹות. ֶאָּלא ְונְַעָּתרֹות, ָלאו ִּבְדֵביקּוָתא הּוא

ִיָּׁשֵקִני , ּוְבִגיֵני ַּכ ְּכִתיב. ְוָלא ִאְתָּדַּבק ֵּביּה ְּכָלל. רּוֵחיּה ְּבַההּוא ְנִׁשיָקה
ָּכל ִזְמנָא ְּדקּוְדָׁשא , ָּתנָא. ְּדהּוא ְּדֵבקּוָתא רּוָחא ְּברּוָחא, ְּנִׁשיקֹות ִּפיהּוִמ 

, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב, ִּכְבָיכֹול ִאְתָּדַּבק רּוָחא ְּברּוָחא, ְּבִרי הּוא ָאִזיל ְּבִיְׂשָרֵאל
ְוָלא ִמְתָּפְרָׁשא ָּדא ִמן , ּוָתאְּבָכל ִאיּנּון ַּגְווֵני ְּדֵביק', ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבְייָ 

ָיַדע ֹמֶׁשה , ְּבַׁשֲעָתא ְּדִאְּתַמר ִהּנֵה ָאֹנִכי ׂשֵֹלַח ַמְלָא ְלָפֶני. ָּדא
ַרִּבי ַאָּבא . ָאַמר ִאם ֵאין ָּפֶני הֹוְלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה. ִּדְפִריׁשּוָתא הּוא

' אִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת ָּתִביא ֵּבית ְייָרֵ , ַמה ְּכִתיב ְלֵעיָּלא ִמן ָּדא, ָאַמר
ֶאָּלא ְּדָלא ְלָעְרָבא . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ֱאלֶהי לא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמוֹ 

ַמה ֵּבין . ִמִּסְטָרא ְּפִניָמָאה, ְּדָלא ָיְנָקא ִסְטָרא ִּדְלַבר, ִמָּלה ַּתָּתָאה ְּבִעָּלָאה
. ְּבִסְטָרא ַקִּדיָׁשא, ְוָדא ִּדְלגוֹ . ִמִּסְטָרא ִּדְמַסֲאָבא, ְלַברָּדא ִּד . ַהאי ְלַהאי
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ְּדָלא יִָניק ֵמַהאי , ַּבֲחֵלב ִאּמוֹ . ְּדִאְתְקֵרי ֵאם, ָּדא ְּכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל. ַמאן ִאּמוֹ 
. ִהּנֵה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ַמְלָא ְלָפנֶי, ְוָהָכא ְּכִתיב. ַמאן ְּדָלא ִאְצְטִרי, ִסְטָרא

ַוַּדאי ִאם ֵאין , ְּדָלא ִּתְתְּפַרׁש ִמינָן, ָהא ַקִּביְלָנא ִּבְטחֹוָנא ִמינָ, ָאַמר ֹמֶׁשה
, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר . 'ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאיפֹוא ְוגוֹ . ָּפְני הֹוְלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה

, ִּבְרִחימּוָתא ְּדִיְׂשָרֵאלִמָּלה ָּדא ָלא ָקָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ֶאָּלא 
ְוָלא ָּבֵעי . ְלַמְלָּכא ְּדֲהָוה ָּבֵעי ְלֵמיַזל ִעם ְּבֵריּה. ּוְלִאְתַּפְּייָסא ַּבֲהַדְייהּו

. ּוִמְסָּתֵפי ְלִמָּבֵעי ֵליּה ְלַמְלָּכא ְּדֵייִזיל ַּבֲהֵדיּה, ָאָתא ְּבֵריּה. ְלָׁשְבָקא ֵליּה
. ְלִמְנַטר ָל ְּבָאְרָחא, ִלְגיֹון ְּפָלן ֵיִזיל ַּבֲהָד ָהא, ַאְקִּדים ַמְלָּכא ְוָאַמר

ָאַמר . ְּדָהא ָלא ְּגָבר ְׁשִלים הּוא) בארחא(, ְלָבַתר ָאַמר ִאְסָּתַּמר ָל ִמּנֵיּה
ְוָלא ִאְתְּפַרׁש , אֹו ַאְּת ֵּתִּזיל ִעִּמי, אֹו ֲאנָא אֹוִתיב ָהָכא, ִאי ָהִכי, ְּבֵריּה

ִהּנֵה ָאֹנִכי ׂשֵֹלַח ַמְלָא , ְּבַקְדִמיָתא ָאַמר, ּוְדָׁשא ְּבִרי הּואָּכ ק. ִמיָנ
ֵּביּה ַׁשֲעָתא ָאַמר ', ּוְלָבַתר ָאַמר ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ְוגוֹ . ְלָפנֶי ִלְׁשָמְר ַּבָּדֶר

. הּו ְּבַהאיַאְׁשַּכח לְ , ָאָתא ַרִּבי ִׁשְמעֹון. 'ִאם ֵאין ָּפֶני הֹוְלִכים ְוגוֹ , ֹמֶׁשה
ַּבֲאַתר ָּדא ָלא ָאַמר ֹמֶׁשה , ֲאָבל ָּתא ֲחֵזי. ֶאְלָעָזר ְּבִרי ַׁשִּפיר ָקָאַמְרּתְ , ָאַמר
ִמּׁשּום ְּדָהָכא ָלא ִאְׁשְּתַכח . ַמאי ַטֲעָמא. ְוָלא ָאִתיב ִמָּלה ָלֳקְבֵליה, ִמִדי

ְוִאית ְּדַמְתנֵי . י ַחְבַרָּייאְלַגּבֵ , ְוָהא אֹוִקיְמנָא ִמָּלה ָּדא. ְּפִריׁשּוָתא ִמּנֵיּה
ְוֹכָּלא , ְוַכד ִיְסַּתְּכלּון ִמֵּלי ֹּכָּלא ַׁשִּפיר. ִאיְּפָכא ְוָלא ָהִכי ֵּפיְרׁשּוָה ַקְדָמֵאי

ְוָׁשַלְחִּתי , ְּבִזְמָנא ְּדָאַמר. ֵאיָמַתי ָאִתיב ֹמֶׁשה. ְּבַחד ִמָּלה ַאְמֵרי ַטֲעַמְייהּו
ְוַעל . ָסַתם ְוָלא ָּפִריׁש ִמָּלה, יב ִּכי ֵיֵל ַמְלָאִכי ְלָפנֶיּוְכתִ . ְלָפנֶי ַמְלָא

. ִּכי ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹולֹו ְוָעִׂשיָת ֹּכל ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר, ָהָכא, ָּדא ְּכִתיב
ָּלא ְוכֹ , ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ַּדְוָקא ּוְכִתיב ְוָאַיְבִּתי ֶאת אֹוְיֶבי ְוַצְרִּתי ֶאת צֹוֲרֶרי

ֹמֶׁשה ָלא , ִאי ֵּתיָמא ְּדַתְרַווְייהּו ַמְלָא ַמָּמׁש, ִרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר. ֵּביּה ַּתְליָא
ְּבִזְמנָא ִּדְכִּתיב ִאם ֵאין . ֵאיָמַתי ָאִתיב. ְּדָלא ָחָמא ּדּוְכָּתא, ָאִתיב ָעַלְייהּו

ֹמֶׁשה ָלא ָּבָעא , ֹכָּלאְּד  אְּכָלל, ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. 'ָּפְני הֹוְלִכים ְוגוֹ 
 נָא ֲאֹדנָי ְּדָהא ְּכִתיב ַוֹּיאֶמר ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶי ֲאֹדָני ֵילֵ . ַמְלָאָכא
ִּדְכִּתיב לא ְּתַבֵּׁשל ְּגִדי , ַהאי ְּדָאַמר ִרִּבי ַאָּבא, ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה. ְּבִקְרֵּבנּו

ְּכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל , ְוִאי ֵּתיָמא. ַמאי ִאּמוֹ , ָּבֵעי ֵליּהַּבֲחֵלב ָהֵאם ִמ , ַּבֲחֵלב ִאּמוֹ 
ְּכֶנֶסת , ְּדָהא ְׁשַמְענָא ְּדָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ָלאו ָהִכי, ִאּמֹו ְּדִסְטָרא ִּדְמָסֳאָבא

' יָ ִּכי ֵחֶלק יְ , ִּדְכִּתיב, ִיְׂשָרֵאל ִאיָּמא ַקִּדיָׁשא ְּבחּוָלֵקיּה ְּדִיְׂשָרֵאל ִאְתַאֲחָדא
ְוָהא ְּדַרִּבי ַאָּבא ַׁשִּפיר ְוֹכָּלא ָּדא . ַׁשִּפיר ָקָאַמְרּתְ , ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ַעּמוֹ 

ְלִסְטָרא ָּדא ּוְלִסְטָרא , ִאָמא ִאְתַאֲחָדא ְלהּו ְלֵעיָּלא ,ָּתא ֲחִזי. ְּבָדא ַּתְליָא
ִמְּנהֹון , ּוְבִגינֵי ַּכ. אַוֲחָדא ִלְׂשָמאלָ , ֲחָדא ִליִמיָנא, ּוְתֵרין ִאיּנּון, ָּדא

, ִאָּמא ַקִּדיָׁשא, ם''ְוכְֻּלהּו ַּתְליָין ְּבַהאי אֵ . ּוִמְּנהֹון ִלְׂשָמאָלא, ִליִמינָא
ְּבַׁשֲעָתא ְּדַהאי ֵאם יְָנָקא ִמִּסְטָרא . ֵאיָמַתי ִאְתַאֲחָדן ָּבּה. ְוִאְתַאֲחָדן ָּבּה
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ְּכֵדין ַּגְדיָא , א ַּתִּקיָפא ַׁשאִרי ְלִאְתַּגָּלָאהְוִחְויָ, ּוִמְקְּדָׁשא ִאְסְּתָאב, ַאֲחָרא
ִיְׂשָרֵאל ַקְּדִמין ְוֵאייָתאן , ְוַעל ָּדא. ְוִדיִנין ִמְתָעִרין, ַיְנָקא ֵמָחָלָבא ְּדִאֵּמיּה

, ַּבְעיָין ְלֵמיַמר ּוְלִמְפַּתח ֵּביּה ְּבָלָבן, ּוְבַׁשֲעָתא ְּדַמְייִתין ְלהּו, ִּבּכּוִרים
ְוָלא ִאְתְייִהיבּו , ּוְבַזְרָעא ַקִּדיָׁשא, ְלַׁשְּלָטָאה ְּביֲַעֹקב, ְּבַחְרׁשֹוי ִאֵּלין ְּדָבָעא
ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי , ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. ְוָלא ִאְתַמְּסָרן ִיְׂשָרֵאל ְלִסְטָרא ָּדא, ִּביֵדיּה

, ָקא ַההּוא ִסְטָראְוָלא ָינְ . לא ְּתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמוֹ ', ַאְדָמְת ְוגוֹ 
, ְּבִגינֵי ַּכ. ְוִדיִנין ָלא ִמְתָעִרין, ְּדָהא ָלא ִיְסְּתָאב ַמְקְּדָׁשא, ֵמָחָלָבא ְּדִאֵּמיּה

, ְוָכל ַמאן ְּדָאֵתי ִמְּסַטר ָּדא, ָלא יֵיכּול ִּבְׂשָרא ְּבָחָלָבא ָּכל ַזְרָעא ַקִּדיָׁשא
, ְּדָהא ְּבעֹוָבָדא ַּתְליָא ִמְּלָתא, ְצְטִריְלַמאן ְּדָלא אִ , ְּדָלא יִָהיב ּדּוְכָּתא
ַזָּכִאין ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַעִּמין . ְלַאְתֲעָרא ְלֵעיָּלא, ְּבעֹוָבָדא ִּדְלַתָּתא

' ּוְב ָּבַחר ְייָ ְדָמֵריהֹון ָקֵרי ָעַלְייהּו, עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות
וכלא חד (ֱאלֶהי ' ּוְכִתיב ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַלְייָ . ָּלהִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגֻ

  .'ֱאלֵהיֶכם ְוגוֹ ' ּוְכִתיב ָּבִנים ַאֶּתם ַלְייָ ) מילה

ַעִּמי , ַמה ְּכִתיב, ְּבַׁשֲעָתא ְּדִיְׂשָרֵאל ָלא ִאְתְּכָׁשרּו עֹוָבַדְייהּו ,ָּתא ֲחִזי
ְוָהא אֹוִקיְמנָא ִמֵּלי , ָמְׁשלּו בֹו ַּדְייָקא .נֹוְגָׂשיו ְמעֹוֵלל ְונִָׁשים ָמְׁשלּו בוֹ 

ֹמה ַמְלָּכא ְּדָכל ַמאן , ּתּו ַאְׁשְּכָחאן. ְוָהִכי ַאְׁשְּכָחן ֵּביּה. ְּבָרָזא ְּדִסְפָרא ְּדְׁש
אֹו ִּבְסעּוָדָתא , ְּבַׁשֲעָתא ֲחָדא) או. (ְּדָאִכיל ַהאי ֵמיְכָלא ְּדִאְתַחָּבר ַּכֲחָדא

ְלַגֵּבי ִאיּנּון , ין יֹוִמין ִאְתַחְזיָא ַּגְדָיא ְמֻקָּלָסא ִּבְקִלּפֹויַאְרְּבעִ . ֲחָדא
ְוָגִרים ְלַאְתֲעָרא ִּדיִנין , ְוִסַּיְעָּתא ְמָסֲאָבא ִמְתָקְרִבין ַּבֲהֵדיּה, ִּדְלֵעיָּלא
ין ֵליּה אֹוְזפִ , ְוִאי אֹוִליד ַּבר ְּבִאיּנּון יֹוִמין. ִּדיִנין ְּדָלא ַקִּדיִׁשין ,ְּבָעְלָמא
ּוְכִתיב ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם . ְּדָלא ִאְצְטִריָכא, ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא, ִנְׁשְמָתא

, ְוִנְטֵמֶתם ָּבם, ִּדְכִּתיב. ְמָסֲאִבין ֵליּה ַוַּדאי, ָאֵתי ְלִאְסַּתֲאָבא. 'ְקדֹוִׁשים ְוגוֹ 
ִּכְׁשַאר , ְלִאְתַּדְּכָאה ָהִכי ְּדֵלית ְרׁשּו, ְמָסֳאבּוָתא ֲאִטיָמא ִמֹּכָּלא', ָחֵסר א

ְּדָהא ְּבֵעיַנְייהּו , ְּדִמְסָּתֵפי ֵמֵחיָון ִּביָׁשן, ְותּו. ִזינֵי ִּדְמָסֳאבּוָתא ְּדִמְתַּדִּכין
ַרִּבי . ְּדָהא ֻצְלָמא ְּדַבר נָׁש ִאְתֲעָבר ִמּנֵיּה, ְוָיִכיל ְלַאְּתְזָקא, ַּגְדָיא ִאְׁשְּתַכח

ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון . ל ְלַתְרְנגֹוָלא ִּבְגִבינָה אֹו ְּבָחָלָבאָׁשֵרי ְלֵמיכַ , ֵייָסא
, ֵל ֵל ַאְמִרין ְנִזיָרא. ָאִסיר ָל ְּדָלא יִָהיב ִאיִניׁש ִּפְתָחא ְלִזיִנין ִּביִׁשין

, ְּדחּוְמָרא ִאית ֵּביּה, ַוַּדאי ָאִסיר ָל הּוא. ְסחֹור ְסחֹור ְלַכְרָמא ָלא ִּתְקַרב
, ַמה ְּכִתיב ַוַּתְׁשקּו ֶאת ַהְּנִזיִרים ָיִין, ּוַמאן ְּדָׁשֵרי ַהאי. ִעיָרא ַלְּׁשִחיָטהִּכבְ 

א ֹתאַכל ָּכל ּתֹוֵעָבה. ְּכַמָאן ְּדָׁשֵרי ַהאי, ַמאן ְּדָׁשֵרי ַהאי , ָּכל, ּוְכִתיב 
, ֲעַזְריָהְּבָמה ָזכּו ָּדִניֵאל ֲחנְַניָה ִמיָׁשֵאל וַ , ָּתאנָא. ְלַאְכָלָלא ֹּכָּלא

ָאַמר . ֶאָּלא ְּבִגין ְּדָלא ִאְסָּתֲאבּו ְּבֵמיְכֵליהֹון, ְּדִאְׁשְּתִזיבּו ֵמִאיּנּון ִנְסיֹוֵני
ְּכִתיב ַוָּיֶׂשם ָּדִנֵיאל ַעל ִלּבֹו ֲאֶׁשר לא ִיְתָּגַאל ְּבַפת ַּבג ַהֶּמֶל , ִרִּבי ְיהּוָדה

ִּבְׂשָרא ְּבָחָלָבא , יְכָלא ְּדַההּוא ָרָׁשעמֵ , ְוָתאָנא ִּבְסִתיָמא ְּדַמְתִניִתין. 'ְוגוֹ 
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, ְוָדא ָסִליק ֵליּה ְּבָפתֹוֵריּה, ַּבר ֵמיְכָלן ַאֲחָרִנין, ֲהָוה ּוְגִביָנה ִעם ִּבְׂשָרא
, ַּכד ָרמּו ָיֵתיּה ְלגּוָבא ְּדַאְרָייָווָתא, ְוָדִניֵאל ְּדִאְסָּתַּמר ֵמַהאי .ְּבָכל יֹוָמא

ְוַעל ָּדא , ְוָלא ָׁשֵני צּוְלֵמיּה ְלצּוְלָמא ַאֲחָרא, א ְּדָמאֵריּהִאְׁשְּתִלים ְּבצּוְלמָ 
ְּבַׁשֲעָתא ְּדַמְלכּוָתא , ְוַההּוא ָרָׁשע. ְוָלא ַחְּבלּוהּו, ַּדֲחלּו ַאְרָייָווָתא ִמֵּניּה

, ּנֵיּהַאְעֵּדי צּוְלָמא ְּדַאְנּפֹוי ִמ , ְוִעם ֵחיַות ָּבָרא ֲהָוה ָמדֹוֵריּה, ִאְתָעֵדי ִמֵּניּה
, ְוָכל ְּבִעיָרא ְּדָאֵתי. צּוְלָמא ְּדַבר נָׁש, ָלא ִאְתָחֵזי צּוְלֵמיּה, ּוֵמַההּוא יֹוָמא

ּוְבַכָּמה , ַוֲהוּו ַאְתָיין ָעֵליּה ֻּכְּלהּו, ְונּוְקֵביּה, צּוְלָמא ְּדִזיֵניּה, ִאְתָחֵזי ֵליּה
ְּבִגין , ְתְּגַזר ַהאי עֹוְנָׁשא ָעֵליּהַּבר ְּדאִ , ִזְמִנין ֲהוֹו ַאְכִלין ֵליּה ֵחיָות ָּבָרא

ָּכל ַההּוא , ֹּכָּלא ִיְתַקְּלסּו ֵּביּה, ְּבִגין ַּכ, ְוהּוא ַּבְּמָלִכים ִיְתַקָּלס, ִּדְכִּתיב
ּוְלִמְקַצת יִָמים ֲעָׂשָרה ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהן טֹוב ִמָּכל , ַמה ְּכִתיב, ָּתא ֲחִזי. ִזְמנָא

ְּדצּוְלָמא , ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהן טֹוב. ֶאת ַּפת ַּבג ַהֶּמֶל ַהְיָלִדים ָהאֹוְכִלים
ְּבִגין . ַמאן ָּגִרים ַהאי. ּוֵמַאֲחִרנֵי ַאְעִּדיאּו, ְּדָמאֵריהֹון ָלא ַאְעִּדיאּו ִמְּנהֹון

ִּדְכִּתיב , ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדִיְׂשָרֵאל. ְּדָלא ִאְתַּגֲעלּו ְּבִגיעּוֵלי ֵמיְכֵליהֹון
  . ְוַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש ִּתְהיּון ִלי, הּוּבְ 

ָּדא . ַמאן ָאַמר, ְוֶאל ֹמֶׁשה ָאַמר. 'ְוגוֹ ' ְוֶאל ֹמֶׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְייָ 
ִהים ְוגוֹ , ְּכָמה ִּדְכִּתיב', ֲעֵלּה ֶאל ְייָ. ְׁשִכיְנָּתא א ''ס. ('ּוֹמֶׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱא

, ְּבִגין ְּדָהא ִאְתְּפָרעּו, ָמא ִעְּמהֹון ַקָּייםְלַקְּיי, ֲאַמאי ָּכל ָּדא) 'ויקרא אליו יי
ְוָהָכא ָהא , ְוָלא ִאְתְּפָרעּו, ְּדִאְתְּגָזרּו, ַמה ְּדָלא ָנְפקּו ָהִכי ִמִּמְצַרִים

ַּדְייָקא . ָׁשם ָׂשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט, ִּדְכִּתיב, ְוָעאלּו ִּבְבִרית ַקָּייָמא, ִאְתְּפָרעּו
ַעל , ְוָהָכא ִאְתַקָּיים ְּבהּו, ְּדִאְתַּגְליָיא ְּבהּו, ַהאי ָאת ַקִּדיָׁשאּבְ , ְוָׁשם ִנָּסהּו

ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזֹרק ַעל ָהָעם , ִּדְכִּתיב, ְיָדא ְּדֹמֶׁשה ְּגִזיָרה ְּדַקָּייָמא
ַּבִּמְזֵּבַח , ְזֵּבחַ ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהּמִ , ָאַמר ִרִּבי ִיְצָחק ַמאי ִּדְכִּתיב. 'ְוגוֹ 

. ַמהּו ֵמָרֹחק, ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ֵמָרֹחק. ֶאָּלא ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַּדְייָקא, ָלא ְּכִתיב
ָּתאנֵי . ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק, ּוְכִתיב. ִנְרָאה ִלי' ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ֵמָרחֹוק ְייָ 

ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ַיִּתיר , ּוֵביּה ַׁשֲעָתא, ּוָתאְּדַקְּייָמא ִסיֲהָרא ִּבְפִגימ, ִרִּבי ַאָּבא
  . ְוָגְזרּו ַקָּייָמא ַקִּדיָׁשא ְּבקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְּבחּוָלָקא ַקִּדיָׁשא

ִאְסְּתִליק , ָאְמָרה ֵליּה ְׁשִכיְנָּתא. ַמאי ַטְעָמא .'ְוֶאל ֹמֶׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְייָ 
ַמה ְּדָלא , ִנְׁשַּתֵּתף ַּכֲחָדא ִּבְׁשֵלימּוָתא ַעל ְיָד, ֵאלְּדָהא ֲאנָא ְוִיְׂשרָ , ְלֵעיָּלא

ֲחִצי . ָּפַלג ֵליּה ִלְתֵרין', ַמה ְּכִתיב ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ְוגוֹ . ֲהָוה ַעד ָהָכא
, בּוְכִתי. ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמנָא, ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבחַ , ַהָּדם ָזַרק ַעל ָהָעם

ָחֵסר , ָּבַאָּגנַת ְּכִתיב, ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגֹנת. ִעָּמֶכם' ִהִּנה ַּדם ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְייָ 
ְוִנַּגׁש ֹמֶׁשה ְלַבּדֹו . ָׁשְרֵר ַאַגן ַהַּסַהר ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג, ְּכָמה ִּדְכִּתיב. ו''ָוא

ָזָכה ְלָמה ְּדָלא ָזָכה ַּבר , ְלחֹודֹויְּדהּוא ּבִ , ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדֹמֶׁשה', ֶאל ְייָ
ְוַהִהיא . ַמה ְּדָלא ָזכּו ַעד ַהִהיא ַׁשֲעָתא, ִיְׂשָרֵאל ָזכּו ַהְׁשָּתא. ָנׁש ַאֲחָרא
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ּוְבַההּוא ַׁשֲעָתא ִאְתַּבָּׂשרּו . ְּבִקּיּוָמא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא, ִאְתְקָּיימּו, ַׁשֲעָתא
ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי , ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, ָׁשאְלֶמֱהֵוי ֵּביַנְייהּו ַמְקְּד 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבנַת ַהַּסִּפיר ְוגוֹ . ְּבתֹוָכם  .'ַוִּיְראּו ֶאת ֱא
ַּכָּמה ֲחִביָבה ְּכֶנֶסת ', ֹזאת קֹוָמֵת ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוגוֹ , ַרִּבי ְיהּוָדה ָּפַתח

ְּדָלא , ְּכַהאי ָּתָמר, ְּדָלא ִמְתָּפְרָׁשא ִמִּניּה, ִיְׂשָרֵאל ָקֵמי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ַּכ ְּכנֶֶסת . ָּדא ְּבָלא ָּדא, ְוָלא ָסִליק, ָּפִריׁש ְּדַכר ִמן נּוְקָּבא ְלָעְלִמין

  . ָלא ִמְתָּפְרָׁשא ְמקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ִיְׂשָרֵאל
. ַמה ְּכִתיב ְּבהּו. ְוִׁשְבִעין ָסִבין, ַׁשֲעָתא ְּדָנָדב ַוֲאִביהּוא ָחמּוּבְ  ,ָּתא ֲחִזי

ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי יֹוִסי . ְּדִאְתְּגֵלי ָעַלְייהּו ְׁשִכיְנָּתא. ַוִּיְראּו ֶאת ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל
ַרִּבי . י ְּבַגֵּויּהֶאת ְלַאְכְלָלא ַמה ִּד . הּוא ֵמָרחֹוק, ְוָדא ֶאת. ֶאת ַּדְייָקא, ַאְמֵרי

ְוָהא ְּכִתיב ִהיא ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִּבְנַהר , ִיְצָחק ָאַמר
ְוִכי ִאית . ַחָּיה זּוְטַרִּתי, ָאַמר ִרִּבי יֹוִסי ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא. ַמאן ַחָּיה ָּדא, ְּכָבר

. ְוַחָּיה זּוְטָרא ְּדזּוַטְרִּתי. ְוַחָּיה ִעָּלָאה, יַחָּיה זּוְטַרּתִ . ִאין, ַחָּיה זּוְטַרִּתי
ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה . ְּכָמה ַּדֲאֵמיָנא, ַּדְייָקא, ַוִּיְראּו ֶאת ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל

, ְּדַזִּמין קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלִמְבנֵי ַמְקְּדָׁשא, ְּכֵחזּו ֶאֶבן ָטָבא, ִלְבנַת ַהַּסִּפיר
. ָּדא ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ויַסְדִּתי ַּבַּסִּפיִרים, ִּתיבִּדכְ 

ַרִּבי יֹוִסי . ְוָלא ִאְתֲעָנׁשּו ָהָכא, ְּדָסִליק לֹון ְלָבַתר ִזְמָנא, לא ָׁשַלח ָידוֹ 
, ּתּו ְּדָזנּו ֵעיֵניהֹוןִּדְכִּתיב ַוֹּיאְכלּו ַוִּיׁשְ , ִלְׁשָבָחא ִּדְלהֹון, ִמָּלה ָּדא, ָאַמר

ְוָהָכא , ְוָזנּו ַּגְרַמְייהּו, ֲאִכיָלה ַוָּדִאית ָאְכלּו, ַרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר. ִמְּנִהירּו ָּדא
ָאַמר . ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמָנא, ִאי ָלא ְּדָסטּו אֹוְרַחְייהּו ְלָבַתר, ִאְתְקָׁשרּו ְלֵעיָּלא

ְוִאְתַקָּׁשַרת ְּבהּו , ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא ִאְתְּכָׁשרּו, ֵאלַוֲאִפיּלּו ִיְׂשרָ , ַרִּבי ֶאְלָעָזר
ְוִיְׂשָרֵאל ְּכַהִהיא . ְּבַחד ִזְמנָא ֲהָוה, ְואֹוַרְייָתא ֹּכָּלא, ְוָדא ַקָּייָמא. ְׁשִכיְנָּתא

ַזִּמין קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ּוְלִזְמָנא ְּדָאֵתי. ַׁשֲעָתא ָלא ָחמּו ְלָעְלִמין
ִּדְכִּתיב ִּכי , ּוְלֵמחֵמי ֹּכָּלא ְיָקָרא ִּדיֵליּה ֵעיָנא ְּבֵעינָא, ָּלָאה ַעל ְּבנֹויְלִאְתּגַ 

וָראּו ָכל ָּבָׂשר ' וִנְגָלה ְּכבֹוד ְייָ , ּוְכִתיב. ִצּיֹון' ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ְייָ 
                     'ַיְחָּדו וגוֹ 

  ספרא דצניעותא
  

ְּדַעד ְּדָלא ֲהָוה . ְּדָׁשִקיל ְּבַמְתְקָלא, ִסְפָרא, ְּדְצִניעּוָתאִסְפָרא . ָּתאנָא
ן ּוַמְלִכין ַקְדָמִאין ִמיתּו ְוִזיּוֵניהוֹ , ָלא ֲהוֹו ַמְׁשִּגיִחין ַאִּפין ְּבַאִּפין, ַמְתְקָלא

, יןַעד ְּדֵריָׁשא ְּדִכּסּוָפא ְּדָכל ִּכסּופִ . ִאְתַּבְּטָלת ְוַאְרָעא, ָלא ִאְׁשַּתְּכחּו
  . ְוַאֲחִסין, ִּדיָקר ַאְתִקיןְלבּוֵׁשי 

. ִאְּתָקלּו ֵּביּה ִאיּנּון ְּדָלא ִאְׁשַּתְּכחּו, ַהאי ַמְתְקָלא ָּתֵלי ַּבֲאַתר ְּדָלא ֲהָוה
ּוֵביּה , ֵּביּה ְסִליקּו. ְוָלא ִאְתָחֵזי, ָלא ִאְתֲאָחד. ַמְתְקָלא ָקִאים ְּבגּוֵפיּה
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ְּבַחד , ִאְתְּתָּקן וִאְזְּדַמן, ִסְתָרא ּגֹו ִסְתָרא .ְוְיהְוָּיין, ּוַוֲהו, ָסְלִקין ְּדָלא ֲהווֹ 
ִאיּנּון , ְקרּוָמא ְּדַאִּויָרא ִאְזָּדָכ ְוָסִתים. ַמְלָייא ַטָּלא ִּדְבדֹוְלָחא, ּגּוְלַגְלָּתא

. ַתָּתֵאיַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין ִאְתַּגְליָא ִּבְצלֹוָתא ְּד . ֲעָמר ְנֵקי ַּתְלָיין ְּבִּׁשקּוָלא
ַאְׁשָּגחּוָתא ְּדַתָּתא . ְונִָטיר ְּתִדיָרא, ַאְׁשָּגָחא ְּפִקיָחא ְּדָלא ָנִאים

ְּדִאְּתַער רּוָחא  ,ְּתִרין נּוְקִבין ְּדַפְרַּדְׂשָקא. ְּבַאְׁשָּגחּוָתא ִּדְנִהירּו ְּדִעָּלָאה
  . ְלֹכָּלא

ִהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָא , ִׁשיָתא ְּבֵראִׁשית ָעַלְייהּו ,ֶרץְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא
ְוָהָאֶרץ , ְוַתְלָיין ִמִּׁשְבָעה ְּדּגּוְלְגָלָתא ַעד ְיִקירּו ְּדַיִקירּוָתא, ּכּוְלהּו ְלַתָּתא

ְּדְכִּתיב ִמן , ּוֵמַהִהיא ְּדִאְתַלְּטָייא ָנְפָקא. ִּתְנָייָנא ָלאו ְּבחּוְׁשָּבן ְוָהא ִאְּתַמר
ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוֹחֶׁש ַעל ְּפֵני ְּתהֹום ְורּוַח . 'ָרה ְייָ ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵארַ 

. רּו ְּדיִַקירּוָתאַּתְלָיין ִּבְתֵליָסר ְיִקי, ְּתֵליַסר. ֱאלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפנֵי ַהָּמִים
ַּקף ְּדִאְתּתָ , ְׁשִביָעָאה ָעַלְייהּו, ַּתְליָין ְּבִׁשיָתא ַקְדָמֵאי, ִׁשיָתא ַאְלֵפי ְׁשִנין

. 'ְּדְכִּתיב ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוגוֹ , ְוִאְתָחִריב ֹּכָּלא ִּבְתֵריַסר ַׁשְעֵּתי. ִּבְלחֹודֹוי
. ְוָקמּו ָּכל ִאיּנּון ִׁשיָתא, ּוִמְתַחְּדָׁשן ְּבַקְדִמיָתא, ְּתֵליַסר ְיִקים לֹון ְּבַרֲחֵמי

ּוְלַבּסֹוף ֹתהּו , ְּדָהא ֲהַות ַוַּדאי, ּוְלָבַתר ְּכִתיב ָהְיָתה, ְּבִגין ְּדְכִּתיב ָּבָרא
  . ְלַבּדֹו ְּביֹום ַההּוא' יָ ְוִנְׂשַּגב יְ , ָוֹבהּו ְוֹחֶׁש

ַזְנָבא , ּוִמְתָּפַּׁשט ְלָכאן ּוְלָכאן, ִּגלּוֵפי ִּדְגִליִפין ְּכֵחיזּו ְּדִחְויָא ָאִרי
ַחד ְלֶאֶלף יֹוִמין . ַטר ְוָגִניזנְ , ַאְעַּבר ְוָזִעים, ֵריָׁשא ָאִחיד ַאַכְתִפין. ְּבֵריָׁשא

ִאְתַּבר ֵריֵׁשיּה , ְסנִַּפיָרא ְּבַעְדבֹוי, קּוְלְטָרא ְּבִקְטרֹוי, ְזִעיִרין ִאְתָּגְלָייא
ַחד , ְּתֵרין ֲהווֹ . ְּדְכִּתיב ִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי ַּתִּניִנים ַעל ַהָּמִים, ְּבַמִיין ְדַיָּמא ַרָּבא

ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ּוְדמּות ַעל ָראֵׁשי , ָראֵׁשי. ִתיב ָחֵסרַּתִּנינָם ּכְ , ִאְתֲחָזֵרי
  . ַחָּיה ָרִקיעַ הַ 

הּוא , ַהְיינּו ְּדְכִּתיב ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי, ַוֹּיאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור
. א ְלַתָּתאַּבְתָרָאה ְׁשִכיְנּתָ ' י ו''ו ו''י יה''ְלָבַתר ִאְתַחְזרּו ַחד יהו. ִּבְלחֹודֹוי
, ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב. ְבַחד ַמְתְקָלא ִאְּתָקלּוְׁשִכיְנָּתא ִאְׁשְּתַכח ּו' ְּכָמה ְּדה

, ַהאי. ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב. ְּדְכִּתיב ַוַּיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב
ֲאַחָתא . ִאְתֲחְזֵרי ְוֹכָּלא ְלָחד. ַקְדָמָאה ִּבְלחֹודֹוי. ְּבַמְתְקֵּליה ַסְּלָקא

ִׁשיָתא . ין ְרִחיִמין ְּדִמְתַחְּבָקןִּכְתרֵ , א''ד הֵ ''ּומֹוַדְעָּתא ְּכִליָלן ָּדא ְּבָדא ְּביו
ָסִתים ֵּבין , ִליָׁשן ָּדא. ִליָׁשן ְמַמֵּלל ַרְבְרָבן, ָנְפִקין ֵמַעְנָפא ְּדָׁשְרָׁשא ְּדגּוָפא

ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ְּבֵׁשם יֲַעֹקב ְוֶזה ִיְכּתֹוב ' הְּדְכִּתיב ֶזה ֹיאַמר לַ , א''ד ְוהֵ ''יוֹ 
. ֲאַחָתא: ָאִני' ֶזה ֹיאַמר ַלה. ַמָּמׁש) יכנה(ּוְבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְיַכּנֶה ' ָידֹו ַלְייָ 

ְּדָהא ִאְתַּפְּתַחת . ֹּכָּלא ְּכִליָלן ְּבִליָׁשן ָסִתים ְלִאיָמא. ו''ְוֹכָּלא ִאְּתַמר ְּביה
ּוִמְתַּכְסָּייא , ִאיָמא ְּבֶאְמָצִעיָתא, ַאָּבא יִָתיב ְּבֵריָׁשא. ק ִמיָּנּהֵליּה ְּדָנִפי

  . ִמָּכאן ּוִמָּכאן ַווי ְלַמאן ְּדַגֵּלי ֲעָרַייְתהֹון



ט וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

ִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים י ''ס. (ַׁשִּליט ְּדַכר ְּבנּוְקָבא ,ַוֹּיאֶמר ֱא
ְוָנִהיר , ד ִּבְתֵרין''נִָהיר יוֹ , ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלםְּדְכִּתיב ) שלימו דכר ונוקבא

ָסִליק ְּבַדְרּגֹוי ְלֵעיָּלא ) ובתר כן(, ד ִּבְלחֹודֹוי''ִאְתְייָחד יוֹ . ּוְמָעַּבר ְלנּוְקָבא
ָאָתא . ְוִאְתְנִהיַרת ִאיָמא ּוִמְתַּפְּתָחא ְּבַתְרעֹוי, ִאְתַחְׁשָכא נּוְקָּבא. ְלֵעיָּלא

ווי , ְוָאִחיד ְלַתָּתא ְלַהאי ּוְלַהאי, ּוְמַכְסָיא ִּפְתָחָהא, ְּדָכִליל ְּבִׁשית ַמְפְּתָחא
  . ְלַמאן ְּדַגֵּלי ִּפְתָחָהא

, ָלא ַאְדַּכר ְּבִגין ְּדִהיא ַיִקירּוָתא ְּדֹכָּלא ֵמֻאְדִנין נְַפַקת. ִּדיְקנָא ְמֵהיָמנּוָתא
. ִּבְתֵליָסר ִמְתְּפַרׁש. ּוָטא ִחְווָראָסִליק ְוָנִחית ח, ְּבָסֲחָרנָָהא ְּדֹּבִסיָטא

. ְּכִתיב לא ָעַבר ָּבּה ִאיׁש ְוָלא ָיַׁשב ָאָדם ָׁשם, ְּבָיִקיָרא ִּדְביִָקירּוָתא ַהִהיא
ִּבְתֵליָסר ְנִביִעין . ָּכל ֶׁשֵּכן ִאיׁש. ָאָדם ָלא ָּכִליל ָהָכא. ָאָדם ְלַבר הּוא

. ִּתְׁשָעה ַאְׁשְקיּון ְלגּוָפא. חֹודֹוי ִאְסָּתָמרּוַאְרַּבע ִּבלְ , ַמּבּוִעין ִמְתָּפְרָׁשן
ָׁשֲאִרי ָיִקירּו , ִמָּקֵמי ְּפִתָחא ְּדֻאְדִנין )תיקונא קדמאה(). א לגנתא''נ(

ֵמַהאי ֵריָׁשא ְלַהאי . ָנִחית ִּבְׁשִּפיִרי ְּבֵריָׁשא ְּדִׂשְפָוון )תניינא(, ְלִאְתָּתָקן
, ְּדָנִפיק ְּתחֹות ְּתֵרין נּוְקִבין ְּדַפְרַּדְׂשָקא ָאְרָחא )תליתאה(. ִריָׁשא ָקִאים

ְּתחֹות  )רביעאה(. ְּדְכִּתיב ְוִתְפַאְרּתֹו ֲעבֹור ַעל ָּפַׁשע, ְלַאְעְבָרא חֹוָבה
ָאְרָחא ַאֲחָרא נִָפיק  )חמישאה(. ִׂשְפָוון ַאְסַחר ַׂשֲעָרא ְלִריָׁשא ַאֲחָרא

 )שביעאה(. ְלֵריָׁשא ִּדְלֵעיָּלא, א ְּדבּוְסָמאָחֵפי ַּתְקרּוְבּתָ  )שתיתאה(. ְּתחֹותֹוי
ַּתְלָייא , ַמָּזָלא ְּדֹכָּלא )תמינאה(. ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ִאְתָחזּון ְלַאְנָהָרא ּבּוִציִנין

ִאיּנּון ְּדַתְלָיין ָלא ָנְפִקין  )תשיעאה(. ֵּביּה ַּתְליָין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ַעד ִלָּבא
, ַרְבְרִבין. ְּדיִָקירּו )חד סר(ַחְפיָין ְזִעיִרין ַעל ְּגרֹונָא  )יראהעש(. ָּדא ִמן ָּדא

ַזָּכָאה , ִׂשְפָוון ִאְתְּפנּון ִמָּכל ִסְטִרין )תריסר(. ִמְתַׁשֲעִרין ְבִׁשיעּוָרא ְׁשִלים
יַסר ְּבַהִהיא ַמָּזָלא ְּדֹכָּלא ַנְגִּדין ְּתלֵ  )תליסר(. ְלַמאן ְּדנִָׁשיק ֵמִאיּנּון ְנִׁשיִקין

  . ְוָסִתים, ַמָּזָלא ְׁשִכיחַ  ֹּכָּלא ְּבַהאי. ְמִׁשיִחין ְּדֲאַפְרְסמֹונָא ַּדְכיָא
יַסר ְּבַעְלָמא לֵ ִמְׁשַּתְכֵחי ִאֵּלין ּתְ , ַיְרָחא ְׁשִביָעָאה, ְּבִזְמנָא ְּדָמָטא ִּתְׁשֵרי

ְּבִהָּמְצאֹו ' נָא ִּדְרׁשּו ְייָ ְּבַההּוא ִזְמ , יַסר ַּתְרֵעי ְּדַרֲחֵמילֵ ִעָּלָאה ּוִמְתַּפְּתֵחי ּתְ 
ִהים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי ְוגוֹ . ְּכִּתיב ', ַוֹּיאֶמר ֱא

בהאי . (ַהְיינּו ְּדְכִּתיב ְוִעִּניֶתם ֶאת נְַפׁשֹוֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב
. ִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְד ֶאת ָּגְדְלַאָּתה הַ  )אלהים( ד''ֲאֹדָני ידו) זמנא

י ''ְיהִ . ָלא ְׁשִלים, ָּדא ְּדַאְרָעאְוָהָכא ִּבְרִחיׁשּוָתא . ה ְׁשִלים ְּבִסְטרֹוי''יהו
) יהי(, ַּתָּתָאה' ִעָּלָאה י' ַוִּייֶצר י, ד ַּתָּתָאה''ד ִעָּלָאה יוֹ ''ָקֵריָנן יוֹ , ָלא ְּכִתיב

. ְוָלא ְלָכל ְסָטר, ְׁשִלים. ְּכָלָלא ִּדְׁשִלימּו. ְבַגַווְייהּו' ה. ָּתָאהּתַ ' י, ִעָּלָאה' י
. ֱאלִהים' ִתיב ַוִּיַּטע ְייָּכְ , ְוַאְׁשִּתיל ְּבַאֲחָרא, ִאְּתֲעָקר ֵמַהאי ֲאָתר ְׁשָמא ָּדא

ָרא ְּדַאְנִּפין ִלְזִעי, ָנְׁשָבא ְּדַפְרַּדְׂשָקא ְדַעִּתיָקא, י''ד ִּדְיהִ ''ד ְליוֹ ''ֵּבין יוֹ ' ה 
, א ַּתָּתָאה''א ִעָּלָאה הֵ ''ִאְׁשָּתְכַלל הֵ , א''ְּבהֵ . ְּבָלא רּוָחא ָלא ִאְתְקָּיים
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ְּברּוָחא ) צרירא(, ְּבִקיְטפֹוי ְּדַקְטִפין. ֲאָהּה ֲאֹדנָי ֱאלִהיםְּדְכִּתיב 
, ַעִּתיָקאְד ) א בעטרא''ס(ִעָּלָאה ְּדִאְתַעָּטר ְּבִקְטָרא ' י. ו''יה, ְּדַמְתְקִלין

ְּדִאְתַעָּטר ְּברּוָחא , א ִעָּלָאה''הֵ . הּוא ְקרּוָמא ִעָּלָאה ְּדִאְזְּדַכ ְוָסִתים
ּבֹוִציָנא ְּדַקְרִּדינּוָתא , ִעָּלָאה' ו. ְּדָנִפיק ְלַאֲחָייא, ְּדנּוְקִבין ְּדַפְרַּדְׂשָקא

ְוִאְתְּכָללּו , ון ְלָבַתרִמְתַּפְּׁשָטן ַאְתוָ ) א בעטרוי''ס(, ְּדִאְתַעָּטר ְּבִסְטרֹוי
, ִאְׁשַּתְּכחּו ִמְתַּפְּׁשָטן ְּבָכל ּגּוָפא, ְּכָמה ְּדַׁשְרָיא ְּבגּוְלֹגְלָתא. ִּבְזֵעיָרא ְּדַאִּפין
ַּכד ִאְתְּגֵלי . ַּכד ָּתֵלי ַּתְליָין ִאֵּלין ַאְתָוון. ַּבֲעָמר ְנֵקא. ְלַׁשְכְלָלא ֹּכָּלא

ד ְּדַעִּתיָקא ָסִתים ''יוֹ . ְוִאְתְקֵרי ְּבהֹון, ְתָווןיּה ִאֵּלין ַאִלְזֵעיָרא ִמְתַייְּׁשָבן ּבֵ 
ה ִאְתְּפַתח ְּבַאֲחָרא ְוִאיְנִקיב ִּבְתֵרין ''ְּבִגין ְׂשָמאָלא ִאְׁשְּתַכח ה, ְּבִעְטרֹוי
ִדי הֹוֵל ְלדוֹ , ִּדְכִּתיב, ו ִאְתְּפַתח ְּבַאֲחָרא''וָ . ְוִאְׁשְּתַכח ְּבִתקּוִנין, נּוְקִבין

' ה, ְלַתָּתא' ְלֵעיָּלא ו' ו. ינּוָתא ִלְמַכְסָיא ִּפְתָחאְּבבּוִצינָא ְּדַקְרִּד . ְלֵמיָׁשִרים
, ְוָלא ָסִליק ַּבֲהָדּה, ְלֵעיָּלא ּוָבּה ָלא ִאְׁשָּתַּתף ַאֲחָרא' י. ְלַתָּתא' ְלֵעיָּלא ה

, ּוִמְתַחְּבָרן ְּבַחד ַּדְרָּגא) באורייתא(ַּבר ְרִמיָזא ְּדָרִמיז ַּכד ִאְתַּגְּלָיין ְּתֵרין 
, ָּלק ַהאיד ַווי ַּכד ִאְסּתַ ''ד ְּכִליָלן ְּביוֹ ''ו, ַחד ִרְּגָׁשא ְּבִגין ְלִאְתָּפְרָׁשא

ָלא ) א עבד''ס(ְּדַעְבֵרי , ִאיּנּון ּבּוְסִמין ְּדִטיְפָסא ְׁשִריִקין. ְוִאְתַּגְליָין
ִאם ַּתְגִּביַה . ְּבַרח ְל ֶאל ְמקֹוֶמ. א ָוׁשֹובְוַהַחּיֹות ָרצוֹ , ִמְתַעְּכָבא ְּבדּוְכָּתא

  . ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין ּכֹוָכִבים ִׂשים ִקֶּנ ִמָּׁשם אֹוִריְד
, ּוְכֵדין ֲאִויָרא ָנִפיק. ַּכד ְׁשָמא ִאְתְנַטע, ֵאיָמַתי .ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא

, ּגּוְלַגְלָּתא ִאְתָּפָּׁשט ְּבִסְטרֹוי ַחד )תיקונא קדמאה דרישא(. ְוִנצֹוָצא ִאְזָּדָמן
, ְּתַלת ַחָלִּלין ְּדַאְתָוון ְרִׁשיִמין )תניינא( .ִּדְתֵרי ְּגָוונֵי, י ָעָלּהַטָּלא ָמּלֵ 

ְּדָלא , אּוָכִמין כעורבא ַּתְלָיין ַעל נּוְקִבין ֲעִמיִקין )תליתאה(. ִאְתַּגְּלָיין ֵּביּה
 )רביעאה(. ָהָכא ַחד ָאְרָחא ְלֵעיָּלא ָּדִקיק. ָמאָלאָיִכיל ְלִמְׁשַמע ְיִמינָא ּוְׂש 

 )חמישאה(. ַּבר ַּכד ַרֲעָוא ַאְׁשַּגח ֵּביּה. ְקָטטּוָתא ְּדָעְלָמא, ִמְצָחא ְּדָלא נִָהיר
ְּכִתיב ֵעיֶני . ְלִמְרַּתת ָקַמְייהּו ִאְתְסָחן ְּבֲחָלָבא ְּדנִָהיר, ַעְייִנין ִּדְתַלת ְּגָוונֵי

ַעִּתיָקא , נֶָוה ַׁשֲאנָן. ּוְכִתיב ֶצֶדק ָיִלין ָּבה, ה ְירּוָׁשַלִים נְָוה ַׁשֲאנָןִתְרֶאינָ
. ְלִאְׁשְּתמֹוְדָעא, חֹוָטָמא ַּפְרצּוָפא ִּדְזֵעיָרא )שתיתאה(. ֵעיְנ ְּכִתיב, ְּדָסִתים

ְׁשַמע ָטב ְלִמ , ַּדְרָּגא ֲעִקיָמא )שביעאה(. ְּתַלת ַׁשְלהֹוִבין ִמּתֹוָקִדין ְּבנּוְקבֹוי
ּוְכִתיב ַוֲאִני . ּוְכִתיב ֲאִני ֲאִמית ַוֲאֲחֶּיה. הּוא ְׁשִמי' ְּכִתיב ֲאִני ְייָ . ּוִביׁש

הּוא . ְוהּוא ְּבֶאָחד ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו. הּוא ָעָׂשנּו ְולֹו ֲאַנְחנּו. ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹול
הּוא ַמאן . ָלא ִאְזָּדָמן ְלֵעינָאהּוא ַמאן ְּד , ִאְקֵרי ַמאן ְּדָסִתים ְוָלא ְׁשִכיחַ 

. ו''ְוָלא ָּכִליל ה' ָּכִליל א' ו. 'ו )הוא(ָּכִליל ' א )י''א ה''ה(. ְּדָלא ִאְקֵרי ִּבְׁשָמא
ְּדָסִתים , ד''ד ָאִזיל ליו''יו, ד''ף ָאִזיל ליו''אל. ָאִזיל ְלָאֶלף' א )י''א ה''ס(

ַּכד . ד''בו' וי ַּכד ָלא נִָהיר יוַ . ד''ו ְּדָלא ִמְּתַחְּבָרן ֵּביּה, ִמָּכל ְסִתיִמין
ַעל ָּדא ְּכִתיב , ֶעְריָיָתא ְּדֹכָּלא ִאְׁשְּתַכח, ד ְּבחֹוֵבי ָעְלָמא''ִמן ו' ִאְסַּתָּלק י
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ַעל ָּדא ְּכִתיב ְוֶעְרַות , א''ד ִמן הֵ ''ְוַכד ִאְסָּתִליק יוֹ . ֶעְרַות ָאִבי לא ְתַגֵּלה
א ְתַגֵּלה ֶעְרָוָתּה ִאְּמ לא ְתַגֶּלה ִאְּמ ִּכי ִאם , ִאְּמ ִהיא ַוַּדאי. ִהיא 

  .'ַלִּביָנה ִתְקָרא ְוגוֹ 

 ִּתְׁשָעה ִּתּקּוִנין ַיִּקיִרין ִאְתְמָסרּו ְלִדיְקָנא ָּכל ָמה ְּדִאְתְטַּמר ְוָלא ִאְתַּגְליָיא
  . ְקָרא )א יקירא''ס( ַּגְנֵזיּה )א דיקנא''ס(וָהא  )והוא(. ִעָּלָאה ְויִַּקיָרא ִאְׁשְּתַכח

ִניִמין ַעל ִניִמין ִמָּקֵמי ִּפְתָחא ְּדֻאְדִנין ַעד ֵריָׁשא  ,ִּתיקּונָא ַקְדָמָאה ְּדִדיְקנָא
תליתאה . ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ִאְׁשְּתַכח, ֵמֵריָׁשא ַהאי תניינא. ְּדפּוָמא

ַעְלִעין  רביעאה. ִמְּתחֹות ְּתֵרין נּוְקִבין ָאְרָחא ַמְליָיא ְּדָלא ִאְתַחְזיָיא
ְּבהּו ִאְתַחְּזָיין ַּתּפּוִחין  חמישאה. ִאְתַחְפָּיין ֵמַהאי ִּגיָסא ּוֵמַהאי ִּגיָסא

. ְּבַחד חּוָטא ַּתְליָין אּוָכִמין ַּתִּקיִפין ַעד ַחּדֹוישתיתאה . סּוָמִקין ְּכווְרָדא
ִרין נְַחִּתין ְזִעיתמינאה . ִׂשְפָוון סּוָמִקין ְּכווְרָדא ִאְתְּפנּון שביעאה

) א נחתין''ס(גִדין  נְ ַרְבְרִבין ּוְזִעיִרין תשיעאה . ּוְמַחְפיָין ְקָדָלא, ִּבְגרֹוָנא
  . ַתִּקיף ַמאן ְּדִאְׁשְּתַכחְּבִאֵּלין ִאְׁשְּתַכח ִּגיָּבר וְ . ְּבִׁשּקּוָלא

, ְסָבבּוִני ִּתְׁשָעה ָאַמר ָּדִוד ַעד ָּכל ּגֹוִים .ְּכִתיב ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי יָּה
ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמינֵהּו . ְלַאְסֲחָרא ּוְלַאָּגָנא ֲעלֹוי

ִּתְׁשָעה ִאֵּלין ִאְתֲעָקרּו ִמְּׁשָמא . ְוֵעץ עֹוֶׂשה ְּפִרי ֲאֶׁשר ַזְרעֹו בֹו ְלִמינֵהּו
ִּתּקּוִנין . ֱאלִהים' יב ַוִּיַּטע ְייָ ִּדְכּתִ , ְוַאְׁשִּתילּו ְלָבַתר ִּבְׁשָמא ְׁשִלים, ְׁשִלים

. ְּבִתְׁשָעה ִאְתָחזּון, ַּתָּתָאה. ְּדִהיא ִעָּלָאה, ְּדִדיְקנָא ִּבְתֵליָסר ִאְׁשַּתְּכָחן ִאיִהי
ֵניהֹון ''כ מאן דחזי , ַעל ַהאי.) א בגינהון''ס(ב ַאְתָוון ִאְתְּגִליפּו ְּבגוֹוַ

א או דאושיט ידיה ליה ''נ(, ָנׁש ִעָּלָאה ִּביֵדיּהֶחְלָמא ְּדָאִחיד ִּדיְקנָא ְּדַּבר 
ָּכל ֶׁשֵּכן . ַׂשְנִאין ְּתחֹותֹוי ִיְכְנעּון. ְׁשִלים ְּבָמאֵריּה) נדע דשלים במאריהי

, ְּדִעָּלָאה ַרב ֶחֶסד ִאְקֵריּה, ְּבַתָּתָאה )א לתתאה''ס(ִּדיְקָנא ִעָּלָאה ִּדְנִהיָרא 
א ''ס(. ד ִאְצְטִרי ְנִהירּו ַאְנַהר ְוִאְקֵרי ַרב ֶחֶסדּכַ , ד ְסָתם''ִּבְזֵעיָרא ֶחסֶ 

בידיה הא מתרחיץ דהא בשלם עם מאריה ושנאוי יכנעון תחותוי ודין הוא בדיל 
דחזא בחלמיה כל שכן אם זכה לאודעא מה היא דיקנא עלאה דהוא נהיר 

  ) לתתאה ארים עלאה רב בחסד אקרי בזעירא חסד סתם

י ''א ח''נ(, ְּכלֹוַמר ,ים ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ נֶֶפׁש ַחָּיהְּכִתיב ַוֹּיאֶמר ֱאלהִ 
ַמִים , ֹּכָּלא ִאְתַרֲחׁשּון ְּבִזְמָנא ֲחָדא, ה ִאְתָּפַׁשט ְנִהירּו ְּדָדא ְּבָדא''י) ה''י

, ַחָּיה ִעָּלָאה. ִאְתְּכָללּו ָּדא ְּבָדא, ְּבִגין ְּדָאַמר ִיְׁשְרצּו. ָטָבאן ַמִים ִּביָׁשן
ָהָאָדם . ַוֹּיאֶמר ֱאלִהים נֲַעֶׂשה ָאָדם. ַחָּיה ִּביָׁשא. ָטָבאַחָּיה . ַחָּיה ַּתָּתָאה

ְּדִאְתָעִביד ִּבְׁשָמא . ְלַאָּפָקא ָאָדם ִּדְלֵעיָּלא, ֶאָּלא ָאָדם ְסָתם, ָלא ְּכִתיב
ְקָּבא ְלַאְׁשְלָמא ִאְׁשְּתִלים ְּדַכר ְונּו. ִאְׁשְּתִלים ָּדא, ַּכד ִאְׁשְּתִלים ָּדא. ְׁשִלים

, ִאְתָּפַׁשט ְּדכּוָרא. ֱאלִהים ִסְטָרא ְּדנּוְקָּבא. ד ִסְטָרא ִּדְּדַכר''ְידוָֹ . ֹּכָּלא
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ָהָכא , ָטלּוַמְלִכין ְּדִאְתּבְ . ְּבפּוֵמיּה ְּדָאָמה, ְוִאְתְּתַּקן ְּבִתּקּונֹוי ְּכִאָּמא
  . ִאְתָקָּיימּו

ה ''ְוי. ְּדנּוְקָּבא ְּבִאיְּפָכא .ְּבסֹוָפא נְַייִחין, ִריָׁשאִּדיִנין ִּדְדכּוָרא ַּתִּקיִפין ּבְ 
ִאי . ְזֵעיָרא ְּבַגָווָהא ִאְׁשְּתַכח' י. קּוְנִטיִרין ְּדִקיטּוָרא ְּבִעְטפֹוי ְׁשִקיִעין

ְוִקינָא ְּדזּוֲהָמא , ָאָתא ִחְוָיא ַעל נּוְקָּבא. ָּבָעא ַעִּתיָקא, ִאְתְּבָסמּו ִּדיִנין
ִקיּנָא . ִּדְכִּתיב ַוַּתַהר וֵּתֶלד ֶאת ַקִין. ְלֶמְעַּבד ָמדֹוָרא ִּביָׁשא, ְּבַגָווּה ִאְתָּתַקן

, ַאְתִקין ֵּביּה ְּבַהאי ָאָדם. ְוִעְלעּוִלין ְוַקְטפּוִרין ְּדָמּדֹוָרא ְּדרּוִחין ִּביִׁשין
ְיִמיָנא , ְדרֹוִעיןׁשֹוִקין ּו, ִאְתְּכָללּו ִּבְפַרט ּוְכָלל, ִּבְכַלל ּוְפַרט, ןָּתִריּבְ 

' ה. ְּדַכר' י. ו''ָּדא ִאְתְּפַלג ְּבִסְטרֹוי ִאְתַּתַּקן ְּדַכר ְונּוְקָּבא יה. ּוְׂשָמאָלא
. ְּכִתיב ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם וְיָבֶר אֹוָתם וִּיְקָרא ְׁשָמם ָאָדם' ו. נּוְקָּבא

ּוְכִתיב וַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות , אִּדּיּוְקנָא ּוַפְרצּוָפא ְּדָאָדם ָיִתיב ַעל ּכְֻרְסּיָ 
  . ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה

ְּבִׂשְפָווֵתיּה  ְּכלֹוַמר ַּכד ְמַרֲחִׁשין. ןַּתְרּגּום ְיַרֲחׁשּו, ָּדָבר ַאֵחר ִיְׁשְרּצּו ַהַּמִים
ֲהָוה ָרִחיׁש נְַפָׁשא ּוְבַמיָא , ּוִבְנִקיּות ַּדְעָּתא, ְּבָזּכּוָתא, ִּפְתָּגֵמי ְּצלֹוָתא

ְוִׂשְפָווֵתיּה ְמַרֲחָׁשן , ְוַכד ָּבֵעי ַּבר ָנׁש ְלַסְּדָרא ְּצלֹוֵתיּה ְלָמאֵריּה. ַחָּיָתא
ְלֲאָתר ְּדַׁשְקיּו , ְלַסְּלָקא ְיָקָרא ְּדָמאֵריּה, ְּבַהאי ַּגוונָא ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא

, יְָנִגיד ְלַאְמָׁשָכא ִמְלֵעיָּלא ְלַתָּתאְלָבַתר . ָנִגיד ְונִָפיק, ַּדֲעִמיקּו ְּדֵביָרא
ַעד ַּדְרָּגא ַּבְתָרָאה ְלַאְמָׁשָכא , ְלָכל ַּדְרָּגא וַדְרָּגא, ֵמַההּוא ַׁשְקיָא ְּדַנֲחָלא

ִקְׁשָרא , ְלָבַתר ָּבֵעי ְלַקְּׁשָרא ִקְׁשָרא ְּבֹכָּלא. ְנָדָבה ְלֹכָּלא ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא
ין ּבֵ , ֵּבין ְׁשֶאְלָּתא ְּדִּצּבּוָרא, ָתא וַיְעְּבדּון ָּכל ִמְׁשַאלֹוִהיְּדַכָּוָנה ִּדְמֵהיְמנּו

ֵהן , ּוְׁשֶאְלָּתא ְּדִאית ְלַבר ָנׁש ְלַּׁשֲאָלא ִמָּמאֵריּה. ְׁשֶאְלָּתא ְּדָיִחיָדא
ְוִאית ְּבַאְדָּכר ְמִכיּלֹוִהי , ִאית ְּבַאְלָפא ֵּביָתא, ְּגָווֵני' ְמסּוָדרֹות בט

ִאית ִּבְׁשָמָהן ַיִקיָרן ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי . 'ַרחּום ְוַחּנּון וגוֹ , ָׁשא ְּבִרי הּואְּדקּוְד 
ִאית . ֲאֹדנָי, ַׁשַּדי, ְּצָבאֹות' ְייָ , ֱאלִהים, ֵאל, יהו, ָיּה, ְּכגֹון ֶאְהיֶה, הּוא

, ֶחֶסד, ּוָרהְּגב, ִתְפֶאֶרת, ְנַּצח, הֹוד, ְיסֹוד, ַמְלכּות: ְּכגֹון, ְּבֶעֶׂשר ְסִפיָרא
ְּכגֹון ָהָאבֹות ְוַהְּנִביִאים , ִאית ְּבַאְדָּכר ַּצִּדיַקָּייא. ֶּכֶתר, ָחְכָמה, ִּבינָה

ְוֵעיָּלא . ְּדִאית ְּבהֹון ַקָּבָלה ֲאִמיִּתית, ִאית ְּבִׁשיֵרי ּוְבתּוְׁשַּבְחֵּתי. ְוַהְּמָלִכים
וִאית ִּביִדיָעה . ְּכְדָקא ֵיאֹות, יּהִמְּנהֹון ַמאן ְּדיַָדע ְלַתֵּקן ִּתּקּוִנין ְלָמארֵ 

. ְוִאית ַמאן ְּדיַָדע ְלַהְמִׁשי ִׁשְפָעא ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא, ַסְּלָקא ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא
, ְוִאי ָלא ָעֵליּה ְקָרא ִּדְכִּתיב, ְּצִריָכא ַּכָונָה ְּגדֹוָלה, ְּגָווִני ִאֵּלין' ּוְבָכל ט

. י''ה ֲאֹדנָ''ְּדהּוא ָּכִליל ְּתֵרין ְׁשָמָהן ְיהוָֹ , ַנת ָאֵמןּוְבַכָוו. ּובֹוַזי ִיָקּלּו
ְוהּוא ָרמּוז ַּבָּפסּוק , ְּבאֹוָּצר ַהִּנְקָרא ֵהיָכל, ְוָהֶאָחד ָּגִניז טּוֵביּה ּוִבְרכֹוִהי

ָּכל , ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָּפנָיו ּוְלָּדא ָרְמּזּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָם ִלְבָרָכה' וה
. ּוְמַּתְרְגִמינָן ְבָכל ְּדִעִּמי, ֶׁשּנֱֶאַמר ְבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא, טּוב ָהָאָדם ְּבֵביתוֹ 
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ָּדא הּוא ַּבר ָנׁש ְּדאֹוִקיר , ְּגָווִני ְּכְדָקא יֵאֹות' וִאי ְמַכּוון ְבָכל ַחד ְוַחד מט
ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּובֹוַזי  ְוַעל ָּדא ְּכִתיב ִּכי, ִלְׁשָמא ְּדָמאֵריּה ִלְׁשָמא ַקִּדיָׁשא

ְוְיֶחּזּון ָּכל ַעָּמֵמי . ְלַקִּיים ּוְלֶמְעַּבד ָּכל ָּצְרכֹוי, ֲאַכֵּבד ְּבָעְלָמא ֵּדין, ֵיָקּלּו
ִיְזֵּכי , ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי. ִויַדֲחלּון ִמִּניּה, ִאְתְקֵרי ָעֵליּה' ֲאֵרי ְׁשָמא ְּדה, ַאְרָעא

ֵּכיָון ְּדָזָכה , ַאף ַעל ִּפי ְּדָלא ָקֵרי ָּכל ּצֹוְרֵכיּה, ִסיִדיםְלֵמיָקם ִּבְמִחיַּצת חֲ 
  .ְוִאיְכָוון ֵּביּה ַּכְדָקא יֵאֹות, ְלַאְׁשְּגָחא ְיִדיַעת ָמאֵריּה

ּוְלַקְּׁשָרא , ָּדא הּוא ַמאן ְּדָלא יַָדע ְלַאֲחָדא ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא. ַמאי ּובֹוַזי יֵָקּלּו
ּוְלאֹוִקיר ְׁשָמא , ָרא ְלֲאָתר ּוְלַאְמָׁשָכא ְּדִאְּצְטִריִקׁשְ , ִּדְמֵהיְמנּוָתא

ְוַעל . ְוָּכל ֶׁשֵּכן ַמאן ְּדָלא ִאְתַּכָּוון ְּבָאֵמן. ְּדָמאֵריּה ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאְתְּבֵרי
אי מַ , ְּבַמָּיא ִּדְמַנֵּקי, ָּכל ַמאן ְּדַמְרִחיׁש ְּבִׂשְפָווֵתיּה ִּבְנִקיּוָתא ְּדִלָּבא, ָּדא

ִהים נֲַעֶׂשה ָאָדם, ְּכִתיב ַּבֲהֵדיּה ִּבְׁשִביל ָאָדם ְּדָיַדע , ְּכלֹוַמר, ַוֹּיאֶמר ֱא
  . ויְרדּו ִבְדַּגת ַהָּים, ְלַאֲחָדא ֶּצֶלם ּוְדמּות ְּכְדָקא יֵאֹות

ִאְתַּגְלָייא וָלא , ְזֵעיָרא ְּדַאְנִּפין. ָטִמיר וָסִתים, ַעִּתיָקא. ִּפְרָקא ְרִביָעָאה
ְּדָלא , ָסִתים ְּבַאְתָוון, ְּדְאְתַּכְסָייא. ְּבַאְתָוון ְּכִתיב, ְּדִאְתַּגְלָייא. ְתַּגְלָייאאִ 

ַוֹּיאֶמר . ֵּביּה ִעָּלִאין ְוַתָּתִאיןְּבִגין ְּדִאיהּו ָלא ִאְתְייָׁשבּו , ִמְתַייְּׁשָבן ְּבַאְתרֹוי
, ַהְיינּו ִּדְכִּתיב', ה ָוֶרֶמׂש ְוגוֹ ֱאלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה ְּבֵהמָ 

ְּבֵהָמה ִּבְכָלָלא . ַחד ִּבְכָלָלא ְּדַאֲחָרא ִמְׁשַּתְּכָחא. 'ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ְייָ 
ִמּׁשּום ְּדִאְתְּכַלל , ִמן ַהְּבֵהָמה' ָאָדם ִּכי יְַקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלְייָ , ְּדָאָדם

ִאְׁשְּתָכחּו ְּתֵרין , נַָחת ָאָדם ִּדְלַתָּתא ְּבִדּיּוְקנָא ִעָּלָאהַּכד . ִּבְכָלָלא ְּדָאָדם
ִנְׁשְמָתא , ִּדיִמיָנא. ִּדיִמינָא ּוְׂשָמאָלא ָּכִליל ָאָדם, רּוִחין ִמְּתִרין ִסְטִרין

טּו ְוִאְתָּפׁשָ , ָחב ָאָדם ִאְתָּפָׁשט ְׂשָמאָלא. ִּדְׂשָמאָלא נֶֶפׁש ַחָּיה. ַקִּדיָׁשא
ִאְתַּייְלָדן ְּכַהאי ַחָּיה ְּדאֹוִליַדת , ַּכד ִמְתַּדְּבִקין ָּדא ְּבָדא. ן ְּבָלא ּגּוָפאִאיּנּו

, ב ַאְתָוון ִאְתַּגְּלָיין''כ, ב ַאְתָוון ְסִתיִמין''כ. ַסִּגיִאין ְּבִקְטָרא ֲחָדא )רוחין(
ָנְפִקין ' י. ְּתָקלּואַ , ְּבַמְתְקָלא ְּדַטְפִסין, ָסִתים ְוַגְליָיא. ַּגְלָייא' י, ָסִתים' י

ּו ''ד, ְּבִגין ָּדא. נּוְקָּבא' ד, ְּדַכר' ו, ְּבַהאי ֲאָתר, ד''ִמֵּניּה ְּדַכר ְונּוְקָּבא ו
' ה. ִּבְלחֹודֹוי ְּדַכר' ְּתֵרין י. ּו ְּתֵרין ַקְפִלין''ד. ּו ְּדַכר ְונּוְקָּבא''ד. ְּתֵרין

ַאִּפיַקת ) אולידת(, ְּבַגָּוּה' ִאְתַעְּבַרת ְּבוּוִמְּד , ֲהַות ְּבַקְדִמיָתא' ד' ה. נּוְקָּבא
ד ְּבֶחְזֵויּה ְּכָלָלא ''ִאְתָחֵזי יוֹ  )ו''ה הרי יה''ו וביה אית ה''אית ד' הרי כי בה(', ו

ּוְמַכְסָייא , ִאְתיַיְּׁשַבת ְלָבַתר, ד ְּדהּוא ְּדַכר ְונּוְקָּבא''ִמְּדַאִּפיַקת יוֹ . ו''דיה
  . ְלִאָמא

ִהים ֶאת ְּבנֹות ָהָאָדםַוִּיְראּו ּבְ  ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים , ַהְיינּו ִּדְכִּתיב ,ִני ָהֱא
ָאז ָּתֹבאָנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים זֹונֹות ֶאל , ִּדְכִּתיב. ַמאי ְּבנֹות ָהָאָדם, ֶחֶרׁש ֵלאֹמר

ָאז ָּתֹבאנָה . 'ּבֹו ְוגוֹ ִּכי ְראּו ִּכי ָחְכַמת ֱאלִהים ְּבִקְר , ְּבִגיֵניהֹון ְּכִתיב. ַהֶּמֶל
, ְּתֵרין ִמְתַחְּבָקן ֲהוֹו ְלֵעיָּלא, ְּבִקיְסְטָרא ְּדִקיטּוֵרי ְּדִפיָגאן. ְוָלא ְּבַקְדִמיָתא
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ָעָטָרא ְדבּוְמָלא . ִאֵּבדּו חּוָלָקא ָטָבא ְּדֲהָוה ְּבהּו, ְלַתָּתא ָנְחתּו ַיְרּתּו ַעְפָרא
  . א ְּדִעְנָבאְוִאְתַעָּטר ְּבקּוְסטָ ) א דחמלא''ס(

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל . ֵאָלי ַּדְייָקא .ֶאל ֹמֶׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי' ַוֹּיאֶמר ְייָ 
ְוַהָּיָׁשר .  ְּדָבָעא ְלאֹוִקיר ִּדְקנֵיּה, ְּבַמָּזָלא ֲהָוה ָּתֵלי. ְוִּיָּסעּו ַּדְייָקא. ְוִּיָּסעּו

' ִּכי ֲאִני ְייָ . ֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ֻחָּקיו ַעד ָּכאןְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמצְ 
  . ְלַהאי ַּדוָקא, ֹרְפֶאי

  . ִּפְרָקא ֲחִמיָׁשָאה
ִׁשְבָעה ַּדְרִּגין  .הֹוי ּגֹוי חֹוֵטא ַעם ֶּכֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים

ו ְלַבר ''ו ד''ה ַאִּפיק ו''ה, י''ה הו''ה' ו ַאִּפיק ד''י ו''ה ה''ה ו''ד ה''יוֹ 
  . ִּתיב ָּבִנים ַמְׁשִחיִתיםו ִּדכְ ''ַאְסִּתיר ָאָדם ְּדַכר ְונּוְקָּבא ְּדִאיּנּון ד

. ָסִתים ְוַגְליָא. ָאב ּוֵבן. ָּבָרא ֲחִצי ַמֲאָמר. ְּבֵראִׁשית ַמֲאָמר .ְּבֵראִׁשית ָּבָרא
) א למטלנוי''ס(נִָפיק ִלְמָטְלְטֵלי  ,ֵעֶדן ַּתָּתָאה. ֵעֶדן ִעָּלָאה ְּדָסִתים ְוָגִניז

ה ִהים. יָּה. ְוִאְתַּגְליָא ְיהֹוָ ְיִמינָא ּוְׂשָמאָלא ַּכֲחָדא . ֲאֹדָני ֶאְהֶיה. ֵאת. ֱא
ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהּנֵַצח ִאיּנּון ַּכֲחָדא , ִּדְכִּתיב, וֵאת. ַהָּׁשַמִים, ִאְׁשָּתָתפּו
ְמלא ָכל ָהָאֶרץ . ה ַאִּדיר ִׁשְמ ְּבָכל ָהָאֶרץמָ , ִּדְכִּתיב, ָהָאֶרץ. ִאְׁשָּתָתפּו

  . ְּכבֹודוֹ 
ַעִּתיָקא , ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהֹּקֶדׁש ּוֵבין ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשיםְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו ַהַּמִים 

. ָלא ִאְתְּפַרׁש ַמָּמׁש ּפּוָמא ְמַמֵּלל ַרְבְרָבן. ְוִאְתְּדַבק, ִאְתְּפַרׁש, ִלְזֵעיָרא
ּוְכִתיב ְונַָתן ָעָליו , ַּבֲחִמָּׁשה ִזיִנין ַמִים, ִּתיק ְוִאְתַעָּטר ְּבִכְתִרין ְזִעיִריןַאנְ 

ִהים ַחִּיים ּוֶמֶל עֹוָלם. ַמִים ַחִּיים ְּבַאְרצֹות ' ֶאְתַהֵּל ִלְפֵני ְייָ . הּוא ֱא
ד ''יו, ה''י. ְּבתֹו ַהָּגןְוֵעץ ַהַחִּיים . 'ְוָהְיָתה נֶֶפׁש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ְוגוֹ . ַהַחִּיים

ַרֲחִמין . ּוַמִים ְּדָלא ְׁשִליִמין, ַמִים ְׁשֵליִמין. י ֵּבין ַמִים ָלָּמִים''אהי, א''ה
  . ַרֲחִמין ְּדָלא ְׁשֵליִמין, ְׁשִליִמין

ַּכד ', ַוֹּיאֶמר ְייָ  .ָלא יָדֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלעֹוָלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר' ַוֹּיאֶמר ְייָ
ְּדַעִּתיָקא ָסִתים ָקָאַמר . בשם אמרו ִמָּכאן לומר ָּדָבר. ִאְתַייְׁשָבא ִּבְזֵעיָרא

ִמּׁשּום ִּדְבַההּוא רּוָחא ְּדִאְתָנְׁשָבא ִמְּתֵרין , ָלא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ִּדְלֵעיָּלא
ְוָהיּו ָיָמיו  )עולםימי (ּוְבִגין ָּכ ְּכִתיב . ָמִׁשי ְלַתָּתֵאי, ְׂשָקאנּוְקִבין ְּדַפְרַּד 

ְּתֵרין . ִּבְלחֹודֹוי ֵמָאה' י. ד ְׁשִלים ְוָלא ְׁשִלים''יוֹ . ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשנָה
, ִּבְלחֹודֹוי ַּכד ִאְתַּגְליָא ִּבְזֵעיָרא' י. ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשנָה, ַאְתָוון ְּתֵרין ִזְמִנין

  . ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה, ְּכִתיבִמָּכאן . ִאְתְמָׁש ְּבֶעֶׂשר ַאְלִפין ְׁשִנין
. ַהְיינּו ִּדְכִּתיב ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים ,ַהְּנִפיִלים ָהיּו ָבָאֶרץ

ָהיּו ָבָאֶרץ . ִּדְכִּתיב ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד, ִאְקֵרי ַהְּנִפיִלים, ֵמֲאָתר ְּדִאְתְּפַרׁש ִּגְנָּתא
ִהים ּו, ַעד ְּדָאָתא ְיהֹוֻׁשעַ . ָלא ְלָבַתר ִזְמנָאוְ , ַּבָּיִמים ָהֵהם ְבנֵי ָהֱא

, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַעד ְּדָאָתא ְׁשלֹמה ּוְבנֹות ָהָאָדם ִאְתְּכָלָלא. ִאְסָטָמרּו
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) א דאתרמיזו''נ(ְּבֵני ָהָאָדם  )תענוגים לא קארי(ַּתֲענֹֻגת ָקאֵרי . ְוַתֲענּוגֹות
, ִּדְכִּתיב. ְּדָלא ִאְתְּכָללּו ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה, ּוִחין ַאֲחָרִניןְּדִאְתְרִמיּו ֵמַהאי ר

ֹמה' ַוְייָ ִמּׁשּום ְּדָהֵני ָלא . ּוְכִתיב ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם. ָנַתן ָחְכָמה ִלְׁש
ם ְּדִמינָּה ִאְתַחּכָ , ַוֶּיְחַּכם. ִעָּלָאה' ה, נַָתן ָחְכָמה' ַוְייָ . ִאְתָּכָללּו ְּבָאָדם

, ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם. עֹוָלם ִּדְלֵעיָּלא, ֵהָּמה ַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם. ְלַתָּתא
ְּדִאְתנֲָהָגן ֵּביּה ְּדָלא ַקִּדיִׁשין , ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא. ַמאי ְׁשָמא. ְּדִאְתנֲָהָגן ִּבְׁשָמא

. ה''ְוָלא ַאְנֵׁשי הוי, םַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְסתָ . ְוָלא ִאְתָנֲהָגן ֶאָּלא ִּבְׁשָמא, ְלַתָּתא
, ְוָלא ְּגִריעּוָתא ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְסָתם, ֶאָּלא ְּגִריעּוָתא, ָלאו ִמְסִּתים ְסִתיָמא
ְּבָיִקרּו , ָאָדם ִּביָקר, ְּכִתיב ָאָדם ִּביָקר ַּבל ָיִלין, ִמְּכָלָלא ְּדָאָדם נְַפקּו

  . ְּבָלא רּוָחא, ַּבל יִָלין, ְּדַמְלָּכא
ִאְתֲחִזיאּו נְָצֵחי , ַמְלִּכין ְּבַאְרָעא. ִׁשְבָעה. ְּבִׁשְבָעה ,ַמְלֵכי ְקָרָבא ְּתֵליַסר
ְוֵלית ְּדִיְמֵחי , ְּדַרֲהִטין ִּבְרעּוְתהֹון, ִּתְׁשָעה ְּדַסְּלִקין ְּבַדְרִּגין. ְקָרָבא

  . ְכִלין ְלֵמיָקםְרַּבע ָלא יַ ְלַקֵּמי ַא, ֲחִמָּׁשה ַמְלִּכין ַקְייִמין ִּבְבִהילּו. ִּביֵדיהֹון
ְּבהֹון ַּתְליָין ַּכֲעָנִבין ְּבִאְתְּכָלא ְצִריָרן , ַאְרַּבע ַמְלִּכין ָנְפִקין ְלַקְדמּות ַאְרַּבע

ִאיָלנָא . ָסֲהִדין ָסֲהדּוָתא ְוָלא ַקְייִמין ְּבדּוְכַּתְייהּו. ְּבהּו ִׁשְבָעה ְרִהיִטין
ְּתחֹותֹוי ַּתְטֵלל ֵחיָוָתא . ן ּוְמַקְנָנן ִצֹּפִריןַּבֲענָפֹוי ֲאִחידָ . ְּדִמְבָסם יִָתיב ְּבגוֹ 

, ְלֵמַה ְּבִׁשְבָעה ַסְמִכין ָסֲחָרנֵיּה, ִּדְׁשִליָטא ְּבַההּוא ִאיָלָנא ִּבְתֵרי ְּכִביִׁשין
, ע ִּדּלּוִגין''ִחְויָא ְּדָרִהיט בש. ְּגִלין ְּבַאְרַּבע ִסְטִריןִמְתַּגלְ , ְּבַאְרַּבע ֵחיָוון

ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל , ִּדְכִּתיב, ְמַקֵּפץ ַעל ִּגְבָעָתא, ַעל טּוִריןָּדִליג 
א ַּכד ָנִטיל ִּגיְסְטרָ . ָנִקיב ִּבְתֵרין ִּגיִסין, ְּבִׁשנֹוי, ְזנֵָביּה ְּבפּוֵמיּה. ַהְּגָבעֹות

  . ִאְתָעִביד ִלְתַלת רּוִחין
הִ  ַלּנַַער . ּוְכִתיב ֲחנֹו ַלּנַַער ַעל ִּפי ַּדְרּכוֹ  .יםְּכִתיב ַוִּיְתַהֵּל ֲחנֹו ֶאת ָהֱא

ִהים. ַהָּידּועַ  ִהים , ְּבֵׁשם ֶזה, ְוֵאיֶנּנּו. 'ְוָלא ֶאת ְייָ , ֶאת ָהֱא ִּכי ָלַקח אֹותֹו ֱא
. ָּלאַאְרַּבע ָּבֵּתי ִּדיִנין ִּדְלֵעי. ַאְרַּבע ִאיּנּון, ְּתַלת ָּבֵּתי ִּדיִנין. ְלִהָקֵרא ִּבְׁשמוֹ 
א ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל , ִּדְכִּתיב. ַאְרַּבע ְלַתָּתא

ִּדינָא ְּדָלא , ִּדיָנא ְּבִׁשּקּוָלא, ִּדינָא ְּדָלא ַקְׁשָיא. ִּדיָנא ַקְׁשיָא. ּוַבְּמׂשּוָרה
  . א ַהאיִפיּלּו ָלא ַהאי ְולָ ְּדאֲ ) דינא. (ִּדיָנא ַרְפיָא. ְּבִׁשּקּוָלא

ַהְיינּו ִּדְכִּתיב . ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב .ַוְיִהי ִּכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה
ּוֹמֶׁשה ָלא ָיַדע ִּכי . ּוְכִתיב ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה. ָהָאָדם ִּדְלֵעיָּלא', ְּבַׁשַּגם ְוגוֹ 

ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת , ִּדְכִּתיב, ָקַרן. ָּכְתנֹות עֹור, ַהְיינּו ִּדְכִּתיב, ָקַרן עֹור ָּפָניו
ָׁשם ַאְצִמיַח . ּוְבִׁשְמ ָּתרּום ַקְרִננּו, ֵלית ְמִׁשיָחא ֶאָּלא ְּבֶקֶרן. ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן
, ְוַאְתיָא ִמן יֹוְבָלא ְּדִהיא ִאיָמא. ַהְיינּו ֲעִׂשיָרָאה ְּדַמְלָּכא. ֶקֶרן ְלָדִוד

ֶקֶרן ְּביֹוְבָלא ִאְתַעָּטר ֲעִׂשיָרָאה .  ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבלְוָהָיה ִּבְמׁשוֹ , ִּדְכִּתיב
ְוַהאי ֶקֶרן ְּדיֹוְבָלא . ְּדָנִטיל ֶקֶרן ְורּוַח ְלָאָתָבא רּוֵחיּה ֵליּה, ֶקֶרן. ְּבִאיָּמא
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, ְוֹכָּלא ַּתְייִבין ְלַאְתַרְייהּו. ְנִׁשיָבא ְּדרּוָחא ְלֹכָּלא' וה. 'ְויֹוֵבל ה. הּוא
ִהים' ֲאָהּה ְייָ , יבִּדְכּתִ  ֱאלִהים ִאְתְקֵרי ֵׁשם ָמֵּלא ' ְייָ ', לה' ַּכד ִאְתָחֵזי ה, ֱא

' ואסתלק י' לה' א כד אתחזר ה''ס. (ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא' ּוְכִתיב ְוִנְׂשַּגב ְייָ
ה לא אתקיים עלמא וכלא ''פורענותא אתי לעלמא ואי לאו בשביל אדם יהו

, ָסִתים ְוִאְתַעַּטר ְצִניעּוָתא ְּדַמְלָּכא כאן דעַ ) 'גב וגואתחרב ועל דא כתיב ונש
  .ַזָּכָאה ְלַמאן ְּדָעאל ְוָנַפק ְוָיַדע ְׁשִבילֹוי ְוָאְרחֹוי. ְּדַהְיינּו ִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא

  .עד כאן ספרא דצניעותא

ִהים , יָקָרא ָּדאְּדָזֵכי לִ , ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדֹמֶׁשה ,ּוֹמֶׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱא
ַמה ֵּבין ֹמֶׁשה , ָּתא ֲחֵזי )יהודה' תאני ר(. ְּדאֹוַרְייָתא ַאְסִהיד ְּבִגיֵניּה ַּכ

ַסְּלִקין , ַסְּלִקין ְלֻעְתָרא, ַּכד ַסְּלִקין, ְׁשַאר ְּבנֵי ָעְלָמא. ִלְׁשַאר ְּבִני ָעְלָמא
ּוֹמֶׁשה ָעָלה , ְּכִתיב ֵּביּה ַמה, ֲאָבל ֹמֶׁשה ַּכד ָסִליק, ַסְּלִקין ְלַמְלכּו, ִלְרּבּו
ַהָּבא , ִמָּכאן ָאְמרּו ַחְבַרָּיא, יֹוִסי ָאַמר' ר. ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה, ֱאלִהיםֶאל הָ 

ַמה ְּכִתיב . ִּדְכִּתיב ּוֹמֶׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים, ִליָטֵהר ְמַסְּייִעין אֹותוֹ 
ַוִּיְקָרא . ְמָקְרִבין ֵליּה, ְתָקְרָבאְלאִ  ְּדַמאן ְּדָבֵעי. 'ַוִּיְקָרא ֵאָליו ְייָ, ַּבְתֵריּה
ַאְׁשֵרי , ִיְצָחק ָּפַתח' ר. 'ִמן ָהָהר ֵלאֹמר ֹּכה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוגוֹ ' ֵאָליו ְייָ 

ְּדקּוְדָׁשא , ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדַההּוא ַּבר ָנׁש, ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשּכֹון ֲחֵצֶרי
ְּדָכל , ְלִמְׁשֵרי ְּבגֹו ֵהיָכָלא ַקִּדיָׁשא, ְוָקִריב ֵליּה, ֵּביּה ְּבִרי הּוא ִאְתְרֵעי

, ָרִׁשים הּוא ֵמְרִׁשיִמין ִּדְלֵעיָּלא, ַמאן ְּדִאיהּו ִאְתְרֵעי ֵּביּה ְלפּוְלָחנֵיּה
ְלִמְׁשֵרי , ְלִמְנַּדע ְּדָהא הּוא ִאְתָּבַחר ִמַּקֵמיּה ְּדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה

ַאְעַּבר ְּבָכל ַּתְרִעין , ְוָכל ַמאן ְּדִאְׁשְּתַכח ֵּביּה ַההּוא ְרִׁשיָמא. רֹויִּבְמדוֹ 
, ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדֹמֶׁשה, ְיהּוָדה ָאַמר' ר. ית ְּדִיְמֵחי ִּבידֹויְולֵ , ִּדְלֵעיָּלא

ֶאל ָהֲעָרֶפל ּוְכִתיב ֵּביּה ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש , ְּדָעֵליּה ְּכִתיב ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב
ִאֵּלין , ֹּכה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב. ְוֵהם לא ִיָגׁשּו' ְוִנַּגׁש ֹמֶׁשה ְלַבּדֹו ֶאל ְייָ 

, ֹּכה ֹתאַמר, ִׁשְמעֹון ָאַמר' ר. ִאֵּלין ּדּוְכִרין .ְוַתֵּגיד ִלְבִני ִיְׂשָרֵאל, נּוְקֵבי
ְּכלֹוַמר ְיָבְרכּו , ְיָבַרכּוָכה ַוֲחִסיֶדי, ּוְכִתיב. ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ֹּכה ְתָבַרכּו

ְוַתֵּגיד ִלְבנֵי . ְוַהְיינּו ִמִּסְטָרא ְּדִדינָא. ַּבֲאִמיָרה, ֹּכה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב. ֹּכה
' ּוְכִתיב ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלְייָ . ַוַּיֵּגד ָלֶכם ֶאת ְּבִריתוֹ , ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, ִיְׂשָרֵאל

  . ָאתּו ִמִּסְטָרא ְּדַרֲחֵמיְּד , ּדּוְכִרין, ְׂשָרֵאלִלְבנֵי יִ . ֱאלֶהי

ַמה הּוא ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום , הֹוִאיל ַוֲאֵתינָא ְלַהאי) א יוסי''ס( ,ָאַמר ִרִּבי ִיְצָחק
ֶהי' ַלְייָ  ֵהינּו' ַלְייָ . ֱא ְוִכי ַהאי , ִׁשְמעֹון' ָאַמר ֵליּה ר. ִמָּבֵעי ֵליּה, ֱא

ֲאֶׁשר . 'ֱאלֶהי ְמִביֲא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ְוגוֹ ' ְוָהא ְּכִתיב ִּכי ְייָ . ִּבְלחֹודֹוי הּוא
ֶאָּלא ָהִכי . ְוֻכְּלהּו ָהִכי, ְכָלה הּואֱאלֶהי ֵאׁש אוֹ ' ִּכי ְייָ. ֱאלֶהי נֹוֵתן ָל' ְייָ 

ְוָכל ַהָּדר . ָּכל ַהָּדר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּדֹוֶמה ְּכִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאלֹוּהַ , ָּתנֵינָן
ִמּׁשּום ְּדַזְרָעא . ַמאי ַטֲעָמא. ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ּדֹוֶמה ְּכִמי ֶׁשֵאין לֹו ֱאלֹוּהַ 
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ְוַהאי ְּבַהאי . ּוְׁשִכיְנָּתא ְּבַאְתָרה ָיְתָבא. ְלַאְרָעא ַקִּדיָׁשא ַסְּלָקא, ַקִּדיָׁשא
ֶהי. ַּתְליָא ֲהוֹו ְזִמיִנין ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא ֶאָּלא ְלִאינּון ּדַ , ּוֹמֶׁשה ָלא ָקָאַמר ֱא

ִמּׁשּום ְּדָהא , ּוַמה ְּדָלא ָאַמר ֱאלֵהינּו. ּוְלַקְּבָלא ַאֵּפי ְׁשִכיְנָּתא, ַקִּדיָׁשא
ֶהי ַוַּדאי ְּבָכל ֲאָתר, ּוְבִגיִני ַּכ, ֹמֶׁשה ָלא ָזָכה ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא ִמּׁשּום , ֱא

ֲאָבל ָהָכא . ֲאַמר ֵליּה וַּדאי ָהִכי הּוא. יַעל ַּתָּמןְזִמיִנין ְלמֵ  ְּדִאיּנּון ֲהווֹ 
ּוְבָאת ֶאל ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום , ְּכִתיב

ֶהי, ְוָהא ִאיּנּון ְּבַאְרָעא ַׁשְרָיין, ֱאלֶהי' ַלְייָ  א ֱאלֵהינּו, ַמאי ַטֲעָמא ֱא . ְו
ָזָכאן ְלָכל , ִּדְבִגיֵני ְּדֶחֶסד ִעָּלָאה, ָּלא ִאיּנּון ַּבְעָיין ְלַאֲחָזָאה ּוְלאֹוָדָאהאֶ 

ְוָעִביד ִעְּמהֹון ָּכל ִאיּנּון , ְוָעֲאָלן ְלַהִהיא ַאְרָעא, ְוַׁשְרָיין ְּבַאְרָעא, ַהאי
ִּדְכִּתיב  )לבר נש אחראולא (, ֲהוֹו ַאְמִרי ִמִּלין ִאֵּלין ַלֹּכֵהן, ּוְבִגינֵי ַּכ, ָטָבאן

. ִמּׁשּום ְּדָאֵתי ִמִּסְטָרא ְּדֶחֶסד )והכי הוא ודאי(, ֱאלֶהי' ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלְייָ
, ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְלַההּוא ֲאָתר ְּדִאְתָחֵזי ְלהּו, ֹּכה ֹתאַמר ְלֵבית יֲַעֹקב

ְּתֵרין ַּדְרִּגין , ָהא יֲַעֹקב ְוִיְׂשָרֵאלְּד , ְּבַההּוא ֲאָתר ְׁשִלים ְּדִאְתָחֵזי ְלהּו
. ִאְקֵרי ֶאָּלא ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵלימּוָתא ְּדֹכָּלא , ּוְבַדְרָּגא ַחד ַסְּלִקין, ִאְסָּתָלקּו

ִטיבּו , ּוְלִאְׁשָּתֵעי ְּברּוַח ָחְכְמָתא, ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא, ְוַתֵּגיד ִלְבִני ִיְׂשָרֵאל
  . ִּדְכִּתיב ַוַּיֵּגד ָלֶכם ֶאת ְּבִריתוֹ , ן קּוְדָׁשא ְּבִרי הּואּוְקׁשֹוט ְּדָעַבד לוֹ 

ַמאן . ְוֵהָמה ְּכָאָדם ָעְברּו ְבִרית ָׁשם ָּבְגדּו ִבי ,ִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר
ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּפִקיד ָּל ִּפּקּוָדא , ְיַגֶלה ָעָפר ֵמֵעיֶני ָאָדם ַקְדָמָאה

ְּדַאְסֵטי , ְּבִגין ְּדִאְתַּפִּתית ַעל ִמִּלין ִּביִׁשין. ְוָלא יִָכיַלת ְלַקְּייָמא ָּבה, אֲחָד 
ִאְתַּפִּתית , ּוְבִגין ָּכ. ְוַהָּנָחׁש ָהיָה ָערּום, ִּדְכִּתיב, ָּל ַההּוא ִחְויָא ִּביָׁשא

ָּתא . ָלִדין ְּדַנְפקּו ִמיָנּוְלָכל ִאיּנּון ּתוֹ , ְוַגְרַמת ִמיָתה ְלַגְרָמ, ֲאַבְתֵריּה
ִיְתֲאִביד , ֲחָדאְּדָכל ַמאן ְּדִאְתַּפָּתא ֲאַבְתֵריּה ְונִָחית ְלַגֵּביּה ְּבִרְגָעא , ֲחֵזי

ְוַכד , ָּדִוד ֲהָוה ִקיּוָמא ָנִעיץ ִּבְמקֹוָרא ְּדַמִיין נְַבִעין ,ָּתא ֲחֵזי. ְלַגֵּביּה
ּוְלפּום ַצְעֵריּה ִאְתַּדְחיָא ֵמַאְרָעא , ִרין ֵליּהְוַצעְ , ִאְתַּדְחיָא ְלַאְרָעא ַאֲחָרא

ְוָלא , ָקם ְּבִקּיּוֵמיּה, ַאף ַעל ַּגב ְּדנִָחית ִמַּדְרּגֹוי ְלַדְרָּגא ַּתָּתָאה. ַקִּדיָׁשא
ְוֵחי נְַפֶׁש ' ַמה ְּכִתיב ְואּוָלם ַחי ְייָ. ְוִאְסְּתַמר ִמֵּניּה, ָעאל ְלִסְטָרא ַאֲחָרא

ַעד ְּדֲהָוה ֵּביּה ַהאי , ְּדָהא ָנִחית ְּבַדְרּגֹוי. ע ֵּביִני ּוֵבין ַהָּמֶותִּכי ְּכֶפׂשַ 
ּוִמָּכל , ַמאן ְּדִאְסְּתַמר ֵמַההּוא ִסְטָרא ִּביָׁשא, ְוַזָּכָאה חּוָלֵקיּה. ִׁשעּוָרא

ין ִאית ְּדַכָּמה ִסְטִרין ְוַדְרּגִ . ְּדִמְׁשַּתְּכֵחי ְּבָעְלָמא, ַּדְרִּגין ְּדַההּוא ִסְטָרא
. ְוָהא אּוְקמּוהָ . ֵיֶצר ָהָרע. ַמְלַא ַהָּמֶות. ָׂשָטן. ָנָחׁש ֲעַקָּלתֹון: ְלֵיֶצר ָהָרע

. ָטֵמא. ָׂשָטן: ֶׁשַבע ְׁשָמָהן ִאיּנּון ֵליּה, ְדַאף ַעל ַּגב ְּדִבְׁשָמָהן ִאֵּלין ִאְקֵרי
ָלֳקֵבל , ּון ֶׁשַבע ְׁשָמָהןִאֵּלין ִאיּנ. ְצפֹוִני. ָרע. ָעֵרל. ֶאֶבן ִמְכׁשֹול. ׂשֹונֵא

ָלֳקֵבל . ְּדֻכְּלהּו ִמִּסְטָרא ִמְסֲאָבא ִּכְדַקאְמָרן, ֶׁשַבע ַּדְרִּגין ְּדֵהיָכִלין ִּדיֵליּה
ֲאָתר ְּדִאְּתָדנּו ֵּביּה ַחָּייַבָּיא , ִאיּנּון ְּדִאְקֵרי ְּבהּו ֵּגיִהָּנם, ִאֵּלין ִׁשְבָעה ְׁשָמָהן
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ֶאֶרץ . ַצְלָמֶות. ְׁשאֹול. ִטיט ַהָּיֵון. ּדּוָמה. ָׁשַחת. ּבֹור: ִאיּנּוןְוִאֵּלין . ְּדָעְלָמא
ְּדִאית , ָלֳקֵבל ִאֵּלין ֶׁשַבע ְׁשָמָהן, ָּכל ִאֵּלין ִׁשְבָעה ָמדֹוִרין ְּדֵגיִהּנָם. ַּתְחִּתית

ְסַטר ִּדְכָּמה ְּדִאית ַּדְרִּגין ְוֵהיָכִלין לִ , ְוָהא אֹוִקיְמנָא. ֵליּה ְליֵֶצר ָהָרע
, ְוֻכְּלהּו ִמְׁשַּתְּכֵחי ְוַׁשְלֵטי ְּבָעְלָמא. ָהִכי ָנֵמי ִלְסַטר ִמְסֲאָבא, ְקדּוָּׁשה
ְּדִאיּנּון ָלֳקֵבל , ִׁשְבָעה ֵהיָכִלין ִאיּנּון. ִמְסֲאָבא) א שמאלא''ס(ִּבְסָטר 

) אה בישאלאסט(ְוֻכְּלהּו ). יצר הרע(ְּדִאְקֵרי ְּבהּו ֵּגיִהּנָם , ִׁשְבָעה ְׁשָמָהן
ְוָלא ִאְסַּתְּמָרן , ְלִאיּנּון ַחָּייֵבי ָעְלָמא ְּדַדְּבֵקי ְּבהּו, ּוְלַסָאָבא, ַקְייֵמי ְלַדְּיינָא

ְּדָהא ַמאן ְּדָאֵתי ְלִאְתַדְּכָאה ְּבַהאי . ד ִאיּנּון ְּבַהאי ָעְלָמאּכַ , ָאְרַחְייהּו ִמֵּניּה
ְּבַההּוא ֲאָתר ְּדִאְקֵרי ָרָזא , יּהְמַדְּכִאין לֵ , ְּבִסְטָרא ְּדַדְכיָא, ָעְלָמא

ְּדֻכְּלהּו ַקְייִמן ְלָקְרָבא , ְוַכָּמה ְמָמנָן, ְּדַכָּמה ַּדְרִּגין ִאיּנּון. ִּדְמֵהיְמנּוָתא
ּוַמאן ְּדָאֵתי . ּוְלַדְּכָאה ֵליּה, ִלְבנֵי נָָׁשא ְלפּוְלָחֵניּה ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא

ְּדָהא ַּכָמה . ֵליּה ְּבַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ְּדִאיהּו ִמְסֲאָבא ְמָסֲאִבין, ְלִאְסַּתֲאָבא
ַמאן ְּדִיְקַרב . ָסֲאָבא לֹון ִלְבֵני ָנָׁשאּכְֻּלהּו ַקְייֵמי לְ , ְוַכָּמה ְמָמָנן, ַּדְרִּגין

ִמי ֶּגֶבר , ָעֵליּה ְּכִתיב, ְוָאֵתי ְלִאְתַמְּׁשָכא ָּבַתר ַההּוא ִסְטָרא ִּביָׁשא, ְּבהּו
א ִיְרֶאה ָּמְות ְיַמֵּלט נְַפׁשֹו ְוגוֹ יִ  ַמאן ִאיהּו ַּבר ָנׁש ְּדִאְתְּבֵרי . 'ְחֶיה ְו

ְּדָהא . ַההּוא ְּדָכל ָעְלָמא ִאְתַמְּׁשָכאן ֲאַבְתֵריּה, ְּבָעְלָמא ְּדָלא ֶיחֵמי מֹוָתא
ד ָלא ִיּפּוק עַ , ְּבַההּוא ִזְמנָא ְּדָאֵתי ַּבר ָנׁש ְלֵמיַהב חּוְׁשָּבנָא ָקֵמי ָמאֵריּה

ְּדִאיּנּון , ְוִאֵּלין ִׁשְבָעה ֵהיָכִלין. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ֵמי ֵליּהחָ , ֵמַהאי ָעְלָמא
ְּבִגין ְּדָהא ְּכָמה ְּדִאית , ְּתֵריָסר ַיְרִחין ִאְקרּון. ִׁשְבָעה ָמדֹוִרין ַלֵּגיִהנָם

ָהִכי ָנֵמי ִאית ְלִסְטָרא , יןַּדְרִּגין ַקִּדיִׁש , ִלְסַטר ְמֵהיְמנּוָתא ְּתֵריָסר ַיְרִחין
ְוִנְׁשְמָתא ִּדְלהֹון ִאְּתָדנָת , ְּדַחָּייַבָּיא ִאְתָּדנּו ְּבהּו, ַאֲחָרא ָּדא ְּתֵריָסר ַיְרִחין

ְּדִאְתָמְנָען ַרְגַלְייהּו ִמַּנְייהּו ְּבַהאי , ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדַצִּדיַקָּייא. ְּבהּו
 .ַּנְייהּו ְּבַההּוא ָעְלָמאְּבִגין ְלִאְׁשְּתָזָבא ִמ , ְלַתְרַעְייהּו ְוָלא ִמְתָקְרֵבי, ָעְלָמא

ִאְקֵרי , ַהאי ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה. ֵׁשירּוָתא ְּדִסְטָרא דֵיֶצר ָהָרע .ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה
ּכְֻּלהּו . ֵלית ַמאן ְּדָאִחיד ֵּביּה, ַמאן ְּדָאֵתי ְלַאֲעָלא ֵּביּה. ּבֹור ֵריָקא ִמֹּכָּלא

ַקְּייָמא , ְּבַהאי ֵהיָכָלא. ֵלית ֵּביּה ְסָמ ְלָטב, םְחָיין ֵליּה ְלִמְנַּפל ְּדָלא ֵיקּוַּד 
ָּדא ִאיהּו . ְוַהאי ִאיהּו ַקְּייָמא ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא. ְודּוָמה ְׁשֵמיּה, ַחד ְמָמָנא

ְּדַההּוא ְמָמנָא ַעל ְיָדא , ַּכד ִאְתַּדְחָיא ֵמֵהיָכָלא ַקִּדיָׁשא, ָאִחיד ְּבִנְׁשְמָתא
, ְוַהאי ִאיהּו ָקִאים ְלַגֵּבי ַההּוא ַּתְרָעא ְּדַההּוא ִסְטָרא ַקִּדיָׁשא, ל''ָטֲהִריאֵ 

ין ְוַכָּמה ַּגְרִּדינֵי ִנימּוסִ , ְלַאֲחָדא ָלּה ְלִנְׁשְמָתא, ּוְבִגין ַּכ ַקְּייָמא ַהאי ּדּוָמה
ִּדי ֶאֶלף ְוִרְּבָבן , ד ְמָמנָא ַאֲחָראַקְּייָמא חַ , ּוְתחֹות ַהאי ְמָמָנא. ַּבֲהֵדיּה

ָּדא הּוא ְּדִאיהּו ַקְּייָמא ְלַפָּתָאה ְּבנֵי . ת''ְוַהאי ְמָמנָא ִאְקֵרי ִּפּתּו. ְּתחֹוֵתיּה
ְלִאְסַּתְּכָלא ּוְלַעְיינָא ְּבָמה , ְוַאְסֵטי ֵליּה, ְוַהאי ִאיהּו ְּדָׁשֵרי ְלַגֵּביּה. ָנָׁשא

ֻּכְּלהּו , ְוָכל ִאיּנּון ְּדִעֵּמיּה. ַכָּמה ְזנּוִנין ּוְבַכָּמה ִנאּוִפיןְּדָלא ִאְצְטִרי ּבְ 
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ָלא ְלִאְסַּתּכְ , ְוַאְכִריָחן ֵליּה ְלַאְסָטָאה ֵעינֹוי, ְוָאְזִלין ַקֵּמיּה, ַקְייָמן ְלַגֵּביּה
ַהאי , ִׁשיןְלָכל ִאיּנּון ִּבי, ְוַהאי ִאיהּו ִסְרסּוָרא ִּביָׁשא. ְּבָמה ְּדָלא ִאְצְטִרי

ְּבִגין . ְוָתַבר ֵליּה ֵעינֹוי, ָקִאים ַעל ִקְבָרא ְּבִזְמנָא ְּדִאְתָּדן ַההּוא ּגּוָפא
ּוְבַהאי ֲאָתר . ְוִדיֵליּה ִאיּנּון, ַּכד ִאיהּו ְּבַהאי ָעְלָמא, ְּדִאיהּו ָרַווח לֹון
ְוַכָּמה ְנָחִׁשים  ,ַעד ְּדָעאָלת ְלַהאי ֲאָתר ְּדִאְקֵרי ּבֹור, ִאְּתָדנָת ִנְׁשְמָתא

ְוַדְייִנין , ֵּדי ָּבּהְוַאְח , ְּדכְֻּלהּו ַעְקֵצי ָלּה ְלַהאי ִנְׁשְמָתא, ְוַעְקַרִּבים ִאית ֵּביּה
. ְּדִאיהּו ִעָּלָאה ַעל ֹּכָּלא, ִאית ַחד רּוָחא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא ,ְלגֹו ִמן ָּדא   . ָלּה

ְוַהאי ִאְקֵרי , ְּלהּו ַנְטֵלי ְּבִגינֵיּהְוכֻ, ְוָדא ַקְּייָמא ַעל ָּכל ֵהיָכָלא ָּדא
ְּדָהא , ִאיהּו ָקִאים ְלַאְבָאָׁשא ָּתִדיר, ַהאי הּוא סּוָמָקא ְּכַווְרָּדא. א''ַּגְמִגימָ 

ַהאי רּוָחא , ְוָלא ָזֵכי ָּבּה ַההּוא ַּבר נָׁש, ַּכד ְצלֹוָתא ְּדַּבר ָנׁש ִאְתַּדְחיָא
ְוַאְסֵטי , ַּתף ְּברּוָחא ִמְסֲאָבא ִעָּלָאה ַעל ֹּכָּלאְוַסְּלָקא ְוִאְׁשּתָ , ַקְּייָמא
ְוִסיָמִני ַוָּיֹבא , ְוַאְדִּכיר חֹובֹוי ְּדַבר ָנׁש ָקֵמי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְלֵעיָּלא

ּוֵמַהאי רּוָחא . ָּיֹבא ַהָּׂשָטן ֶאָּלא ַּגםְוָלא ְּכִתיב וַ , ן ְּבתֹוָכם''ם ַהָּׂשטָ ''ּגַ 
, ְּדִאיּנּון ְמָמָנן ְלַאֲחָדא ִמָּלה ִּביָׁשא, ְלָיין ַּכָמה ַּגְרִּדיִנין ַאֲחָרִניןּתַ , ִּביָׁשא

ַווי . ּוְלָבַתר ַאִּפיק ִמִּלין ַקִּדיִׁשין, אֹו ִמָּלה ִטּנּוָפא ְּדַאִּפיק ַּבר ָנׁש ִמּפּוֵמיּה
ִאֵּלין ַּגְרִּדיִנין ַאֲחָרִנין ִאֵּלין ִאיּנּון ְּבנֵי ָנָׁשא ְּדַגְרֵמי לְ , ַווי ְלַחֵּייהֹון, לֹון

ַווי לֹון ְלָעְלָמא , ַווי לֹון ְּבַהאי ָעְלָמא. ְלִמְפַּגם ֲאָתר ַקִּדיָׁשא, ְלַׁשְּלָטָאה
ְוַכד ַאִּפיק , ַנְטִלין ַהאי ִמָּלה ִמְסֲאָבא, ְּדִאֵּלין רּוִחין ִמְסֲאִבין, ְּבִגין. ְּדָאֵתי

ְונְַטֵלי ַהִהיא , ַאְקִּדימּו ִאֵּלין רּוֵחי ִמְסֲאֵבי, ַּבר נָׁש ְלָבַתר ִמָּלה ַקִּדיָׁשא
, ְוָלא ָזֵכי ֵּביּה ַּבר נָׁש, ּוְמָסֲאֵבי ְלַהִהיא ִמָּלה ַקִּדיָׁשא, ִמָּלה ִמְסֲאָבא

א ''ָמָנא ַסְפִסיִריטָ ְמ ְוֵעיָּלא ֵמִאֵּלין ִאית ַחד  . ל ָּתַׁשׁש ֵחיָלא ַקִּדיָׁשאְוַכְבָיכוֹ 
ַנְטֵלי ִאיּנּון ִמִּלין , ְוַהאי ְמָמָנא ְּדָעַלְייהּו, ה ַּגְרִּדיֵני ִנימּוִסיןְוַכּמָ . ְׁשֵמיּה
ַּכד רּוְגָזא , ְוָהִכי נֵָמי ַנְטֵלי ָּכל ִאֵּלין ִמִּלין ְּדָזִריק ַּבר ָנׁש ִּבידֹוי, ִּביִׁשין

ְּדָזִריק , ָּלהא ָנִקיט ַהאי ִמ ''ְּדָהא ְּכֵדין ַהאי ְמָמנָא ַסְפִסיִריטָ , ַׁשְריָא ֲעלֹוי
ְּדָקִריב ְלִסְטָרא  ,ָּדא הּוא ָקְרְּבנָא ִּדְפַלְניָא, ְוָסִליק ְוָאַמר, ַּבר נָׁש ְּברּוְגֵזיּה

ּוִמִּסְטָרא , ִאיהּו ִמִּסְטָרא ִּדיִמינָא, ְּבִגין ְּדָכל ִסְטָרא ְּדנְַייָחא. ִּדיָלן
ִסְטָרא , ִּסְטָרא ַאֲחָרא ִּביָׁשאִאיהּו ִמ , ְוָכל ִסְטָרא ְּדרּוְגָזא. ִּדְמֵהיְמנּוָתא

ָּכל ִאֵּלין ַנְטִלין ָלּה , ְוַעל ָּדא ַמאן ְּדַאְׁשֵדי ִמן ְידֹוי ִמִדי ְּברּוְגָזא. ִמְסֲאָבא
ְוָאְמֵרי , ְוִאְתְקִריב ְלַההּוא ִסְטָרא, ְוַסְלֵקי ָלּה ְלֵעיָּלא, ְלַהאי ִמָּלה ְּדִאְזְדִריק

ְוָכרֹוָזא ָקאֵרי ְּבָכל ִאיּנּון . ְּבָנא ִּדְפַלְנָיאָקְר  )א פולחנא דקרבנא''ס(ָּדא 
ְוָכרֹוָזא . ּוָפַלח ְלֵאל ַאֵחר, ַווי ִלְפָלְנָּיא ְּדַאְסֵטי ָּבַתר ֵאל ָזר, ְרִקיִעין ְוָאְמֵרי

ַזָּכָאה ִאיהּו ַּבר . 'אֹוי ָלֶהם ִּכי ָנְדדּו ִמֶּמִּני ְוגוֹ , ָקאֵרי ִזְמָנא ִּתְנָינָא ְוָאַמר
ְוָלא ִיְנּפֹול ְּבגֹו . ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלְׂשָמאָלא, ְּדִאְסְּתַמר ֵמָאְרחֹוי, ָנׁש

  . א ָיִכיל ְלַסְּלָקא ִמּנֵיּהְּדלָ , ֵּביָרא ֲעִמיָקא
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ַהאי , ִאיהּו ָחׁשּו יִַּתיר ַעל ֵהיָכָלא ַקְדָמָאה, ֵהיָכָלא ָּדא ,ֵהיָכָלא ִּתְניָינָא
, ְּבִגין ְּדֵהיָכָלא ַקְדָמָאה ִאְקֵרי ּבֹור. ל ְׁשָמא ְּדִאְקֵרי ָטֵמאָלֳקבֵ , ִאְקֵרי ָׁשַחת

. ָלֳקֵבל ְׁשָמא ְּדִאְקֵרי ָטֵמא, ְוַהאי ִאְקֵרי ָׁשַחת. ָלֳקֵבל ְׁשָמא ְּדִאְקֵרי ָׂשָטן
ֵּביּה  .ִּפְתָחא ַקְדָמָאה. ִלְתַלת ִסְטִרין, ִּפְתִחין ְּבֵהיָכָלא ָּדא ַקְייִמין ְּתַלת

, ְוַכָּמה ֶאֶלף ְוִרְּבָבן ְמָמָנן ְּתחֹוֵתיּה. א ְׁשֵמיּה''ַעְסִטיִרּיָ , יָמא ַחד ְמָמָנאַקּיְ 
ְלאֹוָׁשָדא ַזְרָעא ַעל , ְוַהאי ִאיהּו ַקְּייָמא ַעל ָּכל ִאיּנּון ִּדְמַחְּבֵלי ָאְרַחְייהּו

. ִּדְמָזנּו ִּביַדְייהּו אֹו ְלָכל ִאיּנּון. ְּדָלא ְּכָאְרָחא, אֹו ְּדַמְפֵקי ַזְרָעא. ַאְרָעא
ֶאָּלא ַהאי ְמָמָנא ְּדִבְסַטר . ִאֵּלין ִאיּנּון ְּדָלא ָחָמאן ַאְנֵּפי ְׁשִכיְנָּתא ְּכַלל

ֻּכְּלהּו , ְוַכָּמה ִאיּנּון ֶאֶלף ְוִרְּבָבן, ָנִפיק ְּבַההּוא ִזְמנָא, ִמְסֲאָבא ְּדַקאְמָרן
ּוְלָבַתר ַּכד נַָפק . ֵבי ֵליּה ְּבַהאי ָעְלָמאּוְמָסאֲ , ִמְתַּכְּנֵפי ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש

ְמָסֲאִבין ֵליּה , ַהאי ְמָמָנא ְוָכל ִאיּנּון ְּדִעֵּמיּה, ִנְׁשָמֵתיּה ִמּנֵיה ֵמַהאי ָעְלָמא
ְוִאֵּלין ִאְקרּון ִׁשְכַבת . ְוָאִעילּו ָלּה ְלִאְּתָּדנָא ְּבהּו, ְוַאֲחִדין ָּבּה, ְלִנְׁשָמֵתיּה
ְּבִגין ְּדֻכְּלהּו , ְּדכְֻּלהּו רּוְגִזין ִמְסֲאִבין ַקְייִמין ֻּכְּלהּו ַעל ָּדא. תֶזַרע רֹוַתחַ 

ְוָחִמים ֵליּה , ְּבַההּוא ִזְמנָא ְּדַאְרַּתח ַּגְרֵמיּה, ַקְייִמין ְוָׁשָראן ָעֵליּה ְּדַבר ָנׁש
ַההּוא ַזְרָעא וְ . ּוְכֵדין ַנְטִלין ֵליּה ְלַההּוא ִּתיאּוְבָּתא. ְלִתיאּוְבָּתא ָּדא

ְוָגְרמּו , ְוַסְלֵקי ֵליּה ְלֵעיָּלא. ְוַנְטֵלי ֵליּה, ְוִאְתָּתָקפּו ֵּביּה. ְּדִאּתֹוָׁשד ְּבַאְרָעא
ֵּביּה ַקְּייָמא ְמָמנָא , ִּפְתָחא ִּתְניָינָא. ִּדְבִרית ָּדא ְּדִיְׁשַּתְעֵּבד ִּבְסָטר ִמְסֲאָבא

ַעל ָּכל ִאיּנּון ִּדְמַחְּבֵלי , ִאיהּו ְמָמָנא ְוַהאי, ה ְׁשֵמיּה''ַטְסִקיפָ , ַאֲחָרא
אֹו , ֶאָּלא ְּדאֹוְׁשֵדי ַזְרָעא ִּבְבִעיֵרי, ְּדָלא אֹוְׁשֵדי ַזְרָעא ַעל ַאְרָעא, ָאְרַחְייהּו

ַהאי ְמָמנָא ְוַכָּמה ֶאֶלף , ְּבִאיּנּון ֲעָריֹות, ְּבִאיסּוִרין ֲחמּוִרין ְּדאֹוַרְייָתא
ְלִאְּתָּדנָא  )א לסאבא ליה ולמידן ליה''ס(, ֻּכְּלהּו ַקְייֵמי ָעֵליּה, ּהְוִרְּבָבן ְּדִעֵּמי

, ַהאי ְמָמָנא ִּביֵדיּה ַּכָסא ֲחָדא ,ָּתא ֲחֵזי. ַמר ְּבִאיּנּון ַאֲחָרִניןֵליּה ְּכַמה ְּדִאּתְ 
, ִאְתְקָטלּוְּד , ְוָכל ִאיּנּון ְקטּוֵלי ֵּבית ִּדין, ְוִאְקֵרי ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה ּכֹוס ֲחָמתוֹ 

ְוָלא , ֻּכְּלהּו ִאְתֲעָקרּו ֵמִאֵּלין ִסְטִרין ִמְסֲאִבין, אֹו ִאְתֲעָנׁשּו ַעל חֹוִבין ִאֵּלין
ְּבִגין ַּכָּסא , ּוְבַהאי ַּכָּסא ְּדִאְקֵרי ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה, ִאית לֹון חּוָלָקא ְּבהֹון

, ָׁשתּו ַההּוא ַּכָּסא ְדֵּבית ִּדין ְוָכל ִאיּנּון ְּדָלא. ַאֲחָרא ְּדָׁשתּו ְּבַקְדִמיָתא
, ְלָבַתר ַּכד ָנִפיק ִנְׁשָמֵתיּה ֵמַהאי ָעְלָמא, ְלִאְתַעְּקָרא ֵמַהאי ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה

ְוַרֵּוי ָלּה , ֲאִחיָדן ֵּביּה ְוָדא הּוא יֹום ַהָּמר, ַהאי ְמָמָנא ְוָכל ִאיּנּון ְּדִעֵּמיּה
ַקְּייָמא  ,ְּבֵהיָכָלא ָּדא. ַׁשְניָין ִאֵּלין ֵמִאֵּליןיִנין ְמ ִמַּכָּמה ִּד , ְלַהאי ִנְׁשְמָתא

ֵמַהאי רּוָחא . ל''ְוָדא הּוא ִניֲאִציִריאֵ , ְּדִאֵּלין ְמָמנָן ְּתחֹוֵתיּה, ַחד רּוָחא
ַחד ִאְקֵרי . ְּדנְַפֵלי ְּבַהאי ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה, ְמִריָרן, ַנְפֵקי ְּתַלת ִטיִּפין, ַּתִּקיָפא

א וכלהו מתכנשי ''ד(, ת''ִאְקֵרי ַמר ַהָמֶות ְוַחד ִאְקֵרי קּוַּבעַ , ְוַחד. ץ''ָחצָ 
 נפקו תלת(, ְוִאֵּלין ְּתַלת ִטיִּפין נְָפלּו ְלָבַתר ֵמַהאי ּכֹוס )להאי כוס לבתר

 .ְּכָמה ְּדאּוְקמּוהָ , נָָׁשאְּדַהִהיא ַחְרָּבא ְּדָקְטָלא ְּבנֵי ) א בההיא''ס) (טיפין
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ְוַהאי ִאיהּו , ל ְׁשֵמיּה''ֵּביּה ַקְּייָמא ְמָמנָא ַחד ַסְנַּגִּדיאֵ  ,ִליָתָאהִּפְתָחא ּתְ 
ְּדִאיהּו , ְּבִאיְנּתּו ַאֲחָרא, ַעל ָּכל ִאיּנּון ְּדַעְייֵלי ַהאי ְּבִרית ַקִּדיָׁשא, ְמָמָנא

ּוְמַׁשְקֵרי  ,ְוָכל ִאיּנּון ִּדְמַחְּבֵלי ָאְרַחְייהּו ְּבָדא. ֵמַההּוא ִסְטָרא ְּדֵאל נֵָכר
ֻּכְּלהּו ְמַצְּייֵרי , ְוָכל ִאיּנּון ְמָמנָן ְּדִעֵּמיּה, ַהאי ְמָמָנא, ְּבָאת ַקָּייָמא ַקִּדיָׁשא

ְּדִאְסְּתָאב ְּבהּו ַההּוא ַקְּייָמא , ִצּיּוִרין ְּדִאיּנּון ָנִׁשין ִמְסֲאִבין, ְּבַגַווְייהּו
ּוְמָסֲאֵבי , ַּכד נִָפיק ַּבר נָׁש ֵמַהאי ָעְלָמא, ְוֻכְּלהּו ִאְתְרִׁשימּו ַקֵּמיּה, ַקִּדיָׁשא

ְלָקְטָלא , ַּתְלָיין ָּכל ָרֵזי ְּדָחָרִׁשין, ְוֵהיָכָלא ָּדא. יּה ְלָבַתר ְלַההּוא רּוָחאלֵ 
ִאיּנּון . ְוכְֻּלהּו ַחְרִׁשין ְּדִאְצְטִריכּו ְּבנֵי ָנָׁשא, ְּבֵני ָנָׁשא ַעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמנְַייהּו

, ָחָרׁש ְּבַחְרׁשֹוי, ְּכגֹון ְּדֲהָוה ִּבְלָעם, ְרֵׁשי ַחְרַׁשְייהּו ְלִאְסַּתֲאָבא ְּבהּוְּדחָ 
, ּוְבִגין ָּדא, ְוִאְסְּתַאב ְּבַקְדִמיָתא ִּבְמָסֲאבּו ְּדַזְרָעא רֹוַתַחת ְּדַאְׁשֵדי ִּבְבִעיֵרי

יָכָלא ַהאי הֵ , ְוַעל ָּדא .ְּבַההּוא ִׁשְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת ְּדַקאְמָרן, ֵּביּה ִאְּתָּדן
ִּדי ְמָמנָא ְּתחֹות , ִאית רּוָחא ַאֲחָרא, ּוְבַהאי ֵהיָכָלא. ָׁשַחת ָטֵמא, ִאְקֵרי

. ְוַכָּמה ֶאֶלף ְוִרְּבָבן ְּתחֹוֵתיּה, א''ְוַהאי ִאְקֵרי ַסְרַטיָ , ַההּוא רּוָחא ִּדְלֵעיָּלא
ִמּגֹו , ֲהֵדי רּוָחא ְּדַּבר ָנׁש ְּבֶחְלָמאְּדנִָפיק ּבַ , ְוֻכְּלהּו ַקְייֵמי ַעל ַהִהיא ִמָּלה

ּכְֻּלהּו , ְוָכל ִאיּנּון ַּגְרִּדיִנין ְּדִעֵּמיּה, ַהאי רּוָחא ִמְסֲאָבא. ִסְטָרא ַקִּדיָׁשא
ְּבִגין , ּוִמְתָעְרֵבי ַּבֲהָדּה, ְונְַחֵּתי ָּבּה, ַנְפֵקי ּוִמְתַחְּבָראן ְּבַהִהיא ִמָּלה

, יִביןִמיִלין ְּכִד , ְואֹוְדִעין ֵליּה ְלַּבר ָנׁש ִמִּלין ַאֲחָרִנין, יּהְלַאְכֲחָׁשא ָלּה ִמּנֵ 
, ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָנִטיל ִמָּלה ִּדְקׁשֹוט, ְּדַכ ָאְרחֹוי ִּדְכִדיָבא. ְּבִמָּלה ִּדְקׁשֹוט

, ְקׁשֹוט ֵּכיָון ְּדִמְתָעֵרי ְּבִמֵּלי, אּוף ָהָכא ִאֵּלין. ָלא ָיִכיל ְלַתְּקנָא ְּכִדיבֹוי
. ְּבִגין ְלַקְּייָמא ְּכִדיבֹוי, מֹוָדֵעי ֵליּה ִמָּלה ִּדְקׁשֹוט, ּוַמְכִחיֵׁשי לֹון ִמֵּניּה

ַּתָּתֵאי ) באינון, א מתפשטא ההיא מלה''ס) (מתפשטי כל אינון(ְלָבַתר 
ְלַכָּמה  ,ְואֹוְדֵעי ִמיִלין ְּבָעְלָמא, ְוָלא ִמְתַקְּייֵמי. ְּדֵלית לֹון ִקיּוָמא, ְלַתָּתא

מה א וכל הני אינון לתתא בדרגין דמתפרשאן לבר בכ''ד(ִסְטִרין 
, ְּדִמְתַהְּפָכאן, ָנְפִקין ְּתֵרין רּוִחין, ֵמֵהיָכָלא ָּדא. ְלַכָּמה ַזְייִנין) סטרין

, ְוִאֵּלין ָאְזִלין ְוָׁשָטאן ְּבָעְלָמא ַּבֲאִויָרא, ְלִזְמִנין ָנִׁשין, ְלִזְמִנין ּגּוְבִרין
ְּכָנִׁשין ְׁשִפיָרן , ְוִאְתָחזּון לֹון ְלגּוְבִרין, ְייָכאן ִּבְבֵני ָנָׁשא ְּבגֹו ֶחְלָמאְוחַ 

ִאְתָחזּון , אּוף ָהִכי ְלָנִׁשין. ְונְַטֵלי ִּתיאּוְבָּתא ְּדַבר נָׁש, ְּבֵחיזּו ְּדֶחְלָמא
ְתאּוּנֶה ֵאֶלי ָרָעה  ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר לא, ְוִאֵּלין ִאְקרּון ָרָעה ְוְנַגע, ְּכגּוְבִרין

א ִיְקַרב ְּבָאֳהֶל ְּדַנְפֵקי ִמּגֹו . ְוִאֵּלין ִאְקרּון רּוֵחי ַּתָּתֵאי ְלַתָּתא. ְוֶנַגע 
, ִּדי ְּבגֹו ֵהיָכָלא ָּדא, ְּדַכד נְַטִלין ִאֵּלין רּוִחין ִּדְלֵעיָּלא. ַׁשְלהֹוָבא ְּדֶאָּׁשא

ְוִאְתָעִבידּו ִאֵּלין ְּתֵרין , ְוִאֵּלין ָטָסאן ְּבָעְלָמא, ַנְפקּו ְּתֵרי ַׁשְלהֹוֵבי ְּדֶאָּׁשא
ַזָּכִאין ִאיּנּון ַצִּדיַקָּייא . ְוֹכָּלא ְּבִסְטָרא ָּדא ִמְסֲאָבא, רּוִחין ַּכְדָקא ַאָמָרן

ְר ִלְׁשמָ , ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. ְּדִאְתָמְנָען ִמִּסְטִרין ִאֵּלין ְוִאְסְּתָמרּו ִמּנְַייהּו
  . 'ָּׁשה ָזָרה ְוגוֹ ֵמאִ 
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ְוֵלית ֵּביּה , ִאיהּו ֵהיָכָלא ְּדָאִפיל ְוָחִׁשי, ֵהיָכָלא ָּדא .ֵהיָכָלא ְּתִליָתָאה
, ה''ְוַהאי ִאיהּו ְּדִאְקֵרי ּדּומָ . ְוִאיהּו ָאִפיל יִַּתיר ִמן ַקְדָמֵאי, ְנהֹוָרא ְּכַלל

ַחד ַקְּייָמא , ַקְייֵמי ַאְרַּבע ִּפְתִחיןְּבֵהיָכָלא ָּדא . א''ָלֳקֵבל ְׁשָמא ְּדִאְקֵרי ׂשֹונֵ 
ַחד ְמָמנָא ַקְּייָמא ַעל . ְוֵכן ְלַאְרַּבע ִסְטִרין, אְוַחד ְלִסְטָרא ָּד , ְלִסְטָרא ָּדא

. ְוַהאי ְמָמנָא ַקְּייָמא ְּבַההּוא ַּתִקיפּו ְּדרּוְגָזא ְּדָעְלָמא, ַהאי ִּפְתָחא ַקְדָמָאה
, ָנִטיל ַזְייִנין, ַהאי ְמָמנָא ְּדָׁשֵרי ְּבַהאי ִּפְתָחא, ָמאַּכד ִּדיָנא ַׁשְרָיא ְּבָעלְ 

ְוַהאי ִאְקֵרי , )דבני נשא(ְוָאַנח לֹון ְלִאיּנּון ַּתְרִעין ְּדֵבי ְּכִניְׁשָּתא 
ְוַעל ָּדא ְּכִתיב ֶּדֶר ְרָׁשִעים , א ְוָדא הּוא ִּכְׁשלֹונָא ְּדָעְלָמא''ָסָקפֹוְרַטּיָ 

האי ממנא קיימא על פרשת ארחין (, עּו ַּבֶּמה ִיָּכֵׁשלּוָּכֲאֵפָלה לא ָיְד 
ִאיהּו ַקְּייָמא , ְוַׁשְרָיא ִּדיָנא ְּבָעְלָמא, ְּבַההּוא ִזְמָנא ְּדִאיהּו ַׁשִּליט) למחמי

ָיִכיל , ְוִאי הּוא ִאְעַרע ַּבֲהֵדיּה, ְלֵמחֵמי ְּבַמאן ְּדָאִזיל ְיִחיָדאי ְּבׁשּוָקא
ֵּביּה ַקְּייָמא ַחד ְמָמנָא  ,ִּפְתָחא ִּתְניָינָא. ַאְתַרע ַמָּזֵליּהּולְ , יּהְלַנְזָקא לֵ 
. ל''ְוָדא ִאיהּו ַסְנַּגִדיאֵ , ְוָדא ִאיהּו ַקְּייָמא ְלנְַטָלא ִּפְתִקין ְּדִדינָא, ַאֲחִריָנא

יּנּון ְּדַקְייִמין ְלַקְּבָלא אִ , ְּדַׁשְלָטאן, ַּכָמה ַּגְרִּדינֵי ִנמּוִסין, ּוְתחֹות ְיֵדיּה
ַהאי , ְוַכד ָנִטיל ִּפְתָקא ְּדִדיָנא. ַקְּייָמא ַעל ִּפְתָחא ָּדא ְוַהאי, ִּפְתִקין ְּדִדיָנא

ַחד . ְלִאיּנּון ִּפְתִחין ֲחׁשֹוָכאן ִּדְלַתָּתא, ְוָנִחית ְלַתָּתא, ַקְּייָמא ַעל ִּפְתָחא ָּדא
, ְוַתָּמן. ְּדִאיּנּון ְלַתָּתא, רְוַחד ְלַההּוא ְּדִאְקֵרי ּבוֹ . ְלַההּוא ְּדִאְקֵרי ָׁשַחת

ם ְוִאְׁשְּתִלי, ְמָמָנן ְּדַׁשְלֵטי ְּבָעְלָמא ְלֶמְעַּבד ִּדינָא, ְוַכָּמה ִרְּבָבן, ַּכָמה ֶאֶלף
, ִאית ְמָמָנא ַאֲחָרא, ְּבַהאי ִּפְתָחא .ִּפְתָחא ְּתִליָתָאה. ִּדינָא ְּבַההּוא ִּפְתָקא

, ַעל ָּכל ִאיּנּון ַמְרִעין ּוַמְכאֹוִבין, ִאיהּו ַקְּייָמאן ְׁשֵמיּה ְוָדא ''ַאְנְּגַריוֹ 
ְּדָהא ִמֵּניּה ַנְפֵקי ַּכָמה ְוַכָּמה ֶאֶלף ְוִרְּבָבן ִּדְמָמנָן . ְוִחְלחּוִלין ְוֶאָּׁשא ְּדַגְרֵמי

 ,ִּפְתָחא ְרִביָעָאה. ְכאֹוִבין ְּכָמה ְּדִאְּתַמרַעל ָּכל ִאיּנּון ַמְרִעין ּומַ , ִעֵּמיּה
ְוַהאי . א''ְוִאְקֵרי ַאְסָּכרָ , ְּדִאְתְּבֵרי ִּבְפִגימּו ְּדִסיֲהָרא, ָהָכא ִאיהּו ַחד רּוָחא

, ַעד ְּדָקִטיל לֹון, ְוַחִיי ְּבהֹון, ְוָדא ִאְתָחֵזי לֹון, ַקְּייָמא ַעל ְקטּוֵלי ְּדַרְביֵי
ִחיַדת ַואֲ , ְוַחְייָכא ְּבהּו, ּוְמִניָקא לֹון, ְוִאְדֵמי לֹון ְּכִאְּתָתא ִאֵּמיּה ְּדַרְביֵא

ְּדִאְקֵרי , ַקְּייָמא ַחד רּוָחא, ְּבֶאְמָצִעיָתא ְּדַהאי ֵהיָכָלא. ְוַקְטַלת לֹון, לֹון
ַעד , ַעל ָּכל ִאיּנּון ְּדֵמִתין ִמַּבר ְּתֵליַסר ְׁשִנין, ַהאי ִאְתַמנָא. ן''ָאִגיִריסוֹ 

ְוָדא ִאיהּו , ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמנָא, ֹוןַהאי ִאיהּו ְקּטֹוָלא ִּדְלה. ֶעְׂשִרין ְׁשִנין
, ְּדַההּוא ָנָחׁש ִּכְדַקאְמָרן ְוַקְּייָמא ַּבֲהֵדיּה) א בחכמתא''ד(ְּבַחְברּוָתא 

ה ְוִהּנֵ, ִּדְכִּתיב, ְוַעל ָּדא ִאְקֵרי ַמְלָא ַהָּמֶות טֹוב ְמֹאד. ְוָאִזיל ֲאַבְתֵריּה
ף ''אַ , ְּׁשִטין ְוָנְפִקין ְּתֵרין רּוִחיןֵמָהָכא ִמְתּפַ . ְואֹוִקיְמָנא, טֹוב ְמֹאד

ַעל ָּכל ִאיּנּון ְּדַׁשְמֵעי ְנִזיָפא ִמָּמאן ְּדָלֵעי , ְוִאֵּלין ִאְתְמנּון. ה''ְוֵחמָ 
ְוֵכן ַעל ָּכל ִאיּנּון ְּדַחְייָכאן . ְוָלא ַחְייֵׁשי ָעֵליּה, ְוִאְתַרְחָצן ֵּביּה, ְּבאֹוַרְייָתא

, נְָפִקין ַּכָמה ֶאֶלף, ֵמַאף ְוֵחָּמה ִאֵּלין. אֹו ִמִּמֵּלי ְּדַרָּבנָן, אִמִּמֵּלי ְּדאֹוַרְייתָ 
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ִאיּנּון ְּדִמְׁשַּתְּדִלין , ְוֻכְּלהּו ַנְפֵקי ְוָׁשאָרן ָעַלְייהּו ִּדְבֵני ָנָׁשא, ְוַכָּמה ִרְבָבן
ְּבִגין . ְרָחא ְּדִמְצָוהְוָאְזֵלי ְּבָא, אֹו ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבִמֵּלי ְּדִמְצָוה, ְּבאֹוַרְייָתא
, ַּכד ָחאבּו ִיְׂשָרֵאל, ּוִמְּתֵרין ִאֵּלין ָּדִחיל ֹמֶׁשה. ְוָלא יֶחדּון ָּבּה, ְּדִיְתַעְּצבּון

ִאית , ְּתחֹות ִאֵּלין. ִּכי יָֹגְרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה, ְוָנִחית ִמן טּוָרא ִּדְכִּתיב
ְּדַכד ִמְתָעֵרי ְּבֵני , ִאיּנּון ָמאֵרי ְּדִליָׁשָנא ִּביָׁשא ְּדַקְּייָמא ַעל ָּכל, רּוָחא ֲחָדא

ְּכֵדין , אֹו ַההּוא ַּבר ָנׁש ְּדִאְתֲעִרי ְּבִליָׁשנָא ִּביָׁשא, ָנָׁשא ְּבִליָׁשָנא ִּביָׁשא
ְוִאיהּו . א''ְּדִאְקֵרי ַסְכִסיכָ , ִאְתַער ַהאי רּוָחא ִּביָׁשא ִמְסֲאָבא ִּדְלֵעיָּלא

ְוִאיהּו , ְּדָׁשֲאִרי ֵּביּה ְּבֵני נָָׁשא, ל ַההּוא ִאְתֲערּוָתא ְּדִליָׁשנָא ִּביָׁשאָׁשֲאִרי עַ 
מֹוָתא ְוַחְרָּבא , ְוָגִרים ְּבַההּוא ִאְתֲערּו ְּדִליָׁשנָא ִּביָׁשא, ָעאל ְלֵעיָּלא

א ַנְטֵרי ְולָ , ַווי ְלִאיּנּון ְּדִמְתָעֵרי ְלַהאי ִסְטָרא ִּביָׁשא. ְוָקטֹוָלא ְּבָעְלָמא
, ְוָלא ַיְדֵעי ְּדָהא ְּבִאְתֲערּו ִּדְלַתָּתא, ְוָלא ַחְׁשֵׁשי ַעל ָּדא, ּפּוַמְייהּו ְוִליָׁשנֵהֹון

ַּכד ַהאי ִאְתֲערּו  ,ָּתא ֲחֵזי. ֵּבין ְלָטב ֵּבין ְלִביׁש, אַּתְליָא ִאְתֲערּו ִּדְלֵעיּלָ 
, ָסִליק ַקְׂשְקׂשֹוי, ָנָחׁש ֲעָקָּלתֹוןְּכֵדין ַהאי , ְּדִליָׁשנָא ִּביָׁשא ִאְתַער ְלַתָתא

ְוַכד ַקְׂשְקׂשֹוי ְסִליקּו . ְוִאְתַער ֵמִריָׁשא ַעד ַרְגלֹוי, ְואֹוִקים לֹון ִּבְסִליקּו
ִּדינֵי ִנימּוִסין ִאֵּלין ִאיּנּון ָּכל ַּגְר , ַקְׂשְקׂשֹוי. ְּכֵדין ָּכל ּגּוָפא ִאְתַער, ּוִמְתָעֵרי

ּוִמְתָעֵרי ְלַגֵבי ַההּוא , ְתָעֵרי ְוַאֲחִדין ְּבַההּוא ִמָּלה ִּביָׁשאְוֻכְּלהּו מִ . ִּדְלַבר
ְּבָכל ָהנֵי , ִאְתַער ֵמֵריֵׁשיּה ְוַעד ַרְגלֹוי, ְּכֵדין ָּכל ּגּוָפא ִּביָׁשא, ָנָחׁש ָּבִריחַ 

, ָּתאַנְחִּתין ְלתַ , ְוָכל ִאיּנּון ַקְׂשְקִׂשין ְּבַההּוא ִּגְלָּדא. ֵהיָכִלין ְּדַקאְמָרן
ְוִאְתַער ְלֶמֱהִוי , ְוגּוָפא ָסִליק. ְוַההּוא ִּגְלָדא ִאְתְּפַּׁשט ִמֵּניּה ְוָנִחית ְלַתָּתא

ְלָכל ִחְויָין , ַאף ַעל ַּגב ְּדִזְמנָא ְקִביָעא ִאיהּו ,ָּתא ֲחֵזי. ַּדְלּטֹוָרא ְלֵעיָּלא
ֶאָּלא ְּבִזְמָנא ְּדִמְתָעֵרי , ֵטיָלא ִמְתַּפְּׁש , ְלִאְתַּפְּׁשָטא ִמְׁשָכא ִּדְלהֹון, ְּדָעְלָמא

ִּביָׁשא ) א חויא''נ(ּוְכֵדין ִאְתַער ַההּוא רּוָחא , ְּבִליָׁשנָא ִּביָׁשא ְלַתָּתא
ְוַקְׁשיָא , ְוָדא ָנִחית, ָּדא ָסִליק. ּוָפַׁשט ַמְׁשֵּכיּה ְוַקְׂשְקׂשֹוי ִמּנֵיּה, ְלֵעיָּלא

ְּבִגין . ַמאי ַטֲעָמא. ְׂשְקׂשֹוי ְּבִמְׁשֵּכיּה ִמֹּכָּלאָעֵליּה ַההּוא ִאְתַּפְּׁשטּוָתא ְּדקַ 
ָלא יְַכִלין ָעְלִמין , ְּדִאְלָמֵלא ֲהָוה ֹּכָּלא ְּבִחּבּוָרא ֲחָדא. ְּדִאְתְּפַרׁש ִמִזּוּוֵגיּה

ְוַכד ִחְוָיין . יָׁשנָא ִּביָׁשא ִּדְלַתָּתאְוֹכָּלא ְּבִגין ִאְתֲערּוָתא ְּדלִ , ְלִמְסַּבל לֹון
ְוַאְתַער , ְּכֵדין ָּכל ַחד ְוַחד יִָהיב ָקָלא, ְלַתָּתא ִמְתַּפְּׁשֵטי ֵמַההּוא ִמְׁשָכאִּד 

ְּדַתָּמן ַּכָמה ְנָחִׁשין , ְּדִאְקֵרי ּבֹור, ְלַכָּמה ִחְויָין ְּדַקְייֵמי ְּבַההּוא ֲאָתר
ֶמֱהֵוי ַּדְלּטֹוָרא ַעל לְ , ְלַאְתֲעָרא ְלַהאי ִחְויָא ַרָּבא, ְוֻכְּלהּו ַּדְלטֹוִרין. ַקְייִמין
ַּכד ַקְּייָמא ִאְתֲערּוָתא , ְוֹכָּלא ְּבִגין ַהאי ִאְתֲערּו ְּדִליָׁשנָא ִּביָׁשא. ָעְלָמא

ַּכָמה ִאיּנּון ְּדִאְקרּון , ַמאן ְּדָלֵעי ְּבאֹוַרְייָתא, ְּכַגְוונָא ָּדא. יּה ְלַתָּתאִּדילֵ 
ְלַההּוא ֲאָתר ְּדִאְקֵרי ָלׁשֹון , ֵרי ַאְתֲערּוָתאְּדִמְתַחְּבָרן ְוַאְתעֲ , ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש

ְוַכָּמה ְקדּוׁשֹות ְוִקּדּוִׁשין ִמְתֲעִרין . ָלׁשֹון ֵמַההּוא ֹקֶדׁש ִּדְלֵעיָּלא. ַהֹּקֶדׁש
ִאיּנּון ְּדַגְרֵמי ְלַאְתֲעָרא ִקּדּוִׁשין , ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדַצִּדיַקָּייא. ִמָכל ִסְטִרין
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, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. א ּוְקדּוָּׁשה ִּדְלַתָּתאְקדּוָׁשה ִּדְלֵעיּלָ , ּוְלַתָּתא ְלֵעיָּלא
ְוִאיּנּון . ֵאּלּו ַמִים ִראׁשֹוִנים: ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם. ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים

ְוִאְקרּון ַמִים , יןִאֵּלין ַמִיין ַּתָּתאִ : ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים. ִאְתְקרּון ַמִיין ִעָּלִאין
ְוַעל ָּדא . ֵּבין ַמִים ִראׁשֹוִנים ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים, ּוָמזֹון ְּבֶאְמַצע. ַאֲחרֹוִנים

ַמִים ִראׁשֹוִנים . ֶאָּלא ְּבַמִים ִראׁשֹוִנים, ָלאו ִאיהּו ְּבַמִים ַאֲחרֹוִנים, ָמזֹון
ְוָרָזא ְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין . ֲחרֹוִניםְוָלא ְּבַמִים ַא. ֵמֵעיָּלא ִּדְמזֹוָנא ַּתְלָיא ֵּביּה

  . ְּדָאֵתי ּוְבָעְלָמא, ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּבָעְלָמא ֵּדין. ִאְתְייִהיב
, ְוָדא ִאיהּו ִטיט ַהּיִון. ה''ִאיהּו ְּדִאְקֵרי חֹובָ , ֵהיָכָלא ָּדא .ֵהיָכָלא ְרִביָעָאה

ְּבִגין , ה''ִאיהּו חֹובָ . ְוֹכָּלא ַחד, ֹולָלֳקֵבל ְׁשָמא ַאֲחָרא ְּדִאְקֵרי ֶאֶבן ִמְכׁש
ְּבִגין ְּדַכד ָחָבאן ְּבִני . ַאְכָרעּוָתא ְּדחֹוִבין ,ְּדַתָּמן ַקְייֵמי ָּכל חֹוֵבי ְּדָעְלָמא

ּוַמְנֵחי לֹון ְּבַהאי , ַנְטִלין ִאיּנּון חֹוִבין, ָּכל ִאיּנּון ַּגְרִּדיֵני ִנימּוִסין, ָנָׁשא
ֻּכְּלהּו ַמְלֲאִכין ַקִדיִׁשין ִּדְמָמָנן , ְוָכל ַזְכיָין ְּדָעְלָמא. י חֹוָבהֵהיָכָלא ְּדִאְקרֵ 

ְואֹוְקֵמי לֹון ְּבֵהיָכָלא , ּכְֻּלהּו ַנְטֵלי ְלִאיּנּון ַזְכָוון, ַעל ַזְכָוון ְּדָעְלָמא
ַקְייֵמי  ְוחֹוִבין. ְוַתָּמן ַקְייֵמי ַזְכָוון ִּדְבִני ָנָׁשא, ְרִביָעָאה ְּדִאְקֵרי ְזכּות

ְוַאְתָקלּו ַּכֲחָדא ְּביֹוָמא ְּדֹראׁש ַהָּׁשָנה ִּכי . ְּדִאְקֵרי חֹוָבה, ְּבֵהיָכָלא ַאֲחָרא
, אֹו חֹוִבין, ּוְלָבַתר ְּדַאְכָרעּו ַזְכיָין. ַגם ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאלִהים

ַּכד , יֹוָמא ְּדֹראׁש ַהָּׁשנָהּבְ , ְוַעל ָּדא. ָהִכי נַָצח, אֹו ְלִסְטָרא ָּדא, ְלִסְטָרא ָּדא
ִאי . ּוְבהּו ַּתְלָיין ַחִּיים ּוָמֶות. ְזכּות ְוחֹוָבה, ִמְתָעִרין ִאֵּלין ְּתֵרין ִסְטִרין

ִאְכּתּוב ַּבר נָׁש ְּבַההּוא ִסְטָרא , ְלִסְטָרא ָּדא ְּדִאְקֵרי ְזכּות, ַזְכיָין ַאְכָרעּו
ָּדא ְּבִסְטָרא , ְּתֵרין ִסְטִרין ַקְייֵמי ְּבַההּוא יֹוָמא ְּדָהנֵי, ְּבִגין. ְּדִאְקֵרי ַחִּיים

ָהא , ְונְַצִחין ִאיּנּון ַזְכָיין, ִאי ָזֵכי ַההּוא ַּבר ָנׁש. ְוָדא ְּבִסְטָרא ָּדא, ָּדא
, ְּבִגין ְּדָאִחיד ֵּביּה ַהאי ִסְטָרא ַקִדיָׁשא. ִאְכּתּוב ַההּוא ַּבר ָנׁש ְלַחִיים

ּוְכֵדין , ְוִדיִדי ֲהָוה, ְוָאַמר ָּדא ִּדיִלי הּוא, ְוַחִּיים ָאִחיד ֵּביּה ,ְּדִאְקֵרי ְזכּות
ְוִאי ַנְצָחן ) א ואכתוב עד איהו דיליה''ס. (ִאְכּתּוב ַההּוא ַּבר נָׁש ְלַחִיים

ָאַמר , ָאִחיד ֵּביּה, ְּדִאְקֵרי חֹוָבה ּוָמְות, ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא, חֹוִבין
, ְוָדא הּוא ְּדָתֵניָנן. ּוְכֵדין ִאְכּתּוב ְּדִאיהּו ִּדיֵליּה, ְוִדיִדי ֲהִוי, י הּואַהאי ִּדיִד 

ִאי . אֹו ְלַחִיים אֹו ְלִמיָתה, ִאְכּתּוב ַּבר ָנׁש, ְּדָהא ְּביֹוָמא ָּדא ְדֹראׁש ַהָּׁשָנה
. ְוִאְתְדַבק ֵּביּה, ןְוִאְתָקָּיים ַּתּמָ , ִאְכּתּוב ְלַחִיים, ִאְכּתּוב ְּבִסְטָרא ִּדְקדּוָׁשה

, ְוָדִביק ֵּביּה, ִאְתְקָּיים ְּבִסְטָרא ִּדְמָסֲאבּוָתא, ְוִאי ִאְכּתּוב ְּבִסְטָרא ַאֲחָרא
. ִסְטָרא אֹו ְּבַהאי ִסְטָרא ְוִאְתְמַׁש ְּבַהאי. ְוָדא הּוא ֵהן ְלַחִיים ֵהן ַלָמְות

ָּכל ִקּדּוִׁשין ְוָכל ַּדְכָיין , ְקדּוָׁשהָּכל ִזְמָנא ְּדִאיהּו ַקְּייָמא ְּבִסְטָרא ָּדא ִּד 
ָעֵליּה ְּכִתיב , ִיְקָרא ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא יִָתיב ְוִּיְׁשַמע ֵליּה. ִמְתַּדְּבִקין ֵּביּה

 ַוֲאַכְּבֵדהּו אֹוֶר ָיִמים ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱענֵהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו
ְוָכל ִזְמָנא ְּדִאיהּו ַקְּייָמא ְּבִסְטָרא ַאֲחָרא . הּו ִּביׁשּוָעִתיַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְראֵ 
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ְוֵלית , ִיְקָרא. ְוָכל ִּביִׁשין ִמְתַּדְּבָקן ֵּביּה, ְוָכל חֹוָבה, ָּכל ִמְסֲאבּו, ִּדְמָסֲאָבא
חֹוק ָעֵליּה ְּכִתיב רָ , ְמָרַחָקא ִאיהּו ְמקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ַמאן ְּדִיְׁשַמע ֵליּה

, ֵהיָכָלא ָּדא. ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ּוְכִתיב ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְּתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁשֹוֵמעַ 
ִהים ֲאֵחִרים ְוָכל . ְּבִגין ְּדִאְתַּגְּליָין ָהָכא, ִאיהּו ֲאָתר ְּדָכל ִאיּנּון ְּדִאְקרּון ֱא

ְלַאְזָנָאה ְלִאְתַעְּנָגא , ְּדַהאי ָעְלָמאִאיּנּון ִּדְמַפּתּו ְלהּו ִלְבֵני ָנָׁשא ְּבִעּנּוִגין 
, ָמאּוַמְׁשֵכי ְלהּו ָּבַתר ִעּנּוִגין ְוִנאּוִפין ְּדַהאי ָעלְ , ְּבִעּנּוֵגי ִנאּוִפין ְּדָעְלָמא

ְּדִאיהּו ַעל , ִאְתָחֵזי ַחד רּוָחא ַׁשִּליט ַּתִּקיָפא, ְּבַהאי ֵהיָכָלא. ִּכְדַקאְמָרן
ַהאי . ְּכַגְווָנא ְּדַאֲחָרא ְּדִבְסַטר ְקדּוָּׁשה, אּוף ָהִכי ֵאל ְוָדא ִאְקֵרי, ֻּכְּלהּו

אֹו ְּדָקִאים , ְוָדא ִאיהּו ִּדְמַפֵּתי ְלַבר ָנׁש ְּדָלֵעי ְּבאֹוַרְייָתא. ר''ל נֵכָ ''ִאיהּו אֵ 
, ְוָחִׁשיב ַּכָמה ִהְרהּוִרין, ַהאי רּוָחא ַּתִּקיָפא ְמַפֵּתי ֵליּה. ְּבֵבי ִמְדָרָׁשא

ַטב ָל ְלֵמיַה ְּבַחּבּוַרת ִאיּנּון ְּדָגאּו ַעל ְּבֵני , ַמר ַמה ַאְּת ָקִאים ָהָכאְוָא
ֵּכיָון . ּוִמְתַעְּנֵגי ְּבִעּנּוֵגי ָעְלָמא, ְוִאיּנּון ְּדָאְזִלין ָּבַתר ָנִׁשין ְׁשִפיָראן, ָנָׁשא

  . ִאְתַמְּׁשָכָאן ֲאַבְתֵריּהין ְוָאְזֵלי וְ ְּכֵדין ֻּכְּלהּו ַׁשְטיָ , ְּדַּבר ָנׁש ִאְתַּפֵּתי ֲאַבְתֵריּה
, ְוֻכְּלהּו ְמָסֲאֵבי ֵליּה ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוַכָּמה ִאיּנּון ַאֲחָרִנין ְּדַקְייִמין ְּתחֹוֵתיּה

ֵצא , ְוִאיּנּון ִאְקרּון צֹוָאה רֹוַתַחת ִּדְכִּתיב. ּוְמָסֲאֵבי ֵליּה ְּבַההּוא ָעְלָמא
  . ְוָהא ִאְּתַמר, ָבא ָּתִדירְרִּגין ְּדַקְייִמין ְלָסאֲ ִאיּנּון ַּד . ֹּתאַמר לוֹ 

ּוֵמַהאי ָנְפָקא . ְּדִאְקֵרי נֶַגע, ִאית רּוָחא ַאֲחָרא, ְּבֶאְמָצִעיָתא ְּדַהאי ֵהיָכָלא
ְלָסֲאָבא ְלָכל ִאיּנּון , ְוִאיהּו ַקְּייָמא ָּתִדיר. רּוָחא ַאֲחָרא ְּדִאְקֵרי נֶַגע ָצַרַעת

ְוַהאי ֶנַגע . יִַתיר ַעל ָּכל ַמה ִּדְמָסַאִבין ֵליּה, ִליָׁשָנא ִּביָׁשאָמאֵריהֹון ְּד 
ְוָלא , ְּדַכד ָעֵייל ַׁשְּבָתא, ִאיהּו ְמָמנָא ַעל ָּכל ִאיּנּון ָּפתֹוֵרי ְּדַׁשְּבָתא, ִעָּלָאה

, ּוָגא ְּדַׁשְּבָתאְוִאיּנּון ָקא ְמַבֵּזי ִעּנ, ִאְתְסָדרּו ְּבִעּנּוָגא ְּדַׁשְּבָתא ְּכְדָקא ֵיאֹות
. ִּכְדַקאְמָרןַהאי נֶַגע ָנִטיל ְלִאיּנּון ָּפתֹוֵרי ְּדָלאו ִאיּנּון ְּבִעּנּוָגא ְּדַׁשְּבָתא 

, ָּכל ִאיּנּון ַּגְרִּדינֵי ִנימּוִסין ְּדַקְייֵמי ֵּביּה, ְוַכד ַהאי ָנִטיל ְלִאיּנּון ָּפתֹוֵרי
א ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ַויֱֶאַהב קְ , ֻּכְּלהּו ָּפְתֵחי ְוָאְמֵרי ָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְו

י ַאל ְיהִ . 'ְיַנֵּקׁש נֹוֶׁשה ְלָכל ֲאֶׁשר לֹו ְוגוֹ . 'ְוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו ְוגוֹ . ִמֶּמּנּו
ַּכד ָּפתֹוֵרי , ְּבַההּוא ֵליְלָיא ְּדַׁשְּבָתא, ְוָהא אֹוִקיְמנָא. 'לֹו מֹוֵׁש ָחֶסד ְוגוֹ 

, ְּכֵדין ִאְתָתַּקף ַההּוא ִסְטָרא ִּביָׁשא, ְייִהיבּו ְלַההּוא ִסְטָרא ִּביָׁשאִאתְ 
ַווי ֵליּה ְּדִאְתְּגַרע ֵמַההּוא . ְוַההּוא ַּבר ָנׁש ִאְתְמַסר ְלַההּוא ִסְטָרא, ִמְסֲאָבא

 .ָבאד ְּבִסְטָרא ַאֲחָרא ִמְסאֲ ְוִאְתְּפּקַ . ִסְטָרא ִּדְמֵהיְמנּוָתא, ִסְטָרא ַקִדיָׁשא
ְּבֵני ַחֵּיי , ָהָכא ְּבַהאי ֵהיָכָלא. ְּכַגְווָנא ָּדא ְּבָכל ִאיּנּון ְסעּוָדֵתי ְדיֹום טֹוב

ָלא ַקְייֵמי ְּתַלת , ּוְבַההּוא ֵהיָכָלא ַאֲחָרא ַקִדיָׁשא. ּוְמזֹוֵני ְּבִהּפּוָכא ִאיהּו
) א מטו בנוי דבר נש''ס( ְּדַכד. ְוָהָכא ַקְייִמין ְלִביׁש, ְוַתְלָיין ְלֵעיָּלא, ִאֵּלין

ְוָהא ַּתָּמן . ָהא ַּתָּמן ַקְייִמין ֵחיָוון ְלֵׁשיָצָאה לֹון, ָמֵטי ַּבר ָנׁש ְלַהאי ֵהיָכָלא
. ְּבִגין ְלִאְתַמנָָאה ַקֵטיגֹוָרא ָעַלְייהּו, ֵמָהָכא נְָפָקא, ְּבִנין ַּכד ִאיּנּון ְזִעיִרין
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ְוַעל ָּדא . ְוֹכָּלא ַּתְלָיא ְּבחֹוָבה. ָרא לֹון ִמִּניּהְלַאְעּבְ , ְוָהא ַּתָּמן ַקְייִמין ְמזֹונֵי
, ּוֵמָהָכא נְָפָקא ַחד רּוָחא ִמְסֲאָבא. ְּכָמה ְּדִאְּתַמר. א חֹוָבהִאְקֵרי ַהאי ֵהיָכלָ 

, ְוֻכְּלהּו ִאְקרּון אֹוְרֵרי יֹום, ְוַכָּמה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ִעֵּמיּה. א''ְּדִאְקֵרי ֲאִריִריָ 
ֻּכְּלהּו , ְוַהאי רּוָחא ְוָכל ִאיּנּון ְּדִעֵּמיּה. ְּת ָאֵמר ִיְּקבּוהּו אֹוְרֵרי יֹוםְּכָמה ְדאַ 

ְוִאֵּלין ִמְתָעֵרי , ַקְייֵמי ְלַנְטָלא ַהִהיא ִמָּלה ְּדָלִייט ַּבר ָנׁש ַּגְרֵמיּה ְּברּוְגֵזיּה
ְייָתָאה ּוְלַאְתֲעָרא ְּבִגין ְלַא, ְּדִאְקֵרי ִלְויָָתן ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון, ְלַהאי ִחְויָא

ְוִאֵּלין אֹוְרֵרי . 'בּוהּו אֹוְרֵרי יֹום ְוגוֹ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִיּקְ , ְלָווִטין ַעל ָעְלָמא
ְוַנְטֵלי ִאיּנּון ִמיִלין ְּדָלִייט ַּבר נָׁש , ַׁשְלִטין ַעל ִרְגֵעי ְוַׁשְעֵתי ְּדיֹוָמא, יֹום

ִמְתָעֵרי ְלַהאי ָנָחׁש , ּוְבַהִהיא ִמָּלה, אֹוָמָאהֵּבין ּבְ , ֵּבין ְּברּוְגָזא, ַּגְרֵמיּה
ְוַעל ָּדא ָלִייט . ְּבִגין ְלַקְּייָמא ֵליּה ְלַחְּבָלא ְלָעְלָמא, ְּדִאְקֵרי ִלְויָָתן, ֲעַקָּלתֹון

, ִּדְכִתיב ַוְיַקֵּלל ֶאת יֹומֹו ַּבְתִחָּלה. ְוָלא ּגּוֵפיּה, ִאּיֹוב יֹוֵמיּה ְּבַצֲעֵריּה
. ּוִמתּוְקפֹוי, ַרֲחָמנָא ִליֵׁשְזָבן ִמִּסְטָרא ִּביָׁשא. ר ִיְּקבּוהּו אֹוְרֵרי יֹוםּוְלָבתַ 

  . ּוִמָּכל ִמָּלה ִּביָׁשא
ָלֳקֵבל ַההּוא , ל''ִאיהּו ֵהיָכָלא ְּדִאְקֵרי ְׁשאוֹ , ֵהיָכָלא ָּדא .ֵהיָכָלא ֲחִמיָׁשָאה

, ְּבַהאי ֵהיָכָלא. יהּו ָרָזא ְּדָעְרָלהְוָהא אֹוִקיְמנָא ְּדָדא אִ , ְׁשָמא ְּדִאְקֵרי ָעֵרל
ְוָדא ִאיהּו ְמָמָנא ְלַאְתֲעָרא ָּתִדיר . ְוַחד ְמָמָנא ָעֵליּה, ִאית ַחד ִּפְתָחא

ְּבִגין ִּדְׁשָמא ְּדַהאי ִּפְתָחא , ה''ְוַהאי רּוָחא ִאְקֵרי ֵאיבָ , ִקְטרּוָגא ַעל ָעְלָמא
ְּבַהאי . 'ְנ ּוֵבין ָהִאָּׁשה ְוגוֹ ָאִׁשית ֵּביְוִסיָמִני ְוֵאיָבה , ה ְׁשֵמיּה''ֵאיבָ 

ְוִאיהּו . ד''ְוַהאי ִאְקֵרי ׁשֹוֵד , ֵהיָכָלא ַקְּייָמא ַחד רּוָחא ְּדַׁשִּליט ַעל ֹּכָּלא
ֵמֵהיָכָלא ָּדא . ּגֹו ִטָנִרין ְוטּוִרין, ְוָדא הּוא ׁשֹוֵדד ְּבטּוֵרי ָרָּמֵאי. ׁשֹוד ָוֶׁשֶבר

ָּכל ִאיּנּון ְּדַקְטֵלי , ּוֵמָהָכא נְָפִקין. ן ְמַׁשְדֵדי ּוְמַׁשֵצי ְּבָחְרְּבִניןַיְנֵקי ָּכל ִאיּנּו
 .ַהֶּפֶכת ְלֵׁשיָצָאה ֹּכָּלאְוַאְזִלין ָּבַתר ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמתְ , ְּבַסְייִפין ְורּוְמִחין

ַהאי , ְלָמאְוַכד ַׁשִּליט ַּכְפנָא ַעל עָ . ְוִאְקֵרי ׁשֹוד, ֵמַהאי נִָפיק רּוָחא ַאֲחָרא
, ְורּוָחא ַאֲחָרא ִאְׁשָּתַּתף ִעֵּמיּה. ִאיהּו ִאְׁשְּתַכח, ד''רּוָחא ְּדִאְקֵרי ׁשוֹ 

ְוַהְיינּו , ּוִמְׁשַּתְכֵחי ָלֳקֵבל ְּבֵני ָנָׁשא, ְוִאֵּלין ַאְזֵלי ְּבָעְלָמא. ן''ְּדִאְקֵרי ָּכפָ 
, ין ַעְבִדין ִקְטרּוָגא ִלְבנֵי ָנָׁשאְוִאּלֵ . ְלֹׁשד ּוְלָכָפן ִּתְׂשָחק) איוב ה(, ִּדְכִתיב

ְוָׁשִדיד , ְּדָבַתר ְּדָאִזיל ְּבגֹו טּוִרין ָרָמִאין, ַחד ְּדִאְקֵרי ׁשֹוד. ּוְמַׁשְדֵדי ְלֹכָּלא
. ּוֵמִתין ְּבחּוְלָׁשא ִּדיֵליּה, ְּכֵדין ָּתב ְוָׁשַדד ִלְבֵני ָנָׁשא. ְוָחִריב ְוֵׁשֵצי ֹּכָּלא

ּוְבַההּוא  .ְּבִגין ְּדִאיהּו ַׁשְלָטא ְּבָעְלָמא, ָלא ַׂשְבִעין, ָנָׁשא ְוַכד ַאְכֵלי ְּבנֵי
ְּכַדאי , ְוָיִהיב לֹון ְלֵמיַכל ּוְלִמְׁשֵּתי, ַמאן ְּדָעִביד ֶחֶסד ִעם ְּבֵני ָנָׁשא, ִזְמנָא

ד ְוכַ . ְּדָלא ַׁשְלֵטי ְּבָעְלָמא, ִאיהּו ְלַדְחיָיא לֹון ְלִאֵּלין ְּתֵרין רּוִחין ְלַבר
. ּוְׁשַאר ַעִּמין ַעְבֵּדי ֶחֶסד ְּבָעְלָמא, ִיְׂשָרֵאל ָלא ַעְבֵּדי ֶחֶסד ִעם ְּבֵני ָנָׁשא
) 'א לשאר עמין ומתקפי וכו''ס(ְּכֵדין ִאֵּלין ְּתֵרין רּוִחין ִמְתַבְּסִמין 

ּוא ִסְטָרא ְּבִגין ְּדָהא ְּכֵדין ִאְתַקף ַהה. ּוִמְתְקֵפי ָעַלְייהּו ְּדִיְׂשָרֵאל, ִמַּלְייהּו
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ִאְתַּכְפָיא ַההּוא ִסְטָרא , ְוַכד ִיְׂשָרֵאל ַעְבֵּדי ֶחֶסד. ְוִיְׂשָרֵאל ִאְתַכְּפיָין, ַאֲחָרא
ְוַכד ִיְׂשָרֵאל ָלא ִמְתָעֵרי . ְוִסְטָרא ִּדְקדּוָּׁשה ִאְתַקף, ַאֲחָרא ְוִאְתַחָּלׁש

) הו לשאר עמיןחד אתבסם ל, א מתבסמי''ד(ִאיּנּון ְּתִרין רּוִחין , ְּבֶחֶסד
, ּוְכֵדין ִאיּנּון ִּבְרָכָאן ְּדנְַחֵּתי ִמְּלֵעיָּלא, ּוִמְתַהְּפֵכי ְלַאְכְּפָייא לֹון ְלִיְׂשָרֵאל

ְוֲהָדא ) א וקיימא לההוא סטרא''ד. (יְַנֵקי לֹון ְׁשַאר ַעִּמין, ִמְּסָטר ְיִמינָא
ַּכְרִמי ֶׁשִּלי לא . ְׁשַאר ַעִּמין ִאֵּלין, ָׂשמּוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהְּכָרִמים, הּוא ִדְכִתיב

ְּבִאיּנּון , ְּבִגין ִּדְׁשַאר ַעִּמין ַמְׁשֵכי ֵליּה ְּבַגַווְייהּו. ִאֵּלין ִיְׂשָרֵאל, ָנַטְרִּתי
ְּבִגין ְּדָלא , ְוִיְׂשָרֵאל ְמַרֲחָקן ֵליּה ִמַגַווְייהּו. ֲחָסִדים ְּדַעְבִּדין ִעם ְּבֵני ָנָׁשא

ַקְייִמין ָּכל , ּוְתחֹות ִאֵּלין רּוִחין. ִאיּנּון ֲחָסִדים ִּכְׁשַאר ַעִּמיןִמְׁשַּתְּדֵלי ּבְ 
, ְוֵעיָּלא ִמְּנהֹון ַחד ְמָמנָא. ַעְנֵפי ָעְרָלה, ְזמֹוֵרי ָעְרָלה. ִאיּנּון ְּדִאְקרּון ָעְרָלה

ַנְטֵרי ְׁשֵני ָעְרָלה  ְוַהאי ִאיהּו ַקְּייָמא ַעל ָּכל ִאיּנּון ְּדָלא. א''ְּדִאְקֵרי ְּגַזר ִּדיַנּיָ 
ָּבָעא , ְוַעל ָּדא. ִּדְמַעְּכֵבי ֶאת ַקָּייָמא ִלְבַרְייהּו, ְוַעל ָּכל ִאיּנּון. ְּדִאיָלנָא

ַוִּתַּקח , ִּדְכִּתיב, ַעד ְּדַגְזַרת ֵליּה ִצפֹוָרה. ִחְוָיא ְלָקְטָלא ִלְבֵריּה ְּדֹמֶׁשה
ְמָמָנא ַעל ְּבִני ָנָׁשא , ְוַהאי רּוָחא. 'גוֹ ת ֶאת ָעְרַלת ְּבָנּה וְ ִצפֹוָרה ֹצר ַוִּתְכרֹ 

ְלֵמיַטר ָאת ַקָּייָמא , ְוָלא ַחְייֵׁשי ִליָקָרא ְּדָמאִריהֹון, ִּדְמַחְּבֵלי ָאְרַחְייהּו
, ְלַההּוא ֲאָתר ְּדִאְקֵרי ְׁשאֹול ַוֲאַבדֹון, ְוַהאי ָאִעיל לֹון ַלֵגיִהָּנם. ַקִדיָׁשא

  . אֹוִקיְמנָא ָהָכאְּכָמה ְּד  ,ְוִאְתָּדן ַּתָּמן
ְּדִאיהּו ַקְּייָמא ְוָכִמין , ַקְּייָמא ַחד רּוָחא, ְּבַהאי ֵהיָכָלא ְלגֹו ְּבֶאְמָצִעיָתא

. ְלֵמחֵמי ְלָכל ִאיּנּון ְּדַעְבִרין ַעל ִּפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא, ַעל אֹוְרִחין ּוְׁשִביִלין
 .ַהאי ֵהיָכָלא ֵאיָבה ִאיהּו ְּבִגין ְּדָכל. ֵּבין ַּתָּתא ְלֵעיָּלא, ְּכֵדי ְלֵמיַעל ְּדָבבּו

, ֻּכְּלהּו ַקְייִמין ְלַאֲחָזָאה ַאְנִּפין ְנִהיִרין ִלְבנֵי נָָׁשא, ַהאי ְוָכל ִאיּנּון ַאֲחָרִנין
, ּוְלַאְמָׁשָכא לֹון ֲאַבְתַרְייהּו, ְּבִגין ְּדִיְסטּון ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט, ּוְלִמְפֵּתי ְלהּו
ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה , ִּדְכִתיב. ִוימּותּון ִּבְתֵרין ָעְלִמין, ַקְטֵלי לֹוןּוְלָבַתר ִאיּנּון 

ַעְפָרא . א''ִאיהּו ִאְקֵרי ַאְפִרירָ , ַהאי רּוָחא. ָנה ַחָּדה ְּכֶחֶרב ִּפּיֹותַכַּלעֲ 
ְּבִגין ְּדַהאי ִאיהּו ַעְפָרא , ְּדָלא ָעִביד ּתֹוָלִדין ְוֵאיִבין ְלָעְלִמין. ְּדִקיְטָמא

ְּדָעִביד , ָלאו ִאיהּו ַעְפָרא ַקִדיָׁשא, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאְקֵרי ָעָפר. ִקיְטָמאְּד 
. ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת, ֶאָּלא ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר. ְוִאְקֵרי ַעְפרֹות ָזָהב, ֵאיִבין

, ַחד. ןְוִסיָמנָא ָּדא ַאְתיָא ִּבְתֵרין ִסְטִרי, ְוָדא הּוא ֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת
ְּדַכד ַּבר , ְוַחד. ָרָזא ְּדַההּוא ִחְוָיא ַּתִּקיָפא, ְּבִגין ְּדִאיהּו ָּכִליל ְּבַהאי ַחָּטאת

ְוַהאי ִאיהּו . ְוַׁשְלָטא ְּבָעְלָמא, ָעָפרִאיהּו ַאְתִקיף ְלַהאי , ָנׁש ָעִביד ַחָּטאת
ְלִאְנּתּו ְּדַאְסִטיַאת ְּתחֹות  ִאְצְטִרי, ְוַעל ָּדא, ָּכִליל ְּבֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאַרִרים

, ְלַאְׁשָקָאה ָלּה ַמָּיא ְּכִליָלן ְּבַעְפָרא, ְוַעְבַדת עֹוָבָדא ְּדֵאֶׁשת ְזנּוִנים, ַּבְעָלּה
ְוַהאי ָעָפר ִאיהּו ֵמַההּוא ֲאָתר ְּדִאְקֵרי ַקְרַקע . ְּדִאיהּו ִמַּקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן

ּוְבִגין . ְוַהאי ָעָפר ֵמַההּוא ַקְרַקע ִאיהּו. ִמְׁשָּכןְוַההּוא ִאְקֵרי ַקְרַקע ְּדַההּוא 
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א ִאיהּו ְוֹכּלָ . ְּכַגְוונָא ָּדא, ִאְצְטִרי ַּכֲהָנא ְלַאְׁשָקָאה ְלַהאי ִאְּתָתא, ָּכ
ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַמְדֵּכי לֹון , ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדִיְׂשָרֵאל. ִּבְרִמיָזא ִעָּלָאה

ַמִים . ין ַּדְכיָין ִעָּלִאין ִּדְכִתיב ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתםְּבַמיִ 
ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָהא . ֵּבין ַמִים ִראׁשֹוִנים ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים, ְטהֹוִרים ָהא ַאָמָרן

ים חֹוָבה ָהִכי ּוַמִים ַאֲחרֹונִ . ָהִכי ִאְתְקרּון, ַמִים ִראׁשֹוִנים ִמְצָוה, אֹוִקיְמנָא
ָּדא ִסְטָרא ִּדְקדּוָּׁשה , ְוָהא אֹוִקיְמנָא ַעל ְּתֵרין ִסְטִרין ִאֵּלין, ָנֵמי ִאְתְקרּון

ּוְבִגין ָּכ חּוָלֵקיּה ָנַטל . ִאְתְקֵרי חֹוָבה, ְוָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ִאְתְקֵרי ִמְצָוה
 .ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתםיֶכם ְוָזַרְקִּתי ֲעלֵ , ְוַעל ָּדא ְּכִתיב, ְּבַההּוא ַמָּיא

ַעל ָּכל ִאיּנּון ְׁשַאר ֵהיָכִלין , ַקְּייָמא ִעָּלָאה, ֵהיָכָלא ָּדא .ֵהיָכָלא ְׁשִתיָתָאה
. ִאְקֵרי ָרע, ְוַחד. ִאְקֵרי ָמֶות, ַחד. ִאית ְלֵהיָכָלא ָּדא, ַאְרַּבע ִּפְתִחין. ַּתָּתִאין

ַקְייִמין , ִאֵּלין ַאְרַּבע ִּפְתִחין. ל''ִאְקֵרי ֹאפֶ , ְוַחד. ת''ִאְקֵרי ַצְלָמוֶ , ְוַחד
, ְּכָמה ְּדִאית ְּבִסְטָרא ִּדְקדּוָּׁשה. ִאֵּלין ִאיּנּון ְּכָלָלא ְּדֹכָּלא. ָּתִדיר ְלַאְבָאָׁשא

, ְּדִמְתַקְּׁשָרן ָּדא ְּבָדא, ַאְרַּבע ִּפְתִחין ְלַאְרַּבע ִסְטִרין, ְּבָרָזא ִּדְמֵהיְמנּוָתא
ְוַכד ִאֵּלין ִמְתַקְּׁשָרן ּוִמְתַחְּבָרן ָּדא . ָהָכא, ָהִכי ָנֵמי ְלַתָּתא. ְּלהּו ַקִדיִׁשיןְוכֻ 

, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר. ְּכֵדין ִאְקֵרי ֵּבית ָחֶבר, ְּבֵהיָכָלא ָּדא, ִעם ָּדא ַּכֲחָדא
ַעל . א ָּתִדירַקְּייָמא ְלַאְבָאׁשָ , ְוַהאי ֵהיָכָלא. ֵמֵאֶּׁשת ִמְדיִָנים ּוֵבית ָחֵבר

ָּכל ִאיּנּון , ְּבִגין ְּדָהָכא ַקְייָמן, ְוַנְעָּתרֹות ְנִׁשיקֹות ׂשֹונֵא, ַהאי ֵהיָכָלא ְּכִתיב
ִּדי , ְוָכל ִעּדּוִנין ְּדגּוָפא ְּדַהאי ָעְלָמא, ְוִתיאּוְבִתין ִּביִׁשין, ְנִׁשיִקין ִּביִׁשין

ְוַעל ַהאי . ּוֵמָעְלָמא ְּדָאֵתי, ֵמַהאי ָעְלָמא ְּבִאיּנּון ִעּדּוִנין ִאְתָּתַר ַּבר ָנׁש
ַקְּייָמא ַחד , ְּבַהאי ֵהיָכָלא. 'ְפנָה ִׂשְפֵתי ָזָרה ְוגוֹ ִּכי ֹּנֶפת ִּתּטֹ , ֵהיָכָלא ְּכִתיב

ְוִאיהּו ְּכָלָלא ַעל ָּכל ְׁשַאר , ְּדִאיהּו ְמָמָנא ַעל ָּכל ִאֵּלין ִּדְלַתָּתא, רּוָחא
. ַעל ָּכל ִאיּנּון ֵהיָכִלין, ִמְתַקְּׁשָטא ְּבִקׁשּוטֹוי ִּדְׁשִפירּו, ָלאַהאי ֵהיכָ . רּוִחין

ַאל , ַעל ַהאי ֵהיָכָלא ְּכִתיב. ִמְתַלְּכֵדי ַרְגַלְייהּו ְּדִטְּפָׁשֵאי, ְּבֵהיָכָלא ָּדא
ין ָּכל ַּתְליָ, ְּבַהאי ֵהיָכָלא. ל ִּתָּקֲח ְּבַעְפַעֶּפיהָ ַתְחמֹוד ָיְפָיּה ִּבְלָבֶב ְוַא

. ַחְסֵרי ַּדְעָּתא, ַחְסֵרי ִלָּבא, ְוָכל ִאיּנּון ִעּנּוִגין ְּדִטְּפָׁשֵאי. ִּתיאּוְבִתין ְּדָעְלָמא
עֹוֵבר ַּבּׁשּוק . ֲחַסר ֵלב. ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ָוֵאֶרא ַּבְּפָתאִים ָאִבינָה ַבָּבִנים ַנַער

ּוְכֵדין ִאְתְקִריבּו ַרְגלֹוי ְלַהאי . 'ְּבֶנֶׁשף ְּבֶעֶרב יֹום ְוגוֹ . 'ֵאֶצל ִּפָנה ְוגוֹ 
ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ִלְקָראתֹו ִׁשית , ְּכֵדין. ְּדִאיהּו ְּכָלָלא ְּדכְֻּלהּו ַּתָּתִאין, ֵהיָכָלא

ְּדִאיהּו ְׁשִתיָתֵאי ְלָכל ְׁשַאר , ָּדא ִאיהּו ַהאי ֵהיָכָלא, ִׁשית. זֹוָנה ּוְנצּוַרת ֵלב
ְּבַהאי ֵהיָכָלא ַקְּייָמא . ְלַאְפְּתָאה ְלִטְּפָׁשִאין ,א זֹונָהְוָהָכא ַקְּיימָ . ֵהיָכִלין

ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ְּבֵביָתּה לא . ַסְּלָקא ְוַאְסִטיַאת, נְַחָּתא ּוְמַפָּתא. ְוָלא ַקְּייָמא
ל ְוֵאֶצל ּכָ . ַּכד ַסְּלָקא ְלֵעיָּלא, ַּפַעם ַּבחּוץ ַּפַעם ָּבְרחֹובֹות. ִיְׁשְּכנּו ַרְגֶליהָ 

ִאֵּלין . ְוֶהחִזיָקה ּבֹו ְונְָׁשָקה לוֹ , ַמה ְּכִתיב. ַּכד ָנִטיל ִנְׁשְמָתא. רֹובִּפּנָה ֶתאֱ 
ִאיהּו , ְּבִגין ְּדָהָכא. ּוְלַאְטָעָאה ְּבֵני ָנָׁשא ֲאַבְתָרּה, ְלָסֲאָבא, ִאיּנּון ְנִׁשיִקין
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ְּדִאיּנּון ְמִתיִקין , ים נּוְכָרִאיןּוִמָּכל ְזנּונִ , ֲאָתר ְּדָכל ִאיּנּון ְנִׁשיִקין ִּביִׁשין
ּוְכִתיב . ְוָחָלק ִמֶּׁשֶמן ִחָּכּהְּכָמה ִּדְכִתיב , ַווי ְלסֹוַפְייהּו. ְלפּום ַׁשֲעָתא

ִאְתַּפָּתא  ַּכד ַּבר ָנׁש, ֶאָּלא. ַמאי ָמָרה ַכַּלֲעָנה. ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכַּלֲעָנה
ִאיִהי , ְמֵניּה ְלִאְסַּתְּלָקא ֵמַהאי ָעְלָמאּוָמָטא זִ , ֲאַבְתָרּה ְּבַהאי ָעְלָמא
ְוִאְתְּגִליַמת ַקֵּמיּה ִּבְגִליָמא ְּדגּוָפא ְּדֶאָּׁשא ְוַחְרָּבא , ַקְּייָמא ָעֵליּה ְּדַּבר ָנׁש

ֵמִאיּנּון ִטיִּפין , ּוָבה ִטָּפה ֲחָדא, ְואּוְקמּוהָ . ּוְתַלת ִטיִּפין ָּבה, ָדּהִׁשינָָנא ְּביָ
. ָעאל ְּבֵמעֹוי, ּוְבַׁשֲעָתא ְּדָאִטיל ָלּה ְלפּוֵמיּה ְּדַּבר ָנׁש, ְמִריָרא ְּדִאיִהי

, ְוַהִהיא ִטיָּפה ַׁשְטָיא ְוָאְזַלת ְּבגֹו ּגּוָפא, ּוְכֵדין ִנְׁשְמָתא ִאְתַּבְלְּבָלא
, ְוָלא ָׁשִביק ָלּה ְלִנְׁשְמָתא ֲאָתר ְלֵמיַתב, ְוַאְעָקַרת ָלּה ְלִנְׁשְמָתא ֵמַאְתָרה

, ֲחָלף ַההּוא ְמִתיָקא, ְוַאְטִעים ָלּה ַּבר נָׁש ִּבְמִרירּו, ְוִאיִהי ָמָרה ַכַּלֲענָה
, ְלָבַתר ַאְׁשֵּדי ִטָּפה ַאֲחָרא, ַּכד ִאְתְמָׁשכּו ַּבְתָרּה, ְּדָטֲעמּו ָּבּה ְּבַהאי ָעְלָמא

ִוירֹוִקין , ַאֲחָראּוְלָבַתר ַאְׁשֵדי ִטיָּפה . ּוִמית ַּבר ָנׁש, ְוִנְׁשְמָתא נְָפָקאת
ְוַכד ַׁשְלָטא ָעָלּה ָּדא ִסְטָרא , ְּבִגין ְּדִנְׁשְמָתא ִהיא ַקִדיָׁשא. ְוַאְבִאיׁש, ַאְנּפֹוי

ְּכָמה , ְּבִגין ַּכ. ְוָלא ִאְתַיְׁשָבא ַּכֲחָדא ,ַעְקַרת ִמַּקֵּמיּה, ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא
. אּוף ָהִכי נֵָמי ְּבַהאי ַׁשֲעָתא, ַהאי ָעְלָמאְּדִאְתְדַבק ְּבִאיּנּון ְנִׁשיִקין ִּביִׁשין ּבְ 

ְּכֵדין , ְוָׁשַבק ִסְטָרא ַקִדיָׁשא, ְּדִאי ַּבר ָנׁש ִאְתְמַׁש ֲאַבְתָרּה ְּבַהאי ָעְלָמא
ּוְכָּמה ְּדִאְתְמָׁש ֲאַבְתָרּה ְּבַהאי . ִנְׁשְמָתא ָלא ָאַהְדַרת ְלַההּוא ֲאָתר ַקִדיָׁשא

, ּוְכֵדין ִנְׁשָמֵתיּה נְַפַקת ְּבִפּטּוֵרי, י ַׁשְלָטא ַעל ִנְׁשָמֵתיּהָהִכי ָנמֵ , ָעְלָמא
ְּדִאיּנּון , ְּבִגין ִאיּנּון ְנִׁשיִקין ְּדַנְּׁשָקא ֵליּה ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָכל ָּדא. ְואּוְקמּוהָ 

ֹו ְונְָׁשָקה ְוֶהחִזיָקה ּב, ְוַעל ָּדא. ְמִריָרן ֵליּה ְּבַהאי ַׁשֲעָתא, ּוְלָבַתר. ְמִתיִקין
ְּבִגין ִּדְבַהאי , ֵהֵעָזה ָפֶניָה ַוֹּתאַמר לוֹ . ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמָנא, ְּבַהאי ָעְלָמא, לוֹ 

ְוָכל ְׁשִליָחאן ִּביִׁשין ְּדִמְׁשַּתְכֵחי ְלַגֵּבי ְּדַבר , ֵהיָכָלא ַקְייִמין ָּכל ַקֵטיגֹוִרין
ְוִיְתָּתַקן ְּבִגין , ְוִיְתְסֵחי, יַסְלֵסל ְּבַׂשְעֵריּהוִ , ְוַעְבֵדי ֵליּה ִּדיַתֵּקן ְּבִתּקּונֹוי, ָנׁש

ְוָדא הּוא . ה''ְּדִאְקֵרי ְסָקטּופָ , ָהָכא ַקְּייָמא רּוָחא ֲחָדא. ְּדִיְסַּתְּכלּון ֵּביּה
ַקְּייָמא ַחד  ,ְלגֹו ְּדַהאי ֵהיָכָלא. ְמָמָנא ַעל ָּכל ִּתּקּונָא ְוִסְלסּוָלא ִּדְבֵני ָנָׁשא

, ִאיהּו ַאְתַער ֵליּה ְלַּבר נָׁש ְלָבַתר, ְּדַהאי ְמָמנָא ַאֲחָרא, ֲחָראְמָמָנא ַא
ְּדִיּטֹול ִּביֵדיּה , ּוְמַסְלֵסל ְּבַׂשְעֵריּה, ְּדָהא ִאיהּו ְמַתֵּקן ַּגְרֵמיּה, ְלַאְתֲעָרא לֹון

ְוָחֵמי , ּהְוִאְסָּתַּכל ֵּבי, ְוַׁשֵּוי ֵליּה ִּביֵדיּה, ַחד ַמְרָאה ְלִאְסַּתְּכָלא ֵּביּה
ְּדִאְקֵרי . ּוְבַהאי ַאְתַער ְלַההּוא רּוָחא ֵחיָלא ַאֲחָרא. ִּדּיּוְקנֵיּה ְּבַההּוא ֵחיזּו

. ָּכל ִאיּנּון ְּדַאְחִזיּו ְּכִדיִבין ִלְבנֵי נָָׁשא ְּבֶחְלַמְייהּו, ּוֵמָהָכא נְַפֵקי, א''ַעִסיְרטָ 
, ּוְלָבַתר. ֶאָּלא ְלַעְרְּבָבא לֹון, ְּייֵמי ְּבהּוְוָכל ִאיּנּון ְּדַאְחְזָיין ִמִּלין ְוָלא ִמְתקַ 

ְּכֵדין ֻּכְּלהּו . ְּדִאְקֵרי ַמְרָאה, ַּכד ִאיּנּון ְּבנֵי נָָׁשא ִאְתַמְּׁשָכאן ְּבַההּוא ֵחיזּו
ִאיהּו ַאְתַער ְלַחד , א''ְוַהאי רּוָחא ְּדִאְקֵרי ַעִסיְרטָ , ְּבָגסּוָתא ְּדרּוָחא ִּדיְלהֹון

, ְוָעאל ְּבנּוְקָּבא ִּדְלַתָּתא ְּדָכל נּוְקִבין, ָמנָא ְּדִאיהּו ְּתחֹות ְיֵדיּהרּוָחא ְמ 
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ְּדִאיהּו ְמָמָנא ִעם ַההּוא רּוָחא ְּדִאְקֵרי , ְוָסִליק ִמַּתָּמן ַחד רּוָחא ַאֲחָרא
ׁש ְוַכד ַההּוא ַּבר נָ. ּו ִליִלית ִאיָּמא ְּדֵׁשִדיןְוָדא ִאיה. ַאְסָּכָרא ִּכְדַקאְמָרן

ְּכֵדין ִאְתֲחָּבר ִעֵּמיּה ְּדַההּוא , א''ַאְתַער ְלַהאי רּוָחא ַאֲחָרא ְּדִאְקֵרי ַעִסיְרטָ 
ִאְתַער , ּוְכֵדין ְּבָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא. ְוִאְתְקַׁשר ִעֵּמיּה ָּתִדיר, ַּבר ָנׁש

ְּדִאְתַזק ִמַּנְייהּו ַההּוא ּוְלִזְמִנין , ְּדֵחיזּו ִּביָׁשא ַּבֲהָדּה ְּדִליִלית, ַההּוא רּוָחא
ַההּוא , ְוָכל ָּדא ָּגִרים. אֹו ָימּות, ְוָלא יִָכיל ְלֵמיָקם, ַוִּיּפֹול ְלַאְרָעא, ַּבר ָנׁש

ְּדָהא ְּכָמה ְּדַאְחֵזי ַּגסּוָתא ְּדרּוָחא . ְּדִאיהּו ִמְסַּתֵּכל ֵּביּה, ֵחיזּו ְּדַמְרָאה
ְוַעל ָּדא ֹּכָּלא ַקְּייָמא ְּבַההּוא . א ִּביָׁשא ְלַגֵּביּהָהִכי ָנֵמי ַאְסֵגי רּוחָ , ְּבִלֵּביּה

 ְׁשָלִמים ָלא ַאְתָיין ַעל, ֵזיָּתא חֲ  .ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ָעָלי. ִאְתֲערּו ִּדְלַתָּתא
ֶאָּלא ְׁשָלִמים . ַמאי ְׁשָלִמים. ֶאָּלא ַעל ָׁשלֹום, ְוָלא ַעל ַחָּטאת, חֹוָבה

. ְוָלא ְלַתָּתא, ָלא ְלֵעיָּלא, ִאְׁשְּתַכח ְמַקְטְרָגא ָעֵליּה ְּדָלא, ִמְּתֵרין ִסְטִרין
ְּדִיְׁשְּתַכח , ֶאָּלא ַההּוא ִסְטָרא ִּדְׂשָמאָלא ְּדֵיֶצר ָהָרע. ַמאן ִאיהּו ְמַקְטְרָגא

ההוא זבחי , א עלי דייקא''ד(. ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ָעָלי, ְוַעל ָּדא. ִּבְׁשָלָמא ִּדיִמינָא
ָּדָבר ַאֵחר ִזְבֵחי  )הו בגין דלא אשתכח מקטרגא על עלמאשלמים עלי אי

ַהּיֹום , ּוְבִגין ָּכ. ְלַאֲחָזָאה ָל ָׁשלם, ָהא ֲאנָא ְּבַׁשְלָוה ְלַגָּב. ְׁשָלִמים ָעָלי
', ַעל ֵּכן יָָצאִתי ִלְקָראֶת ְוגוֹ . ְלַאְפְּתָאה ְּבֵני ָעְלָמא ָּתִדיר, ִׁשַּלְמִּתי ְנָדָרי

ְלִאְתַחְּבָרא ַּבֲהָד , ְלַׁשֵחר ָּפֶני. ָחֵסר טֹוָבה, ְענָא ְּדַאְנְת ָחֵסר ִלָּבאְּדָידַ 
ּוְלִמְטֵעי ָּבַתר ִּתיאּוְבִתין ְּדַהאי , ְוֵיאֹות ָל ְלַאֲהנָָאה. ְּבָכל ִּביִׁשין ְּדָעְלָמא

נָא ְּבִאיּנּון ַאֲהַדְר . ּוִמִּביׁש ְלִביׁש, ְוָדֵחי ֵליּה ִמִּמָּלה ְלִמָּלה. ָעְלָמא
 .ָל ְלִאְתַּדְּבָקא ָב ְּכַבר ַאְׁשַּכְחנָא, ָוֶאְמָצֶאּךָ , ְוָׁשִחיְרָנא ָּפְני, ִטְּפָׁשִאין

. ְוֵעין נֹוֵאף ָׁשְמָרה ֶנֶׁשף, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלָכה ִנְרֶוה דֹוִדים ַעד ַהֹּבֶקר
ָהא ֲאנָא , ְנַה ַּכֲחָדא, ִנְרֶוה דֹוִדים ְלָכה. ְּדָהא ְּכֵדין ִאיהּו ִזְמנָא ְלַׁשְּלָטָאה

, ִאי ַהְׁשָּתא ָלא ִּתְתַעָּנג ַּגְרָמ, ְּדָהא ַעד ְּכַען ַאְּת ַרְביָא ַאְּנְּת ְּבֵחיָל, ִעָּמ
ִּכי ֵאין ָהִאיׁש . ַמאי ַטְעָמא. ַהְׁשָּתא הּוא ִזְמנָא, ַּכד ְּתֵהא ִסיב, ֵאיָמַתי
ָהַל , ְוָלאו ִאיהּו ִזְמָנא, ְּדָלא ַׁשְריָא ָהָכא ְּבַגָּוו, בָּדא יֵֶצר טוֹ , ְּבֵביתוֹ 

ַּכד ִאיהּו , ֶאָּלא ְּבֶדֶר ֵמָרחֹוק, ְּדָלא ַׁשְרָיא ְּבַּבר ָנׁש, ְּבֶדֶר ֵמָרחֹוק
ַוֲאָנא ָקִאים ִעָּמ ִמּיֹוָמא , ְוָלאו ְּבָכל ַּבר ָנׁש. ִמְּתֵליַסר ְׁשִנין ּוְלָהְלָאה

, ְוַהְׁשָּתא ְּדַאְנְּת ַרָּווק. ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֹוֵבץ, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְיִליַדתְּדִאתְ 
ְלַסְּלָקא , ְצרֹור ַהֶּכֶסף ָלַקח ְּבָידוֹ . ַהְׁשָּתא ִזְמָנא ָל ְלִאְתַעְּנָגא ַּגְרָמ

, ֵביתוֹ ְליֹום ַהֶּכֶסא יָבֹוא ). א ולאתענגא''ס(ּוְלִאְתַעְּכָבא ַּתָּמן , ְלֵעיָּלא
, ְלַאְׁשָגָחא ְּבִדינָא, ְליֹום ַהֶּכֶסא ְּדִאיהּו יֹוָמא ְּדִדיָנא, ֵאיַמת ָיֹבא ָלֳקְבֵליּה

, ְּבִזְמנָא ְּדִאְצְטִרי ַּבר נָׁש ְלִאְתַעְּנָגא ְּבָעְלָמא. ִּדְכִתיב ַּבֶּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו
ְּכֵדין ָאֵתי , א ְּדַׁשְריָא ִּדינָא ְּבָעְלָמאּוְבִזְמנָ. ִאְתַרֲחָקא ִמֵּניּה, ּוְלִאְתֲהִני ֵּביּה

ַעד ְיַפַּלח . 'ְוַעל ָּדא ִהַּטּתּו ְּבֹרב ִלְקָחּה ְוגוֹ , ְלַגֵּביּה ְלֶמְעַבד ַעֵּמיּה ִּדיָנא
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, ְלֵמַה ְּבהּו, ְּדיְָדִעין ָאְרִחין ַקִדיִׁשין, ַזָּכִאין ִאיּנּון ַצִדיַקָּייא. ֵחץ ְּכֵבדוֹ 
  . ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ַזָּכִאין ִאיּנּון ְּבָעְלָמא ֵּדין, ִליִמינָא ְוִלְׂשָמאָלא ְוָלא ִיְסטּון

. ְלִאְתַרָּווָאה ֵּביּה, ֲהָדא הּוא ֵהיָכָלא ִּדְׁשָמֵרי ְּדַחְמָרא .ֵהיָכָלא ְׁשִביָעָאה
, ְּדָכל ִאיּנּון ֲענִָביןְסִחיָטא . ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ַוֵּיְׁשְּת ִמן ַהַּיִין ַוִּיְׁשָכר ַוִּיְתַּגל

. ְוָדא ִאיהּו יִַין ָחַמר. ָהָכא ִאיהּו ְסִחיָטא ִּדְלהֹון, ֻּכְּלהּו ֲעָנִבין ִּביִׁשין
ִמיֵינָא . ְּדָלא ָּגִרים מֹוָתא ְלַגְרֵמיּה, ְׁשָמִרים ְּדָחָמר ְּדֵלית ַמאן ְּדָׁשֵתי ִמֵּניּה

ָסֲחָטה , ְּדָתנֵינָן, ֵליּה ְּבֵהיָכָלא ָּדאְוָעאַלת , ַאְטִעיַמת ַחָּוה ְלַבְעָלּה, ָּדא
ְּבֵהיָכָלא . ּוְלָכל ָעְלָמא ֲאַבְתֵריּה, ְוָגִריַמת מֹוָתא ֵליּה, ְויִָהיַבת ֵליּה, ֲענִָבין

ְּדַנְחֵּתי ְלָכל ִאיּנּון ִּדי ְּבִסְטָרא ָּדא , ַקְייִמן ָּכל ִאיּנּון ִנְׁשָמִתין ִמְסֲאִבין, ָּדא
. ֵמָהָכא נְַפֵקי, ַההּוא רּוָחא ְּדַנְחָּתא ְלָכל ִאיּנּון ִּדי ִמִּסְטָרָהאוְ , ִמְתַּדְּבֵקי

ַּבֲאָתר , ְוִאְׁשְּתָּדלּו ִּבְזנּוָתא, ְּכַגְווָנא ְּדִאיּנּון ָסטּו ָאְרַחְייהּו ְּבַהאי ָעְלָמא
ְתְּדָּבק ְּכָמה ְּדִאיהּו אִ , ְּכֵדין. ְלִאְתַרֲחָקא ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט, ְּדָלא ִאְצְטִרי

ָהִכי ָנֵמי ָנִפיק ְמֵהיָכָלא ָּדא רּוָחא , ְּבַההּוא ִסְטָרא ְּדֵיֶצר ָהָרע ִּבְזנּוָתא
, ְוַההּוא ְּבָרא ִאְקֵרי ַמְמֵזר. ִלְבָרא ְּדָנִפיק ִמַּתָּמןוְ , ְלָסֲאָבא ֵליּה, ִמְסֲאָבא

ּוְבַההּוא , הּוא ִּתיאּוְבָתאְּכָמה ְּדִאיהּו ִאְׁשְּתַכח ְּבהַ . ְּדָאֵתי ִמִּסְטָרא ְּדֵאל ָזר
ָהִכי ָנֵמי ָמִׁשי ְלַגֵּביּה ְּדַההּוא ְּבָרא , ְזנּוָתא ְּבַההּוא ִסְטָרא ְּדיֵֶצר ָהָרע

ְוָהִכי ָּכל , ְוֹכָּלא ָסֲהִדין ָעֵליּה ְּדִאיהּו ַמְמֵזר, ְּדָסִאיב, רּוָחא ַאֲחָרא ִמְסֲאָבא
ִּדי , ְמֵהיָכָלא ָּדא נִָפיק ַחד רּוָחא. א ַמָּמׁשְּבַההּוא ַּגְוונָ עֹוָבדֹוי ְוִסְטרֹוי

ְוַהאי . ֹצְפֶניָה ָצַפן רּוחַ , ְוִסָמִני. ְמָמָנא ַעל ִאיּנּון רּוִחין ְּדִאְקֵרי ְצפֹוִני
ָלֳקֵבל ַההּוא ְׁשָמא ְּדִאְקֵרי , ְוַהאי ֵהיָכָלא ְׁשִביָעָאה. ִאיהּו ְמָמנָא ַעל ָּדא

ָהָכא ִאיהּו . פֹוִני ַאְרִחיק ֵמֲעֵליֶכםְוֶאת ַהּצְ , א ְּכִתיבְוַעל ּדָ . ֶאֶרץ ַּתְחִּתית
ּוֵמָהָכא ַנְפֵקי ָּכל ִאיּנּון רּוִחין ַאֲחָרִנין , ְּדַקְּייָמא ְלגֹו ְּבגוֹ , ְנקּוָדה ֲחָדא

, ְּבָכל ִאיּנּון ִמִּלין ְועֹוָבִדין, ְוַׁשְלִטין ְּבַהאי ָעְלָמא, ְּדָׁשָטאן ְּבָעְלָמא
, ּוֵמָהָכא ַנְפֵקי ָּכל ִאיּנּון ִזיִקין ְנִציִצין. ָסרּו ְּבִסְטָרא ִּדְׂשָמאָלאְּדִאְתְמ 

, ּוֵמִאֵּלין נְָפִקין רּוִחין ַאֲחָרִנין. ַלֲהֵטי ּוִמְתַּדֲעֵכי, ְּדִמְתַּדֲעֵכי ְלַאְלָּתר
ְוִאיהּו ַהאי . ַרָּבא ּוִמְׁשַּתְּתֵפי ְלִאיּנּון ְּדַנְפקּו ִמּגֹו ְּתהֹוָמא, ְּדַׁשְטָיין ְּבָעְלָמא

ְוִאיּנּון רּוִחין ְּדָלא . ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ִמְׁשָּפֶטי ְּתהֹום ַרָּבה, ֵהיָכָלא
. ְתָחזּון ְּכָמה ְּדִאְּתַמרְוִאְתָחזּון ְוָלא ִאְתָחזּון אִ , ִאְתְמָסרּו ְלִמְגָלם ְּבָעְלִמין

ְוִאֵּלין ַקְייֵמי ְלֶמְרָחׁש ִנִּסין ִלְבֵני , ּוְלָבַתר ִאיּנּון רּוִחין ְּדַׁשְטָיין ְּבָעְלָמא
ְוַחד . ְּבִגין ְּדִאֵּלין ָלא ַקְייִמין ְּבִטּנּוָפא ִּדְמָסֲאָבא ָּכל ַּכ ְּכַאֲחָרִנין. ָנָׁשא

ְּדִאיהּו ִאְתְנַסר ֵמִאיּנּון ִסְטִרין , א''ְוִאְקֵרי ְנִסירָ , רּוָחא ְמָמנָא ָעַלְייהּו
ְּבִגין , ְוַאְבִאיׁשּו ְלִסְטָרא ִּדְלהֹון, ְוִאֵּלין ַּפְרֵחי ַּבֲאֵויָרא ,ִּדְמָסֲאבּו יִַתיר

ְּדִאְקֵרי , ּוֵמרּוָחא ָּדא ְּדִאְתְנַסר. י ְּבִסְטָרא ִּדְקדּוָּׁשהְלֶמְעַבד ִנִּסין ְלִאיּנּון ִּד 
ְוכְֻּלהּו , יהּוִמְתָפְרָׁשן ְלִזּנַיְ , ִמּנֵיּה ַנְפֵקי ַּכָמה ִסְטִרין ַאֲחָרִנין, א''ְנִסירָ 
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ַעד ְּדִאְתְמנּון ְלַתָתא , ָּכל ַחד ַּכְדָקא ֲחֵזי ֵליּה, ַקְּייָמאן ְׁשִליָחאן ְּבָעְלָמא
ְּבֵהיָכָלא . ּנּון ַאֲחָרִנין ִּדְלֵעיָּלאְּכִאי, ְוֵלית לֹון ִקּיּוָמא ָּתִדיר. ַמְלִכין ְוַסְרִכין

ּוְמָסֲאֵבי , יאּוְבִתין ִמְסֲאִביןְוָכל ּתִ , ָּדא ִאְתַדְבקּוָתא ִּדְסָטר ִמְסֲאָבא
ְוֵלית ַמאן , ַהאי ִאיהּו ַזִּמין ְלַאָפָקא ְּבָכל ִרְגָעא ְוַׁשֲעָתא ֶאָּׁשא. ְלָעְלָמא

ְלִאְתְּדָנא ְּביָּה , ֵמָהָכא ָנִפיק ֶאָּׁשא ְּדרּוָחא ַּתִּקיָפא ְלַתָּתא. ְּדָקִאים ָקֵמיּה
ְּדִאְקֵרי , ְּדִאיהּו ֶאָּׁשא ְוַתְלָּגא, רּוָחא ְמָלֲהָטאּוֵמָהָכא ָנְפָקא . ַחָּייֵבי ָעְלָמא

ַקְּייָמאן ַאְרָּבָעה , ְּבֵהיָכָלא ָּדא. ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלמֹוןְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר . ַצְלמֹון
ְוִאֵּלין ַאֲחִדין ְוָלא ַאֲחִדין . ְּדִמְתָּפְרָׁשן ְלַאְרַּבע ִסְטִרין ְלַבר, ִּפְתִחין

ֶאָּלא ְּדִאְתָחֵזי ְּבִאיּנּון ִּפְתִחין ְנהֹוָרא , ָלא ִאְתֲאָחד. ְקדּוָּׁשהְּבִסְטָרא ִּד 
ְלִאיּנּון ֲחִסיֵדי ִּדְׁשַאר , ְוִאיהּו ֲאָתר ְּדִמְתְּתָקן ְּבָכל ִּפְתָחא ּוִפְתָחא, ְּדנִָהיר
ִאֵּלין . ן ִּבְקׁשֹוטְוִאְׁשָּתָּדלּו ִעְּמהוֹ , ִאיּנּון ְּדָלא ַאְבִאיׁשּו לֹון ְלִיְׂשָרֵאל, ַעִּמין

מהאי סטרא ונייחי מהאי  א''נ. (ְוַנְייֵחי ַּתָּמן, ַקְייֵמי ְּבִאֵּלין ִּפְתִחין
ִׁשית ִּפְתִחין ְּדִמְתַאֲחֵדי , ְלַבר ,ְּבִפְתָחא ְּדַהאי ֵהיָכָלא ְּבֶאְמָצִעיָתא). סטרא

ְלִסְטָרא , ן ְּפִתיָחןָהָכא ִאית ַּכִּוי. ְוֻכְּלהּו ַאֲחִדין ֵּביּה, ְּבַהאי ֵהיָכָלא
ִאיּנּון ְּדָלא , ְוִאיּנּון ּדּוְכִתין ִמְתָּתְקִני ְלַמְלֵכי ְׁשַאר ַעִּמין, ִּדְנהֹוָרא ַקִדיָׁשא

ִאֵּלין ִאית לֹון ְיָקר ְּבִגיֵניהֹון . ְוַאִגינּו ָעַלְייהּו ָּתִדיר, ָעאקּו לֹון ְלִיְׂשָרֵאל
ִמּגֹו ְנהֹוָרא ְּדָנִהיר , ֵפָלה ְּדִאיּנּון ַיְתִביןְוִאְתֲהנּו ְּבַההּוא אֲ , ְּדִיְׂשָרֵאל

 .ם ֻּכָּלם ָׁשְכבּו ְבָכבֹודָּכל ַמְלֵכי גֹויִ , ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר. ִמִּסְטָרא ִּדְקדּוָּׁשה
, ַּכָמה ִאיּנּון ְּדַאְחִּדין ְּבהּו. אֹו ְּדִחיקּו לֹון, ְוִאי ָעְבדּו ָעאקּו ְלִיְׂשָרֵאל

, ִמַּכָּמה ִּדיִנין ְמַׁשְנָיין ִאֵּלין ֵמִאֵּלין, הּו ְלַתָּתא ְּתַלת ִזְמִנין ְּביֹוָמאְוַדְייִנין לְ 
ְוָכל . ְּדִאְתָּדנּו ְּבַההּוא ָעְלָמא ְּבַכָּמה ִּדיִנין, ְלִאיּנּון ַמְלִכין ְּדָעאקּו ְלהּו

, ֵהיְמנּוָתא ִּדְלהֹוןְוַעל ְמ , יֹוָמא ְויֹוָמא ָסֲהִדין ַסֲהדּוָתא ָעַלְייהּו ְּדִיְׂשָרֵאל
ּוְבָעְלָמא , ַזָּכִאין ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל ְּבָעְלָמא ֵּדין. ְונְַחֵּתי ְלַתָּתא ְוִאְתָּדנּו ַּתָּמן

  . ְּדָאֵתי
ַזָּכָאה . ִמִּסְטָרא ְּדָנָחׁש, ָמדֹוֵרי ְּדִסְטָרא ִמְסֲאָבא, ַעד ָהָכא ֶׁשַבע ֵהיָכִלין
ְוָלא , ְּדָלא ִיְתְנִׁשי ִמִּניּה, ּוִמְּלִחיׁשּוֵתיּה, ב ִמֵּניּהחּוָלֵקיּה ַמאן ְּדִאְׁשְּתִזי

, ִמָּכל ִסְטִרין ִאית ְלִאְסַּתְּמָרא ִמיּנֵיּה. ְּדֵּימּות ֵּביּה, ָיִטיל ֵּביּה ַאְרָסא
ַּכד ָאִכיף . ָלא ִיְׁשְּתִזיב ִמַּזְנָבא, ַמאן ְּדִיְׁשְּתִזיב ֵמֵריָׁשא. ֵמֵעיָּלא ּוִמַּתָּתא

א ָלַחׁש, ְוִעם ָּכל ָּדא. ָמֵחי ְוָקִטיל, ִקיף ַזְנָבאזָ , יָׁשארֵ  . ִאם ִיּׁשֹו ַהָּנָחׁש ְּב
ְּבִגין ָּכ ִאְצְטִרי ֵליּה ְלַּבר ָנׁש . ָנִטיל ְרׁשּו ְוַאִפיק ִנְׁשְמָתא, ְּכָמה ְּדָתנֵינָן

ְּבִגין ְּדָלא ַיְלִחיׁשּו ֵליּה  ,ְּדָלא ְיחּוב ָקֵמי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְלִאְסַּתְּמָרא
א זכאין אינון צדיקייא דידעין ארחין ''ס. (ְלַההּוא ִחְויָא ְּדִיְנׁשֹו ְוִיְקֹטל

קדישין למיהך בהו דלא למיהך בתר ההוא חוייא בישא סטרא אחרא 
מסאבא ומתפרשי מניה ולא אתפתו אבתריה זכאין אינון בעלמא דין 



לג וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

. ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה' ִּייֶצר ְייָוַ ) זכאין אינון בעלמא דאתי
ִּכי , ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר. ְויֵתּוב ְלַעְפָרא, ָעָפר ִאיהּו. ְוָלא חֹוֶמר, ָעָפר ִאיהּו

א לבתר דחטא אתעביד מזונא לנחש ''נ. (ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב
ְוָעָפר ֹּתאַכל ,  ְּכִתיב ֵּביּה ְּבָנָחׁשּוְבִגין ּכָ , ְלָבַתר ְּדָחָטא) 'ובגין כך וכו

ּוְבִגין ָּכ . 'ִּדְכִּתיב ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוגוֹ , ָעָפר ָּדא הּוא ָאָדם. ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי
ַעד . ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמוֹ ּוְכִתיב , ְוָלא חֹוֶמר, ְוָלא ְּכִתיב ֲאָדָמה, ְּכִתיב ָעָפר

, ִויָבַער ְלַההּוא רּוָחא ִמְסֲאָבא ֵמָעְלָמא, ִרי הּואְּדִיְתַער קּוְדָׁשא ּבְ 
ְוִיְתַער ֵליּה ְלֵמְחֵדי , ְוָיִקים ְלַההּוא ָעָפר', ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלנֶַצח ְוגוֹ , ִּדְכִתיב

, ְּכִתיב ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום. 'נּו ׁשֹוְכנֵי ָעָפר ְוגוֹ ִּדְכִתיב ָהִקיצּו ְוַרּנְ , ְּבָעְלָמא
, ָיִהיב ֵליּה ֵחיָלא ְלַׁשְּלָטָאה, ֲאָבל ִסְטָרא ְּדָרִכיב ָעֵליּה. א אֹוִקיְמנָאְוהָ 

ְּדָהא ְּדכּוָרא ַׁשִּליט ַעל , ְוָדא הּוא ָרָזא ִּדְדכּוָרא. ּוְלַאְסָטָאה, ּוְלִמְפֵּתי
א ְולָ , ִׁשְמָׁשא ְוִסיֲהָרא ְמַׁשְּמִׁשין ַּכֲחָדא. ְוָיִהיב ָּבּה ֵחיָלא, נּוְקָּבא

ְוִאיִהי , ִאיהּו ֹחֶׁש. ֹחֶׁש ַוֲאֵפיָלה ְמַׁשְּמִׁשין ַּכֲחָדא, ִמְתָּפְרִׁשין ְלָעְלִמין
ִאית ְּבִגין ְּד . ֹחֶׁש ַוֲעָרֶפל. ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ַוְיִהי ֹחֶׁש ֲאֵפָלה. ֲאֵפיָלה

, ִמיָתה ִאְתְּגָזַרת ָעֵליּה, ַמאן ְּדָחָמא ָּגָמל ְּבֶחְלֵמיּה, ְּתָנן. ְוִאית ֹחֶׁש, ֹחֶׁש
 .ֵקץ ָּכל ָּבָׂשרְוַהאי ִאיהּו , ְּבִגין ְּדִאיהּו ִסְטָרא ִמְסֲאָבא. ְוִאְׁשְּתִזיב ִמיּנָּה

, ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר ,יֹוָמא ַחד ֲהָוה יִָתיב ִרִּבי ֶאְלָעָזר ָקֵמיּה ְּדִרִּבי ִׁשְמעֹון
ּון ָקְרְּבִנין ַּדֲהוֹו ִיְׂשָרֵאל ְמָקְרִבין ַעל ַּגֵּבי ַהאי ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ִאְתֲהנֵי ֵמִאיּנ

 .ְלֵעיָּלא ּוְלַתָּתא, ֲחָדאֹּכָּלא ֲהוֹו ִמְסַּתְּפֵקי ּכַ , ָאַמר ֵליּה. אֹו ָלא, ַמְדְּבָחא
ְּבִחּבּוָרא ְּדִאיּנּון , ִאיּנּון ִאְקרּון ָאָדם, ַּכֲהנֵי ְוֵליָוֵאי ְוִיְׂשָרֵאל, ְוָתא ֲחֵזי

אֹו ַההּוא , אֹו ִּכְבָׂשא, ְוַההּוא ִאְמָרא. ְּדַסְּלָקא ִמַּגַווְייהּו, ין ַקִּדיִׁשיןְרעּותִ 
ְלָפְרָׁשא , ִאְצְטִרי ַעד ָלא ִאְתְקִריב ַעל ַמְדְּבָחא, ַהאי ְּדָקְרִבין, ְּבֵהָמה

, ן ַהִהיאּוְכֵדי. ְוָכל ִהְרהּוִרין ִּביִׁשין ְּדֲעַבד, ְוָכל חֹוִבין, ָעָלה ָּכל ֲחָטִאין
ְּכַגְוונָא . ין ּוִביִׁשין ְוִהְרהּוִריןְּבגֹו ִאיּנּון ֲחָטאִ , ִאְתְקֵרי ְּבֵהָמה ְּבֹכָּלא

', ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹות ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ְוגוֹ , ִּדְכִּתיב, ְּדָקְרְּבנָא ַּדֲעָזאֵזל
ּוְבִגין . ָמטּו ָלּה ַעל ַחד ְּתֵרין, ְּבָחאְוַכד ַסְּלָקא ַעל ַּגֵּבי ַמְד . ָהִכי ָנֵמי ָהָכא

ְוָדא , ָּדא ְּבָרָזא ְּדָאָדם, ְוָדא ַסְּלָקא ְלַאְתִריּה, ָּדא ַסְּלָקא ְלַאְתֵריּה, ָּכ
ֲחִביִתין ְוָכל . 'ם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ְייָ ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר ָאדָ , ְּבָרָזא ִּדְבֵהָמה
ְוִׁשיָרָתא , ִּבְרעּוָתא ְּדַכֲהנָא, ָרא רּוָחא ְּדקּוְדָׁשאְלִאְּתעָ , ְׁשַאר ְמנָחֹות

, ְוַׁשְמָנא ְוִקְמָחא ְּדָסִליק, ּוְבַההּוא ְּתנָָנא. ּוְצלֹוָתא ְּדִיְׂשָרֵאל, ְּדֵליָוֵאי
ְּדָלא ַיְכֵלי ְלַׁשְּלָטָאה ְּבַההּוא , ִמְתַרָוון ּוִמְסַּתְּפֵקי ָּכל ְׁשַאר ָמאֵרי ְּדִדיִנין

ֹּכָּלא ִאְתָעִביד ְּבָרָזא , ָּתא ֲחֵזי. ְוֹכָּלא ְּבִזְמנָא ֲחָדא, א ְּדִאְּתְמַסר לֹוןִּדינָ
, ּוְלִאְסַּתְּלָקא ְלֵעיָּלא ַמאן ְּדִאְצְטִרי, ְלִאְסַּתְּפָקא ָּדא ְּבָדא, ִּדְמֵהיְמנּוָתא
  . ַעד ֵאין סֹוף
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, ְּדַכד ְרעּוָתא ִעָּלָאה ,ֵעיָּלאֲאֵריִמית ְיַדי ִּבְצלֹוִתין לְ , ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון
ְוָלא ִאְתַּפס , ַקְּייָמא ַעל ַההּוא ְרעּוָתא ְּדָלא ִאְתְייַדיע, ְלֵעיָּלא ְלֵעיָּלא

, ְוַההּוא ֵריָׁשא ַאִּפיק ַמה ְּדַאִּפיק, ֵריָׁשא ְּדָסִתים יִַּתיר ְלֵעיָּלא, ְלָעְלִמין
, ְרעּו ְּדַמֲחָׁשָבה ִעָּלָאה. א ִּבְסִּתימּוֹּכּלָ , ָנִהירְונִָהיר ַמה ְּד . ְוָלא ְיִדיעַ 

ּוִמּגֹו ַההּוא , ַחד ְּפִריסּו ִאְתְּפַרס, ּוְלִאְתנֲַהָרא ִמֵּניּה, ְלִמְרַּדף ֲאַבְתֵריּה
ַעד ַההּוא ְּפִריָסא , ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי, ְּפִריָסא ִּבְרִּדיפּו ְּדַהִהיא ַמֲחָׁשָבה ִעָּלָאה

נִָהיר ִּבְנִהירּו ָסִתים ְּדָלא , ְכֵדין ַההּוא ַמֲחָׁשָבה ִעָּלָאהּו. ָנִהיר ַמה ְּדנִָהיר
ְּכֵדין ָּבַטׁש ַהאי ְנִהירּו ְּדַמֲחָׁשָבה ְּדָלא . ְוַהאי ַמֲחָׁשָבה ָלא ָיַדע. ְיִדיעַ 

ְּדָלא , ְּדַקְּייָמא ְּדנִָהיר ִמָּמה, ִּדְפִרָׁשא) א דפרסא''נ(ִּבְנִהירּו , ִאְתְייַדע
ָּדא ְנִהירּו ְּדַמֲחָׁשָבה ) א האי''נ(, ּוְכֵדין. ְוָלא ִאְתַּגְּליָא, ָלא ִאְתְייַדעוְ , ְיִדיעַ 

ְוִאְתָעִבידּו ִּתְׁשָעה . ְונֲָהִרין ַּכֲחָדא, ִריָסאָּבַטׁש ִּבְנִהירּו ִּדפְ , ְּדָלא ִאְתְייַדע
ְוָלאו ִאיּנּון  ,ְוָלאו ִאיּנּון רּוִחין, ְוֵהיָכִלין ָלאו ִאיּנּון ְנהֹוִרין, ֵהיָכִלין

ַקְייֵמי , ְרעּוָתא ְּדָכל ֵּתַׁשע ְנהֹוִרין. ְוָלא ִאית ַמאן ְּדַקְּייָמא ְּבהּו, ִנְׁשָמִתין
. ֻּכְּלהּו ְלִמְרַּדף ֲאַבְתַרְייהּו, ְּדִאיִהי ַחד ִמַּנְייהּו ְּבחּוְׁשָּבָנא, ֻּכְּלהּו ְּבַמֲחָׁשָבה

ְוִאֵּלין ָלא . ָלא ִמְתַּדְּבָקן ְוָלא ִאְתְייִדיעּווְ , ְּבַׁשֲעָתא ְּדַקְייֵמי ְּבַמֲחָׁשָבה
. ַּתְפִסין ָּבּה ְוָלא ַּתְפִסין, ְוָלאו ְּבַמֲחָׁשָבה ִעָּלָאה, ָלאו ִּבְרעּוָתא, ַקְייֵמי

ֵמָרָזא ְּדַמֲחָׁשָבה , ְוָכל ִאיּנּון ְנהֹוִרין, ְּבִאֵּלין ַקְייִמין ָּכל ָרִזין ִּדְמֵהיְמנּוָתא
, ְוָלא ָמטּון, ַעד ָהָכא ָמטּון ְנהֹוִרין. ּכְֻּלהּו ִאְקרּון ֵאין סֹוף, ְלַתָּתאִעָּלָאה ּו

ְוָלא , ַּכד ָנִהיר ַמֲחָׁשָבה. ְוָלא ַמֲחָׁשָבה, א ְרעּוָתאְוָלא ִאְתְייִדיעּו ָלאו ָהכָ 
, אן ְּדנִָהירְונִָהיר מַ , ְּכֵדין ִאְתְלַּבׁש ְוַאְסִּתים ּגֹו ִּבינָה, ִאְתְיַדע ִמַּמאן ְּדנִָהיר

, ּוְבָרָזא ְּדָקְרְּבָנא ַּכד ָסִליק. ַעד ְּדִאְתְּכִלילּו ֻּכְּלהּו ַּכֲחָדא, ְוָאִעיל ָּדא ְּבָדא
, ְּכֵדין ַקְייֵמי ֻּכְּלהּו ִּבְסִליקּו, ְונִָהיר ָּדא ְּבָדא, ֹּכָּלא ִאְתָקַּׁשר ָּדא ְּבָדא

, ִהירּו ְּדנִָהיר ִמֵּניּה ַמֲחָׁשָבה ִעָּלָאהַההּוא נְ . ּוַמֲחָׁשָבה ִאְתֲעָּטר ְּבֵאין סֹוף
) א ומניה''נ(ְּדִמֵּניּה , ִאְקֵרי ֵאין סֹוף, )א דלא ידע איהי בה כלל''נ(

ַזָּכָאה . ְוַעל ָּדא ֹּכָּלא ָקִאים, ִאְׁשְּתַכח ְוַקְּייָמא ְוָנִהיר ְלַמאן ְּדָנִהיר
  . ְבָעְלָמא ְּדָאֵתיּו, ֵּדין חּוָלֵקיהֹון ְּדַצִּדיַקָּייא ְּבָעְלָמא

ְּכָמה ְּדִקּׁשּוָרא ִאְׁשְּתַכח , ְּדִאְקֵרי ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר, ַהאי ִסְטָרא ַאֲחָרא ,ָּתא ֲחֵזי
ּוְרעּוָתא ְלִאְסַּתְּפָקא ֹּכָּלא , ְּבֶחְדָווָתא, אּוף ָהִכי ָנֵמי ְלַתָּתא, ְלֵעיָּלא ְּבִחדּו
  . ְּכְדָקא יֵאֹות, ִיְׂשָרֵאלַלְייהּו ְּד ְוִאיָמא ַקְּייָמא עָ , ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא

יֲָהִבין ֵליּה ְלַהאי , ַּכד ִסיֲהָרא ִאְתַחְּדָּׁשא, ְּבָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא ,ָּתא ֲחֵזי
ְוִאְׁשָּתַּמׁש , ְלִאְתַעְּסָקא ֵּביּה, חּוָלָקא ֲחָדא יִַּתיר ַעל ָקְרְּבִנין, ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר

 .ִיְתַאֲחדּון ְּבַמְלֵכיהֹוןְּבִגין ְּד , ִסְטָרא ְּדִיְׂשָרֵאל ִּבְלחֹוַדְייהּו ִויֵהא, ְּבחּוָלֵקיּה
ֵהן ֵעָׂשו . ִּדְכִּתיב ֵּביּה ָׂשִעיר, ְּבִגין ְּדִאיהּו חּוָלָקא ְּדֵעָׂשו, ְוָדא ִאיהּו ָׂשִעיר

ֵאל ִאיּנּון ְוִיְׂשרָ , ְוַעל ָּדא ִאיהּו ִאְׁשָּתַּמׁש ְּבחּוָלֵקיּה. ָאִחי ִאיׁש ָׂשִעיר
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ּה ִיְׂשָרֵאל ִּכי ַיֲעֹקב ָּבַחר לֹו יָ , ְּבִגין ָּכ ְּכִתיב. ִמְׁשַּתְּמֵׁשי ְּבחּוָלֵקיהֹון
  . ִלְסגָֻּלתוֹ 
. ָּכל ְרעּוֵתיּה ָלאו ִאיהּו ֶאָּלא ְּבִבְׂשָרא ָּתִדיר, ַהאי ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר, ְוָּתא ֲחֵזי
ְוַכד . ְוַעל ָּדא ִאְקֵרי ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר, ָּתִדיר ְלַגֵּביּהִּתּקּוָנא ְּדִבְׂשָרא , ּוְבִגין ָּכ

, ִנְׁשְמָתא ַסְּלָקא ְלַאְתָרּה, ְוָלאו ַעל ִנְׁשְמָתא, ַׁשִּליט ַעל ּגּוָפא, ִאיהּו ַׁשִּליט
, ִּדְרעּוָתא ַסְּלָקא ַלֲאָתר ַחד, ְּכַגְוונָא ְּדָקְרְּבנָא, ּוִבְׂשָרא ִאְתְייִהיב ְלֲאָתר ָּדא

, ִאיהּו ָקְרְּבנָא ַמָּמׁש ְלַכָּפָרא, ּוַּבר ָנׁש ְּדִאיהּו ַזָּכָאה. ִבְׂשָרא ְלֲאָתר ַחדּו
ִּדְכִּתיב ִּכי לא ְלָרצֹון , ְּבִגין ְּדֵביּה מּוָמא. ָלא, ְוַאֲחָרא ְּדָלאו ִאיהּו ַזָּכָאה

ַזָּכִאין . ְּבָנא ַמָּמׁשְוָקְר , ְוַעל ָּדא ַצִּדיָקא ַּכָּפָרה ִאיהּו ְּבָעְלָמא. ִיְהיֶה ָלֶכם
  . ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ֵּדין ִאיּנּון ַצִּדיַקָּייא ְּבָעְלָמא

ָׁשָראת , ְּדָהא ַּכד ָחָפא ֲעָננָא ַית ַמְׁשְּכנָא ,ַוְיַכס ֶהָענָן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד
, ר ֵמָעְלָמאְּדִאיהּו ֵקץ ָּכל ָּבׂשָ , ְוִאְתֲעָּבר רּוָחא ִמְסֲאָבא, ְׁשִכיְנָּתא ְּבַאְרָעא

, ְורּוָחא ַקִּדיָׁשא ָׁשָרא ַעל ָעְלָמא, ְוִאְסַּתָּלק ְוָעאל ְּבנּוְקָּבא ִּדְתהֹוָמא ַרָּבא
א ָיכֹול ֹמֶׁשה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל . ַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעדִּדְכִּתיב ַויְ  ּוְכִתיב ְו

ְורּוָחא , יָׁשא ָׁשָרא ַעל ָעְלָמאְּבִגין ְּדרּוָחא ַקִּד , מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן ָעָליו ֶהָענָן
, ַּבר ְּדַאְמִׁשיכּו ֵליּה ִאיּנּון ַחָּייַבָּיא ְּכִמְּלַקְּדִמין ַעל ָעְלָמא, ִמְסֲאָבא ִאְסַּתָּלק

ַזִּמין , ּוְלִזְמנָא ְּדָאֵתי. ָלא ִאְׁשְּתַכח, ְּדִאי ִאיּנּון ָלא ַאְמִׁשיכּו ֵליּה ַעל ָעְלָמא
ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלנֶַצח , ִּדְכִּתיב, א ְלַאְעְּבָרא ֵליּה ֵמָעְלָמאקּוְדָׁשא ְּבִרי הּו

ֱאלִהים ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ' ּוָמָחה ְייָ 
  . ּוְכִתיב ְוֶאת רּוַח ַהּטּוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ. ִּדֵּבר' ִּכי ְייָ 

ְּבִגין ְּדִאיהּו , ִרִּבי ִיְצָחק ָאַמר .ְלדֹורֹוָתם ֲאֶׁשר ִיְהיֶה ּבֹו מּום ִאיׁש ִמַּזְרֲע
, ְוָהא אּוְקמּוהָ . ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַׁשְּמָׁשא ְּבקּוְדָׁשא, ּוַמאן ְּדִאיהּו ָּפִגים, ָּפִגים

ַאְסִהיד  ְוַההּוא ְּפִגימּו, ֵלית ֵּביּה ְמֵהיְמנּוָתא, ְּדַּבר נָׁש ְּדִאְׁשְּתַכח ָּפִגים
, ָמאֵריּה ִּדְמֵהיְמנּוָתא, ְּדַבְעָיא ְלִאְׁשַּתְכָחא ְׁשִלים, ָּכל ֶׁשֵּכן ַּכֲהנָא, ָעֵליּה

  . ְוָהא אּוְקמּוהָ , ר ִמֹכָּלאַיִתי
ִזיְלָגא , ְוהּוא ֲהָוה ָאַמר, ֲהָוה ָיִתיב ְּבִקְסְטָרא ְּדֵבי ָחמּוי ִרִּבי ֶאְלָעָזר

. ָּפִגים ְמֵעיֵניּה ַחד, ַאְעָבר ַחד ַּבר נָׁש, ַאְדָהִכי. ִכיחַ ִּדְבִקְסִטיָרא ְּבֵעיָטא ְׁש 
ִנְׁשַאל , ָאַמר. ְוָלאו ְמֵהיָמנָא, ָּפִגים הּוא, ָאַמר. ִנְׁשַאל ְלַהאי, ָאַמר ָחמּוי

ָאַמר . טּוְפָקא ַמאן הּוא ְּבָעְלָמא, ָאַמר ֵליּה. ָאתּו ְׁשִאילּו ֵליּה. ַּבֲהֵדיּה
, אבל דישליף, א עתירא''ס. (ַּבֲהֵדיּה ֲאָנא ִמֻּכְּלהּו, ַיְׁשִליףֲאָבל ְּד , ֲעִתיָרא

ְּדָלאו , ְּבִמּלֹוי ִאְׁשְּתַמע, ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר) בהדיה אנא מכלהו, ווי על דא
קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ָּתא ֲחֵזי. ְוָלאו ַּבר ְמֵהיָמנָא הּוא, ְמֵהיְמנּוָתא ַּגֵּביּה

א ִיְקָרב ָאַמר ָכל ִאיׁש ָלא ַׁשְריָא , ְּדָהא ְקדּוָּׁשא ִּדְלֵעיָּלא, ֲאֶׁשר ּבֹו מּום 
א ֹיאְמרּו ַּכָּדָבר ַהֶּזה, ָּפַתח ְוָאַמר. ַּבֲאַתר ָּפִגים . ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה ִאם 
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ָּדא , ֶאָּלא ּתֹוָרה. ּוַמאן הּוא ְּתעּוָדה, ַמאן הּוא ּתֹוָרה. ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה
ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָלא ַׁשְריָא . ָּדא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְּתעּוָדה. ָרה ֶׁשִּבְכָּתבּתוֹ 

ְּכִתיב צֹור ְּתעּוָדה ֲחתֹום . ְּדָהא ִמּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָּתב ִאְתְּבֵני, ַּבֲאַתר ָּפִגים
ין ְּדַתָּמן ִאְּתַצר ְּבגִ , ָּדא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, צֹור ְּתעּוָדה, ּתֹוָרה ְּבִלּמּוָדי

) א קשרא דמהימנותא''נ(ּוִבְתעּוָדה ִאְתְקַׁשר ִקְׁשָרא ְּדַחֵּיי , ְצרֹוָרא ְּדַחֵּיי
, ּוִמַּתָּמן ְלַתָּתא ִאְתָּפְרָׁשן אֹוְרִחין ּוְׁשִביִלין. ְלֶמֱהִוי ֹּכָּלא ַחד, יָּלאִּדְלעֵ 

ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד , ְּלהּו ֲהָדא הּוא ִדְכִתיבּוִמַּתָּמן ִמְתָּפְרִׁשין אֹוְרִחין ְּבָעְלִמין ּכֻ
ְּדִאיִהי ּתֹוָרה , ֲחִתיָמה ְּדאֹוַרְייָתא, ֲחתֹום ּתֹוָרה. ָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשיםוְ 

ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ַוָּיֶקם ֶאת , ִאֵּלין ְנִביֵאי, ְּבִלּמּוָדי. ֶׁשִּבְכָּתב ְּבָאן ֲאַתר
ָרא ְׁשמֹו ָיִכין ַוָיֶקם ֶאת ָהַעּמּוד ַהְּׂשָמאִלי ַוִיְקָרא ְׁשמֹו ָהַעּמּוד ַהְיָמִני ַוִּיְק 

ְוַקְייֵמי ִאֵּלין ְּבִקּיּוָמא , ּוִמַּתָּמן ִאְתָּפְרָׁשן אֹוְרִחין ִלְנִביֵאי ְמֵהיְמנֵי. ּבֹוַעז
ָלא ְוֹכָּלא . ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלִׁשית ְטִהיִרין, ְלגּוָפא

ַּכד , ֶאָּלא ִּבְׁשִלימּו, ְוָלא ַׁשְריָא ְקדּוָּׁשה ְּדֹכָּלא, ַקְּייָמא ֶאָּלא ִּבְׁשִלימּו
. ָלא ִאְתְּפִגים ֲאַתר, ֹּכָּלא הּוא ַחד, ֹּכָּלא הּוא ְׁשִלים, ִמְתַחְּבָראן ָּדא ְּבָדא

ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר , ְוַעל ָּדא ִאְקֵרי ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָׁשֵלם
ְוַעל . ֶאָּלא ַּבֲאַתר ְׁשִלים, ּוְבִגין ַּכ ָלא ַׁשְריָא ֹּכָּלא. ָׁשֵלם ַוְיִהי ְבָׁשֵלם ֻסּכוֹ 

א ִיְקָרב ְּכַגְוונָא ָּדא ָקְרְּבנָא ְּדֵביּה מּוָמא ָלא . ָּדא ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום 
א ְלָרצֹון ִיְהיֶה ָלֶכםִּדְכִּתיב ּכִ . ַמאי ַטְעָמא. ִיְתְקִריב ְוִאי ֵּתיָמא ָהא . י 

, ְּבָמאנָא ְּתִביָרא, קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָלא ָׁשאֵרי ֶאָּלא ַּבֲאַתר ְּתִביָרא
ְּבִגין , ַהאי ֲאַתר ְׁשִלים ַיִּתיר הּוא ִמֹּכָּלא. ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוחַ , ִּדְכִּתיב

ְוָדא הּוא , ָּגאּוָתא ִעָּלָאה, י ָעֵליּה ָּגאּוָתא ְּדֹכָּלאְּדָמִאי ַּגְרֵמיּה ְלִמְׁשרֵ 
ֶאָּלא ְוֶאת ַּדָּכא . וֶאת ִעִּור ְוָׁשבּור ְוָחרּום ְוָׂשרּועַ , ֲאָבל ָלא ְּכִתיב. ְׁשִלים

, ּוְבִּגיֵני ַּכ. א ְּבִרי הּוא ָזִקיף ֵליּהקּוְדׁשָ , ַמאן ְּדָמִאי ַּגְרֵמיּה, ּוְׁשַפל רּוחַ 
, ָּבֵעי ְלֶמֱהִוי ְׁשִלים ַיִּתיר ִמֹּכָּלא, ַּכֲהָנא ְּדָקִאים ְלַתָּתא ְּכַגְוונָא ִּדְלֵעיָּלא

ִּדְכִּתיב ִאיׁש ִמַּזְרֲע , ְוַעל ָּדא ַאְזַהר ְלהּו ְלַכֲהֵני, ְוָלא ִיְתֲחֵזי ָּפִגים
  . ָתם ֲאֶׁשר ִיְהיֶה בֹו מּוםְלדֹורוֹ 

ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִפֵּסַח ְוחֹוֶלה , יׁשּון ִעִּור ִלְזּבֹוַח ֵאין ָרעְוִכי ַתּגִ , ּתּו ָּפַתח ְוָאַמר
ֶאָּלא . ִאי ָהִכי טֹוב הּוא, ְוִכי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָאַמר ֵאין ָרע, ֵאין ָרע

ְּדִיְׂשָרֵאל ְּבִאיּנּון יֹוִמין ֲהוֹו ְמָמָנן ַּכֲהֵני ָמאֵרי , סֹוֵפיּה ִּדְקָרא אֹוַכח
ְוַאְמֵרי ַמאי ִאְכַּפת ֵליּה , ּוְלַׁשְּמָׁשא ַעל ַמְקְּדָׁשא, ַעל ַּגֵּבי ַמְדְּבָחא ,ְּדמּוִמין

ְוקּוְדָׁשא . ְוִאיּנּון ֲהוֹו ְּדַאְמֵרי ֵאין ָרע. אֹו ָאֳחָרא, ְּלקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּדא
ֵאל ַאּתּון ַאְמֵרי ִיְׂשרָ : ָאַמר. ְּבִרי הּוא ָאִתיב ְלהֹון ַהִהיא ִמָּלה ַּדֲהוֹו ַאְמֵרי
ּה ְּלקּוְדָׁשא ַמאי ִאְכַּפת ֵלי, ַּכד ְמָקְרֵבי ָמאֵרי ְּדמּוִמין ַעל ּפּוְלָחִני ֵאין ָרע

ַהְקִריֵבהּו נָא ְלֶפָחְת ֲהִיְרְצ אֹו , סֹוֵפיּה ִּדְקָרא ַמה ְּכִתיב. ְּבִרי הּוא
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ּוְלָקְרָבא ַקֵּמיּה , ְלַׁשלּוֵמי ְלַמְלָּכא ִאי ָּבִעיתּו, ַּבר נָׁש ִמּנְַייכּו. ֲהִיָּׂשא ָפנֶי
ֲהִיְרְצ אֹו ֲהִיָּׂשא ָפֶני . אֹו ָלא, ַאּתּון ְמַׁשְדִרין ֵליּה ִּבְפִגיָמא, ּדֹורֹונָא

ָּכל ֶׁשֵּכן ְוָּכל ֶׁשֵּכן ְּדַאּתּון ְמָקְרִבין ָקַמאי ַּבר נָׁש ָּפִגים , ְּבַההּוא ּדֹורֹונָא
ְּדַוַּדאי ַּבר ָנׁש ְּדִאיהּו , ָהא ּדֹורֹונָא ִּדְלכֹון ְלַכְלָּבא ִאְתְמַסר, אְלָקְרָבא ּדֹורֹונָ

ֲאֶׁשר ּבֹו ְוַעל ָּדא ָכל ִאיׁש . ָּפִגים הּוא ְמֵהיְמנּוָתא, ָּפִגים הּוא ִמֹּכָּלא, ָּפִגים
א ִיְקָרב א ְלהּו ַזִּמין קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלַאְׁשְלמָ , ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי. מּום 

ְּדָלא ְיֵהא ְּבהֹון ָמאֵרי ְּדמּוִמין , ּוְלִאְׁשַּתְּכָחא ְׁשֵליִמין ְּבֹכָּלא, ְלִיְׂשָרֵאל
ְּכִאֵּלין ָמאֵני ּוְלבּוָׁשא ְּדַּבר נָׁש ְּדִאיּנּון , ְּבִגין ִּדיהֹון ִּתּקּונָא ְּדָעְלָמא, ְּכַלל

ַּכד , ָּתא ֲחֵזי. בּו ְּכמֹו ְלבּוׁשֲהָדא הּוא ִדְכִתיב וִיְתיַּצְ , ִּתּקּונָא ְּדגּוָפא
ָעאלּו ִחְגִרין . ִחְגִרין אֹו סּוִמין, ָהִכי ְיקּומּון, ְּכָמה ְּדָעאלּו, ִיְּתֲערּון ֵמַעְפָרא

. ְּדָלא ֵייְמרּון ְּדָאֳחָרא הּוא ְּדִאְּתַער, ְיקּומּון ְּבַההּוא ְלבּוָׁשא, ְוסּוִמין
ּוְכֵדין , ְוִיְׁשַּתְכחּון ְׁשֵליִמין ַקֵּמיּה, א יֵיֵסי לֹוןקּוְדָׁשא ְּבִרי הּו, ּוְלָבַתר

  . ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד' ְּכֵדין ַּביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְייָ, ְיֵהא ָעְלָמא ְׁשִלים ְּבֹכָּלא
ִרִּבי יֹוֵסי  .'ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד ְוָהיָה ִׁשְבַעת יִָמים ַּתַחת ִאּמֹו ְוגוֹ 

. ִצְדָקְת ְּכַהְרֵרי ֵאל ִמְׁשָּפֶטי ְּתהֹום ַרָּבה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ְייָ , ַתחּפָ 
. ִּכְתָרא ַקִדיָׁשא ִעָּלָאה ,ֶצֶדק, ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסַּתְּכָלא ֵּביּה ֲאָבל ָּתא ֲחֵזי

ְּדֲאַפְרְסמֹונָא  טּוֵריַקִּדיִׁשין ְּדִאְקרּון ְּכַהְרֵרי ֵאל ְּכִאיּנּון טּוִרין ִעָּלִאין 
ָּכל ִּדינָָהא ְּבִּׁשקּוָלא , ּוְבִגין ְּדִאיִהי ַסְּלָקא ְלִאְתַקְּׁשָרא ְּבהּו ְלֵעיָּלא. ַּדְכיָא

ִמְׁשָּפט . ִמְׁשָּפֶטי ְּתהֹום ַרָּבה. ְּדֵלית ְּבַההּוא ִּדיָנא ַרֲחֵמי, ֲחָדא ְלֹכָּלא
, ְוָחֵייס ַעל ֹּכָּלא, הּוא ַּדְרָּגא ְלַתְּקנָא ָעְלִמיןנִָחית ְלַתָּתא ְלהַ , ְּדִאיהּו ַרֲחֵמי

ָאָדם ּוְבֵהָמה , ּוְבִגין ְּדִאיהּו ַרֲחֵמי. ַרֲחֵמי ְלַבְּסָמא ָעְלָמאְוָעִביד ִּדינָא ּבְ 
ַמאן ְּדהּוא , ָהא אּוְקמּוהָ , ָאָדם ּוְבֵהָמה. ְלֹכָּלא ְּבִּׁשקּוָלא ֲחָדא. 'ּתֹוִׁשיַע ְייָ 

ַחד , ְוִדין ְּבֵהָמה, ִּדין ָאָדם: ָאָדם ּוְבֵהָמה. ִּוי ְלַגְרֵמיּה ַּכְּבֵהָמהְוׁשַ , ָאָדם
ְוָהָיה ִׁשְבַעת  ,ְּבֵהָמה. ּוֶבן ְׁשֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר ,ָאָדם. הּוא

ְּבִגין , 'ָיִמים ַּתַחת ִאּמֹו ּוִמיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַלְייָ
  . ְוָהא אּוְקמּוהָ , ִּדיָעַבר ָעַלְייהּו ַׁשָּבת ַחד

ְּבֵצאְת ִמֵּׂשִעיר ְּבַצְעְּד ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַּגם ' ְייָ  ִרִּבי ִחָּייא ָּפַתח
, ָאֵתיּוְבָעְלָמא ְּד , ַזָּכִאין ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל ְּבָעְלָמא ֵּדין, ָּתא ֲחֵזי. ָׁשַמִים נָָטפּו

, ְוִאְקרּון ַקִּדיִׁשין, ְוִאיּנּון ִמְתַּדְּבִקין ֵּביּה, ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִאְתְרֵעי ְּבהּו
ֹקֶדׁש , ִּדְכִּתיב, ְוֵכן ַעד ְּדָסִליק לֹון ְלַדְרָּגא ִעָּלָאה ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש. ַעם ָקדֹוׁש

ְּדָהא ִיְׂשָרֵאל ִמְּתַמְניָא , אֹוִקיְמנָאְּכָמה ְּד . ֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתה' ִיְׂשָרֵאל ַלְייָ 
ְּכָמה ְּדַאְּת . ְוִאיּנּון ִּדיֵליּה, ּוְרִׁשיִמין ִּבְׁשֵמיּה, יֹוִמין ִמְתַּדְּבִקין ֵּביּה ִּבְׁשֵמיּה

, ְוַעְמִמין ָלא ִמְתַּדְּבִקין ֵּביּה. ּוִמי ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ, ָאֵמר
ַעד ְּדִאיּנּון , ּוְרִׁשיָמא ַקִּדיָׁשא ַאְעִּדיאּו ִמַּנְייהּו, ְזִלין ְּבִניּמּוֵסיּהְוָלא ָא
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ְּבַׁשֲעָתא ְּדָבָעא קּוְדָׁשא , ְוָתא ֲחֵזי. ִמְתַּדְּבָקן ְּבִסְטָרא ָאֳחָרא ְּדָלאו ַקִּדיָׁשא
, ָאַמר לֹון, ֵעָׂשו ַזִּמין ָּבּה ִלְבֵני, ְּבִרי הּוא ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיְׂשָרֵאל

, ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא ִאְתְרִגיַזת ַאְרָעא ַקִּדיָׁשא. ָּבָעאן ַאּתּון ְלַקְּבָלא אֹוַרְייָתא
, ָמאֵרי ְּדָעְלָמא, ָאְמָרה ַקֵּמיּה. ּוָבַעאת ְלַאֲעָלא ְלנּוְקָּבא ִּדְתהֹוָמא ַרָּבה

, ין ַעד ָלא ִאְתְּבֵרי ָעְלָמאְּתֵרי ַאְלֵפי ְׁשנִ ) א דעלמא''ס(ַּפְסִטיָרא ְּדֶחְדָוה 
ָלא ְרִׁשיָמן ָעֵרִלין ְּד ) א אזדמן קמי''נ) (א קליטנא גו''נ(ַקְלִטיָנא ַקֵּמיּה 

יֵיְבדּון ֶאֶלף , ּכּוְרְסיָיא ּכּוְרְסָייא, ָאַמר ָלּה קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ְּבִקּיּוָמ
ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , ָלא ִיְזְּדַמן ַקַּמְייהּו ְוַקָּייָמא ְּדאֹוַרְייָתא, אּוִמין ְּכָווַתְייהּו

ַוַּדאי ְּבִגין . ְּבֵצאְת ִמֵּׂשִעיר ְּבַצְעְּד ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעָׁשה' ְייָ 
ֶאָּלא ְלַמאן ְּדִאית ) בגין דאיהו קיימא קדישא(ְּדאֹוַרְייָתא ָלא ִאְתְייִהיַבת 

ְמַׁשֵּקר , ָיִליף אֹוַרְייָתא ְלַמאן ְּדָלא ִאְתְּגַזרּוַמאן ְּד . ֵּביּה ַקָּייָמא ַקִּדיָׁשא
ּוְמַׁשֵּקר ְּבַקָייָמא ְּדַצִּדיק ּוְכנֶֶסת , ְמַׁשֵּקר ְּבַקָייָמא ְּדאֹוַרְייָתא, ִּבְתֵרי ַקְייֵמי

, ִרִּבי ַאָּבא ָאַמר. אְוָלא ְלָאֳחרָ , ְּדאֹוַרְייָתא ְלַהאי ֲאַתר ִאְתְייִהיַבת. ִיְׂשָרֵאל
ְמַׁשֵּקר , ְמַׁשֵּקר ַּבְּנִביִאים, ְמַׁשֵּקר ַּבּתֹוָרה, ֵּקר ִּבְתַלת ּדּוְכֵּתי ִעָּלֵאיְמׁשַ 

ְמַׁשֵּקר ַּבְנִביִאים . 'ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ְוגוֹ , ִּדְכִּתיב, ְמַׁשֵּקר ַּבּתֹוָרה. ַּבְּכתּוִבים
ּוְכִתיב ֲחתֹום , ְוָלא ָאֳחָרא', יָ ִאיּנּון ִלּמּוֵדי יְ . 'ְוָכל ָּבנִַי ִלּמּוֵדי ְייָ , ִּדְכִּתיב

ַוָּיֶקם ֵעדּות , ִּדְכִּתיב, ְמַׁשֵּקר ַּבְּכתּוִבים. ְוָלא ָאֳחָרא, ִאיּנּון, ּתֹוָרה ְּבִלּמּוָדי
ַמאן . ּוְכִתיב ַא ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמ, ְּבַיֲעֹקב ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל

ְוָלא ָעאל ְּבִקּיּוָמא , ְּדַמאן ְּדָלא ִאְתְּגַזר. ת ִיְׂשָרֵאלָּדא ַצִּדיק ּוְכנֶסֶ . ַצִּדיִקים
ָאַמר ִרִּבי ִחָּייא ֵּכיָון . ְּדִהיא אֹוַרְייָתא, ָלא יֹודּון ִלְׁשֵמיּה ַקִּדיָׁשא, ִּדְלהֹון

 ,ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיְׂשָרֵאל, ְּדִאְתְּגֵלי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַעל טּוָרא ְּדִסיַני
  . ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוָׁשָקָטה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוָתַבת ְּבנְַייָחא, ְׁשִכיַבת ַאְרָעא

. ַעד ְּדִאְתְּגַזר, ַּבר נָׁש ְּדִאְתְייִליד ָלא ִאְתָמנָא ָעֵליּה ֵחיָלא ִּדְלֵעיָּלא ,ָּתא ֲחֵזי
ָזֵכי . א ִּדְלֵעיָּלאִאְּתָערּוָתא ְּדרּוחָ ) רוחא(ִאְּתַער ָעֵליּה , ֵּכיָון ְּדִאְתְּגַזר

ָזֵכי ְוָעִביד ִּפּקּוֵדי . ִאְּתַער ָעֵליּה ִאְּתָערּוָתא יִַּתיר, ְלִאְתַעְּסָקא ְּבאֹוַרְייָתא
, ָזֵכי ְואֹוִליד ְּבִנין, ָזֵכי ְוִאְתְנִסיב. ִאְּתַער ָעֵליּה ִאְּתָערּוָתא יִַּתיר, אֹוַרְייָתא

ְׁשִלים . ם ְׁשִליםָהא ְּכֵדין הּוא ָאדָ , ִּדיָׁשאְואֹוִליף לֹון אֹוְרחֹוי ְּדַמְלָּכא קַ 
ַההּוא ֵחיָלא , ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא ְּדִאְתְיִליַדת, ֲאָבל ְּבֵהָמה ְּדִאְתְיִליַדת. ְּבֹכָּלא

. ְוִאְתָמנָא ָעֵליּה, ִאית ָלּה ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא ְּדִאְתְיִליַדת, ְּדִאית ָלּה ְּבסֹוָפּה
אֹו ָׂשִעיר אֹו , ֵעֶגל אֹו ָטֶלה. ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד, יבּוְבִגין ַּכ ְּכתִ 

ִאית , ַההּוא ְּדִאית ֵליּה ְלסֹוָפא, ֶאָּלא ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז, ְּגִדי ָלא ִאְּתַמר
ְּׁשָבא ְּבִגין ְלִאְתיַ, ְוָהָיה ִׁשְבַעת יִָמים ַּתַחת ִאּמוֹ . ְּבַׁשֲעָתא ְּדִאְתְייִליד ֵליּה

ַּכד ִיְׁשֵרי ָעֵליּה ַׁשָּבת . ּוְבַּמה ִיְתַקָּיים ֵּביּה. ֵּביּה ַההּוא ֵחיָלא ְוִאְתַקָּיים ֵּביּה
ּוְלָבַתר ) ועוד דאתייבש מזוהמא דאמיה. (ָלא ִיְתְקָּיים, ְוִאי ָלא, ַחד
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ְּבִקּיּוָמא ', יָ ְּכִתיב ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַליְ , ְּדִיְתְקָּיים ֵּביּה ַההּוא ֵחיָלא
ִאְתַקָּיים ֵּביּה , ְּבִקּיּוָמא ְּדַׁשָּבת ַחד, ּוַבר ָנׁש. ְּדַאְעָּבר ָעֵליּה, ת ַחדְּדַׁשּבָ 

ִאְּתַער ָעֵליּה , ָּבַתר ְּדִאְתְּגַזר. ְוֵחיָלא ִּדיֵליּה, ִאְּתָערּוָתא ְּדַהאי ָעְלָמא
, ְוָחָמאת ֵליּה, ָרֵאל ַאְעָּבר ָעֵליּהּוְּכֶנֶסת ִיְׂש , ִאְּתָערּוָתא ְּדרּוָחא ִעָּלָאה

ְוַׁשְריָא ָעֵליּה רּוָחא ְּדַההּוא ָעְלָמא , ְוַאְתֲעַרת ָעֵליּה, ִּבְרִׁשיָמא ַקִּדיָׁשא
. 'ָוֶאֱעבֹור ָעַלִי ָוֶאְרֵא ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִי ְוגוֹ , ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר, ַקִּדיָׁשא

ִּדְׁשִכיַח , ָהָתם ַּכד ָנְפקּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים, י ֵּתיָמאְואִ . ִּבְתֵרי ,ְּבָדַמִי
. ָהָכא ַמאי ְּבָדַמִי, ְּכֵדין ְּכִתיב ְּבָדַמִי ַחִיי, ֵּבינְַייהּו ָּדם ֶּפַסח ְוָדם ִמיָלה

ְוַחד . ִּדְכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל, ַחד ִּדְגִזירּו. ְוַחד ִּדְפִריָעה, ַחד ְּדִמיָלה, ֶאָּלא ְּתֵרין
ְוִאֵּלין ְּתֵרין ָּדִמין ְּדַבר ָנׁש ָקִאים ְּבִגיַנְייהּו . ְּבַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ִּדְפִריָעה

  . ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְּבָדַמִי ַחִיי, ְּבִקּיּוָמא ְּדָעְלָמא ְּדָאֵתי
ָּדא , ִליֵרָאיו' סֹוד ְייָ . ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם' סֹוד ְייָ  ,ִרִּבי ִׁשְמעֹון ָאַמר

. ְּבִקׁשּוָרא ָחָדא, ָּדא ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל
. ִעָּלָאה ְּדֹכָּלא' י. ֵראִׁשיָתא ְּדֹכָּלא' י. ְׁשֵלימּוָתא ְּדֹכָּלא, ְּתַלת ַאְתָוון, ד''יוֹ 

ֵּביּה ַּתְליָא , ַמְעַּבר ְלָכל רּוִחין. יןְׁשֵלימּוָתא ְּדָכל ִסְטִר , ו ֶאְמָצִעיָתא''ָוא
  . ְׁשֵליָמא ְּדֹכָּלא, ֵעיָראָאת ָּדא זְ . ְצרֹוָרא ְּדַחֵּיי, ִּגְנָּתא, ת''ָּדלֶ . ְמֵהיְמנּוָתא

א ''נ(ָּתב . ָנִפיק ְּכַמְלָּכא ִעם ֵחילֹוי, ַּכד ָנִפיק. ָאת ָּדא ְסִתיָמא ְּדָכל ִסְטִרין
. ַתחָסִגיר ּוּפָ , ֵּביּה נִָפיק, ֵּביּה ַאְסִּתים ִמָּלה, ֹודֹויִּבְלח' י, ְלָבַתר) יתיב

ְלֵעיָּלא , ְׁשֵלימּוָתא ְּדֹכָּלא) א דא''נ(א ''הֵ ). א נגיד ונפיק ופתח''נ(
, ְׁשִלימּו ִּדְתַלת ַאְתָוון, ד''הּוא יוֹ ' א. ָהא ְיִדיָעא', ה, ְוָהא ִאְּתַמר. ּוְלַתָּתא

' ו על גבי א''ביה) ד והא אוקמוה''א ביו''ס(ְסִתיִמין ִּד , ְּדִאיּנּון ְּבֵריָׁשא
, ְוֹכָּלא ַחד ִמָּלה הּוא, )והא אוקמוה' בי(ְוָהא אּוְקמּוָה ) הא' א דא''ס(

ְלִזְמִנין , ְּבִגין ַּכ). ותתא(הּוא ְׁשִלימּו ְּדֵעיָּלא , ְׁשִלימּו ִּדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא
ָּכל ָאת ְוָאת , ָּתא ֲחֵזי. ִמְתַעְּטָרא ְּבִעְטרֹוייא ְּבִזְמנָא ְּדהִ ', א ָנִטיל א''הֵ 

ד ָהא ִאְּתַמר ְׁשִלימּו ''יוֹ . ִאְתֲחֵזי ֵּביּה ְׁשִלימּו ְּדָכל ְׁשָמא, ִּדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא
ָהא , ִּבְלחֹודֹוי' ה, ְׁשִלימּו ְּדֹכָּלא ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלאו ִאיהּו ְּבָאֶלף' ה. ְּדֹכָּלא

הּוא ). 'דא ה) (א איהו''ס(י ''ה) 'הוא וכו' א דא א''ס(ּיּוְקנָא ִאְּתַמר ְּבִד 
, בין בסטרא אחרא, בין בסטרא דא' א ו''ו ה''וא. (ְׁשֵלימּוָתא ְּדֹכָּלא

ְלַאְעְּטָרא ְלֹכָּלא ָהא ְּדֹכָּלא , הּוא ְׁשִלימּו יִַּתיר) ה''ו. שלימו הוא דכלא
ד ''יוֹ . 'ְוָהיָה ִׁשְבַעת ָיִמים ְוגוֹ  ,ָּתא ֲחֵזי. ֵּביּה ַחְבַרָּייא ְוָהא ַאְּתֲערּו, ַחד

' ו). והיה(ִאְתְּגִליפּו ַאְתָוון ) א''ד ה''א יו''ו ה''א וא''נ(א ''ו הֵ ''א ָוא''הֵ 
ְּכָלָלא , ַחד' י. ִׁשְבַעת יֹוִמין', ה' י. ָהא ִׁשְבַעת יֹוִמין ִאְתְּכִלילּו ְּבַחד', ה

ָהא , ְּתֵרין ֲאָבָהן ֵּביּה ְּכִליָלן, ּוְבָרא ַחד. ן ְּבִניןִהיא ּוְתֵרי, ְּתַלת' ה. ְּדֹכָּלא
ִעָּלָאה ' ִאְׁשְּתַמע ְּדה ,)שיתא(ָהא ִׁשְבַעה , ְּבַרָּתא נּוְקָּבא ַחד ).חמשא(ִׁשיָתא 
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ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִׁשְבַעת ָיִמים , ַהְיינּו ִּדְכִּתיב. ה ָהא ִׁשְבָעה''י. ְּכָלָלא ְּדִׁשיָתא
ִאְתַעָּטרּו , ַּתַחת ִאּמוֹ . ְוָהיָה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתַחת ִאּמוֹ . ר יֹוםָעׂשָ  ַאְרָּבָעה

ְוַעל ָּדא ִׁשְבַעת יִָמים . 'ַהְּגדּוָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוגוֹ ' ְל ְייָ , ִּדְכִּתיב, ִׁשְבַעת יִָמים
ַעד ֲעָקָרה יְָלָדה , בִּדְכִּתי. ַּתַחת ִאּמֹו ְלַתָּתא. ִליָקָרא ְּדִאיָּמא ִעָּלָאה, ְלַתָּתא

ִאֵּלין ִׁשְבַעת , ָיְלָדה ִׁשְבָעה, ִעָּקָרא ְּדָכל ֵּביָתא. ִׁשְבָעה ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה
ְּדנְַחִּתין ְּבָכל , ִאֵּלין ָקְרְּבִנין ְּדָחג, ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה. יֹוִמין ְּדַחג ַהּסּוּכֹות

ְוִאֵּלין ַנְחִּתין , ֵזי ִאֵּלין ַסְּלִקין ְלֵעיָּלא ְלֵעיָּלאְוָּתא חֲ . ִמן ִמְנָייָנא יֹוָמא
ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ְוִאם ֵּבין ֹּכָכִבים ִׂשים , ְלַתָּתא ְלַתָּתא

ָהָיה וְ , ִּדְכִּתיב, ְוִיְׂשָרֵאל ַסְּלִקין ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא. 'ִקֶּנ ִמָּׁשם אֹוִריְד ְנֻאם ְייָ
ּוְלָבַתר , ּוְכִתיב ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲע ְּכֹכְכֵבי ַהָּׁשַמִים, ַזְרֲע ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ

, ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב, ּוִמְתַּדְּבָקן ַּבֲאַתר ִעָּלָאה ַעל ֹּכָּלא, ַסְּלִקין ַעל ֹּכָּלא
ֵהיֶכם ְוגוֹ ' ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה   'ֱא

. ְּכַתְרּגּומֹו ָלּה ְוִלְבָרּה, ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי .ה אֹותֹו ְוֶאת ְּבנוֹ ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ 
ַוֲאנָן , ְוָלא ָאִזיל ָּבַתר ֲאבּוהָ , ְוָאִזיל ַּבְתָרּה, ְּדִעָקָרא ְּדִאיָּמא ְלִמְנַּדע ְּבָרּה

אי מַ , ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה. א ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד. ָלא יְַדֵעינָן ַמאן הּוא
, ֵניכּוס ְלַהאי ְּבֵביָתא ַחד, ִאי ֵּתיָמא ִמּׁשּום ַעְגַמת ֶנֶפׁש ִּדְבִעיָרא. ַטְעָמא

ִאית , ָאַמר ֵליּה. ּוְלַהאי ְלָבַתר, אֹו ְלַהאי ַהְׁשָּתא. ּוְלַהאי ְּבֵביָתא ָאֳחָרא
ן יָָפה ַּתֲעִנית ָּתנֵינָ ָּתא ֲחֵזי. ֶאָּלא ְּביֹום ֶאָחד ַמָּמׁש, ְוָלאו ָהֵכי, ַמאן ְּדָׁשֵרי

ְוָלאו , ְוִעָּקָרא ְּדַתֲעִניָתא ְּבַההּוא יֹוָמא ַמָּמׁש. ְּכֵאׁש ַלְּנעֹוֶרת, ַלֲחלֹום
ְּדָלא ַׁשְלָטא ֵּביּה , ְּבִגין ְּדֵלית ְל יֹום ְלַתָּתא. ַמאי ַטֲעָמא. ְּביֹוָמא ָאֳחָרא

אֹוִליְפָנא , ָתא ְּדֶחְלָמאְוַכד ִאיהּו ָׁשאֵרי ְּבַתֲעִני. יֹוָמא ָאֳחָרא ִעָּלָאה
ְוִאי ָּדֵחי ֵליּה ְליֹוָמא . ַעד ְּדִאְתְּבַטל ַההּוא ְּגֵזָרה, ְּדַההּוא יֹוָמא ָלא ִאְתָעֵדי

ְוָלא ָעאל יֹוָמא ְּביֹוָמא ָאֳחָרא , ָהא ׁשּוְלָטנָא ְּדיֹוָמא ָאֳחָרא הּוא, ָאֳחָרא
ְּדָלא ִאְתָמנָא ָעֵליּה יֹוָמא ִעָּלָאה ֵלית ָל יֹום , ְּכַהאי ַּגְוונָא. ְּדַחְבֵריּה

ְוָלא , ְּדָלא יְַעִּביד ְּפִגימּו ְּבַההּוא יֹוָמא, ּוָבֵעי ַּבר נָׁש ְלִאְסַּתְּמָרא. ְלֵעיָּלא
ְּבעֹוָבָדא ִּדְלַתָּתא ִאְּתַער עֹוָבָדא , ְוָתֵניָנן. ִיְתְּפִגים ַקֵּמי ְׁשָאר יֹוִמין ָאֳחָרִנין

ָהִכי ִאְּתַער ֵחיָלא , ַּבר ָנׁש ָעִביד עֹוָבָדא ְלַתָּתא ִּכְדָקא יֵאֹותִאי . ִּדְלֵעיָּלא
, ִאְּתַער ֶחֶסד ְלֵעיָּלא, ָעִביד ַּבר ָנׁש ֶחֶסד ְּבָעְלָמא, ִּכְדָקא יֵאֹות ְלֵעיָּלא

ֵמי ְוִאי ִאְתַּדֵּבר ַּבר ָנׁש ְלַרחֲ . ְוִאְתַעָּטר ֵּביּה ְּבִגינֵיּה, ְוָׁשאִרי ְּבַההּוא יֹוָמא
ּוְכֵדין . ְוִאְתַעָּטר ְּבַרֲחֵמי ְּבִגינֵיּה, ִאְּתַער ַרֲחֵמי ַעל ַההּוא יֹוָמא, ְלַתָּתא

ֲעָתא ְּדִאְצְטִרי ְּבׁשַ , ַההּוא יֹוָמא ָקִאים ָעֵליּה ְלֶמֱהִוי ֲאּפֹוְטרֹוָּפא ְּבִגינֵיּה
יד ַּבר נָׁש עֹוָבָדא ִאי ָעבִ ) ועל כלא. (ְּבִהּפּוָכא ְּדָדא, ְּכַגְווָנא ָּדא. ֵליּה

ּוְלָבַתר ָקִאים ָעֵליּה , ּוָפִגים ֵליּה, ָהִכי ִאְּתַער ְּבַההּוא יֹוָמא, ְּדַאְכָזִרי
ָּבּה מֹוְדִדין , ְּבַהִהיא ִמָּדה ְּדַבר נָׁש מֹוֵדד. ְלַאְכָזִרי ְלֵׁשיָצָאה ֵליּה ֵמָעְלָמא
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 ְוָלא, ִמָּכל ְׁשָאר ַעִּמין, ִמַּנְייהּו ְּדִיְׂשָרֵאל ַאְכָזִריּות ִאְתְמַּנע, ְּתנָן. ֵליּה
ְּדָהא ַּכָּמה ָמאֵרי ְּדַעְייִנין ַקְייִמין ָעֵליּה ְּדַבר . ִיְתֲחזּון ִמֵּניּה עֹוָבָדא ְּבָעְלָמא

ְּדָהא , ַזָּכָאה ַמאן ְּדַאְחֵזי עֹוָבָדא ְּדַכְׁשָרא ְלַתָּתא, ָנׁש ְּבַההּוא עֹוָבָדא
  . ְלִאְּתָעָרא ִמָּלה ָאֳחָרא ,ְּלָתא ְּבֹכָּלאְּבעֹוָבָדא ַּתְלָייא ִמ 
ַהאי ְקָרא ָרָזא  ,ַויְַרא יֲַעֹקב ִּכי יֵׁש ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים, ִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח

ְוָלאו , ְּדָלאו ֵסיֵפיּה ֵריֵׁשיּה, ְוִאית ָלן ְלִאְסַּתְּכָלא ֵּביּה, ְּדָחְכְמָתא ִאית ֵּביּה
ְּבַׁשֲעָתא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּבֵעי ְלֵמיָדן , א ָּתא ֲחֵזיֶאּלָ . ֵריֵׁשיּה ֵסיֵפיּה
ְּדָהא ָּכל ִּדיִנין ָאֳחָרִנין , ָלא יִָהיב ִמָּלה ָּדא ְליַָדא ְּדָכרֹוָזא, ָעְלָמא ְּבַכְפנָא

ְוִדינָא ָּדא ָלא , ָּכרֹוָזא ָּכִריז ָעלֹוִהי ַעד ָלא יֵיתּון ְלָעְלָמא, ְּדָעְלָמא
ֲהָדא הּוא . ֶאָּלא קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַאְכִריז ָעֵליּה ְוָקאִרי, יִהיב ְלָכרֹוָזאִאְתיְ 

ֵמַהִהיא ַׁשֲעָתא ִאְתַּפְּקָדן ַעל ָעְלָמא ְמָמנָן . ָלָרֵעב' ִּכי ָקָרא ְייָ , ִדְכִתיב
יּה ְוָאִסיר ֵליּה ְלַבר נָׁש ְּדִאית לֵ ). דתרעין. (ְפִקידּו ְּדָרָעבּבִ , ָאֳחָרִנין
ְוַאְכִחיׁש , ְּדָהא ַאְחֵזי ְּפִגימּו ְלֵעיָּלא, ְלַאֲחָזָאה ְּבַגְרֵמיּה ַׂשְבָעא, ַׂשְבָעא

ְוַעל ָּדא . ְוִכְבָיכֹול ְּכִאּלּו ַאְעָּבר ְמָמנָן ְּדַמְלָּכא ֵמַאְתַרְייהּו, ִמָּלה ְּדַמְלָּכא
, ְּפִגימּו ְלֵעיָּלא ּוְלַתָּתא ָלָמה ַּתֲעִבידּו, ָלָּמה ִּתְתָראּו, ָאַמר ַיֲעֹקב ִלְבנֹוי

ֲאָבל ִהּנֵה . ָמנָן ִּבְכִריזּו ִּדיֵליּהְוָכל ִאיּנּון ְמ , ּוְלַאְכָחָׁשא ִמָּלה ְּדַמְלָּכא
, ְוַתָּמן ַאְחִזיאּו ַּגְרַמְייכּו ְּבַׂשְבָעא, ָׁשַמְעִּתי ִּכי יֵׁש ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים ְרדּו ָׁשָּמה

יֲַעֹקב ַּכָמה ְּתבּוָאה ֲהַות , ְוָּתא ֲחֵזי. יָא ִּדְלֵעיָּלא ָהָכאְוָלא ַּתְכִחיׁשּו ָּפַמלְ 
ִגימּו ְוָלא ָּבֵעי ִלְׁשּבֹור ֶאָּלא ְּבתֹו ַהָּבִאים ְּבִגין ְּדָלא ִיְׁשְּתַּכח ּפְ , ֵליּה

  . ְּבעֹוָבָדא ִּדיֵליּה
ל ָהָעם ַוְיַבְרֵכם ָמהּו ִדְכִתיב ַוִיָׂשא ַאֲהֹרן ֵאת יָָדיו אֶ  ָאַמר ַרִּבי ְרחּוָמאי

ֶאָּלא ַוֵּיֶרד ֵמֲעׂשֹות ַהַחָּטאת ְוַהעֹוָלה ְוַאַחר ַּכ ַוִיָׂשא . ְוָהא ְּכָבר ָיַרד, ַוֵּיֶרד
ְלִפי ֶׁשִהְקִריב ָקְרָּבן ְוִנְתָרָצה , ְנִׂשיאּות זֹו ָלָּמה. ַאֲהֹרן ֵאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם
ר ָצִרי אֹותֹו ֶׁשְמַקְרָבן ַלֶעְליֹוִנים ּוְמיַיֲחָדן ְּכְּדָאמַ . ִלְפנֵי ֲאִביֶהם ֶׂשַּבָׁשַמִים

ּוָמאי ַטְעָמא ִּבְנִׂשיאּות . ַּבֲעבּור ָהָעם, ּוָמה ֶאל ָהָעם. ְלַייֵחד ִּבְכַלָלן ֵאּלּו
' ֶאָּלא ִמׁשּום ְּדֵיׁש ַּבָאָדם ֶעֶׂשר ֶאְצָּבעֹות ֶרֶמז ְלי, ְלַבֵר ְלהֹון ִּבְבָרָכה

ַוִיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת  ,ּתּו ָּפַתח ְוָאַמר. מּו ְּבהֹון ָּׁשַמִים ָוָאֶרץְסִפירֹות ֶׁשֶנְחתְ 
ְּדָבֵעי ְלַזְקָפא ְיִמינָא ַעל , ְוָתֵניָנן ָידֹו ְּכִתיב. ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבַרֵכם

. ִיְּתַער עֹוָבָדא ְלֵעיָּלאְּבִגין ְּד , ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ְלַתָּתא. ַוֲאַמאי. ְׂשָמאָלא
. ׁשֹוָפר ְּתרּוָעה ֲאַמאי', ִתיב ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוָפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְוגוֹ ּכְ 

ּוַבְעיָא . ְּדַמְתָּבר ׁשּוְלָטנּוָתא ִמָּכל ַעְבִּדין, ְּדַמְתָּבר ַׁשְלְׁשָלִאין, ֶאָּלא ׁשֹוָפר
ְּדָהא , ָזָאה ֵחירּו ְלֹכָּלאְלַאחֲ , ְוָלא ָּכִפיף, ְלַאֲחָזָאה ׁשֹוָפר ְּדִאיהּו ָּפִׁשיט

ְּבִגין , ְוָלא ֶקֶרן, ְוַעל ָּדא ׁשֹוָפר, ּוְבֹכָּלא ָּבֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא. יֹוָמא ָּגִרים
ַזָּכִאין ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל ְּבָעְלָמא ֵּדין . ֹוָפרְלַאֲחָזָאה ַמאן הּוא ֲאַתר ְּדִאְקֵרי ׁש
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ּוְלַאְתֲעָרא , ַיְדִעין ְלִאְתַּדְּבָקא ְּבַמְלָּכא ַקִּדיָׁשאְּדִאיּנּון , ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי
ְּבִגין ָּכ ְּכִתיב , ּוְלַאְמָׁשָכא ְקדּוָּׁשה ְּדָמאֵריהֹון ָעַלְייהּו, ֵחיָלא ִּדְלֵעיָּלא

ֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלכֶ ' ְוַאֶתם ַהְּדֵבִקים ַּבְייָ . 'ַאְׁשֶרי ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹו ְוגוֹ  ם ֱא
  . ַהּיֹום

. ָהא ָּתֵניָנן, ִּפקּוִדין ְּדָמאֵרי ָעְלָמא .'ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְּצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתם ְוגוֹ 
ֲעיִביָדא , ִאי ְנטּוֵרי ָקא ָּבֵעיָנן. ִּדְכִּתיב ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְּצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתם

ָזכֹור , ְתֵרין ַּגְווִנין ְּדִאיּנּון ַחדָּכל ִּפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ִאיּנּון ּבִ , ּתּו. ָלָּמה
ִאי ָׁשמֹור , ְוכְֻּלהּו ְּכָלָלא ֲחָדא. ְוָׁשמֹור ְלנּוְקָּבא, ָזכֹור ִלְדכּוָרא, ְוָׁשמֹור

: ּוְׁשַמְרֶּתם, ֶאָּלא ֹּכָּלא ְּבַהאי ְקָרא. ְלנּוְקָּבא ֲאַמאי ְּכִתיב ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְּצֹוַתי
, ְזִכיָרה ָּדא ִאיִהי ֲעִׂשָּיה. ְּדֹכָּלא ָרָזא ֲחָדא, ָּדא ָזכֹור: םַוֲעִׂשיתֶ . ָּדא ָׁשמֹור

עבידו מתמן לההוא רזא (ַאְתִקין , ְּדָהא ַמאן ְּדַאְדַּכר ִמָּלה ְלַתָּתא
. ְוִאְתָעִביד ַההּוא ָרָזא ִּדְלֵעיָּלא) וכל מאן דעביד מלה לתתא, דלעילא

ְּדִאיּנּון ְּכָלָלא , ִׁשית ֵמָאה ּוְתֵליָסר ִּפקּוִדיןִּפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ִאֵּלין ִאיּנּון 
  . ְוֹכָּלא ָרָזא ֲחָדא, ִּדְדַכר ְונּוְקָּבא

א ְּתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ְוגוֹ  , ִּפּקּוָדא ָּדא .'ְו
ְּכָמה ְּדִאיהּו , ֵתיּה ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלאְלַסְּלָקא ְקדּוׁשָ , ְלַקְּדָׁשא ֵליּה ְּבָכל יֹוָמא

ְוִנְקַּדְׁשִּתי , ְוָרָזא ָּדא. ַעד ְּדָסִליק ְקדּוָׁשֵתיּה ַלֲאָבָהן ּוְבִנין, ַקִּדיָׁשא ְלֵעיָּלא
 .ַּדְרִּגין' ְלַתָּתא ְּבג. ןַּדְרִּגי' ֵעיָּלא ְּבג. ֵעיָּלא ְוַתָּתא, ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֲאָבל ְּכָמה ְּדִאית ְקדּוָׁשה ְלֵעיָּלא ַעל , ָהא אֹוִקיְמנָא ְּבַכָּמה ּדּוְכֵּתי, ְקדּוָּׁשה
ְוֹכָּלא ְּבָרָזא ִּדְלַתָּתא . ְקדּוָּׁשה ְלַתָּתא, ָהִכי ִאית ְקדּוָּׁשה ְּבֶאְמָּצִעיָתא, ֹּכָּלא

ה ְקדּוּׁשָ . ְּבָרָזא ֲחָדא, ְקדּוָּׁשה ִּדְלֵעיָּלא ְלֵעיָּלא, )א בתלתא''ס(
, ִאיהּו ְסַטר ִעָּלָאה, ָקדֹוׁש. ת ַּדְרִּגין ְּדִאיּנּון ַחדְּבֶאְמָּצִעיָתא ּוְלַתָּתא ְּתלַ 

ְוִאְקֵרי , ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ְסָטר ְטִמיָרא. ְּדִאְׁשְּתַכח ֵראִׁשיָתא ְלָכל ַּדְרִּגין
ּגֹו , ִביָלא ְּדִקיָקא ְטִמיָראְּדנִָהיר ְּבַחד ְׁש , ִמַּתָּמן ִאְתְּפָׁשט ְּפִׁשיטּו. ֹקֶדׁש

ְּדָנִהיר ּגֹו ', ְּכֵדין ִאְתְרִׁשים ַחד ו, ֵּכיָון ְּדִאְתְנִהיר ּגֹו ֶאְמָּצִעיָתא. ֶאְמָּצִעיָתא
סֹוָפא , ֵמַהאי ְנִהירּו ִאְתְּפַׁשט ְּפִׁשיטּו ְלַתָּתא. ְוִאְקֵרי ָקדֹוׁש, ַהאי ֹקֶדׁש
ְוִאְקֵרי ', ַחד ה, ְּכֵדין ִאְתֵרִׁשים ִּבְנִהירּו, ִהיר ְּבסֹוָפאֵּכיָון ְּדִאְתנְ . ְּדָכל ַּדְרִּגין

ְּדָהא ֹקֶדׁש , ּוַמה ְּדִאְקֵרי ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש. ְוָהא אֹוִקיְמנָא, דּוָּׁשהְק 
הֹוִאיל ּוִמַּתָּמן , ְּדֹכָּלא) א דאיהו ראשיתא''ס(ָרָזא ְּדֵראִׁשיָתא , ִמָּבֵעי ֵליּה

  . ָלא ִאְׁשְּתַכח' א ַּתָּמן וְּדהָ , ִאי ָהִכי ֲאַמאי ִאְקֵרי ְלֵעיָּלא ָקדֹוׁשוְ , ִאְׁשְּתַכח
ְּכַגְווָנא ְּדַמְלֲאֵכי ִעָּלֵאי , ְוִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְלַתָּתא, ֶאָּלא ָרָזא ָהִכי הּוא וַּדאי

ן ְּדִיְׂשָרֵאל ָקא ְוֵכיוָ . ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש, ִּדְכִּתיב ְּבהּו, ְלֵעיָּלא
ָרָזא ְּדָׁשַמִים ' ַעד ְּדִאְסְּתַּלק ו, ַסְלֵקי ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא ְיָקָרא ִעָּלָאה, ְמַקְּדֵׁשי

נִָהיר ַההּוא ֹקֶדׁש , ֵּכיָון ְּדִאיּנּון ָׁשַמִים ִאְסְּתָלקּו ְלֵעיָּלא. ִעָּלִאין ְלֵעיָּלא
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ַעל , ּוְלָבַתר נִָהיר ַההּוא ְנִהירּו ִעָּלָאה. ּוְכֵדין ִאְקֵרי ְלֵעיָּלא ָקדֹוׁש, ְּבהּו
ּוִמְתיַיְּׁשבּו ֵּביּה , ְוִאיּנּון ָׁשַמִים ַּתְייִבין ְלדּוְכַּתְייהּו. ּכּוְרְסָייא ְּדִאיהּו ָׁשַמִים

ַעד ְּדָנִטיל , ְלָבַתר ָנִחית ַההּוא ְנִהירּו. ּוְכֵדין ִאְקֵרי ָקדֹוׁש, ְּבַההּוא ְנִהירּו
ֵּכיָון ְּדִאיהּו . ַּדְרָּגא יִַּקיָרא ְלַקְּדָׁשא ֹּכָּלא ְלַתָּתא, ד ַּצִּדיק ִעָּלָאהֹּכָּלא חַ 

ְוַמאן ְּדַׁשִּוי ְרעּוֵתיּה . א ְּדֹכָּלאְוָדא ִאיהּו ָרזָ . ְּכֵדין ִאְקֵרי ָקדֹוׁש, ָנִטיל ֹּכָּלא
ת ַּדְרִּגין ַּדֲאָבָהן ִּבְתלַ , ּוַמאן ְּדַׁשִּוי ְרעּוֵתיּה. ַׁשִּפיר ָקא ָעִביד, ְּבַהאי

ִאי ָלא יִָכיל ְלַׁשָּווָאה ְרעּוֵתיּה , ְלַיֲחָדא לֹון ּגֹו ְקדּוָׁשָתא ָּדא, ִּבְכָלָלא ֲחָדא
, ְוֹכָּלא ְלנְַחָּתא ִמּגֹו ְקדּוָּׁשָתא ִּדְלֵעיָּלא ְלַתָּתא. ַׁשִּפיר ָקא ָעִביד, ַיִּתיר

ְלִמְפַרׂש ְּפִריׂשּו , ּוְלַנְטָרא ֵליּה, ּוָּׁשהְלַקְּדָׁשא ָּכל ַחד ַּגְרֵמיּה ְּבַהאי ְקד
, ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְדִמיָתא, ְוָרָזא ָּדא. ִּדְקדּוָּׁשָתא ַעל ַּגֵּביּה

, ְּבָאן ֲאַתר ְיַקֵּדׁש ַּבר ָנׁש ַּגְרֵמיּה ּגֹו ְקדּוָׁשָתא ָּדא. ְמַקִּדְׁשֶכם' ר ֲאִני ְייָ ּוְלָבתַ 
ְוָרָזא . ְּצָבאֹות' ִלְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ְייָ , ַּכד ָמֵטי ַּבר ָנׁש. ְלַאְכְלָלא ַּגְרֵמיּה ָּבּה

ַוֲאנָן ָלא . ָּדא ַאְׁשַּכְחָנא ְּבָרָזא ְּדִסְפֵרי ַקְדָמֵאי. ְמַקִּדְׁשֶכם' ָּדא ֲאִני ְייָ 
ּוְלָבַתר ַּכד ָמֵטי ַּבר נָׁש  .ְּצָבאֹות ִּבְלחֹודֹוי' ֶאָּלא ְלָבַתר ְייָ, ַעְבֵּדינָן ָהֵכי

א ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודוֹ  ְלִאְתַקְּדָׁשא , ְּכֵדין ִיְכלֹול ַּגְרֵמיּה ְּבַההּוא ְקדּוָּׁשה, ִלְמ
ּוְלָבַתר ַיְעִביד . ְוָרָזא ָּדא ְוִנְקָדׁש ִּבְכבֹוִדי, ּגֹו ַההּוא ָּכבֹוד ִּדְלַתָּתא, ְלַתָּתא

, ְּכָמה ַּדֲאָנן ַעְבִּדין ְלֻעָּמָתם ְּדַמְלֲאֵכי ִעָּלֵאי. א ֹּכָּלאְלִאְתַקְּדׁשָ , אֹוַרח ְּפָרט
' ּוְלָבַתר ִיְמלֹו ְייָ . ָּדא ָּכבֹוד ִעָּלָאה, ִמְּמקֹומוֹ ' ְּדַאְמֵרי ָּברּו ְּכבֹוד ְייָ 

ׁש ָקדֹוׁש ָקדוֹ , ּוְבִסְפָרא ְּדַרב ִייָסא ָסָבא. ָּדא ָּכבֹוד ִּדְלַתָּתא. 'ְלעֹוָלם ְוכּו
. ָּדא ִאיִהי ְקדּוָּׁשה ְלִאְתַקְּדָׁשא ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָּתב ִּבְכָלָלא ֲחָדא', ָקדֹוׁש ְוכּו

. ְלעֹוָלם' ּוְלָבַתר ִיְמלֹו ְייָ . ִאֵּלין ְנִביִאים', ּוְלָבַתר ְלֻעָּמָתם ָּברּו ְּכבֹוד ְייָ 
ַּתְּכָחא ַּתָּמן ְקדּוָּׁשה ּוְבָרָכה ְלִאׁשְ , ֲאנָן ְּצִריִכין ִּבְקדּוָּׁשָתא ָּדא, ָרָזא ָּדא
, ְּבָרָכה. ְּכָמה ְּדִאְּתַמר ָקדֹוׁש, ְקדּוָּׁשה. ְלִאְׁשַּתְּכָחא ֹּכָּלא ַּכֲחָדא, ּוַמְלכּות

ְוַעל ָּדא ֹּכָּלא ֲאנָן . ְלעֹוָלם' ִיְמלֹו ְייָ , ַמְלכּות. ִמְּמקֹומוֹ ' ָּברּו ְּכבֹוד ְייָ 
  . ִויַׁשִּוי ְרעּוֵתיּה ְּבָכל יֹוָמא, ְוַעל ָּדא ְיַכִּוון ַּבר ָנׁש, ְּצִריִכין ְלַאְׁשְלָמא

ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אֹוָתם ' ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְייָ 
ִהים ָלאֹור, ִרִּבי ִיְצָחק ָּפַתח .ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי יֹום  ַוִיְקָרא ֱא

ֲהָוה ָנִהיר ִמַּסְייֵפי ָעְלָמא ְלַסְייֵפי , אֹור ְּדֲהָוה ְּבַקְדִמיָתא, ָּתֵניָנן. 'ְוגוֹ 
, ַּכד ִאְסָּתַּכל קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלַחיָיִבין ִּדְזִמיִנין ְלֵמיָקם ְּבָעְלָמא, ָעְלָמא

ְוִיָּמַנע ֵמְרָׁשִעים , ְכִּתיבֲהָדא הּוא ִּד , ָּגִניז ֵליּה ְלַצִּדיַקָּייא ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי
ִהים ָלאֹור יֹום  ,ָּתא ֲחֵזי. ּוְכִתיב אֹור ָזרּוַע ַלַּצִּדיק. אֹוָרם ַוִיְקָרא ֱא

ִאי ֵּתיָמא , ְוָהָכא. אֹור ִּדְכַבר ֲהָוה, ְיִהי אֹור, ָהא ָּתֵניָנן, ְוַלֹחֶש ָקָרא ָלְיָלה
ִאי ֵּתיָמא ָּכל . ָאַמר ְוַלֹחֶש ָקָרא ָלְיָלהָהַדר וְ , אֹור ְּדִאיהּו יֹום ִּבְלחֹודֹוי

ְּדַלְיָלה ֵלית ְּבָלא . ָהַדר ְוָאַמר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד, ַחד ִּבְלחֹודֹוי
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ְוקּוְדָׁשא , ֶאָּלא ְּבִזּוּוָגא ַחד, ְוָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ְוֵלית יֹום ְּבָלא ַלְיָלה, יֹום
ָּתא . ָלא ָּדא ָלא ִאְקֵרי ֶאָחדְוָדא ּבְ , ֶסת ִיְׂשָרֵאל ִאְקֵרי ֶאָחדְּבִרי הּוא ּוְכנֶ 

. ִּכְביָכֹול ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ְּבִגין ִּדְכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל ַהְׁשָּתא ְּבָגלּוָתא ,ֲחֵזי
ֵאל ּוְכנֶֶסת ִיְׂשרָ , ְּבַׁשֲעָתא ְּדִיְּפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָּגלּוָתא. ְוֵאיָמַתי ִאְקֵרי ֶאָחד

, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלִאְזַּדְּווָגא ֵּביּה ְּבקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ַאֲהְדַרת ְלַאְתָרָהא
בגין כך ויהי ערב ויהי בקר יום . (ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד' ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶה ְייָ 

. 'ר ִּתְקְראּו ְוגוֹ ֲאׁשֶ ' מֹוֲעֵדי ְייָ  ,ָּתא ֲחֵזי. ָלא ָּדא ָלא ִאְקֵרי ֶאָחדְוָדא ּבְ ) אחד
ּוְלֶמֱהִוי . ְּבָרָזא ְּדֶאָחד, ּוְלִאְׁשַּתְּכָחא ֹּכָּלא ִּבְׁשִלימּו, ְלַזְּמנָא ֹּכָּלא ַלֲאַתר ַחד

ִּתינַח קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא . ְלַתָּתא ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ) בזווגא חדא(ִיְׂשָרֵאל 
ְׂשָרֵאל ְלַתָּתא ְּדִאיּנּון ְזִמיִנין ְּכַגְווָנא יִ , ִּבְכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל ְּדִאְקֵרי ֶאָחד

ִיְקרּון ִיְׂשָרֵאל , ם ִּדְלַתָּתאיִּבְירּוָׁשלַ , ֶאָּלא. ְּבָמה ִיְקרּון ֶאָחד, יָּלאִּדְלעֵ 
ִעָּמּה , ָּבָאֶרץ ֵהם ּגֹוי ֶאָחד, ַוַּדאי. ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ, ִּדְכִּתיב. ְמנָא ָלן. ֶאָחד

ְּדָהא ּוִמי ְכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד . ְוָלא ִאיּנּון ִּבְלחֹוַדְייהּו ,ִאְקרּון ֶאָחד
ְּבִזּוּוָגא ְּדַהאי ֶאֶרץ ְּכַגְוונָא , ֶאָּלא ָּבָאֶרץ, ֲאָבל ָלא ִאְקרּון ֶאָחד, ַסֵּגי ֵליּה
ָאה חּוְלֵקיהֹון ַזּכָ , ֹּכָלא ָקִׁשיר ָּדא ְּבָדא ְּבִזוּוָגא ֲחָדא, ּוְבִגין ַּכ. ִּדְלֵעיָלא
  .ְוָהא אּוְקמּוהָ , ֵׁשֶׁשת יִָמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ִאְּתַמר. ְּדִיְׂשָרֵאל

ואינני יודע אם גם , וארא' קטע זה נמצא בסוגריים שציינו המדפיסים לזוהר פ
, והבאתיו מספק ושמתיו בסוגריים, ש ללמוד בלילה זה"לקטע זה נתכוון הרש

  . י"שנ. והבוחר יבחר
ֲאַמאי ַאְּת , ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי ְלִרִּבי ִחָּייא. י יֹוֵסי ְוִרִּבי ִחָּייא ֲהוֹו ַאְזֵלי ְּבאֹוְרָחאִרּבִ ( 

, ּוָבָכה, ִאְתְנִגיד ִרִּבי ִחָּייא. ֶאָּלא ְּבִמֵּלי ְּדאֹוַרְייָתא, ָהא אֹוְרָחא ָלא ִאְתְּתַקן, ָׁשִתיק
ַווי ַעל ַההּוא ִזְמָנא ְּדאֹוִליַדת , ן ָלּה ָוָלד ַווי ַעל ָּדאַוְּתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה ֵאי, ָּפַתח ְוָאַמר

ַוֲהָוה ָלּה ְּבָרא ִּגְזָעא , ְוָהא אֹוִליַדת ְלָבַתר. ֲאַמאי, ֲאַמר ֵליּה ִרִּבי יֹוֵסי ָהָגר ְלִיְׁשָמֵעאל
ֹוי ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָהִכי ְׁשַמְעָנא ִמּפּומ, ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא, ַאְּת ָחֵמי, ֲאַמר ֵליּה. ַקִּדיָׁשא

ַוֹּתאֶמר ָׂשַרי ֶאל , ְּכִתיב, ִּדְבִגין ְּדָׂשָרה ִאְתַעְּכַבת, ּוָבֵכיָנא  ַווי ַעל ַההּוא ִזְמָנא, ִמָּלה
ְלֵמיַרת ְלָׂשָרה , ַקְּייָמא ַׁשֲעָתא ְלָהָגר, ְוַעל ָּדא. 'ֹּבא ָנא ֶאל ִׁשְפָחִתי ְוגוֹ ' ַאְבָרם ְוגוֹ 

ְוַאף , לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶני, ְוַאְבָרָהם ָאַמר. ָוה ָלּה ְּבָרא ֵמַאְבָרָהםַוהֲ , ְּגִביְרָּתּה
, ִאְתְּדַבק ַאְבָרָהם ְּבִיְׁשָמֵעאל, ַעל ַּגב ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ֲהָוה ְמַבֵּׂשר ֵליּה ַעל ִיְצָחק

ְוָעאל , ְלָבַתר ִאְתְּגַזר. 'ְׁשַמְעִּתי ְוגוֹ  ּוְלִיְׁשָמֵעאל, ַעד ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָאִתיב ֵליּה
ַקְּייָמא , ַאְרַּבע ְמָאה ְׁשִנין, ְוָּתא ֲחֵזי. ַעד ָלא ִיּפּוק ִיְצָחק ְלָעְלָמא, ְּבַקְּייָמא ַקִּדיָׁשא

ְתְּגַזר ַמאן ְּדִא , ֲאַמר ֵליּה, ּוָבָעא ָקֵמי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ַההּוא ְמָמָנא ִּדְבִני ִיְׁשָמֵעאל
ֲאַמאי , ֲאַמר ֵליּה ְוָהא ִיְׁשָמֵעאל ְּדִאְתְּגַזר. ֲאַמר ֵליּה ִאין. ִאית ֵליּה חּוָלָקא ִּבְׁשָמ

ְוָדא , ָּדא ִאְתְּגַזר ְּכְדָקא ֵיאֹות ּוְכִתיּקּונֹוי, ֲאַמר ֵליּה. ֵלית ֵליּה חּוָלָקא ָּב ְּכמֹו ִיְצָחק
א עֹוד. ָלאו ָהִכי ִלְתַמְנָיא יֹוִמין ְוִאֵּלין , ִאֵּלין ִמְתַּדְּבִקין ִּבי ְּכְדָקא ֵיאֹותֶאָּלא ְּד , ְו
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ֵליּה ֲאָגר  ֵּכיָון ְּדִאְתְּגַזר ָלא ְיֵהא, ְוִעם ָּכל ָּדא, ֲאַמר ֵליּה. ְרִחיִקין ִמִּני ַעד ַּכָּמה ָיִמים
ַמה ָעֵבד . ְוִאְתְּגַזר, ָעְלָמאְּדִאְתְיִליד ִיְׁשָמֵעאל ּבְ , ַווי ַעל ַההּוא ִזְמָנא. ָטב ְּבִגיֵניּה

ְוָיַהב ְלהּו , ִמְּדֵבקּוָתא ִּדְלֵעיָּלא, ַאְרִחיק ְלהּו ִלְבֵני ִיְׁשָמֵעאל, קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא
, ּוְזִמיִנין ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל. ְּבִגין ַההּוא ְּגִזירּו ִּדְּבהֹון, חּוָלָקא ְלַתָּתא ְּבַאְרָעא ַקִּדיָׁשא

ְּכָמה ִּדְגִזירּו ִּדְלהֹון , ִזְמָנא ַסִּגי, ַּכד ִאיִהי ֵריַקְנָיא ִמֹּכָּלא, ט ְּבַאְרָעא ַקִּדיָׁשאְלִמְׁשלָ 
ַעד , ְוִאיּנּון ְיַעְּכבּון ְלהֹון ִלְבִני ִיְׂשָרֵאל ְלָאָתָבא ְלדּוְכַתְייהּו. ְּבֵריַקְנָּיא ְּבלא ְׁשִלימּו

ְלַאְתֲעָרא ְקָרִבין , ּוְזִמיִנין ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל. ִיְׁשָמֵעאל ְּדִאְׁשְּתִלים ַההּוא ְזכּוָתא ִּדְבֵני
, ַחד ַעל ַיָּמא, ְוִיְתָערּון ְקָרָבא ְּבהּו, ּוְלִאְתַּכְּנָׁשא ְּבִני ֱאדֹום ָעַלְייהּו, ַּתִּקיִפין ְּבָעְלָמא

ְוַאְרָעא ַקִּדיָׁשא ָלא , ִאֵּליןְוִיְׁשְלטּון ִאֵּלין ּבְ , ְוַחד ַעל ַיֶּבְׁשָּתא ְוַחד ָסמּו ִלירּוְׁשֵלים
, ַעל רֹוִמי ַחָּייָבא, ִיְּתַער ַעָּמא ַחד ִמַּסְייֵפי ָעְלָמא, ְּבַההּוא ִזְמָנא. ִיְתְמָסר ִלְבִני ֱאדֹום

ְתַּכְּנׁשּון ַעד ְּדיִ , ְוִיְּפלּון ִּביַדְייהּו, ְוִיְתַּכְּנׁשּון ַּתָּמן ֲעַמְמָּיא, ְוִיַּגח ָּבּה ְקָרָבא ְּתַלת ַיְרִחין
ֲהָדא , ּוְכֵדין ִיְּתַער קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָעַלְייהּו. ִמָּכל ַסְייֵפי ָעְלָמא, ָּכל ְּבִני ֱאדֹום ָעָּלה

ֶלֱאחֹוז ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ , ּוְלָבַתר ָּדא ַמה ְּכִתיב. 'ְּבָבְצָרה ְוגוֹ ' ִּכי ֶזַבח ַלְייָ , הּוא ִדְכִתיב
ְוִיְתַּבר ָּכל ֵחיִלין ִּדְלֵעיָּלא ְוָלא ִיְׁשְּתַאר ֵחיָלא , ְבֵני ִיְׁשָמֵעאל ִמיָנּהִויֵׁשיֵצי לִ ' ְוגוֹ 

ִצְּל ' ְייָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֶאָּלא ֵחיָלא ְּדִיְׂשָרֵאל ִּבְלחֹודֹוי, ְלֵעיָּלא ַעל ַעָּמא ְּדָעְלָמא
ְוַעל ָּדא ִּביִמיָנא , ְואֹוַרְייָתא ִּביִמיָנא, אְּבִגין ִּדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ִּביִמינָ . ַעל ַיד ְיִמיֶנ

, ִּדְכִּתיב. ְּכָמה ְּדאּוְקמּוהָ , ְּדָבֵעי ְלַזְקָפא ְיִמיָנא ַעל ְׂשָמאָלא, ַּתְלָיא ֹּכָּלא ְוָתֵניָנן
  ).עד כאן .הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנ ַוֲעֵנִני, ּוְבִזְמָנא ְּדָאֵתי. ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמוֹ 

ִרִּבי ִיְצָחק . ֹקֶדׁש ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אֹוָתם ְּבמֹוֲעָדם ִמְקָרֵאי' ֹוֲעֵדי ְייָ ֵאֶּלה מ
ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה . ֲאַבֵּקׁש' ְל ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני ֶאת ָּפֶני ְייָ , ָּפַתח

ָּדִוד , יְל ָאַמר ִלּבִ , ֲאָבל ַהאי ְקָרא ָהִכי ִאְּתַמר, ַחְבַרָּייא ְּבַכָּמה ֲאַתר
ְל . ּוַמאי ָאַמר. ָלֳקֵבל ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא, ַמְלָּכא ָאַמר ָּדא ְּבִגין ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל

ְּדִאיהּו ָאִחיד . ְוַאְזַהר לֹון ִלִּבי, ְּבִגינָ ָאַמר ִלִּבי ִלְבֵני ָעְלָמא, ָאַמר ִלִּבי
ְּדִאיהּו , ִאֵּלין ִעְטֵרי ַמְלָּכא, ׁשּו ָפנָיַּבְּק . ְּדָדא ְּבִגין ַמְלָּכא ִעָּלָאה ָאַמר, ֵּביּה

. ִמָּלה ֲחָדא הּוא, ְוִאיהּו ּוְׁשֵמיּה, ִאיּנּון ְׁשֵמיּה. ְוִאיּנּון ֵּביּה, ָאִחיד ְּבהּו
ֹו ְוֻעּז' ִּדְרׁשּו ְייָ , ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, ֲאַבֵּקׁש' ְּבִגין ַּכ ָאַמר ָּדִוד ֶאת ָּפנֶי ְייָ 

יָאּות הּוא ָּדִוד ַמְלָּכא ְלֵמיַמר ִׁשיָרָתא ְּבִגין , ָּתא ֲחֵזי. ָפָניו ָּתִמיד ַּבְּקׁשּו
ּוְלֵמיָמר ִמֵּלי ִּדְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל , יִַּתיר ִמָּכל ְּבנֵי ָעְלָמא, ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל

ְּבִגיָנ . ׁשּו ָפָניְל ָאַמר ִלִּבי ַּבְּק  ָּדָבר ַאֵחר. ִגין ְּדִאיהּו ָאִחיד ָּבּהּבְ , ְלַמְלָּכא
ָפנָי ִאֵּלין ִזְמנַָּייא ) אבקש' א את פניך יי''ס(ַּבְּקׁשּו , ָאַמר ִלִּבי ִלְבנֵי ָעְלָמא

ָּכל ַחד , ְּבִגין ְלַעְטָרא לֹון, ְוַחַגָייא ְּדכְֻּלהּו ַזִּמין ְלהֹון ַלֲאַתר ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש
ְוִיְׁשַאבּון ּכְֻּלהּו ֵמַההּוא ֲעִמיָקא , יּהָּכל ַחד ְוַחד ִּבְזַמנֵ , ְוַחד ְּביֹוֵמיּה

, ְּבִגין ַּכ ְּכִתיב ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ְּדַנֲחִלין ּוַמּבּוִעין נְָפִקין ִמֵּניּה, ַּדֲעִמיְקָתא
ּוְלִאְׁשַּתֲאָבא , ְלִאְתַעְּטָרא ֵּביּה, ְזִמיִנין ִאיּנּון ְלַההּוא ֲאַתר ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש
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  . ְׁשְּתַכח ְּבהּו ֶחְדָווָתאְויִ , ְּדִיְתַקְּדׁשּון ֻּכְלהֹון ַּכֲחָדאְּבִגין , ֵּביּה
ְזִמיִנין , ְוַכד ֵמַהאי ְזִמיִנין. ְזִמיִנין ְּדֹקֶדׁש: ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ,ִרִּבי ַאָּבא ָאַמר

ר ַאְעּטָ , ְלַמְלָּכא ְּדַזִּמין ְּבנֵי ָנָׁשא ִלְסעּוָדֵתיּה. ִמן ַנֲחָלא ְּדנִַּגיד ְונִָפיק
ַׁשִּפיר , ַאְפַּתח ְלהּו ַּגְרֵּבי ַחְמָרא, ָקַמְייהּו ִמָּכל ִזינֵי ֵמיְכָלא ְּדָעְלָמא

ַמאן ִּדְמַזִּמין ְלֵמיְכָלא , ְּדָהִכי ִאְתֲחֵזי. ַׁשִּפיר ְלִמְׁשְּתָייא, ְּבֵריָחא
ן ִלְסעּוָדָתא ֵּכיָון ְּדִאיּנּון ְזִמיִני, ַּכ ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש. ּוְלִמְׁשְּתָייא ַזִּמין

כמה דאת אמר כי (. ְזִמיִנין ִאיּנּון ְלַחְמָרא ַטב ְוַׁשִּפיר ְּדִמְנְטָרא, ְּדַמְלָּכא
  . ֹקֶדׁש ְּכִתיב ְוַעל ָּדא ִמְקָרֵאי )טובים דודיך מיין

 ִיְׂשָרֵאל ְלַתָּתא, ְּכִתיב ְוַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש ִּתְהיּון ִלי, ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אֹוָתם ְּבמֹוֲעָדם
ֵּכיָון ִּדְזִמיִנין ִאיּנּון ִמֹּקֶדׁש ִּדְלֵעיָּלא ַאּתּון ַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש . ִאְקרּון ַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש
ְּבִגין , ְּדָהא ְלכּו ִאְתֲחֵזי, ְוַחדּו, ְּכֵדין ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא, ְלַתָּתא ְזִמיָנא ְלהּו

ְּדֹקֶדׁש ּו ְזִמיִנין ְּבָכל ִסְטִרין ְויֵהֹון ֻּכְּלה, ְּדַאּתּון ִאְתְקרּון ַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש
ַרִּבי ִׁשְמעֹון . 'ַמהּו מֹוֲעֵדי ְייָ. 'ָּדָבר ַאֵחר ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְייָ. ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא

ּכְֻּלהּו , ּוֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא, ְּדֵביּה ִאְתָקָּׁשרּו ִמַתָּתא ְלֵעיָּלא. ִאיּנּון' ֵמְייָ, ָאַמר
, ֻּכְּלהּו) א ומתאחדן''נ) (א ומתעתדן''ס(ּוִמְתַעְּטָרן , ֵּביּה ִמְתַקְּׁשָרן

ְּכָמה ְּדַמְלָּכא ָיִרית . ַמאי ַטֲעָמא. ְלִאְתַקְּׁשָרא ִקְׁשָרא ַחד ְּבִקְׁשָרא ְּדַמְלָּכא
ַּכ ָּכל ִאיּנּון ) בגין. (ְוִאְתַעָּטר ְּבהּו, ְוָאִחיד ְּבַההּוא ֹקֶדׁש, ְלַאָּבא ּוְלִאיָּמא

, ַּבְעיָין ְלִאְזַדְּמנָא ְּבַההּוא ֲאַתר ִעָּלָאה ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ן ֵּביּה ְּבַמְלָּכאַּדֲאִחיָד 
ּוְלָבַתר , ִאְקֵרי' ְוַעל ָּדא מֹוֲעֵדי ְייָ ). למלכא(ְּבִגין ְּדִיְתַאֲחדּו ֻּכְּלהּו ַּכֲחָדא 

, ְראּו אֹוָתם ְּבמֹוֲעָדםֲאֶׁשר ִּתקְ . הּו ִאְתֲעָּטר ְּבַמְלָּכאְּדָהא ּבְ , ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש
חּוָלָקא ִעָּלָאה ִאית , ְּתֵרין חּוָלִקין ִאית ְלִיְׂשָרֵאל ְּבהּו ִאי ִמִּסְטָרא ְּדַמְלָּכא

ֵהיֶכם ְוגוֹ ' ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבְייָ, ִּדְכִּתיב, ְלִיְׂשָרֵאל ֵּביּה ' ִּכי ֵחֶלק ְייָ ', ֱא
, חּוָלָקא ִעָּלָאה ִאית ְלִיְׂשָרֵאל ֵּביּה, ֹקֶדׁשְוִאי ִמִּסְטָרא ִעָּלָאה ְּד . ַעּמוֹ 

ְוַעל ָּדא ְלכּו . 'ּוְכִתיב ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלְייָ, ִּדְכִתיב ְוַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש ִּתְהיּון ִלי
 .ְסעּוָדָתא ּוְלֵמחֵדי ְּבהּוּוְלַתְּקָנא ַקַּמְייהּו ֶחְדָווָתא ּו, ִאְתֲחֵזי ְלַזְּמנָא ְלהּו

ְוַאְנִּפין , ָּבֵעי ְלַאֲחָזָאה ֵליּה ֵחידּו, )א לארחא''ס(ַזֵּמן ְלָאֳחָרא ּוַמאן ִּדְמ 
ְלַמְלָּכא ְּדַזִּמין . אֹוְרֵחיּה ְּדַההּוא אּוְׁשִּפיָזא) א לנטרא''נ(ְנִהיִרין ְלַעְּטָרא 
ד ְוַחד ָּכל ְׁשָאר יֹוִמין ֲהִויתּון ָּכל חַ , ָאַמר ִלְבנֵי ֵהיָכֵליּה, אּוְׁשִּפיָזא ַיִּקיָרא

. ְוָדא ָאִזיל ְּבַחְקֵליּה, ְוָדא ָאִזיל ִּבְסחֹוָרֵתיּה, ָּדא ָעִביד ֲעִביְדֵתיּה, ְּבֵביֵתיּה
, ְּבֶחְדָווָתא ִּדיִלי) א מתעתדי''ס(ְּדֻכְלכֹון ִמְתָעִרין , ַּבר ַההּוא יֹוָמא ִּדיִלי

ינָא ְּדִתְׁשַּתְּדלּון ָלא ָּבעֵ , ַהְׁשָּתא ְזִמיִנית אּוְׁשִּפיָזא ִעָּלָאה ְוַיִּקיָרא
ְּכַגְוונָא , ֶאָּלא ּכְֻלכּו ִאְזְּדָמנּו, ְוָלא ְּבַמְדְּבֵרי, ְוָלא ִּבְסחֹוָרָתא, ַּבֲעִביְדָתא

ְּבַאְנִּפין , ְוַאְתִקינּו ַּגְרַמְייכּו ְלַקְּבָלא ְלַההּוא אּוְׁשִּפיָזא, ְּדַההּוא יֹוָמא ִּדיִלי
ְּבִגין ִּדיֵהא , ַאְתִקינּו ֵליּה ְסעּוָדָתא יִַּקיָרא. ְׁשַּבְחָּתאְּבֶחְדָווָתא ְּבתּו, ְנִהיִרין
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ָּכל , ָּבַני, ַּכ ָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלִיְׂשָרֵאל. ְזִמיִני ִּדיִלי ְּבָכל ִסְטִרין
. ִליַּבר ַההּוא יֹוָמא ִּדי, ְׁשָאר יֹוִמין ַאּתּון ִמְׁשַּתְּדֵלי ַּבֲעִביְדָתא ִּבְסחֹוָרָתא

ְּבַאְנִּפין , ַאּתּון ַקִּבילּו ֵליּה, ַהְׁשָּתא אּוְׁשִּפיָזא ִעָּלָאה ְויִַּקיָרא ְזִמיִנית
ְּכַגְוונָא , ָּפתֹוֵרי ְמַסְּדָרן, ַאְתִקינּו ֵליּה ְסעּוָדֵתי ִעָּלֵאי, ָזִמינּו ֵליּה, ְנִהיִרין

ְּבַׁשֲעָתא  ,ָּתא ֲחֵזי. ְּבמֹוֲעָדםְקְראּו אֹוָתם ְּבִגין ָּכ ּתִ . ְּדַההּוא יֹוָמא ִּדיִלי
ּוְמַׁשְּבִחין ְׁשָבָחא ְּלקּוְדָׁשא ְּבִרי , ְּדִיְׂשָרֵאל ְלַתָּתא ֲחָדאן ְּבָהנֵי מֹוֲעַדָּיא

, ַמְלֲאֵכי ִעָּלֵאי ַאְמִרין, ְמַתְּקֵני ַּגְרַמְייהּו ְּבָמאֵני ְיָקר, ְמַסְּדִרין ָּפתֹוֵרי, הּוא
אּוְׁשִּפיָזא ִעָּלָאה ִאית , קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָאַמר. ֵאל ְּבַכַמה ִטיָבן ְּדִיְׂשרָ 

ָאַמר . ֵמַההּוא ֲאַתר ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ַאְמֵרי ְוָלאו ִּדיָל הּוא. לֹון יֹוָמא ָּדא
לֹון ִאְתֲחֵזי ְלַזְּמָנא , ְוִאְקרּון ֹקֶדׁש, לֹון ְוִכי ִיְׂשָרֵאל ָלאו ֹקֶדׁש ִניְנהּו

ְוַחד ִמִּסְטָרא . ְּדָהא ִאיּנּון ְּדֵבִקים ִּבי, ַחד ִמִּסְטָרא ִּדיִלי, יָזא ִּדיִליאּוְׁשּפִ 
אּוְׁשִּפיָזא , הֹוִאיל ְוִיְׂשָרֵאל ִאְקרּון ֹקֶדׁש', ִּדְכִתיב ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלְייָ , ְּדֹקֶדׁש

ִּדְכִּתיב , ֹּקֶדׁש הּואְּבִגין ִּדְזִמינּו ְּדַהאי אּוְׁשִּפיָזא ִמ , ִּדְלהֹון הּוא ַוַּדאי
  . ְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלוֹ אַ , ָּפְתחּו ּכְֻּלהּו ְוָאְמרּו. ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש

ְוַחג . ְוַחג ַהָּׁשבּועֹות. ַחג ַהַּמצֹות. ְוָלא יֹוֵתר, ְּתָלָתא ִאיּנּון ְזִמיִנין ִמֹּקֶדׁש
ָאַמר ֵליּה . או ִמֹּקֶדׁש הּוא ַזִּמיןְוִכי ַׁשָּבת לָ , ָאַמר ֵליּה ִרִּבי ַאָּבא. ַהּסּוּכֹות

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת , ִּדְכִּתיב, ְּדהּוא ַוַּדאי ֹקֶדׁש ִאְקֵרי, ַחד, ִּבְתֵרי ִסְטִרין, ָלאו
ְּדָהא ְירּוָתא , ְּדַׁשָּבת ָלאו ַזִּמין הּוא, ְוַחד. ַהַּׁשָּבת ִּכי ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכם

ְוַעל ָּדא ֻּכְּלהֹון . ְוָלאו ְזִמיִני, ֹקֶדׁש הּוא ָיִריתְירּוָתא ְּד . ִּדיֵליּה הּוא ַוַּדאי
יֹוָמא ְׁשִביָעָאה , ְּבַהאי. ּוִמְתַעְּטָרן ֵּביּה, ּוִמְתַקְּׁשָרן ְּבַׁשָּבת, ְזִמיִנין ַּבֹּקֶדׁש
ִלְבָרא ְּדָעאל ְלֵביָתא ַּדֲאבֹוי . ְוַעל ָּדא ַׁשָּבת ָלאו ַזִּמין הּוא, ִאְתֲעָּטר ֵּביּה

ְלַמְלָּכא ְּדֲהָוה ֵליּה ְּבָרא . ְּבַׁשֲעָתא ְּדהּוא ָּבֵעי, ְוָאַכל ְוָׁשֵתי, ֵּמיּהְואִ 
ּוְלִאְתַחְּבָרא , יַָהב ֵליּה ׁשּוְׁשִבינָא ְלנְַטָרא ֵליּה, ֲחִביָבא ְּדַנְפֵׁשיּה, ְיִחיָדאי

ּוְלַאְחָזָאה , ְבִרייָאּות הּוא ְלַזְּמנָא ְלִאֵּלין ׁשּוְׁשִביִנין ִּד , ָאַמר ַמְלָּכא. ְּבהּו
ְּבָרא ָלא ִאְתֲחֵזי . ַזִּמין לֹון ְלָהֵני ׁשּוְׁשִביִנין, ְיָקָרא ַוֲחִביבּוָתא ִּדיִלי ְּבהּו

ְּבַׁשֲעָתא ְּדִאיהּו , ֶאָּלא ְלֵמיַעל ּוְלֵמיַכל ּוְלִמְׁשֵּתי ְּבֵביָתא ַּדֲאבֹוי, ְלַזְּמנָא
, ִמי ָּכמֹו נְֶאָּדר ַּבֹּקֶדׁש' ה ָּבֵאִלים ְייָ ִמי ָכמֹוכָ , ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב. ָּבֵעי

, ׁשנְֶאָּדר ַּבֹּקֶד , ַּבֲאבֹוי) א דאתתקף''ס(ְּכַבר ְּדִאְתְּתַקן , ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש ַוַּדאי
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַמאי , ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה. ְוָלאו ַזִּמין ִמֹּקֶדׁש

ֶאת ַהָּׁשַמִים ' ְּכִתיב ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְייָ , י יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ . ֲעִביְדַתְייהּו
ְוָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ָעִביד , ְוָהא אּוְקמּוהָ . ְוָלא ְּכִתיב ְּבֵׁשֶׁשת, ְוֶאת ָהָאֶרץ

ָאַמר ִרִּבי ִיְצָחק ִאי ָהִכי ֲאַמאי ִאְקרּון . ְוִאְקרּון יֹוֵמי ְמָלאָכה, ֲעִביְדֵתיּה
ַהְׁשָּתא ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ַעל , ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי. ֲאַמאי חֹול, י חֹולֵׁשֶׁשת ְימֵ 

ְּבִגין ְּדָׁשֵרי , ִרִּבי ִחָּייא ָאַמר.  יֹוֵמי חֹול ִאְקרּוןְּבִגין ּכָ , ְיָדא ִּדְׁשלּוַחְייהּו
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ו ִאְקרּון ּוַמאן ְּדָלא. ּוְבִגין ָּדא ָלא ִאְקרּון ֹקֶדׁש, ְלֶמְעַּבד ְּבהֹון ֲעִביְדָתא
. ֵּבין ֹקֶדׁש ְלחֹול, ְוַעל ָּדא ַאְתִקינּו ַחְבַרָּייא ְּבַהְבָּדָלה. חֹול ִאְקרּון, ֹקֶדׁש

. ְוַׁשאָרא ִמֵּניּה ַאְתָיין, ֶאָּלא ֹקֶדׁש ִמָּלה ְּבַגְרֵמיּה הּוא. ַמאי ַהְבָּדָלה ָהָכא
ַּכד . ּוי ִאְׁשְּתַכח ְנִטירּו ְּבהְוֵאיָמתַ . ְוִאֵּלין ְלַנְטָרא, ְוַעל ָּדא ִאֵּלין ְלעֹוָבָדא

ֶחְדָווָתא ּוְנִטירּוָתא ְּדיֹוָמא ְּדַׁשְּבָתא ַעל , ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה. ְזִמיִנין ִמֹּקֶדׁש
ְוִאתֹוַסף ְקדּוָּׁשה ַעל , ּוְבִגין ְּדָהא יֹוָמא ִאְתֲעָּטר ְּבַאָּבא ְוִאיָּמא, ֹּכָּלא הּוא
ְוִאְתַעָּטר , ְּדָהא הּוא ֹקֶדׁש, ְׁשְּתַכח ָהִכי ִּבְׁשָאר יֹוֵמיַמה ְּדָלא אִ , ְקדּוָּׁשֵתיּה

ְּבִגין ַּכ ַהאי יֹוָמא ֶחְדָווָתא . ְואֹוִסיף ְקדּוָׁשה ַעל ְקדּוָּׁשֵתיּה, ַּבֹּקֶדׁש
יּה ֻּכְּלהּו ִמּנֵ. ָמֵלי ִּבְרָכאן ְּבכְֻּלהּו ָעְלִמין. ֹּכָּלא ֲחָדאן ֵּביּה, ְּדִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי

ְּבַהאי יֹוָמא . ְּבַהאי יֹוָמא נְַייָחא ְּדִעָלֵאי ְוַתָּתֵאי, )א אתזנו''נ(ִאְתָקנּו 
ַאְעָּטר , ְלַמְלָּכא ְּדָעַבד ִהלּוָלא ִלְבֵריּה ְיִחיָדִאי. יַבָּיא ְּדֵגיִהָנםַנְייָחא ְּדַחּיָ 

י יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְּבַהא. ָמֵני ֵליּה ַמְלָּכא ַעל ֹּכָּלא, ֵליּה ְּבִעְטָרא ִעָּלָאה
ֲהוֹו ִּביֵדיּה ּגּוְבִרין , ַחד ַסְנִטיָרא ְּדִאְתְּפַקד ַעל ִּדינָא ִּדְבֵני ָנָׁשא. ְלֹכָּלא

ְּבִגין ְיָקָרא ְּדַהאי יֹוָמא . ּגּוְבִרין ְּדַבְעיָין ְלַאְלָקָאה, ְּדַבְעָיין ָקּטּוָלא
, ַּכ ַההּוא יֹוָמא. ר ְלֶחְדָווָתא ְּדַמְלָּכאטַ ְונָ , ָׁשִביק ִּדינֹוי, ְּדֶחְדְווָתא ְּדַמְלָּכא

ֶחְדָווָתא , ֶחְדָווָתא ְּדַאָּבא ְוִאיָּמא ָעֵליּה, ִהלּוָלא ְּדַמְלָּכא ְּבַמְטרֹוִניָתא
ַעל . ְוָלא ִיְצַטֲערּון ֵּביּה, ּכְֻּלהּו ַחָּדאן, ְּבֶחְדָווָתא ְּדַמְלָּכא. ְּדִעָּלִאין ְוַתָּתִאין

ֹעֶנג ָלא ִאְׁשְּתַכח ֶאָּלא ְלֵעיָּלא . ַמאי ֹעֶנג. ָקָראָת ַלַּׁשָּבת ֹעֶנגָּדא ְּכִתיב וְ 
ְּדַהאי ֹענֶג . 'ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ְייָ, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר. ַּבֲאַתר ְּדֹקֶדׁש ִעָּלָאה ָׁשאֵרי

א ִעְטָרא ִאְתֲעָּטר ְּבַההּו, ְוַהאי יֹוָמא ְּדהּוא ִהלּוָלא ְּדַמְלָּכא. הּוא' ַעל ְייָ
ַכח ָהִכי ִּבְׁשָאר ַמה ְּדָלא ִאְׁשּתְ . ְּדֹעֶנג ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת ֹעֶנג

  . יֹוִמין
. ּוְלַסְּדָרא ָּפתֹוֵרי, ְלַזְּמָנא, ְּתַלת ְסעּוָדָתאן ַּבְעָיין ְּבֵני ַמְלָּכא, ְּבַהאי יֹוָמא

ָלא , אֹו ְזָמנָא, ְוַכד ִאְזְּדַמן ֵּביּה ַחָּגא. ִקיְמנָאְּכָמה ְּדאוֹ , ְּבִגין ְיָקָרא ְּדַמְלָּכא
ְּבִגין , ְוַחד ְלאּוְׁשִּפיָזא, ַחד ְלַׁשָּבת, ְיַסֵּדר ַּבר ָנׁש ְּתֵרי ָּפתֹוֵרי ְּבָכל ְסעּוָדָתא

ִסּפּוָקא הּוא ְּבָפתֹוָרא , ַעל ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶל ָּתִמיד הּוא אֹוֵכל, ִּדְכִּתיב
ְוַעל ָּדא ָּבֵעי ַּבר נָׁש ְלַסּדּוֵרי . ְלַההּוא אּוְׁשִּפיָזא ְּדַאְתיָא ֵליּה ,ְּדַמְלָּכא

, ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר. יב ִמיּנֵיּה ְלאּוְׁשִּפיָזאְוהּוא יָהִ , ָּפתֹוָרא ְׁשֵליָמא ְלַמְלָּכא
ין ֵליּה אֹו ָלא ַׁשְבִק , ַּכד ִאְעַרע ֵּביּה אֹוְׁשִּפיָזא, ְסעּוָדָתא ְּתִליָתָאה ְּדַׁשָּבת

ִאְׁשְּתַכח אּוְׁשִּפיָזא ְּדַחָּייא ִמָּפתֹוָרא , ִאי ָלא ַׁשְבִקין ֵליּה, ַׁשְבִקין ֵליּה
ָאַמר ֵליּה . ּו ִּבְסעּוָדָתא ְּדַמְלָּכאִאְׁשְּתַכח ְּפִגימ, ִאי ַׁשְבִקין ֵליּה, ְּדַמְלָּכא

ְוָנִטיל ֵמיְכָלא , אּוְׁשִּפיָזא ְלַמְלָּכא ְּדִאיְעַרע ֵּביּה, ִרִּבי ִׁשְמעֹון ֲאבֹוי
, ִאְׁשְּתַכח ַאף ַעל ַּגב ְּדַמְלָּכא ָלא ָאַכל ִעֵּמיּה, ְוַסְּלָקא ְלאּוְׁשִּפיֵזיּה, ִמַּקֵּמיּה

ְּבִגין , ְוָכל ָּדא. ּוַמְלָּכא ָיִהיב ֵליּה ְלֵמיַכל, ִמֵּמיְכָלא ְּדַמְלָּכא ָקא ָאִכיל
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ָלא ַחְייֵׁשי ְלאּוְׁשִּפיָזא , ּוְבֵבי ַרב ַהְמנּונָא ָסָבא. אְּדהּוא אּוְׁשִּפיֵזיה ְּדַמְלּכָ 
ְּבַהאי יֹוָמא ִמּלּוָלא . י ָּפתֹוָרא ְלאֹוְׁשִּפיָזאּוְלָבַתר ְמַסְּדרֵ , ְּבַׁשֲעָתא ָּדא

, ּוְתנָן ֶחְפְצ ְּכִתיב, ִמְּמצֹוא ֶחְפְצ ְוַדֵּבר ָּדָבר, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָאִסיר
, ָאַמר ֵליּה ִרִּבי ֶאְלָעָזר. ַהאי יֹוָמא ָּכל ְמֵהיְמנּוָתא ִאְתְקַׁשר ֵּביּהְּבִגין ְּד 

, ְסעּוָדָתא ְּדַמְלָּכא ְלאּוְׁשִּפיָזא) א לסלקא''ס(ְוֵהי ֲעִביְדָנא ְּדָלא ְלַסְּדָרא 
ַאף , ָחאַסְּלָקא ְסעּוָדָתא ְּדַמְלָּכא ְלִפסְ , ְּדָהא ַאְרֵּביָסר ְּדַחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת

, ָאַמר ֵליּה ָהִכי ֲאֵמיָנא ְּדִאי הּוא אּוְׁשִּפיֵזיּה. ַעל ַּגב ְּדָלאו ִאיהּו אּוְׁשִּפיֵזיּה
ְוִאי נֵיָמא . ְוִאי ָלאו ָלא ַסְּלָקא ֵליּה, ַיְכָלא ְלַסְּלָקא ֵליּה) כל ההוא יומא(

ְלָּכא ִמַּקֵּמי ְסעּוָדָתא ִאְתַּדְחָייא ְסעּוָדָתא ְּדמַ , ד ְּדַחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת''די
ְּבִגין , ַחד. ִּדְסעּוָדָתא ְּדַׁשָּבת ִאְתַדְחָייא ְּבַכָּמה ַּגְווִנין, ָׁשאֵני ֶּפַסח. ְּדִפְסָחא

ְּבִגין ֶּפַסח ְוָהא , ְוַחד. ְּדָבֵעי ַּבר ָנׁש ְּדִיְׁשְּתַכח ָּתִאיָבא, ַמצֹות ּוְמרֹוִרים
, ָנֲהָמאְּדִסּדּוָרא ְּדָפתֹוָרא ְּבָלא , ת ּוְלַמְעָלהָׁשעוֹ ' ָנֲהָמא ָלא ִאְׁשְּתַכח מו

א ''ס(ְּבִגין ְּדָתִאיב , ַחְמָרא ָׁשאֵרי, ְוִאי ֵּתיָמא ְּבַחְמָרא. ָלאו הּוא ִסּדּוָרא
ֲאָבל ִמיֹוָמי ִאְׁשָּתַּדְּלָנא ְּדָלא ָּבִטיְלנָא ְסעּוָדָתא . ִלָּבא) א דגביר''דגריר ס

ְּבַהאי יֹוָמא ֲחַקל ְּדַתּפּוִחין . ְּדִאְׁשְּתַכח ֵּביּה, יּנּון יֹוֵמיֲאִפיּלּו אִ , ְּדַׁשָּבת
ּוָרא הּוא ְוַהאי יֹוָמא ִקׁש, ּוִמְתָּבְרָכן ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ַקִּדיִׁשין ִאְתְּבַר

  . ְּדאֹוַרְייָתא
ְסְּתַּלק ְסעּוָדָתא ְּבִזְמנָא ְּדאִ , ָהִכי ֲהָוה ָעִביד ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא

ַוֲהָוה ָאַמר ָהא , ְמַסֵּדר ָּפתֹוֵריּה ְוִאְׁשְּתַּדל ְּבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה, ְּדַׁשָּבָתא
ִאְׁשְּתַכח ְּבֹכָּלא , ַׁשָּבת, ְּבִגיֵני ַּכ. ְסעּוָדָתא ְּדַמְלָּכא ְּדֵייֵתי ְלֵמיַכל ַּגָּבאי

, ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה. ֹקֶדׁש ְוָלא ִמְקָרא ֹקֶדׁש יְוִאְקרֵ , ָעִדיף ִמָּכל ִזְמִנין ְוַחִּגין
ֲאָבל נְַפֵקי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְויֹוָמא . ֻּכְּלהּו מֹוֲעִדים ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ָקֵריָנן ְּבהּו

ֲאָבל ִאֵּלין , ְּדָהא ִאיּנּון ִּדינָא ֲהווֹ , ְּדִכּפּוָרא ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ְּבהּו ֶחְדָווָתא
ְלִאְׁשַּתְעְׁשָעא ְּבהּו ְּבקּוְדָׁשא , ְלֶחְדָווָתא ְלֹכָּלא, יִנין ִמֹּקֶדׁשְזִמ , ְּתָלָתא

ֵהיֶכם' ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ְייָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְּבִרי הּוא ּוְכִתיב , ֱא
ֶהי' ְוָׂשַמְחָּת ִלְפנֵי ְייָ  ְוָכל ִאְתְנֵׁשי ָּכל ַצֲעָרא , ְּבַהאי יֹוָמא ְּדַׁשְּבָתא. ֱא

, ְּבִגין ְּדִאיהּו יֹוָמא ְּדִהילּוָלא ְּדַמְלָּכא, רּוְגָזא ְוָכל ּדֹוֲחָקא ִמָּכל ָעְלָמא
, ָאַמר ִרִּבי ִיְצָחק ְלִרִּבי ְיהּוָדה. ְווָנא ְּדָעְלָמא ְּדָאֵתיְּכגַ , ְּדִנְׁשָמִתין ִאּתֹוְסָפן

ֲאַמאי ַעל , ן ָזְכֵרהּו ַעל ַהַּיִיןְוָתנֵינָ, ְּכִתיב ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשוֹ 
ֶחְדָווָתא , ְוֵיינָא ְּדאֹוַרְייָתא, ְּבִגין ְּדיִַין ֶחְדָווָתא ְּדאֹוַרְייָתא, ָאַמר ֵליּה. ַהַּיִין

, ְוַהאי יִַין ְמַעְּטָרא ְלַמְלָּכא ְּבִעְטרֹוי, ְוַהאי ַיִין ַחֵּדי ְלַמְלָּכא. הּוא ְּדֹכָּלא
ֹמה ַּבֲעָטָרה  ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְצֶאינָה ּוְרֶאינָה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶל ְׁש
ְּדָלא . ְוָתֵניָנן ְּבֹכָּלא ַּבְעָייא ְלַאֲחָזָאה ַּבר ָנׁש עֹוָבָדא. ֶׁשִעְּטָרה לֹו ִאּמוֹ 

ִמַּיִין , ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ִּכי טֹוִבים ּדֹוֶדי ִמָּיִין, ִאְׁשְּתַכח ְקדּוָּׁשה ֶאָּלא ְּביִַין
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ְוָהא , ְוַעל ָּדא ִקדּוָׁשה ְּדַׁשָּבת ְּבַיִין. נְַזִּכיָרה ֹּדֶדי ִמַּיִין, ִאיּנּון ָטָבָאן
 .'ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ְוגוֹ . ְוָהא ִאְּתַמר, אּוְקמּוהָ 

ָאְמָרה ְּכנֶֶסת . 'ֹוִדי ּדֹוֵפק ְוגוֹ ֲאִני ְיֵׁשנָה ְוִלִּבי ֵער קֹול ּד, ִרִּבי ִחָּייא ָּפַתח
ְוִלִּבי . ַּדֲהוֹו ָּבַני ְּבִׁשְעּבּוָדא ְּדַקְׁשיּו, ֲאִני ְיֵׁשנָה ְּבָגלּוָתא ְּדִמְצַרִים, ִיְׂשָרֵאל

ָּדא קּוְדָׁשא , קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק. ְלַנְטָרא ְלהּו ְּדָלא ִיְׁשֵּתיצּון ְּבָגלּוָתא, ֵער
, ִּפְתִחי ִלי ִּפְתָחא ְּכִחדּוָדא ְּדַמֲחָטא. ָוֶאְזּכֹור ֶאת ְּבִריִתיָאַמר ְּד , ְּבִרי הּוא

, ְּדָהא ִּפְתָחא ְלַאְעָלא ִלי, ִּפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי. ַוֲאָנא ַאְפַּתח ְל ַּתְרִעין ִעָּלִאין
ָחא ְלַאְעָלא ִלי ַאְּנְּת הּוא ִּפתְ , ְּדָלא יֵיֲעלּון ְלַגָּבאי ָּבַני ֶאָּלא ָּב, ָּב הּוא

ְּבִגין . ְּדָלא ִיְׁשְּכחּון ִלי. ָהא ֲאָנא ָסִגיר, ִאי ַאְנְּת ָלא ִּתְפַּתח ִּפְתָח, )בך(
ַּכד ָּבָעא ְלַאֲעָלא , ְוַעל ָּדא ָאַמר ָּדִוד. ִּפְתִחי ִלי ַוַּדאי. ִּפְתִחי ִלי, ַּכ

', ֶזה ַהַּׁשַער ַלְייָ . ם אֹוֶדה יָּהָאֹבא בָ , ָאַמר ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ְלַמְלָּכא
, ְלַאְׁשְּכָחא ֵליּה', ֶזה ַהַּׁשַער ַלְייָ . ָּדא הּוא ִּפְתָחא ַוַּדאי ְלַאֲעָלא ְלַמְלָּכא

ְּבִגין . 'ְוַעל ָּדא ִּפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעיִָתי ֶׁשֹראִׁשי ְוגוֹ , ּוְלִאְתַּדְּבָקא ֵּביּה
   .ְלֶמֱהִוי ִעָּמ ִּבְׁשָלם ְּדָעְלִמיןּו, ְלִאְזַּדְּווָגא ִעָּמ

ָּכל , ְּבַׁשֲעָתא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ֲהָוה ָקִטיל ְלבּוְכֵרי ְּדִמְצָרֵאי ,ָּתא ֲחֵזי
ֵּביּה ַׁשֲעָתא . ְוָאִחית ַּדְרִּגין ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא, ִאיּנּון ְּדָקַטל ְּבַפְלגּות ֵליְליָא

, ִאְתְּגָזרּו ְוִאְׁשָּתָּתפּו ִּבְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ּוָמא ְּדָאת ַקִּדיָׁשאָעאלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבִקּי
, ּוְתֵרין ָּדֵמי ֲהווֹ . ְּכֵדין ַההּוא ָּדָמא ַאְחִזיאּו ֵליּה ַעל ִּפְתָחא. ְוִאְתַאֲחדּו ָּבּה
יָמא ְרׁשִ , ַוֲהָוה ָרִׁשים ַעל ִּפְתָחא. ְוַחד ָּדָמא ְּדִאְתְּגָזרּו, ַחד ְּדִפְסָחא
ְוָנְתנּו ַעל , ְוָהא ִאְּתַמר, ַחד ָהָכא ְוַחד ָהָכא ְוַחד ֵּביַנְייהּו, ִּדְמֵהיְמנּוָתא

ּוְבַאְרָּבָעה . ְּבִגין ְלַאֲחָזָאה ְמֵהיְמנּוָתא, ְׁשֵּתי ַהְמזּוזֹות ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף
ְסַּתָּלקּו ִיְׂשָרֵאל ְואִ , ְּדָהא ְּכֵדין ְמַבְּטִלין ָחֵמץ ּוְׂשאֹור, ָהא ִאְּתַמר, ֲעָׂשר

. ִקּׁשּוָרא ַקִּדיָׁשא, ְוִאְתַאֲחדּו ְּבַּמָצה, ְוִאְתֲעָקרּו ִמֵּניּה, ֵמְרׁשּוָתא ָאֳחָרא
, ְוִאְתַּגְלָייא ְרִׁשיָמא ִּדְלהֹון, ַעד ְּדִאְתְּפָרעּו, ָעאלּו ָּבּה, ָּבַתר ְּדִאְתְּגָזרּו

ַּבֲאַתר , ְּבִקּׁשּוָרא ִּדְמֵהיְמנּוָתא, ָּלָאהַּבֲאַתר עִ , ּוְכֵדין יַָהב ְלהֹון ִקּׁשּוָרא
ְוָהא , ַּדְייָקא ִמן ַהָּׁשָמִים, ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים, ִּדְכִּתיב

  . אּוְקמּוהָ 
ְּבַׁשֲעָתא ְּדִזּוּוָגא ְּדִסיֲהָרא ִאְׁשְּתַכח ) א בחמיסר''נ(ְּבַאְרֵּביַסר  ,ָּתא ֲחֵזי
ְּדָהא , ְוִכְתִרין ַּתָּתִאין ָלא ִמְׁשַּתְּכִחין ָּכל ַּכ ְּבָעְלָמא, ִעם ִׁשְמָׁשא ִּבְׁשִלימּו

. ּוִמְתָעֵרי ְלִאְתַּפְׁשָטא ְּבָעְלָמא, ִזיִנין ִּביִׁשין ִמְׁשַּתְּכִחין, ְּבַחְדּתּוֵתי ְּדִסיֲהָרא
ִמְתַּכְּנֵׁשי , ִׁשְמָׁשא ִּבְׁשִלימּוּוְבַׁשֲעָתא ְּדִזּוּוָגא ְּדִסיֲהָרא ִאְׁשְּתַכח ִּבְנִהירּו ְּד 

ְּכֵדין ְּכִתיב ֵליל ִׁשּמּוִרים הּוא . ְוִקּדּוֵׁשי ַמְלָּכא ַאְּתֲערּו, ֻּכְּלהּו ַלֲאַתר ַחד
, ִרִּבי ַאָחא ָאַמר. ְוהּוא ִׁשּמּוִרים ְּבֹכָּלא, ְּדָהא ִזּוּוָגא ַקִּדיָׁשא ִאְׁשְּתַכח', ַלְייָ 

ּוְבֵליְליָא ִאְׁשְּתַכח , ְּבַההּוא יֹוָמא) א דכלה''נ(א ְּדֹכָּלא ְּבִגין ַּכ ִּתּקּונָ 
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ַּכד ָאָתאן ְלִאְזָדְווָגא , ַווי ְלִאיּנּון ְּדָלאו ִמְּבֵני ֵּביָתא ִניְנהּו, ִיּׁשּוָבא ְּדֵביָתא
. ַווי ְלִאיּנּון ְּדָלא ִאְׁשְּתמֹוְדָען ַּגַּבְייהּו, ַּכֲחָדא) א אריוותא''ס(אֹוַרְייָתא 

, ְוַעל ְיַדְייהּו, ָּכל ַההּוא יֹוָמא, ְּבִגין ַּכ ִיְׂשָרֵאל ַקִּדיִׁשין ְמַתְּקִנין לֹון ֵּביָתא
ְוִאיּנּון ַחָּדאן ְוַזְּמָרן ַּתְרַווְייהּו ַזָּכִאין ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל , ַעְייֵלי ַמאן ְּדַעְייֵלי

, י יֹוֵסי ָלָּמה ָלן ְלַאְטְרָחא ּכּוֵלי ַהאיָאַמר ִרּבִ . א ֵּדין ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתיְּבָעְלמָ 
ִזּוּוָגא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא ִאְּתַער , ְּדָהא ְּבַהאי ֵליְלָיא, ְקָרא ְׁשִלים הּוא

ַמאי , ִׁשּמּוִרים' הּוא ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַלְייָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוִאְׁשְּתַכח
ְּדָהא , ְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלדֹוֹרָתם. א ְּבִׁשְמָׁשאִזּוּוָגא ְּדִסיֲהרָ , ְּתֵרי. ִׁשּמּוִרים

ְונְָפקּו , ִאְתֲאָחדּו ְוִאְתַקָּׁשרּו ְּבִקּׁשּוָרא ִּדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא, ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה
ּוְמַבֲעֵרי , ְמַתְּקֵני ַּגְרַמְייהּו, ְּבִגיֵני ַּכ ְּבַאְרָּבָעה ֲעַׂשר. ֵמְרׁשּוָתא ָאֳחָרא

, ּוְכֵדין ִמְתַעְּטֵרי ָחָתן ְוַכָּלה, ְוַעְייֵלי ִּבְרׁשּוָתא ַקִּדיָׁשא, ִמֵּביַנְייהּו ָחֵמץ
  . ֵמיּה ְּדִאיהּו ַּבר חֹוִריןּוָבֵעי ַּבר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה ַּגְר , ְּבִעְטרֹוי ְּדִאיָמא ִעָּלָאה

ָהא , ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא. יָהֵני ַאְרַּבע ַּכֵסי ְּדַההּוא ֵליְליָא ֲאַמא ,ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי
ֲאָבל ַׁשִּפיר הּוא ְּבִסְפָרא ְּדַרב ֵייָסא . ְּגאּולֹות' ָלֳקֵביל ד, אּוְקמּוָה ַחְבַרָּייא

, ְּדָקָאַמר הֹוִאיל ְוִזּוּוָגא ַקִּדיָׁשא ִאְׁשְּתַכח ְּבַהאי ֵליְליָא ְּבָכל ִסְטִרין, ָסָבא
, ְוָלא ִמְתָּפְרֵׁשי ָּדא ִמן ָּדא, ַּדְרִּגין' ְּדִאיּנּון ד, ְוִזּוּוָגא הּוא ְּבַאְרַּבע ִקְׁשִרין

ְּבִגין ְּדָהא ָזֵכינָא , וֲאָנן ְּבֶחְדָווָתא ִּדְלהֹון ִאְּתַעְרָנא, ַּכד ִזּוּוָגא ָּדא ִאְׁשְּתַכח
ל ְוַעל ָּדא ִאְׁשַּתנֵי ֵליְליָא ָּדא ִמּכָ . ָזֵכי ְּבֹכָּלא, ְּדַמאן ְּדָאִחיד ְּבָדא, ְּבהּו

ְּבִגין , ּוְלֶמְחֵדי ְּבַהאי ֵליְליָא, ּוָבֵעיָנן ְלֶמְעַּבד ְׁשָמא ְּבֹכָּלא, ְׁשָאר ֵליָלָוון
ְּדַאְרַּבע ִאֵּלין ַאְרַּבע ְּגאּולֹות , ְועֹוד ָאַמר. וָתא הּוא ְלֵעיָּלא ְוַתָּתאְּדֶחְדוְ 

ַהַּמְלָא , ּגֹוֵאל ִאְתְקֵרי, הְּבִגין ְּדַהאי ַּדְרָּגא ַּבְתָרָא. ַמאי ַטְעָמא. ָקֵריָנן ְלהּו
ְּדַקְּייָמא , ֶאָּלא ַעל ְיָדא ְּדַדְרָגא ָאֳחָרא ִעָּלָאה, ְוָלא ִאְקֵרי ּגֹוֵאל. ַהּגֹוֵאל

א באינון ''ס(ֶאָּלא ְּבִאֵּלין ְּתֵרין , ְוָדא ָלא ַאִּפיק ָלּה ְנהֹוָרא. ָעָלּה ְוָנִהיר ָלּה
  . הּוִאֵּלין ַאְרַּבע ְּגאּולֹות ִנינְ ' ְּדד, ְּתַכחִאׁשְ . ַּדְרִּגין ְּדָעֵליּה) דרגין

ִׁשְבַעת ָיִמים ) א האי דכתיב''ס(ָהא ְּכִתיב , ִרִּבי ְיהּוָדה ָׁשַאל ְלִרִּבי ַאָּבא
א ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם ֲאַמאי ָלא ִאְׁשְּתִלים , ְוֶחְדָווָתא הּוא ָּכל ִׁשְבָעה, ְׂשאֹור 

ִּבְׁשִלימּו , יֹוִמין ַהֵּליָלא' ְּדִאְׁשְּתַכח ח, מֹו ְּבֻּסּכֹותּכְ , יֹוִמין' ַהֵּלל ָּכל ז
, ֲאָבל ְיִדיָעא הּוא, ָאַמר ֵליּה ַׁשִּפיר ָקַאָמְרת. ְווָתא ָּכל יֹוָמא ְויֹוָמאְּדֶחְד 

. ְּכָמה ְּדִאְתְקָׁשרּו ְלָבַתר, ְּדָהא ָהָכא ָלא ִאְתָקָּׁשרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַּכ ְּבֹכָּלא
) בכל אינון דרגין עלאין(ְּדִזּוּוָגא ִאְׁשְּתַכח , ִגין ַּכ ְּבַהאי ֵליְליָאּבְ 

ֲעִביְדנָא , ְוִיְׂשָרֵאל ִאְתָקָּׁשרּו ְּבַההּוא ֶחְדָווָתא, ְוֶחְדָווָתא ְּדֹכָּלא ִאְׁשְּתַכח
ֲאָבל ְלָבַתר ַאף ) אבל באינון דרגין עלאין. (ְוַהֵּליָלא ִאְׁשְּתִלים, ְׁשִלימּו

ְוָלא , ַעד ְּכַען ִיְׂשָרֵאל ָלא ִאְתָקָּׁשרּו ְּבהּו, ל ַּגב ְּדֻכְּלהּו ִמְׁשַּתְּכֵחיעַ 
ְוָלא ָעאלּו , ְוָלא ַקִּבילּו אֹוַרְייָתא, ִאְתְּפָרעּו ְלִאְתַּגְלָייא ְרִׁשיָמא ַקִּדיָׁשא
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, ְׁשְּתַכח ֵּביּהְּבִגין ַּכ ַּבֻּסּכֹות ְׁשִלימּו ְּדֹכָּלא אִ . ְּבָמה ְּדָעאלּו ְלָבַתר
ְוָלא ִאְׁשְּתַכח ְׁשִלימּו , ֲאָבל ָהָכא ַעד ְּכַען ָלא ָזכּו, ְוֶחְדָווָתא ְּדֹכָּלא יִַּתיר

ְוִיְׂשָרֵאל , ָלאו הּוא ְּבִאְתַּגְליָיא', ַאף ַעל ַּגב ְּדִאְׁשְּתָכחּו ָּכל ז, ֵּביּה ָּכל ַּכ
ְוַעל ָּדא ֶחְדָווָתא ְּדֹכָּלא ּוְׁשִלימּו  .ַעד ָלא ִאְתְקָּׁשרּו ְּבהּו ַּכְדָקא ֲחֵזי

. ַמאי ַטֲעָמא. ְּבִגין ַההּוא חּוָלָקא ְּדִאְתְקָׁשרּו ֵּביּה, ְּדֲהֵליָלא ְּבַהאי ֵליְליָא
ָּכל ִקּׁשּוָרא ְּדֹכָּלא ִאְׁשְּתַכח , ְּדֵכיָון ִּדְבַההּוא ֵליְליָא ִזּוּוָגא ִאְׁשְּתַכח

ְּדַכד ִזּוּוָגא ִאְׁשְּתַכח ָּבּה ִמְׁשַּתְּכֵחי , ָלא ְּבִסְטָרא ְּדִיְׂשָרֵאלוְ , ְּבִסְטָרא ְּדִזּוּוָגא
ָהא ָּכל , ְוַכד ִאֵּלין ִמְׁשַּתְּכֵחי. ַּדְרִּגין ְּדַקְייִמין ָעָלה) א תלת''ס(ִאֵּלין ְּתֵרין 

ְוַהֵּליָלא , ְוֶחְדָווָתא ִמֹכָּלא, ּוְכֵדין ְׁשִלימּו ְּדֹכָּלא, ּגּוָפא ִאְׁשְּתַכח ְּבהּו
ְּדָכל יֹוָמא , ֲאָבל ָלא ְלָבַתר. ְּדָהא ְּכֵדין ִאְתַעְּטָרת ִסיֲהָרא ְּבֹכָּלא, ִאְׁשְּתִלים

מֹו ּכְ , ָהא ָלאו ַהֵּליָלא ְׁשֵליָמא, ְוִיְׂשָרֵאל ַעד ָלא ָזכּו ְּבהּו, ְויֹוָמא ִאְׁשַּתְכֵחי
ְוַהאי . ְוָהִכי הּוא ַוַּדאי, ַׁשִּפיר הּוא, ָאַמר ֵליּה ִרִּבי ְיהּוָדה. ְּבִזְמִנין ָאֳחָרִנין

ַהְׁשָּתא ִמָּלה . ְוַאְנֵׁשינָא ִמֵּלי, ִזְמנָא ָאֳחָרא ְׁשַמְעָנא ֵליּה ְּבַהאי ַּגְווָנא
ּוְׁשִלימּו ', ּוְבֻסּכֹות ז', ָהא ֲחֵזיָנא ַּבֶּפַסח ז, ָאֳחָרא ָּבֵעינָא ְלִמְנַּדע

, ָיִמים' ֲאַמאי ָלא ִאְׁשְּתָכחּו ֵּביּה ז, ָׁשבּועֹותּבְ . ְּדֶחְדָווָתא ְּביֹוָמא ָאֳחָרא
ּוִמי ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד , ָּפַתח ְוָאַמר. ִאְתָחזּון ַיִּתיר ִמֹּכָּלאְוָהא ָהָכא 

. ַיִּתיר ֵמֲאַתר ָאֳחָרא, ְוִכי ַמאי ְׁשנָא ָהָכא ְּדִאְקרּון ִיְׂשָרֵאל ֶאָחד. ָּבָאֶרץ
ְּדָהא ְּבָכל , ָקָרא לֹון ֶאָחד, ַאְתיָיא ְלָפְרָׁשא, יָון ִּדְׁשָבָחא ְּדִיְׂשָרֵאלּכֵ , ֶאָּלא

ְּבִגין ְּדָכל ְקִׁשירּו ְּדִעָלֵאי . ַמאי ַטְעָמא. ֲאַתר ְׁשָבָחא ְּדִיְׂשָרֵאל ֶאָחד הּוא
ר ְּבָמה ְּדִאְתְקׁשַ ) ועוד. (ְּבַהאי ֲאַתר ְּדִאְקֵרי ִיְׂשָרֵאל ִאְׁשְּתַכח, ְוַתָּתֵאי

ְוַעל ָּדא . ְוִאְתְקַׁשר ִּבְּכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְתְקַׁשר ְּבָמה ִּדְלַתָּתא, ִּדְלֵעיָּלא
, ְוִקּׁשּוָרא ְׁשֵליָמא, ּוַבֲאַתר ָּדא ִאְׁשְּתמֹוְדָעא ְמֵהיְמנּוָתא. ִאְקֵרי ֹּכָּלא ֶאָחד

, ִקּׁשּוָרא ִּדְמֵהיְמנּוָתא הּוא, יֹוָמא ָּדא, ְוַעל ָּדא. ִיחּוָדא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשאוְ 
ּוְכִתיב ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ִאיָלנָא הּוא ְּדִאְקֵרי . ִקּׁשּוָרא ְּדֹכָּלא

ְוֵעץ ַחִּיים . ִאְקֵרי ָהִכי, ְוַעל ָּדא ְּבִגין ְּדִאיּנּון ִמְתַקְּׁשֵרי ַּבֲאַתר ָּדא. ֶאָחד
) א ושמא''ס(ְויֹוָמא , ין ְּדֹכָּלא ֵּביּה ִאְתְקַׁשרְּבגִ , ֶאָחד הּוא ַוַּדאי ִאְקֵרי

, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. אְוֶאְמָצִעיָתא ְּדֹכּלָ , ִקּׁשּוָרא ְּדֹכָּלא, ֶאָחד ַוַּדאי, ִּדיֵליּה
, ְוָאִחיד ְּבָכל ִסְטִרין, ִּבְמִציעּות, ְּבתֹו ַמָּמׁש, ְוֵעץ ַהַחִּיים ְּבתֹו ַהָּגן

ְּבִגין ְּדִאיהּו . ְוהּוא ְּבֶאְמָצִעיָתא, ְוַעל ָּדא ֶּפַסח ְוֻסּכֹות. יּהְוִאְתְקַׁשר ּבֵ 
, ְוָלא יִַּתיר, ְוָדא הּוא ְׁשָבָחא ְּדאֹוַרְייָתא ְּבַהאי יֹוָמא, ֶאְמָצִעיָתא ְּדֹכָּלא

א ְּבִרי ַרֲחָמנָ , ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה. ְוִקּׁשּוָרא ְּדֹכָּלא, ְׁשָבָחא ִּדְמֵהיְמנּוָתא
  . ְוָזֵכינָא ְלָהנֵי ִמיֵּלי, ְּדָׁשִאיְלָנא

ְזִמיִנין ִיְׂשָרֵאל ְלַׁשְּבָחא ְּלקּוְדָׁשא , ֶחְדָווָתא ְוִׁשיָרָתא ,ָאַמר ִרִּבי ִיְצָחק
ְּדְּכנֶֶסת , ְּכַהאי ְׁשָבָחא ִּדְמַׁשְּבֵחי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵליְלָיא ְּדִפְסָחא, ְּבִרי הּוא
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ַהִּׁשיר ִיְהֶיה ָלֶכם , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ת ִּבְקדּוָּׁשה ְּדַמְלָּכאִיְׂשָרֵאל ִאְתַקְּדׁשָ 
 .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְייָ ָּברּו . ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש ָחג ַּדְייָקא. ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש ָחג

ִמְקָרא  ְּבָׁשבּועֹוֵתיֶכם' ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלְייָ
ִּכי ' ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְייָ , ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח. 'ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם ְוגוֹ 

ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדִאיּנּון ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבאֹוַרְייָתא . ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ
כל (ְוִאְתַאֲחָדן ִּבְׁשֵמיּה , ָׁשא ְּבִרי הּואְּדַיְדִעין ָאְרחֹוי ְּדקּוְד , ְיָמָמא ְוֵליֵלי

ְּדָהא ֵלית לֹון חּוָלָקא , ַווי ְלִאיּנּון ְּדָלא ִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבאֹוַרְייָתא). יומא
. ְוָלא ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ָלא ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָלא ִאְתַאֲחָדן ֵּביּה, ִּבְׁשָמא ַקִּדיָׁשא

ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי , ְּדָהִכי ָּתֵניָנן. ָזֵכי ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ְלָמאַמאן ְּדָזֵכי ְּבַהאי עָ 
ַרְחָׁשן ַּתָּמן ִׂשְפָווַתְייהּו ְמ , ַאף ַעל ַּגב ְּדִאיּנּון ְּבַההּוא ָעְלָמא, ְיֵׁשִנים

  . אֹוַרְייָתא
. ָאֶרץ וַּדאיְּתבּוַאת הָ , ַעד ַהְׁשָּתא ַאְקִריבּו ִיְׂשָרֵאל ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ ,ָּתא ֲחֵזי

, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִדיָנא ִאְׁשְּתַכח. ְוִאְתַקָּׁשרּו ְּבַההּוא ִקּׁשּוָרא, ְוִאְתַעְּסקּו ֵּביּה
ְוַאְקִריבּו ) א דעלמא אתנהיג ביה''ס. (ִּדינָא ִּבְׁשָלָמא ִאְׁשְּתַכח ֵּביּה

, ִמן ַקְדָמָאה ִמְתָקְרָבאּו, ְּבִגין ְּדִאיהּו ַקְדָמָאה ִמָּכל ְׁשָאר ְּתבּוָאה, ְׂשעֹוִרים
ְּדִיְׂשָרֵאל ִאְתֲאָחדּו ֵּביּה , ְּדָהא ֲאִחידּו ַקְדָמָאה, ְוָלא ֵמַההּוא ְּדִמְתָאֵחר

ֲאָנא יַָהִבית ְלכּו , ָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ָהָכא הּוא, ְּבקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם , ִּדְכִּתיב, ַמִיםֵמַההּוא ֲאַתר ְּדִאְקֵרי ׁשָ , ָמן ְּבַמְדְּבָרא

ֹזאת ּתֹוַרת , ְוָרָזא ְּדִמָּלה. ְוַאּתּון ְמָקְרִבין ַקַּמאי ְׂשעֹוִרים, ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים
ְוִאי . ְּדָלא ִיְׂשטּון ְּתחֹות ַּבֲעֵליהֹון, ַאְזֲהרּוָתא ְלָנֵׁשי ָעְלָמא. ָחֵסר, ַהְּקָנֹאת

ִאְׁשְּתמֹוָדע ִמָּלה , ּוִמִּמָלה ֲחָדא. ְזִמינָא ְלָקְרָבא ֶקַמח ְׂשעֹוִרים, ָלאו
ְּדָהא ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָלא ַׁשְקַרת ְּבַמְלָּכא , ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדִיְׂשָרֵאל. ָאֳחָרא

, ֲאֶׁשר ִּתְׂשֶטה ִאָּׁשה ַּתַחת ִאיָׁשּה, ְּכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל ַּתָּווַהת. ַקִּדיָׁשא ְלָעְלִמין
ּוַמאן הּוא ַאְתָרָהא . ְּבִגין ַּכ ִּדינָא ְּדַהאי ִאְּתָתא ֵמַאְתָרָהא ָקא ַאְתיָיא

ֶׁשת ַחִיל אֵ . ַההּוא ִּדְכִּתיב ָּבּה ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרחֹוק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה
ִמְנַחת ְקָנֹאת  ,ְּדַאְייִתית ַהִהיא ִאְּתָתא, ְוַההּוא ֶקַמח ְׂשעֹוִרים. ֲעֶטֶרת ַּבֲעָלּה

ַּתַחת , ְּבִפְנָחס ְּכִתיב, ְוַעל ָּדא. ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָהִכי ִאְקֵרי, ָחֵסר, ִאְתְקֵרי
ָהיו , ְּדַמאן ִּדְמַׁשֵּקר ְּבַהאי ְּבִרית, ְּדִקְנָאה ָהָכא ִאְתֲאָחד, ֲאֶׁשר ִקּנֵא ֵלא

, ֶקַמח ְׂשעֹוִרים, ָּתא ֲחֵזי. ין ּבוֹ ְוַעל ָּדא ַקּנִָאין ּפֹוְגעִ , ִקְנָאה ִאְּתָעַרת ָעֵליּה
ֹון ְמִפיִקין ִמֵּניּה ִעָּׂשר, ְּדֵכיָון ְּדֲהָוה ָמָטא ְלֵריַחִּין ִּדְגרּוסֹות, ַהאי עֹוֶמר
ְלָבַתר ְּדַסְּלִקין ֶׁשַבע , ְוָדא ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות. ג ָנָּפה''ְמנּוֶּפה ְּבי

, א ַקִּדיָׁשא ְלִאְזַּדְּווָגא ָּבּה ִּבְּכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאלָאָתא ַמְלּכָ , ַׁשָּבתֹות ִאֵּלין
ְוִאְׁשְּתַכח , ּוְכֵדין ִאְתֲעָּטר ַמְלָּכא ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים. ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת

. ּוָמָטא ִזְמָנא ְּדאֹוַרְייָתא, ְוַכד ַאְּתַער ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא. ֶאָחד ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא
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ּוַמאי ַאְמֵרי ְּבַׁשֲעָתא . ַסְּלִקין ִׁשיָרָתא, ּנּון ִאיָלִנין ִּדְמַבְּכֵרי ִאַּבְייהּוָּכל ִאי
ַּבָׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ' ְייָ , ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ִּדְמַלְקֵטי ְלהֹון

ּתּו ָּפַתח . ֶדה ִיְמֲחאּו ָכףֲעֵצי ַהׂשָ ְוָכל , ּוְכִתיב. ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּד' ְייָ . ָמָׁשָלה
. ִׁשיר ָחָדׁש ִאְקֵרי. ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי ִנְפָלאֹות ָעָׂשה' ִמְזמֹור ִׁשירּו ַלְייָ  ,ְוָאַמר

ָהָכא ִמְנָחה , ָהָתם ִמְנַחת ְקנָאֹות. ְּבִגין ַּכ ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה
ִקּׁשּוָרא ְּדֹכָּלא ְּדֵעיָּלא . ָהָכא) א דכלה''ס(ֲחָדָׁשה ְּדִחּדּוָׁשא ְּדֹכָּלא . ֲחָדָׁשה
 ,ְוַעל ָּדא ַיֲעֹקב ְׁשֵליָמא ִאְתֲעָּטר ְּבִעְטרֹוי. ִקּׁשּוָרא ִּדְמֵהיְמנּוָתא, ְוַתָּתא

ֲהָוה ָּבֵעי ַּבר ָנׁש , ְוַכד ָמטּון ִּבּכּוִרים ְלַגֵּבי ַּכֲהָנא. ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת
ְּדִאְׁשְּתִלים ְּכַגְוונָא , ַעל ַההּוא ִאיָלנָא ְּדַאְרָעא, א ִמִּליןְלֵמיַמר ּוְלָפְרׁשָ 

ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ֵליּה ָלָבן , ְּבִׁשְבִעין ַעְנִּפין, ִּבְתֵריַסר ְּתחּוִמין, ִּדְלֵעיָּלא
, ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ֵׁשִזיב ֵליּה. ְּדִאְתְּפִגים ָעְלָמא ְּבִגינֵיּה, ֲאַרָמָאה

ְּדָכל , ְּבִגין ַההּוא ִאיָלנָא. ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמנָא) א בבנוי''ס(ְתַעָּטר ְּבִדינֹוי ְואִ 
ַמאי . ְוַעל ָּדא ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ִאְתְקֵרי. ֵּביּה ַּתְלָייא, ִקְׁשָרא ִּדְמֵהיְמנּוָתא

ּוְבָכל . ָראְוֶחְדָווָתא ְּדִסיהֲ , ְּבִגין ְּדֶחְדָווָתא ְּדִעָלֵאי ְוַתָּתֵאי הּוא. ַטְעָמא
  . ְוֶחְדָווָתא ִּדיָלּה, ִקְׁשָרא ִּדְמֵהיְמנּוָתא הּוא, ִזְמנָא ַחְדּתּוֵתי ְּדִסיֲהָרא

ָלא , ַאְתִקין ְסעּוָדָתא ְלכְֻּלהּו ְּבִנין, ּוְבַרָּתא ֲחָדא, ְלַמְלָּכא ַּדֲהוֹו ֵליּה ְּבִנין
, ָמאִרי, ַאְמַרת ְלַמְלָּכא, תַּכד ָאָתא. ִאְׁשְּתַכַחת ַהִהיא ְּבַרָּתא ַעל ָּפתֹוָרא

ְוִלי ָלא יָָהַבת חּוָלָקא , ְלָכל ַאַחי ְזִמינַת ְוָיָהַבת ְלָכל ַחד ָמאִנין ְיִדיָען
ָהא ֹּכָּלא . ָמנָא ִּדיָל ִיְׁשְּתַּכח ַעל ַחד ְּתֵרין, ַחָּיִי ְּבָרִתי, ָאַמר ֵליּה. ֵּבינְַייהּו

ַעל ַחד ְּתֵרין , ְּתַכח ְלָבַתר ִּביָדָהא חּוָלִקיןִאׁשְ . ִיְּתנּון ָל ֵמחּוָלֵקיהֹון
, ְוַעל ָּדא ִאְתְקֵרי ַּכָּלה, ִמֹּכָּלא ַנְטָלא חּוָלִקין, ַּכ ְּכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל. ִמֹּכָלא
ַּכ ִהיא , ַּכַכָּלה ְּדֻכְּלהּו ְמַזְמִנין ָלּה ָמאִנין ְוחּוָלִקין ְוַתְכִׁשיִטין. ְּכלּוָלא

ין ָלּה ְוֹכָּלא יֲָהבִ , ִּדיָלּה ְּבֹכָּלא) א חדוותא''נ(ַחְדּתּוֵתי , ְׂשָרֵאלְּכֶנֶסת יִ 
, ְּבַׁשֲעָתא ְּדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא ִאְׁשְּתַכח ְּבִעְטרֹוי ,ָּתא ֲחֵזי. חּוָלִקין ּוָמאִנין

ְּכֶנֶסת  ִאְתַעְּטָרת, ְוַכד אֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת. ֶחְדָווָתא ִּדְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל הּוא
ִאְתְקַׁשר ְּבַהאי , ּוְבִגין ְּדָכל ִקְׁשָרא ִּדְמֵהיְמנּוָתא, ִיְׂשָרֵאל ְּבִעְטִרין ִעָּלִאין

יֹום ֶאָחד . 'ְוָהיָה יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַלְייָ, ִּדְכִּתיב. ִאְקֵרי יֹום ֶאָחד, ִאיָלנָא
, ִקּׁשּוָרא ִּדְלֵעיָּלא. א ִּדְלֵעיָּלאְּבִקּׁשּורָ , ְּדְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל יֹום ֶאָחד, ַוַּדאי

, ַּדֲאִחיָדן. ְּתֵרין ְּדרֹוִעין ְוגּוָפא, ִקּׁשּוָרא ָאֳחָרא. ֵריָׁשא ְוגּוְלַגְלָּתא ּומֹוֵחי
) א בתרין''ס(, ְואֹוְקָמא ַרב ַהְמנּונָא. ֵמֵחיָלא ְּדֵריָׁשא) קשורא אחרא(

א כוליין ''נ(ְּתֵרין ַקָייִמין ). קשורא אחרא(ִּבְתַלת ְקִׁשיִרין ַּדֲאָבָהָתא 
, ְּתֵרין ַנֲחִלין, ִּבְתֵרין ַּדְרִּגין) בקיומא(, ְּדִאְתְמָׁשכּו ִּבְמַׁשח ְרבּות) דלתתא

הּוא , ִאיָלנָא ָּדא. ְּבפּום ַאָּמה, ְלַאָּפָקא ְּבַדְרָּגא ָאֳחָרא, ְלַאְכָנָׁשא ַזְרָעא
, ְוהּוא ְּבהֹון, ְוֹכָּלא ִמְתַקְּׁשָרן ֵּביּה, ֵניְּדָאִחיד ְלָכל הָ , ּגּוָפא ְּדֶאְמָצִעיָתא
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ְוָהא , ְּכֵדין הּוא ֶאָחד, ְוַכד ִאְזַּדְווַגת ֵּביּה ַמְטרֹוִניָתא. ְוַעל ָּדא ֹּכָּלא ַחד
ֶאָּלא . ַמאן ֲעֶצֶרת. ְּכִתיב ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ,ָּתא ֲחֵזי. אֹוִקיְמנָא ִמֵּלי
א ''ס(, ַמאי ֲעֶצֶרת, ִאְקֵרי ֲעֶצֶרת, ֹכָּלא ִמְתַקְּׁשָרן ַּכֲחָדאְּד , ְּבַההּוא ֲאַתר

ֶאָּלא . ַמאי ַטֲעָמא, ְוִאי ֵּתיָמא ָהָכא ְּדִאְקֵרי ֲעֶצֶרת. ְּכִניׁשּו) כנופיא כנישו
ִׁשְבִעים ָּפִרים , ְוַעל ָּדא. יֹוֵמי ְסעּוָדֵתי ְּדַעְנֵפי ִאיָלנָא ֲהווֹ , ְּבָכל ִאיּנּון יֹוִמין

. ְוֶחְדָווָתא ְּדאֹוַרְייָתא, ְּדִאיָלָנא ַמָּמׁש) דגופא(ֶחְדָווָתא , ְלָבַתר. ִאיּנּון
, ְּדִאיָלנָאֶחְדָווָתא , ֶחְדָווָתא ְּדאֹוַרְייָתא. ּוְבִגיֵניּה הּוא יֹוָמא ַחד ֲעֶצֶרת

ִרי הּוא ֶאָּלא ְּלקּוְדָׁשא ּבְ , ְוַעל ָּדא ֵלית חּוָלָקא ְּבַהאי יֹוָמא. ְּדהּוא ּגּוָפא
א ''ס(. ְוָלא ְלָאֳחָרא, ָלֶכם, ֲעֶצֶרת ִּתְהיֶה ָלֶכם, ְּבִגין ָּכ. ּוְכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל

לבתר חדוותא דאלנא ממש ובגיניה הוא יומא חד ולית חולקא בהאי יומא אלא 
אוף הכי בהאי . לקודשא בריך הוא וכנסת ישראל ועל דא כתיב עצרת תהיה לכם

ְּדָהא ) תא חדוותא דאלנא דהוא גופא וכלא אשתכח ביהיומא חדוותא דאריי
ַּבֲעֶצֶרת ַעל , ְוַעל ָּדא ָּתנֵינָן. ֹּכָּלא ִאְׁשְּתַכח ֵּביּה, ְּבַׁשֲעָתא ְּדַמְלָּכא ִאְׁשְּתַכח

ְּכָמה , ד ַוַּדאיֶאחָ , ְוָהא אּוְקמּוָה ְּבִגין ָּכ ֶאָחד ִאְקֵרי, ֵּפירֹות ָהִאיָלן
ֹסֶלת ', ִמּמֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ָּתִביאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְוגוֹ , ַמה ְּכִתיב ,ֵזיָּתא חֲ . ְּדַאָמָרן

ֶאָּלא ְּבִגין , )בכנסת ישראל(ַמאי ְׁשנָא ָהָכא ָחֵמץ . ִּתְהֶייָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפינָה
א ְּבִאיָלנָ, ְּדָהא ְּבִאיָלנָא ֲאִחיָדן ַעְנִפין, ְּבִאיָלָנא) וכן(ְּדֹכָּלא ֲאִחיָדן ֵּביּה 

ּוְבִגין . ֹּכָּלא ִאְׁשְּתַכח ֵּביּה, ִּדיִנין ַסִּגיִאין ְּבָכל ִסְטִרין, ְקִליִפין, ֲאִחיָדן ָעִלין
ָאַמר ִרִּבי  .ֵבי מֹוְתֵביּה ְּדַבר ָנׁשְּדהּוא ּבְ , ְמַכֵּפר ַעל ֵיֶצר ָהָרע, ְּדַהאי ִאיָלנָא

ְוהּוא ִאְׁשָּתְרָׁשא ַעל . ין ְלַתָּתאֵמַהאי ִאיָלָנא ִאְּתָזנּו ָּכל ְׁשָאר ִאיָלנִ , ֶאְלָעָזר
ָעֵליּה ְּכִתיב . ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְוָלא ַּפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ַחד נֲַהָרא ֲעִמיָקא

ְוַעל ָּדא ִאְקֵרי , ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו
ֲאָבל , ָהא אּוְקמּוהָ . ּוַמאי ְותֹוְמֶכיָה ְמאּוָּׁשר. 'ֵעץ ַחִּיים ִהיא ְוגוֹ , אֹוַרְייָתא

  . ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ְּבָאְׁשִרי ִּכי ִאְּׁשרּוִני ָּבנֹות, ְותֹוְמֶכיָה ְמאּוָּׁשר
ְּכִתיב ַהֵחֶפץ  .'ַצו ֶאת ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְוגוֹ 

ֵלית ְרעּוָתא ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי . 'ְזָבִחים ִּכְׁשמֹוַע ְּבקֹול ְיָי ְוגוֹ ַלְיָי ְּבעֹולֹות ּו
ֶאָּלא ָקְרָּבן ְּדִאיהּו ְּבִלי . ְוַעל חֹוֵביּה ַיְקִריב ָקְרָּבן, ְּדיֵחּוב ַּבר נָׁש, הּוא

, ִכיְוָקְרָּבן ָּתִמיד אּוף הָ , ְוִאְקֵרי ְׁשָלִמים, ָּדא ִאיהּו ָקְרָּבן ְׁשִלים, חֹוָבה
ִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה  ,ִרִּבי ַאָּבא ָּפַתח. ַּגב ִּדְמַכֵּפר ַעל חֹוִביןְוַאף ַעל  ִזְבֵחי ֱא

ָלא ִאְתְרֵעי ְּבָקְרָּבן , ִּדְרעּוָתא ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ַהאי ְקָרא אֹוְקמּוהָ . 'ְוגוֹ 
, י ָנָׁשא ָלא ַיְדֵעי ַמאי ָקַאְמֵריּוְבנֵ. ֶאָּלא רּוַח ִנְׁשָּבָרה, ְּדַּבר ָנׁש ַעל חֹובֹוי

, ְּדַכד ָאֵתי ַּבר ָנׁש ְלִאְסַּתֲאָבא ְּבחֹובֹוי, ְוָהִכי ְׁשַמְעָנא ִמּבּוִצינָא ַקִדיָׁשא
ְוָׁשִליט ָעֵליּה , ְוִאְתָּגֵאי ַעל ַּבר נָׁש, ִמִּסְטָרא ְּדִמְסֲאָבא, ַאְמִׁשי ָעֵליּה רּוחַ 

ְוָׁשִליט , ִאְתַּגָּבר ְּבֵחיֵליּה ְוִאְתָּתַקף, ָרא ִמְסֲאָבאְוַההּוא ִסְט . ְלָכל ְרעּוָתא
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 .ְמַדְּכִאין ֵליּה, ַּדְּכָאהָאֵתי ַּבר נָׁש ְוָׁשִליט ָעֵליּה ְלִאתְ . ָעֵליּה ִלְרעּוֵתיּה
יא ָּכל ַּכָּפָרה ִּדיֵליּה ַּתְליָ, ַאְקִריב ָקְרָּבֵניּה, ְּבִזְמנָא ְּדֲהָוה ֵּבי ַמְקְּדָׁשא ַקָּיים

. ּוָמִאי ֵליּה, ְוָתַבר ְלַההּוא רּוַח ִמּגֹו ָּגאּוָתא ִּדיֵליּה, ַעד ְּדִאְתֲחָרט, ָעֵליּה
, ְוַכד ִאְתַּבר ַההּוא רּוַח ִמְסֲאָבא. ְּדַההּוא ַּדְרָּגא ְּדִמְסֲאָבא, ְוָדא הּוא ְּתִבירּו
ְוִאי ָלא ִאְתַּבר . ְּדָקא ָיאּותְּבַרֲעָוא ּכַ  ָּדא ִאיהּו ְּדִאְתַקֵּבל, ְוָקִריב ָקְרָּבנֵיּה

ְּדָהא ָקְרְּבנָא ָּדא ָלאו , ּוְלַכְלֵּבי ִאְתְמַסר, ָלאו ָקְרָּבֵניּה ְּכלּום, ַההּוא רּוחַ 
ִהים ַּכְּדָקא יָאּות. ֶאָּלא ִמַכְלֵּבי, ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ּוְבִגין ָּכ ִזְבֵחי ֱא

ְוַעל ָּדא . ְוָלא ִיְׁשלֹוט, ר ַההּוא רּוָחא ִמְסֲאָבאְּדִיְתּבַ , הּוא רּוַח ִנְׁשָּבָרה
א ָיׁשּוב, ָעֵליּה ְּכִתיב, ַמאן ְּדִיְתַּבר ֵליּה ַּכְּדָקא ָיאּות ִליֱהִוי . רּוַח הֹוֵל ְו

, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב. ְּדָלא ְיתּוב ְלַגֵּביּה ְלָעְלִמין, ַההּוא ַּגְבָרא ְּבַאְבָטחּוָתא
א ָיׁשּו ְוָלא ִאְתַעּנֵג , ַההּוא ַּגְבָרא ְּדָלא ִאְתָּגֵאי, ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה. בְו

א ִתְבֶזה, ְּבִעּנּוִגין ְּדָעְלָמא ִהים  ַצו ֶאת ְּבנֵי . ִּביָקָרא ִאיהּו ְלַגֵּביּה, ֱא
ַּתֲאָבא ְּבִגין ְּדָלא ֵייעּול ַּגְרֵמיּה ְלִאסְ . ָּדא ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַמאי ַצו. ִיְׂשָרֵאל

  . ְּדִאיהּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש, ְּברּוַח ִמְסֲאָבא
ֲאָבל , ַהאי ְקָרא אֹוְקמּוהָ . 'ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחֹוִתי ַכָּלה ְוגוֹ  .ִרִּבי ֶאְלָעָזר ָּפַתח

. ְוֹכָּלא ִאְּתַמר, ָהָכא) א שית סדרין דקרבנא''ס(ִאית ְסָתִרים ְּבָקְרָּבנָא 
א ''ס. (ֵאיָמא, ְוַסָתְמת, ְּדָׁשִרית ִמָּלה, יָאּות הּוא, ִׁשְמעֹוןָאַמר ֵליּה ַרִּבי 
. ְואֹוִליְפָנא, ְּבִגין ַּדֲחֵמינָא ְּבִסְפָרא ְּדֲחנֹו ִמָּלה, ָאַמר) נסתמת אמאי

קּוְדָׁשא , ָאַמר ֹּכָּלא ַחד ִמָּלה. ְוַׁשְמַעתֵאיָמא ַהִהיא ִמָּלה ְּדָחִמית , ָאַמר
, ְּבִגין ְּדָכל ָקְרְּבִנין ְּדָעְלָמא ַּכד ַסְּלִקין, ָּבאִתי ְלַגִּני, ר ָּדאְּבִרי הּוא ָאמַ 

ְוֵהיַא . ָרָזא ְּדְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ֻּכְּלהּו ַעְייִלין ְלגֹו ִּגְנָתא ְּדֵעֶדן ְּבַקְדִמיָתא
, אֹוי ָעָלּהְּבַׁשֲעָתא ְּדַּבר ָנׁש אֹוֵדי ֶחטְ , ְּבַקְדִמיָתא ְוִׁשירּוָתא ְּדָקְרְבנָא

ֵהיַא ִאיּנּון , ַהְׁשָּתא ִאית ְלִאְסַּתְּכָלא. ּו ְּדָדֵמיּה ַעל ַמְדְּבָחאּוְנִכיסּו ּוְזִריק
ְוָהא יִַתיר , ּוַמאי ַטְעָמא ְּדָקְרְּבנָא ִּדְבֵהָמה. רּוִחין ַקִדיִׁשין ִאְתֲהנּון ֵמַהאי

ָאָתָבא ְּבִתּיּוְבָתא ַמאי ַטְעָמא ּולְ , ְלַתְבָרא ַּבר נָׁש ַההּוא רּוָחא, ֲהָוה ַסְגיָא
ְּבִגין , ֶאָּלא ָרָזא הּוא. יּה ְּבנּוָרא ְּדַמְדְּבָחאּוְלאֹוְקָדא לֵ , ְנִכיסּו ִּדְבֵהָמה

, ְוֶאֶלף טּוִרין ַאְכַלת ְּבָכל יֹוָמא, ְּדִאית ְּבֵהָמה ִּדְרִביָעא ַעל ֶאֶלף טּוִרין
ְּדִאית ְּבִעיָרא ָאִכיל , ְוַעל ָּדא ָּתנֵינָן. ָאֶלף ְוֻכְּלהּו ִאְקרּון ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי

, ְוֻכְּלהּו ָלִחי לֹון ַהִהיא ְּבֵהָמה ִּבְלִחיָכא ֲחָדא. ֵמֶאָּׁשא. ּוִמַּמה ֲהווֹ . ְּבִעיֵרי
ֶהי ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא ֵאל ַקּנָא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , ְוָכל ַמָּיא ְּדַיְרֵּדן. ִּכי ְיָי ֱא

, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִהיא ַעְבַדת ֵליּה ְּגִמיָעה ֲחָדא, ָלא ְּבִׁשית ְׁשִניןְּדַאְמ 
ִעָּקָרא , ֲחִמיָרא ְּדָכל ָהנֵי, ִסְתָרא ְּדִמָּלה. ַיִגיַח ַיְרֵּדן ֶאל ִּפיהּוִיְבָטח ִּכי 

א דרוחי ''ס(א ְּבִגין ְּדרּוָחא ִמַּנְייהּו ִמְתַפְּׁשטָ . ִויסֹוָדא ְלָהנֵי ְּבִעיֵרי ִּדְלַּתָּתא
. ְוִאְתָציָיר ַההּוא רּוָחא ְלַתָּתא ִּבְבִעיֵרי, ְלַתָּתא) דבעירי מנייהו אתפשטו
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ַסְּלָקא , ְוַההּוא רּוָחא ִּדְבִעיָרא ָּדא, ַאְייֵתי ְּבִעיָרא ְלָקְרְּבנָא, ְוַכד ָחב ַּבר ָנׁש
, ָכל ִאיּנּון ְּדִזינָא ָּדאוְ . ּוִמְתָּפַּׁשט ַההּוא רּוָחא ְּבֻכְּלהּו, ְוָתב ְלַאְתֵריּה

ְּדַההּוא ְלבּוָׁשא ְּדרּוָחא , ִמְתָקְרִבין ְוַאְתיָין ְוִאְתַהְניָין ֵמַההּוא ֶחְלָּבא ְוָדָמא
ְוכְֻלהֹון ). דלהון(ַההּוא רּוָחא ) בגין(ְּדָהא ִמִּסְטָרא ִּדְלהֹון ֲהָוה , ָּדא

, ְוָעאל ֶּדֶר ְוֶׁשט. ין ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁשְוִאְתַעְּבדּון ַסֵּניגֹוִר , ִאְתַהנּו ְוִאְּתָזנּו
ְּבִרי ְּבִרי , ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון.  ָקְרְּבָנא ִמן ַהְּבֵהָמהּוְבִגין ּכָ . ְּכָמה ְּדִאְּתַמר

. ֲעָל ִאְּתַמר ִיְׂשַמח ָאִבי ְוִאֶּמ ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּת, ְּלקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ָּדא , ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּת. ָּדא ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ְוִאֶּמ. ִּדְלֵעיָּלא, יִיְׂשַמח ָאבִ 

ָהא קּוְרָּבנָא , ֶאְלָעָזר ְּבִרי ֵאיָמא. ְּבָרֵתיּה ְּדִרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן יִָאיר ֲחִסיָדא
ָאַמר . ָּבנוֹ ְוִאם ִמן ָהעֹוף עֹוָלה ָקְר , ִּדְכִּתיב. ָקְרְּבנָא ְּדעֹוֵפי ַמאי, ִּדְבֵהָמה

ְוָלא . ִמָּלה ְּדעֹוֵפי, ֲאָבל ִאְסַּתַּכְלנָא ֵמַהאי ִמָּלה ִּדְבֵהָמה, ָלא ֲחֵמינָא, ֵליּה
יַאּות , ָאַמר ֵליּה ֶאְלָעָזר. ְוַעד ְּכַען ָלא ְׁשַמְענָא ,ְּבִגין ְּדָלא ֲחֵמינָא, ֵאיָמא
ַּבר , ְוָלא ִאְתְמָסרּו ְלַגָּלָאה, ָּמןֲאָבל ָרָזא ְּדָקְרְּבִנין ִסְתִרין ַסִּגיִאין ּתַ . ַאָמְרת

ָּדא , ִסְתָרא ְּדָקְרְּבִנין. ְּדָרָזא ְּדָמאֵריהֹון ָלא ִאְתַּכֵּסי ִמּנְַייהּו, ְלַזָּכֵאי ְקׁשֹוט
ִּדיּוְקִנין ָחקּוִקין ' ד. ַקִּדיִׁשין) א חיון''ס(ְלִאיּנּון ָמאִנין , ִאיהּו ִסְתָרא

. ְּפנֵי ֶנֶׁשר. ְּפֵני ׁשֹור. ּוְרְסיָיא ּוַּפְרָנָסא ְּדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשאְוָדא ִאיהּו ּכ, ְּבִכֵּסא
ְוָכל ַאְנִּפין ִמְסַּתְּכִלין ִאֵּלין . ְּפֵני ָאָדם ְּדָכִליל ְלֻכְּלהּו. ְּפֵני ָאָדם. ְּפֵני ַאְריֵה

, ְלַכָּמה ִסְטִרין ְוִרְבָוון ּוִמּנְַייהּו ִמְתַּפְּׁשָטן, ְוִאְתְּכִליָלן ִאֵּלין ְּבִאֵּלין, ְלִאֵּלין
ִאְתְּפָׁשט , ְּפֵני ׁשֹור. א ּוִמְניָינָא ְוֶחְׁשּבֹוןְּדֵלית לֹון ִׁשיעּורָ , ֵעיָּלא ְוַתָּתא

 ,ְוִאֵּלין ִאיּנּון, ְוִאְתְּכִליָלן ְּבַחד, ְלַאְרְּבָעה ַזְייִנין, ִלְבִעיֵרי רּוָחא ִמֵּניּה
ּוְבִגין ְּדִמְּנהֹון . ְוִאֵּלין ַקְייִמין ְלָקְרְּבנָא. ְוִעִּזים, ְוַעּתּוִדים, ּוְכָבִׂשים, ָּפִרים

ִמְתָקְרִבין , ִאיּנּון ַחָּייִלין ַקִּדיִׁשין ְּדִמְתַּפְּׁשֵטי ֵמַההּוא ְּפֵני ׁשֹור, ֲהווֹ 
ְוִאי ָלא ַּדֲהוּו . ְוִאְתֲהנּון ֵמַההּוא ְיסֹוָדא ּוְלבּוָׁשא ִּדְלהֹון, ִליסֹוָדא ִּדְלהֹון

ְּכַגְווָנא ַּדֲהִוי ַנְייָחא . ָּמןָלא ִמְתָקְרִבין ּתַ , ְלהּו ְיסֹוָדא ְּדַהאי ָעְלָמא
ְוִאְתְקִריַבת ְלַקְּבָלא רּוָחא , ֵמרּוֵחיהֹון ְּדַצִּדיַקָּייא, ִלְׁשִכיְנָּתא ַקִּדיָׁשא

ַּכ ִאֵּלין . ּוחַ ְּבִגין ְּדִמּנָּה ֲהָוה ַההּוא ר, ְוִאְתֲהנָָאת ִמּנֵיּה, ְּדַההּוא ַזָּכָאה
ְוִאְתֲהנּון ֵמַההּוא ְלבּוָׁשא ְּדִמְתָקְרֵבי , ִאְתֲהנּון ִמִּסְטָרא ִּדְיסֹוָדא ִּדְלהֹון

א כך אלין מתהנון מההוא לבושא ''ס(רּוַח ַמְלּבּוָׁשא ) א דהא''ס(, ֵליּה
ְּדרּוָחא ִּדְלהֹון  )דהא חלבא ודמא לבושא, דמתקרבו מסטרא דיסודא דלהון

. ְּפנֵי ֶנֶׁשר ִאְתְּפָׁשט ְלעֹוָפא רּוַח ִמֵּניּה. ָּכ ִאְתֲהנּון ִמַּנְייהּוּוְבִגין . ֲהָוה
ּוְבִגין ַּכ . ְּתֵרין רּוִחין, ְוָרָזא ָּדא ְועֹוף ְיעֹוֵפף. ְוֶנֶׁשר ִּבְתֵרין ִסְטִרין ִאיהּו

רזא דא ועוף ימינא ושמאלא ו. א ונשר בתרין סטרין איהו''ס(ִאְתְּפָׁשט ְונְַחָּתא 
ִמיִמיָנא ּוִמְּׂשָמאָלא ָקְרְּבנָא  )ובגין כך תרין רוחי מתפשטו מניה ונחתו, יעופף

ְּדִאיּנּון ִּבְקׁשֹוט , ָלא ִאְתְקִריב ֶאָּלא יֹונָה ְותֹוִרים, ִמָּכל ְסָטר ַּדְכָיא. ְּדעֹוֵפי
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א , ְוֵהם ִנְרָּדִפין. ִמָּכל ְׁשַאר עֹוִפין, ְלִזּוּוַגְייהּו ּוְמֵהיָמָנא ָּדא . רֹוְדִפיןְו
ְונְַחֵּתי ּוִמְתָקְרֵבי ִאיּנּון . ְוַעל ָּדא ָקְרְּבנָא ִמַּנְייהּו. נּוְקָבא ְלַבר זּוגוֹ , ְלָדא

ֵהי , ְוִאי ֵּתיָמא. סֹוָדא ְוִעָּקָרא ִּדְלהֹוןְוִאְתַהְניָין ִמּיְ , רּוִחין ַקִּדיִׁשין
ְלַכָּמה ִסְטִרין ַחָּייִלין ְּדֵלית , ִמַּׁשְפִניָנא ָּדא אוֹ , ִאְתְּפַׁשט ְזֵעיר ֵמַהאי יֹונָה

ַחד ְׁשָרָגא ָּדִקיק . ָּתא ֲחֵזי. אֹו ִמן ְּבִעיָרא ֲחָדא אּוף ָהִכי. לֹון ִׁשיעּוָרא
ַעד . ַאְדִליק ְלַרְבְרָבא, ִקיקּתּו ָאָעא ָּד . ִאְתַמְּלָייא ִמֵּניּה ָּכל ָעְלָמא, ָּדִליק

' ד, ַהְׁשָּתא ִאית ְלִמְׁשַאל. ְּתֵרין ִסְטִרין ְּדָחִקיִקין ְּבִכֵּסאָהָכא ָקְרְּבנָא מִ 
ֶאָּלא . ַמאי ַטְעָמא ֵלית ָקְרְּבִנין ֵמַאֲחָרִנין, ְּדָחקּוִקין ְּבִכֵּסא, ִּדיּוְקִנין ִאיּנּון

נָא ְּבַׁשֲעָתא ְּדָקְרּבְ , ַאְריֵה ָחקּוק ְּבכּוְרְסיָיא. וַּדאי ִמֻּכְּלהּו ִאית ָקְרְּבנָא
ָאָדם ָחקּוק . ְוָאִכיל ְוִאְתנֲֵהי ִמַּתָּמן, ַאְריֵה נִָחית ְוָעאל ְּבֶאָּׁשא, ְׁשִלים

ְוָאָדם , ּוַמְקִריב ַּתָּמן רּוֵחיּה ְוִנְׁשָמֵתיּה, ָאָדם ִעָּקָרא ְּדֹכָּלא, ְּבכּוְרְסיָיא
ְוִאְתֲהנֵי ִמּנֵיּה , יּהְוָכל ִזינָא ִאְתְקִריב ְלִזינֵ, ִעָּלָאה ִאְתֲהֵני ֵמָאָדם ַּתָּתָאה

ָהא ַאְרֵיה ְּדֵלית ֵליּה ְיסֹוָדא , ְוִאי ֵּתיָמא. ּוִמיסֹוָדא ִּדיֵליּה, ָּמׁשִמִדיֵליּה מַ 
ּוְבִגין ָּכ , ְּדָהא ִליִמינָא ֲהִוי, ַאְריֵה ָּכִליל ְּבכְֻּלהּו. ְלַתָּתא ְּבַההּוא ָקְרְּבָנא

ְּבִגין ִּדיִמינָא , ִמִּזינֵיּה) א מניה''ס(ָאְכִלין ְוָכל ְׁשַאר ָלא , ָאִכיל ְּבֻכְּלהּו
ּוְבִגין ָּכ , ִמְתָקְרִבין ְלָקְרְּבָנא, ִּדיּוְקִנין ְּדָחקּוִקין ַּבִּכֵּסא' ָהא ָּכל ד. הּוא

ְּכֵדין נַַחת רּוַח , ְוַכד ִאְתֲהנּון ֵמִעָּקָרא ִויסֹוָדא ִּדְלהֹון. ֲהִוי ָקְרְּבָנא ְׁשִלים
) א אינון''ס(ָיֲהֵבי , ַּכֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְוִיְׂשָרֵאֵלי. א ּבּוִציִנין ִעָלִאיןְדְלקָ ְלַא

' ְוָכל ַּדְרָּגא ָיִהיב ִליסֹוֵדיּה ד. ְיסֹוָדא ְוִעָּקָרא ְלִאיּנּון ַּדְרִּגין ִעָּלִאין ִּדְלהֹון
ּוִמְתָקְרֵבי , ֵניּהִּכְדַאָמָרן ִזינָא ָלֳקֵבל ִזי. ִּדיּוְקִנין ְּדכּוְרְסיָיא ְּבַקְדִמיָתא
ְּפֵני ׁשֹור ּכְֻּלהּו ָּפִנים ְּדִמְתָּפְׁשָטן ְלִאיּנּון . ִאיּנּון ְּבַקְדִמיָתא ִזינָא ְלִזינֵיּה

, ְּפנֵי ֶנֶׁשר. ּכְֻּלהּו ִמְתָקְרֵבי ְלִעָקָרא ִויסֹוָדא ִּדְלהֹון, ִזיִנין ִּכְדָקַאְמָרן
ְּדַמְקִריב רּוֵחיּה ְוִנְׁשָמֵתיּה , ְּפֵני ָאָדם. ִּכְדַאָמָרן, ְּפֵני ַאְריֵה. ִּכְדַאָמָרן

  .ִריב ְלַגֵּבי ָאָדם ִעָּלָאהִמְתְק 
ַההּוא ְּדָעאל . ִמְתָקֵריב ְלַגֵּבי ַּכֲהָנא ִעָּלָאה ,ַּכֲהנָא ִּדְמיֵַחד ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא

ְנִהירּו ְּדַאְנִּפין ְוַאְדִליק ְּבִתּקּוֵניּה ּבִ , ְוִאְתְקִריב ָּדא. ְלֵבית ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים
ַההּוא , ֵליָוֵאי ִּדי ְמַנְּגֵני ְּבֶחְדָוה. ְלַקְדמּות ַּכֲהנָא ִּדְלַּתָּתא, )א דאתוון''ס(

ַעל ) א דקיימו''ס(, ִיְׂשָרֵאל ְּדָקִריב. ְוַאְנִהיר ַאְנִּפין, ִסְטָרא ִּדְלהֹון ַחֵּדי
ִאְּתַער ְלַגַּבְייהּו ִיְׂשָרֵאל . ֲהָוהְּדָהא ְצלֹוָתא ַעל ֹּכָּלא , ָקְרְּבָנא ִּבְצלֹוָתא

ָּכל . ְוַאְנִהיר ַאְנִּפין, יָׁשאַקִּד ) א חוטמא''ס(ְסָתָמא , )א עילאה''ס(ָסָבא 
ְוָכל ִמָּלה ָּבַתר ְיסֹוָדא ִּדיֵליּה ַאְזָלא ְוַאְּתֲערּו ַּדְרִּגין ַּתָּתִאין , ִזינָא ְלִזיֵניּה

ְוַאְּתֲערּו ַּדְרִּגין ְּדָחִקיִקין , ב ְּדכְֻּלהּו ִמְתָעִריןְוַאף ַעל ּגַ , ְלַדְרִּגין ִעָּלִאין
, ְוִאיּנּון ַּדְרִּגין ִעָּלִאין ְּדִמַּטְּמָרן. ְיסֹוָדא ִּדְלהֹון, ְלַגֵּבי ַּדְרִּגין ְּדַאְרָעא, ַּבִּכֵּסא

ּו ְלַחד ִמַּנְייהּו ֲאָבל ֵלית ְרׁש. ּוִמְתַעְּדֵני, ֻּכְּלהּו ִמְתָעֵרי ּוִמְתָקְרֵבי ִלְסעּוָדָתא
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ְוָלא , ּוְלִמְתֲהנֵי ׁשּום ֲהנָָאה, ְוָלא ְלַדְרֵּגי ַּתָּתֵאי, ָלא ְלַדְרֵּגי ִעָּלֵאי, ְלֵמיַכל
  . ְויִָהיב לֹון ְרׁשּו, ֲהֵניַעד ְּדַמְלָּכא ִעָּלָאה ָאִכיל ְוִאתְ , ְלאֹוִׁשיט ְיָדא ְּבָקְרָּבָנא
ְוַהְיינּו ). כדקא יאות(ד ְוַחד ִאְתֲהנֵי ְוָאִכיל ָּכל חַ , ְלָבַתר ְּדָיַהב לֹון ְרׁשּו

מֹוִרי ִעם . ִאֵּלין ִאיּנּון ַּדְרִּגין ִעָּלִאין, ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְּבָׂשִמי, ִּדְכִּתיב
בירכא , א דא דרועא ימינא''ס. (ַאְכֵלי ְוִאְתֲהנֵי ַּכְּדָקא יָאּות, ְּבָׂשִמי

ָּדא ֲאִכיָלה ַּכְּדָקא , ָּדא ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל, ִׁשיָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם ִּדבְ ). שמאלא
ָהא . ְּבַיְרָכא ְיִמיָנא, ָּדא ְּדרֹוָעא ְׂשָמאָלא, ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ָיאּות

ְּדִאְתֲהֵני ְּבהּו ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא , ִעָּלִאין) א קרבנין''ס(ֻּכְּלהּו ַּדְרִּגין 
ַעד ָהָכא ֵמיְכָלא ְּדַמְלָּכא . א ִּדיֵליּה ַוֲהָנָאה ִּדיֵליּהְוָדא ֵמיְכלָ . ְּבַקְדִמיָתא

ִּדיּוְקִנין ְּדָחִקיִקין ' יִָהיב ְרׁשּו ְלד, ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה. ִעָּלָאה ְּבַקְדִמיָתא
ֲהָדא הּוא . ְלִאְתֲהנֵי ּוְלֵמיַכל, ּוְלָכל ִאיּנּון ְּדִמְתָּפְּׁשָטן ִמַּנְייהּו, ְּבכּוְרְסיָיא

ִאֵּלין ִאיּנּון ַאְרַּבע , ִאְכלּו ֵרִעים. ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים, ְכִתיבִד 
ְוֻכְּלהּו , ָּכל ִאיּנּון ְּדִמְתַּפְּׁשֵטי ִמַּנְייהּו, ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים. ִּדיּוְקִנין ְּדַאָמָרן

ְוָעְלִמין ּכְֻּלהּו , ְוַאְנִהירּו ַאְנִּפין, תְוִאְתֲהנּון ַּכְּדָקא יָאּו, ַאְכֵלי ּוִמְתַּפְּׁשֵטי
ִּביסֹוָדא , ּוֵבין ַּדְרִּגין ַּתָּתִאין, ֵּבין ַּדְרִּגין ִעָּלִאין, ְוָכל ַחד ְוַחד, ְּבֶחְדָוה

  . ָקְרְּבנָא ַּכְּדָקא ֲחֵזיָּדא ִאיהּו ָרָזא ְוִסְתָרא ְּד . ִּדְלהֹון ִמְתָקְרִבין ּוִמְתֲהִנין
ָאַמר ִרִּבי . ְוִאְׁשְּתָטחּו ַקֵּמיּה, ֶאְלָעָזר וִרִּבי ַאָּבא ּוְׁשַאר ַחְבַרָּייאָאתּו ִרִּבי 

ֶאָּלא ְּדָאַמר קּוְדָׁשא , ִאְלָמֵלא ָלא ִאְתְמַסר אֹוַרְייָתא ְּבטּוָרא ְּדִסינַי, ַאָּבא
ַווי ַּכד . אַּדֵיי ְלָעְלמָ , ָהא ַּבר יֹוָחאי אֹוַרְייָתא ְוִסְתִרין ִּדיִלי, ְּבִרי הּוא

ֹּכָּלא ִיְתֲחַׁש ֵמַההּוא , ַמן יְַנִהיר ּבּוִציִנין ְּדאֹוַרְייָתא. ִּתְסָּתַּלק ִמן ָעְלָמא
ְּדַרִּבי , ָלא ִליֱהֵוי ָּדָרא ְּכָדָרא ָּדא, ְּדָהא ַעד ְּדֵייֵתי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא. יֹוָמא

  . ִׁשְמעֹון ָׁשִרי ְּבַגִּויּה
ַעד , ָאִסיר ֵליּה ְלַּבר נָׁש ִלְטעֹום ְּכלּום, ַעל ָרָזא ָּדא ,ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון

, ְּכַגְוונָא ָּדא, ְצלֹוָתא ְּדַּבר ָנׁש. ְצלֹוָתא. ּוַמה ִאיהּו, ְּדֵייכּול ַמְלָּכא ִעָּלָאה
, ַעל ִאיּנּון ִּבְריָין, ְמַזְמִנין ְלִדּיּוְקִנין ְּדָחִקיִקין ְּבכּוְרְסָייא, ְּבַקְדִמיָתא

ְלָקְרְּבנָא ִּבְרָיין ְּדרּוָחא ִּדְלהֹון , ַעל עֹוֵפי ּוְבִעיֵרי, ִמְתַּפְּׁשֵטי רּוִחין ִּדְלהֹוןְּד 
ְּדָהא ִּבְרָיין , ְוַהְיינּו ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ְייָ , ְיסֹוָדא ְּבַהאי ָעְלָמא ִמַּנְייהּו

, ָעַלְייהּו ַאְרַּבע ִּדיּוְקִניןִמְתְּפַּׁשט , ְּדִאְתַחְזיָין ְלָקְרְּבנָא רּוָחא ִּדיְלהֹון
ְוָכל , ְוָהאֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ַהֹּקֶדׁש, ְוַהְיינּו ְּדָקָאַמָרן. ְמַזְּמָנן ַעל ָקְרְּבִנין ִאֵּלין

ּוְלָבַתר ַּכֲהנָא ַרָּבא ְּדָקא . ִמַּנְייהּו ִאיּנּון ַחָּייִלין ַאֲחָרִנין ְּדָקא ִמְתַּפְּׁשֵטי
ִיחּוָדא ְּדָקא . 'ַהְיינּו ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבָּתנּו ְוכּו, יָׁשאְמַייֵחד ְׁשָמא ַקִּד 

ֵהינּו ְיָי ֶאָחד, ְמַייֵחד ְּדָקא , ּוְלָבַתר ֵליָוֵאי. ַהְיינּו ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיָי ֱא
. 'גוֹ ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה וְ ', ַהְיינּו ְוָהיָה ִאם ָׁשמֹוַע ְוגוֹ , ִמְתָעֵרי ְלִנּגּונָא

, ָּדא) א לאתערא סטרא''ס(ְּבִגין ְלַאְסָתָרא ִסְתָרא , ָּדא ִנּגּונָא ְּדֵליָוֵאי
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ִיְׂשָרֵאל ָסָבא , ָּדא ֱאֶמת ְויִַּציב ְוָנכֹון, ּוְלָבַתר ִיְׂשָרֵאל. ְּבקֹוְרָּבָנא ָּדא
ָּלִאין ַּדְרִּגין עִ ' ְּדִאיִהי י) קרבנא עילאה הא דרגין(, ְּדַקְּייָמא ַעל ָקְרְּבנָא

, ֲאָבל ֵלית ְרׁשּו ְלַחד ִמּנְַייהּו ְלֵמיַכל. ַקְּייָמא ַעל ָּפתֹוָרא, אְּפִניָמִאין ְּדֹכּלָ 
' ְוג, ִראׁשֹונֹות' ְוַהְיינּו ג. ַעד ְּדַמְלָּכא ִעָּלָאה ָאִכיל, ּוְלאֹוִׁשיט ְיָדא ְלָקְרְּבָנא

ּוְלָכל ִאיּנּון ִסְטִרין , ִּדיּוְקִנין' דיִָהיב ְרׁשּו לְ , ֵּכיָון ְּדִאיהּו ָאִכיל. ַאֲחרֹונֹות
ְּדִאיהּו ִּדּיּוְקנָא ְּדָכִליל ָּכל ְׁשַאר , ְּכֵדין ָאָדם. ְלֵמיַכל, ְרָׁשן ִמַּנְייהּוְּדִמְתּפָ 

ּוָמִסיר ַּגְרֵמיּה ְורּוֵחיּה ְלַגֵּבי ָאָדם , ָמִאי ְונִָפיל ַעל ַאְנּפֹוי, ִּדיּוְקִנין
ְלַאְּתָעָרא ֵליּה , ְּדָכִליל ָּכל ִּדיּוְקִנין, יָמא ַעל ִאיּנּון ִּדיּוְקִניןְּדַקּיְ , ִּדְלֵעיָּלא

ִּדיּוְקִנין ) תלת(ְלַאְּתָעָרא , ְוַהְיינּו ֵאֶלי ְיָי ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא, ָעֵליּה ַּכְּדָקא ֲחֵזי
. ינּו יִַּביעּוְוַהיְ ) תהלה לדוד. (ְוָכל ִאיּנּון ְּדִמְתַּפְּׁשֵטי ִמַּנְייהּו, ַאֲחָרִנין

ְוַחד ַּכְּדָקא ֲחֵזי  ְוכְֻּלהּו ַאְכִלין ְוִאְתַהְניָין ָּכל ַחד. ְיַדֵּברּו. ֹיאֵמרּו. ְיַרּנֵנּו
ֲהָדא , )א דלביה''ס(ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה ֵליָמא ַּבר ָנׁש ָעאקּו ִּדיֵליּה ֵּביּה . ֵליּה

, עּוַּבְרָּתא ְּדיְָתָבא ְּבָעאקּוּכְ ) עאקו. (יַַעְנ ְיָי ְּביֹום ָצָרה, הּוא ִדְכִתיב
י ָהָעם ְוַעל ָּדא ְּכִתיב ַאְׁשרֵ . ְלִאְתַהְּפָכא ֻּכְּלהֹון ַסֵּניגֹוִרין ָעֵליּה ְּדַּבר ָנׁש

  . 'ֶׁשָּכָכה לֹו ְוגוֹ 
ָאַמר ֵליּה ְׁשָלָמא ָעֵליּה , ָּפַגע ֵּביּה ֵאִלָּיהּו, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ִלְטֶבְריָא

. ְּבַמאי ָקא ָעִסיק קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִּבְרִקיָעא, ָאַמר ֵליּה ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ֹמרְּד 
, ַזָּכָאה ַאְנּתְ , ְוָאַמר ִמִּלין ַחָדִּתין ִמְּׁשָמ, ָאַמר ֵליּה ְּבָקְרָּבנֹות ָעִסיק
. ְלַאְסְּכָמא, ִמָנּוִמָּלה ֲחָדא ָּבֵעינָא ְלִמְׁשַאל , ַוֲאֵתיָנא ְלַאְקְּדָמא ְל ְׁשָלם

ָעְלָמא ְּדָאֵתי ֵלית ֵּביּה ֲאִכיָלה , ִּבְמִתיְבָּתא ִּדְרִקיָעא ְׁשֶאְלָּתא ָׁשִאילּו
ָאַכְלִּתי יְַעִרי ִעם ִּדְבִׁשי ', ְוָהא ְּכִתיב ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחֹוִתי ַכָּלה ְוגוֹ , ּוְׁשִתָּיה

ִאיהּו ָאַמר ָאַכְלִּתי יְַעִרי ִעם ִּדְבִׁשי , הַמאן ְּדֵלית ֵּביּה ֲאִכיָלה ּוְׁשִתּיָ . 'ְוגוֹ 
ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַמאי ָקא , ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי

. ָהא ַּבר יֹוָחאי ֵייָּמא, ָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ָאַמר ֵליּה. ָאִתיב לֹון
ַּכָמה ֲחִביבּו ִחֵּבב קּוְדָׁשא ְּבִרי , ר ַרִּבי ִׁשְמעֹוןָאמַ . ַוֲאֵתיָנא ְלִמְׁשַאל ִמָנ

ָׁשֵני עֹוָבדֹוי ִמַּמה , ּוִמְּסִגיאּו ִּדְרִחימּו ְּדָרִחים ָלּה, הּוא ִלְכנֶֶסת ִיְׂשָרֵאל
ְּבִגין , ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדָלאו אֹוְרחֹוי ְּבֵמיְכָלא ּוִמְׁשְּתָּייא. ְּדהּוא ָעִביד

ַּכָּלה ַעְייַלת . ָעִביד ְרעּוָתּה, הֹוִאיל ְוָאֵתי ְלַגָּבּה. ָאִכיל ְוָׁשָתה, ְרִחימּוָתא
ַאף ַעל ַּגב ְּדָלאו , ֵלית ִּדין ְּדיֵיכּול ֲחָתָנּה ַּבֲהָדּה, ּוָבָעת ְלֵמיַכל, ַלחּוָּפה

ִאיל הוֹ . ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחֹוִתי ַכָּלה. ָאְרֵחיּה ְלֶמְעַּבד ָהִכי
. 'יְַעִרי ִעם ִּדְבִׁשי ְוגוֹ ָאַכְלִּתי , ּוְלֵמיַעל ַּבֲהָדּה ַלחּוָּפה, ַוֲאֵתיָנא ְלַגָּבּה
ְוָׁשֵּני עֹוָבדֹוי ִמַּמה ְּדָאְרחֹוי , ְּדַזִּמין ְּלקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְוַיְלֵפיָנן ִמָּדִוד

ַזִּמין . ִּביל ְוָעִביד ְרעּוֵתיּהְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא קַ , ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא
קּוָמה ְייָ ִלְמנּוָחֶת ַאָּתה , ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב, ְלַמְלָּכא ּוַמְטרֹוִניָתא ַּבֲהֵדיּה
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ָׁשֵּני , ְּבִגין ְּדָלא ְלַאְפְרָׁשא לֹון, ַמְלָּכא ּוַמְטרֹוִניָתא ַּכֲחָדא. ַוֲארֹון עּוֶּז
ֹּכֲהנֶי ִיְלְּבׁשּו ֶצֶדק , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַמְלָּכאּנֵי עֹוָבִדין ְּד ְוׁשָ , ָמאִנין

, ְלִוֶּיי ִמָּבֵעי ֵליּה, ֹּכֲהנֶי ִיְלְּבׁשּו ֶצֶדק', ַוֲחִסיֶדי ְיַרֵּננּו ַּבֲעבּור ָּדִוד ְוגוֹ 
, ּו ִמָּבֵעי ֵליּהְלִוֶּיי ְיַרּנֵנ, ַוֲחִסיֶדי ְיַרֵּננּו. ְּדָהא ֶצֶדק ִמִּסְטָרא ְּדֵליָוֵאי ִאיהּו

, ֹּכֲהֶני ַוֲחִסיֶדי, ְוִאיהּו ָׁשּנֵי ְוָאַמר, ְּדָהא ִרָּנה ְוִזְמָרה ְּבֵליָוֵאי ִניְנהּו
ָּדִוד ָלאו אֹוַרח , ָאַמר ֵליּה קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. יּנּון ִמִּסְטָרא ִּדיִמינָאְּדאִ 

ִּתּקּונָא . ֶּד ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶחַּבֲעבּור ָּדִוד ַעבְ , ָאַמר ָּדִוד. ִּדיִלי ָהִכי
ִאית ִלי , הֹוִאיל ְוַזִמיַנת ִלי, ָּדִוד, ָאַמר ֵליּה. ָלא ְּתָׁשֵנּה ֵליּה, ַּדֲאָנא ַּתִּקינַת

ְּדַמאן , אֹוְרָחא ְּדָעְלָמא, ְוַיְלֵפיָנן ֵמַהאי. ְוָלאו ְרעּוִתי, ְלֶמְעַּבד ְרעּוָת
ַאף ַעל , ִאית ֵליּה ְלֶמְעַּבד ְרעּוֵתיּה, ַההּוא ְּדָאֵתי ְלַגֵּביּה, ִּדְמַזֵּמן ְלַאֲחָרא

הֹוִאיל ְוָאָתא ָחָתן ', ַּכ ַוִּיַּקח ֵמַאְבנֵי ַהָּמקֹום ְוגוֹ . ב ְּדָלאו אֹוְרֵחיּה ְּבַכּגַ 
, תֹותֶאָּלא ְּבָכִרים ּוְכסָ . ַאף ַעל ַּגב ְּדָלאו אֹוְרֵחיּה ְלִמְׁשַּכב, ְלַגֵּבי ַּכָּלה

ֲהָדא הּוא . ֹּכָּלא ְיַקֵּבל ִּבְרעּוָתא ְּדִלָּבא, ְוִאיִהי יֲָהָבּה ֵליּה ֲאָבִנין ְלִמְׁשַּכב
ב ְּדָלאו אֹוְרֵחיּה ַאף ַעל ּגַ , ַעל ִאיּנּון ֲאָבִנין, ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא, ִדְכִתיב

, ִׁשי ַאף ַעל ַּגב ְּדָלאו ָאְרחֹוי ְּבַכָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם ִּדבְ , אּוף ָנֵמי ָהָכא. ְּבַכ
. ְוִעם ָּכל ָּדא ְּבֵביָתא ְּדַכָּלה ְוָלא ַּבֲאָתר ַאֲחָרא. ְּבִגין ְרִחימּו ְּדַכָּלה

, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַּבֲאָתר ִּדיָלּה ָאִכיל ְוָׁשֵתי, ְּבַאְתֵריּה ָלא ָאִכיל ְוָלא ָׁשֵתי
ָלא ַאְכלּו ְוָלא , ָׁשַדר קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלַאְבָרָהםַמְלֲאִכין ְּד . ָּבאִתי ְלַגִּני

ִמָּלה , ַחֶּיי. ִרִּבי, ָאַמר ֵליּה. ְּבִגין ַאְבָרָהם ַאְכלּו ְוָׁשתּו, ָׁשתּו ְּבַאְתַרְייהּו
, ּוְבִגין ְּדָלא ְלֶמְחָזק ִטיבּו ְלַגְרֵמיּה, ָּדא ָּבֵעי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלֵמיַמר

ְּדָמאָר , ַזָּכָאה ַאְנְּת ְּבָעְלָמא, ָסִליק ִמָּלה ְלַגְרָמ, ֵּמי ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאלקַ 
ִהים, ְוָעָל ְּכִתיב. ִמְׁשְּתַּבח ָּב ְלֵעיָּלא   . ַצִּדיק מֹוֵׁשל ִיְרַאת ֱא

ְוִאית , ת ָעָׁשןְּבָקְרָּבנָא ִאי, ִרִּבי יּוָדִאי ָאַמר ',ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ְוגוֹ 
. ִּכי ָאז ְיְעַׁשן ַאף ְייָ, ִּדְכִּתיב. ִאיּנּון ָמאֵרי ְּדרּוְגָזא: ָעָׁשן. ְוִאית ִניֹחחַ , ֵריחַ 

ִאיּנּון ְּדִאְקרּון : ֵריחַ . ְּבחֹוָטָמא ִאיהּו, ְוָעָׁשן רּוְגָזא. ִאיּנּון ִאְתֲהנּון ֵמָעָׁשן
ְוֵריַח ַאֵּפי , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּוִחיםַּכַּתּפ, ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא. ַּתּפּוִחין

. ָּדא ֹּבֶקר ְּדַאְבָרָהם. ַמאי ַבֹּבֶקר. ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר. ַּכַּתּפּוִחים
ָאַמר ִרִּבי . ְמָנָלן ְּדַהאי ֹּבֶקר ְּדַאְבָרָהם הּוא. ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר, ִּדְכִּתיב
ְוָדא , ֶאָּלא ַהֹּבֶקר אֹור, ֹּבֶקר אֹור ָלא ְּכִתיב. ַהֹּבֶקר אֹור, ָהָכאמֵ , ֶאְלָעָזר

ְוַעל ָּדא , ְּדָבָרא קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְּבעֹוָבָדא ִּדְבֵראִׁשית, אֹור ַקְדָמָאה
ִאְתְקִריב , ְוָלֳקֵבל ֹּבֶקר ְּדַאְבָרָהם. ַבֹּבֶקר ְּדִאְׁשְּתמֹוָדָעא, ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר

ְוָלֳקֵבל ֶעֶרב ְּדִיְצָחק , ָּדא ִיְצָחק, ָקְרָּבן ְּדֵבין ָהַעְרַּבִים. ְרְּבָנא ָּדאקָ 
ְוֶעֶרב . ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב, ִּדְכִּתיב. ְמָנָלן. ִאְתְקִריב

  . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּדִיְצָחק הּוא
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ָאַמר . ְּבַההּוא ֶׁשֶמן ְּדנִָגיד ְוָנִפיק ִמְּלֵעיָּלא, ןְּבֶׁשמֶ  ,ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית
ְּדֵכיָון . ֶאָּלא ָרָזא ִעָּלָאה ִאיהּו. ֲאָבל ַמאי ָּכִתית. יָאּות ַאְמַרת, ַרִּבי ִׁשְמעֹון
, ֶאָּלא ֶרֶמז הּוא ְּדָקא ָרִמיז ְלַׁשְּמָׁשא ְּבנּוְקָּבא. ַמאי ָּכִתית, ְּדִאיהּו ֶׁשֶמן

א ''ס(ָלא ֲהִוי ֶאָּלא ָּכִתית , ְלַגָּבּה ֶׁשֶמן ָּכִתית ַּכְּדָקא ָיאּות ָלּה ְלַאְנְּגָדא
דקא רמיז לאנגדא לגבה שמן כתית כדקא יאות , אלא רזא עלאה הוא

ּוְלַאְמָׁשָכא ַההּוא ְנִגידּו , ְּדִאיּנּון ַׁשְייִפין ְּדגּוָפא, ְלַאָּפָקא ִמֵּזיִתים, )לה
ְוַצִדיק ִאיהּו ְּדָכִתיׁש ) לא הוי אלא כתית. (יָפא ְוַׁשְייָפאְּבָכל ַׁשיְ , ִמְּלֵעיָּלא
ְמַׁשח , ְּדִאיּנּון ֵזיִתין ַקִדיִׁשין, ְוַאִּפיק ִמָּכל ִאיּנּון ַׁשְייִפין ִעָּלִאין, ְּכִתיִׁשין

ָלא ִיּפּוק ַההּוא , ְוִאי ָלא ָּכִתיׁש. ְלַגֵּבי נּוְקֵביּה, ְרבּו ְּבִתיאּוְבָתא ְׁשִלים
ָלא ִאְתֲהנֵי ִמֵּניּה , ְוַההּוא ְנִגידּו, ֶאָּלא ְּבָלא ִּתיאּוְבָתא ְּדַׁשְייִפין, ְׁשָחאִמ 

ְוַעל . ַעד ְּדְתֵהא ְּבלּוָלה ִמּנֵיּה ִמָּכל ַׁשְייִפין, ְוָלא ֲהִוי ַּכְּדָקא יָאּות, נּוְקָּבא
  . יּהְלִאְתֲהנָָאה ּוְלִאְתְזנָא ִמּנֵ, ָּדא ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית

ַוָדאי ִאְּתַמר , ַּכָּמה ְמִתיִקין ִמיָל, ּבּוִּצינָא ַקִדיָׁשא ,ָאַמר ַרְעיָא ְמֵהיָמנָא
ְּבלּוָלה , ְּבאֹוַרְייָתא ְדְּבַעל ֶּפה, ְוִאְּתַמר ָהָתם. ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית, ָהָכא

. ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית, ינָאְועֹוד ִאית ָרָזא ִּתְניָ. ַּבַּתְלמּוד, ַּבִמְׁשנָה, ַּבִמְקָרא
ֶאָּלא ְלַמאן ְּדָסִביל ַּכָמה ַמְכְּתִׁשין . ַוַּדאי ָלאו אֹוַרְייָתא ִאיִהי ְּבלּוָלה

ֶאָּלא , ְּדֵלית אֹוַרְייָתא ִמְתַקֶּייֶמת, ְּכָמה ְּדאּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ְּבִגינָּה
ִּבְזַמן ֶׁשַאָּתה ְמַכֵתת ַרְגֶלי , עֹוד ָאְמרּווְ . ְּבִמי ְׁשֵמִמית ַּגְרֵמיּה ָעָלּה

, ְועֹוד ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית. ה ִלְראֹות ְּפֵני ְׁשִכיָנהִּתְזּכֶ , ִמְּמִדינָה ַלְמִדיָנה
ְועֹוד ְּבלּוָלה . ּוַמִים ַּבְּמׂשּוָרה ִּתְׁשֶּתה, ָּדא הּוא ִּדְמַקֵּיים ַּפת ַּבֶמַלח ֹּתאַכל

ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמְּפָׁשֵעינּו ְמדּוָּכא , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִתיתְּבֶׁשֶמן ּכָ 
ְּדָנִגיד ִטִּפין , ָּדא ַּצִדיק ַחי ָעְלִמין, ְועֹוד ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית. ֵמֲעֹונֹוֵתינּו

רֹון ְּדִאיּנּון ַחד ִעּׂשָ , ִמּמֹוָחא ִעָּלָאה, ְּדִאיּנּון ִּפירּוִרין ַּכֵּזיִתים, ַקִדיִׁשין
ָׁשה ֶעְׂשרֹוִנים ַלָּפר. 'י' י, ּוְׁשנֵי ֶעְׂשרֹוִנים. 'ָלֳקֵבל י ְוִאיּנּון . 'י' י' י, ּוְׁש

ְוָרָזא ְּדִמָּלה . ָׁשה ֶעְׂשרֹוִנים ַלָּפרּוׁשְ , ֶעְׂשרֹוִנים ָלַאִיל' וב, ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש
. ֶׁשֵאין עֹוִלין ְּכנְֶגָדּה ִטַּפִּיים, ָלהֵאין ִטָּפה יֹוֶרֶדת ִמְּלַמעְ , ָאְמרּו ְּבַתֲעִניֹות

. ַחד מֹוַח ַהִזָּכרֹון. ְוִאיּנּון ְּבָרָזא ָּדא ֹג ּוְרִמיזּו ִּדיְלהֹון ְלָקֵבל ְתָלת מֹוִחין
ַהִּדְמיֹון ְוַהִזָּכרֹון ָסְלִקין . ְתִליָתָאה מֹוַח ַהִּדְמיֹון. ִּתְנָייָנא מֹוַח ַהַמֲחָׁשָבה

ִבית ַנְחָתא ַעל ִלָּבא ּוְמַקְּבִלין ָלּה ָעַלְייהּו ְּכַמְלָּכא ְּבִגין ִמן ִלָּבא ַהָמְחׁשָ 
ְּדָהאי ָאָדם ְדִאיהּו ַמֲחָׁשָבה ְדָרִכיב ְוָׁשִליט ַעל ֵחיָוא ְתִליָתָאה ְוָנִחית ֲעָלּה 

י ְלַגֵּבי ְתֵרין ֵחיָוון ּוַפְתִחין ַגְדַפְייהּו ְלַקְּבָלא ָלּה ְּכגֹון חֹוֵלם ַעל ֵּצירֵ 
ִעָּׂשרֹון ּוְׁשֵני . ְליֹון ַעל ָחְכָמה ּוִבינָהִאְתֲעִביד ֶסגֹוְלָּתא ְוָדא ֶּכֶתר עֶ 

, ְּגבּוָרה, ְּגדּוָלה: ְּדִאיּנּון. ְרִמיִזין ִלְתַלת ֵחיָון ְּדֶמְרַּכְבָּתא ִעָּלָאה, ֶעְׂשרֹוִנים
ָׁשה ֶעְׂשרֹוִנין. ִּתְפֶאֶרת . ִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשנֶה. ֹודְיס, הֹוד, ְלֶנַּצח: ְרִמיִזין, ְׁש
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ְּדִאיהּו . ד''ְרִביָעָאה ִמן ֵׁשם ְידוָֹ ' ה, ָּדא ַמְלכּות ַקִדיָׁשא: ְרִביִעית ַהִהין
  . ַאְרַּבע ַאְנֵּפי ָאָדם

ְוִאיהּו עֹוָלה ָּתִמיד ְלַגֵּביּה , ַרְגָלא ְרִביָעָאה ְלֻכְרְסָייא ִעָּלָאה ,ְרִביִעית ַהִהין
עֹוָלה , ּוְבִגין ָּדא. ְּדֵלית ָלּה סֹוף, ַעד ַמֲחַׁשְבָּתא ִעָּלָאה, ָמאְּבָכל יֹוָמא ְויוֹ 

  . ָקא ַאְתיָא ַעל ִהְרהּור ַהֵּלב
, ִאיִהי יֹוד, ַהִהיא ָּתָגא ְּדַזְרָקא, ַרְעָיא ְמֵהיָמנָא, ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ָאַמר

ע ַאְנִּפין ִּדיֵליּה ְּדִאיּנּון ְּדַאְרּבַ , אּוף ָהִכי ַּבַחָּיה ִדְׁשָמּה ָאָדם. ְרִביִעית
  . ְּדִאיּנּון ְּתֵריָסר ְׁשָבִטין, ְּתַלת ֵחיָון. ַמָּקף ׁשֹוָפר הֹוֵל ְסגֹוְלָּתא, ד''ְידוָֹ 

ָּדא , ִאיִהי ֶרֶגל ְרִביָעָאה ְלֻכְרְסיָיא ִעָּלָאה, עֹוַלת ָּתִמיד ,ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה
, ְּבַׁשָּבת ַעל ַחד ְּתֵרין. יּנּון יֹוִמין ִׁשית ִּדְבֵראִׁשיתֵמאִ , עֹוָלה ָּתִמיד ְּבָכל יֹום

  . ְוָהא ִאְּתַמר, ְּבִגין ְּדִיתֹוַסף ָּבּה ְנִהירּו ּוְׁשֵליָמא ַּכְּדָקא יָאּות
', ְּבִׁשית ְסִפיָרן ִאיִהי עֹוָלה ָּתִמיד ְלַגֵּבי ו. ַמְלכּו ,ָאַמר ַרְעיָא ְמֵהיָמנָא

ּוְבָאן ְסִפיָרה ֵמִאיּנּון ִׁשית ְסִליַקת . ָּגִניז ַּבִּביָנה, ּה''ן יָּבֶ . ְּדָאִחיד ְּבהֹון
ִּדְביֹום ַהַּׁשָּבת ִאתֹוַסף ִעֵּמיּה . ְּדִאְקֵרי ִּתְפֶאֶרת, ְּביֹוָמא ְּתִליָתָאה. ְלַגֵּביּה

ֶמֶל  .ָחְכָמה ִעָּלָאה, אֹות ְּבַׁשָּבת' י. ִעָּלָאה' ה. ְּדִאיִהי ִּביָנה, ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה
  . מּוַסף ֶּכֶתר ִיְּתנּו ְל ִּבְתִפַלת, ּוְבִגין ָּדא, ְמעּוָּטר ְּבֶכֶתר

ֶאָּלא ִאיּנּון ְּתֵרין . ְוִכי ַּכָמה ֵריִׁשין ִאית ָלּה ְלִסיֲהָרא ,ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם
ְּתֵרין ְנקּוִדין , ּהְּתֵרין ֵריִׁשין ִּדילָ , ְּכַגְווָנא ָּדא ְנקּוָדה ַּתָּתָאה ִסיֲהָרא, ְנקּוִדין

, ְּבַקְדִמיָתא ֲהָוה ֶּכֶתר ֲעֵלי ְּתֵרי ַמְלִכין ְּכַגְוונָא ָּדא. ֶסגֹול, ְּדִאיּנּון ַעָלּה
ּוְלָבַתר ְּדַאָמְרת ִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשנֵי ְמָלִכים ְלִהְׁשַּתֵמׁש ְּבֶכֶתר . ַוֲהַות ְסגֹוְלָּתא

ּוְנִחיַתת . ְלִכי ּוַמֲעִטי ֶאת ַעְצֵמ, אָאַמר ֵליּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּו, ֶאָחד
, ְלָּתאַמה ַּדֲהַות ְסגוֹ , ְּכַגְוונָא ָּדא ְוַהְיינּו ֶסגֹול, ְלַרְגלֹוי ִּדְתֵרין ְמָלִכים

, ְּדִאיּנּון ְּתֵרין ְמָלִכים, ָלֳקֵבל ְּתֵרין ְנקּוִדין, ְוָרָזא ְּדִמָּלה. ִאְתַהְּדַרת ֶסגֹול
, ָאַמר, ְוָלֳקֵבל ְנקּוָדה ֲעָטָרה ַעל ֵריַׁשְייהּו, ֵני ָבָקר ְׁשַנִיםָקא ָרִמיז ָּפִרים ּבְ 

ָּבַתר ְּדַאְמַרת ִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשֵני ְמָלִכים . ְּכמֹו ֶּכֶתר ֶאָחד, ְוַאִיל ֶאָחד
ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד , ַאְזִעיַרת ַּגְרָמּה אּוף ָהִכי, ֶׁשִיְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֶכֶתר ֶאָחד

 .ְוִאְתְזִעיר, ֲחֵמי ְלִדינָאִאְתַהָּפ ֵמרַ . ִאְתַהָּדר ָׂשִעיר, ַאִיל ְּדִיְצָחק. אתְלַחּטָ 
א ָאַמר ְלעֹוָלה, ּוְבִגין ָּדא ָׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת . ְלֶמֱהִוי ֶּכֶתר, ְו

ַוֲאַמאי  .ֶׁשּנֱֶאַמר ַוֵּיֶרד ֵמֲעׂשֹות ַהַחָּטאת, ּוְמָנָלן ְּדִאית ְיִריָדה ַּבַחָּטאת
ְּדעֹוָלה ֲהַות ְּבַקְדִמיָתא , ֶאָּלא ְלאֹוְלָפא. ָׁשַּתף עֹוָלה ִעם ַחָּטאת ַּבְּיִריָדה

, ְוִאְתְקִריַאת ַחָּטאת, ּוְלָבַתר ִאְתַהְּפַכת ְלִדיָנא ַּבְּיִריָדה, ִמַּדת ָהַרֲחִמים
, ִסיֲהָרא ֶּכֶתר ַוַּדאיָעַלי ֲהַות , ָהִביאּו ָעַלי ַּכָּפָרה, ּוְבִגין ָּדא. ְוֹכָּלא ַחד

ְּכַגְוונָא ָּדא ּוְבִזְמנָא , ְוַנְחַּתת ְלַרְגִלין ִּדיֵליּה, ְּכַגְווָנא ָּדא ּוְלָבַתר ִאְתְמִעיַטת
ְּדִאְּתַמר . ְסִליַקת ֵמַרְגלֹוי, ִהיא ָהעֹוָלה, ִאיְּתַמר ָּבּה, ָּדא ָהִביאּו ָעַלי ַּכָּפָרה
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, ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא. ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי, ְלֵמיַמר ָּבּה .ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי, ָּבּה
ִהים ֶאֶבן , ְוָרָזא ְּדִמָּלה. ִּדְמַהֵּפ ִּדיָנא ְלַרֲחֵמי. ַצִּדיק מֹוֵׁשל ִיְרַאת ֱא

ד. י''דוד, ְוונָא ָּדאְּכגַ . ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפּנָה ֶּכֶבׂש , ְועֹוד. ְידֹוָ
ִׁשְבָעה ְּכָבִׂשים . ָלֳקֵבל ְּתַלת ְסִפיָרן, י ְּכָבִׂשים ְּבנֵי ָׁשָנה ְּתִמיִמיםּוְׁשנֵ ' א

. יֹוִמין ְּדִסיֲהָרא' ִאיּנּון ז, ִׁשְבָעה ְּכָבִׂשים. ָלֳקֵבל ֶׁשַבע ְסִפיָרן, ְּבֵני ָׁשנָה
ּון ָׁשִנים ְּדִאיִהי ֲחָדא ֵמִאיּנ. ְּדִאְקֵרי ָׁשנָה, ְּבנֹוי ְּדִסיֲהָרא, ְּבֵני ָׁשָנה
  . ַקְדמֹוִנּיֹות

ְוָהא ֵלית ֵריָׁשא . ְוִכי ַּכָמה ָראִׁשין ִאיּנּון ְלִסיֲהָרא. 'ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ְוגוֹ 
ֶאָּלא ָראֵׁשי ְּתֵרין ְּבָכל ַיְרָחא . ְּדִאיהּו ֵריָׁשא ְלַגָּבּה, ֶאָּלא ִׁשְמָׁשא, ְלִסיֲהָרא

ָּדא ָּבעּו ְלַחְּדָּתא ְוַעל . ְּדִמְתַחְּדֵּתי ַעל ִסיֲהָרא, ףְוִאיּנּון ַיֲעֹקב ְויֹוסֵ . ְוַיְרָחא
ְּדֵהי ִיְׁשַּתְמׁשּון , ִאֵּלין ִאיּנּון ְּדָאְמָרה ִסיֲהָרא, ָּפִרים ְּבנֵי ָבָקר ְׁשַנִים. ָלּה

ְוִכי . ָּדא ַאִיל ְּדִיְצָחק, ְוַאִיל ֶאָחד. ְוַאְזִעיַרת ַּגְרָמּה ְּתחֹוַתְייהּו, ָּבּה ַּכֲחָדא
ְּדָלא , ִאְתְּכִניׁש ַאְבָרָהם, ֶאָּלא ְּבִגין ְּדִאְּתַער ַּתָּמן ֵעָׂשו. ַאְבָרָהם ְלָאן ָאִזיל

ּוְבִּגין ְּדַזִּמין ְלִאְּתֲעָרא ַּתָּמן . ּוַמאן ִאיהּו ָׂשִעיר ְּדֹראׁש ֹחֶדׁש, ֶיֱחֵמי ֵליּה
ִאְׁשְּתַכח , ִיְצָחק, ִאְׁשְּתַכח ַּתָּמן ְוָלא, ֵעָׂשו ְּדִאיהּו ָׂשִעיר ִאְתְּכִניׁש ַאְבָרָהם

, ַיֲעֹקב ִאְׁשְּתַכח ַּתָּמן. ְּכַחְמָרא ַעל ּדּוְרְּדֵייּה, ִּדְרִחימּו ִּדיֵליּה ְלַגֵּביּה, ַּתָּמן
  . ְלַגֵּבי ָרֵחל, ִּדיֵליּה) א שטן''ס(יֹוֵסף ְּדִאיהּו ׁשֹור . ְלַתְבָרא ַאְנּפֹוי

א ''נ(, ַּדאי ְּבֵני ָׁשנָה ִאְתְקִריאּו ַעל ֵׁשם ַחָּמהוַ  ,ָאַמר ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא
א סיהרא ''ס. (ְּדִאְּתַמר ָּבּה ְּפֵני ֹמֶׁשה ִּכְפנֵי ַחָּמה, ִאיָּמא ַקִּדיָׁשא) מלכות

ה ''ָׁשָנה ִאית ָּבּה שס) כחושבן, ה יומין''דאקרי שנה דאית בה שנ
א ַּתֲעֶׂשה''ְּכחּוְׁשַּבן שס, יֹוִמין ִאיָּמא . יהּו ַעל ָּדא ִלְׂשָמאָלאְואִ . ה 

ְוִאיִהי . ֲאסּוָרה ְּבַרָּתא ְלַאָּבא ְּדִאיהּו ִליִמינָא ֶחֶסד. ִסיֲהָרא ִּביִמינָא, ִעָּלָאה
ְּבַרָּתא ִעם ַאָּבא . ִעם ִאיָּמא ִלְׂשָמאָלא' ִאְׁשְּתַכח ו. ח ִּפקּוִדין''ְּכִליָלא מרמ

, עם אימא' אשתכח ו. ח פקודין''ואיהי כלילא מרמ. (ִליִמינָא ְּדֶחֶסד
. ָחְכָמה ַאָּבא. ְּבָחְכָמה יַָסד ֶאֶרץ, ְוָרָזא ְּדִמָּלה) ברתא עם אבא לימינא

ְוַהאי , ִעם ִאיָּמא ְּדִאיהּו ְּתבּוָנה, ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ְּדִאיהּו ְּבָרא. ֶאֶרץ ְּבַרָּתא
ְּתֵרין ְׂשִעיִרין , ִּזים ֶאָחדְועֹוד ּוְׂשִעיר עִ . ֶאְמַצעֲהָויֹות ּבְ , ו''ִאיהּו ידד

ּגֹוָרל ֶאָחד ַלְיָי ְוגֹוָרל ' ְּדִאְּתַמר ָעַלְייהּו ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרים ְוגוֹ , ִאיּנּון
ד ''ְוִאיהּו ָׂשִעיר ֶאָחד ַלְידוָֹ , ְּבִגין ִמיעּוט ִסיֲהָרא, ָׂשִעיר ַלְייָ. ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל

ָלא ְּכִתיב ֵּביּה , ֲאָבל ָׂשִעיר ַּדֲעָזאֵזל. א ְּדִיחּוָדאִמִּסְטרָ : ֶאָחד. ְלַחָּטאת
ֶאָּלא ְוִׁשַּלח ְּביַד ִאיׁש ִעִּתי . ְוָלא עֹוָלה, ְוָלא ִאֶּׁשה, ָלא ָקְרָּבן, ֶאָחד

אּוף . ִּכְדָאַמר ַיֲעֹקב ִמְנָחה ִהיא ְׁשלּוָחה ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו, ְוִׁשַּלח. ַהִּמְדָּבָרה
 .יב ְלַמְקְּדָׁשא ְלַקְטְרָגאְּדָלא ִיְתְקִר , ל''ְלַּתְבָרא רּוְגָזא ְּדָסָמאֵ , ָהִכי ׁשֹוַחד

יִָהיב ֵליּה ִּבְׂשָרא , ּוַמאן ְּדָבֵעי ְּדָלא נִָׁשי ֵליּה, ְלַכְלָּבא ְּדִאיהּו ָרֵעב
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 ִאם ָרֵעב ׂשֹונֲַא, ְוָרָזא ְּדִמָּלה. ְוַיְׁשֵקי ֵליּה ַמָּיא, אֹו נֲָהָמא, ְלֵמיַכל
ְּדָלא ַּדיי ְּדָלא ָנִׁשי , ּוְבָדא ִיְתָהַּדר ְרִחימּו ְּדַּבר נָׁש. 'ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם ְוגוֹ 
 .ְוִאְתַהָּדר ְרִחימֹוי, ֶאָּלא ִאְתַהָּדר ְלֶמֱהִוי ֵליּה ַסֵּניגֹוָרא, ֵליּה ְּבַכָּמה ִיּסּוִרין

ְּבִגין ְּדִסְטִרין ַאֲחָרִנין ֻּכְּלהּו . יםָּפגִ , ַוֲאַמאי ֲהוֹו ַׁשְלִחין ֵליּה ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי
ְוִאְּתַמר . ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ָׁשם, ִּדְכִּתיב, ְוִאְתְקִריאּו ְׂשִעיִרים, ָמאֵרי מּוִמין

א ִיְזְּבחּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלְּׂשִעיִרים, ְּבהֹון ִיְזְּבחּו , ְּדָעַלְייהּו ִאְּתַמר. ְו
א ֱאלוֹ  ְונֹוֵׂשא ָּכל חֹוִבין , ִאְתְּפַרׁש ִמֹּכָּלא, ּוְבָׂשִעיר ָּדא. ּהַ ַלֵּׁשִדים 

. ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוָתם, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, ְּדִיְׂשָרֵאל ָעֵליּה
ַמאי ֵּבין . קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא נֹוֵׂשא ָעֹון. ָּבַתר ְּדנִָטיל ִאיהּו ְוָנָׂשא, ְועֹוד

  . ְסִליקּו ְּדָמטּוָלא: נֹוֵׂשא. ָמטּוָלא: ָנָׂשא. ֹוֵׂשא ְלָנָׂשאנ
ָׁשה ֶעְׂשרֹוִנים , ְּדָכל ַחד ְוַחד ֶעֶׂשר, ְּתַלת ַּדְרִּגין ַקְדָמִאין ִּדיָלּה ,ּוְׁש

ֲאַמאי ִאְקֵרי , ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד. ַחד ֵמֲעַׂשָרה, ְּכַגְווָנא ִּדְלֵעיָּלא ֶעְׂשרֹוִנים
, ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר. ּוִמִּסְטָרא ְּדַחָּטאת הּוא, ְּבִגין ְּדִאיהּו ַחָּטאת. אתַחּטָ 

, ְלַּתְבָרא ַאְנִּפין. ִּדְכִּתיב ְלַכֵּפר, ֶאָּלא ַלְיָי ִאְתְקִריב ַוַּדאי. ְוָהא ְּכִתיב ַלְייָ 
, ְוָאִכיל ֵליּה, ֵאלֶאָּלא ָיֲהֵבי חּוָלָקא ֲחָדא ְלָסמָ , ְוֹכָּלא ִיְתְקִריב ְלַמְקְּדָׁשא
ָרא ִעֵּמיּה ְּדָלא ִאְׁשְּתַּתף ַאחֲ , ְוָדא ִאיהּו ְלחֹוֵדיּה. ְוָלא ָאִחיד ִּבְׁשַאר ָקְרְּבִנין

ְוַעל ָּדא , ִאיהּו ִאְתֲהנֵי ְּבגֹו ְסעּוָדָתא ְּדַמְלָּכא ְּבחּוָלָקא ָּדא. ְלֵמיַכל ֵּביּה
ְוִאי ָלאו ְּדֲהָוה ִמיעּוָטא . ַקְטְרָגא ָעַלְייהּוְוָלא מְ , ְוִאְתְּפַרׁש ִמִיְׂשָרֵאל, ַחֵּדי

ְוִכי ְּבִמיעּוָטא . ָלא ֲהוֹו יֲָהֵבי ֵליּה ִּבְסעּוָדָתא ְּדַמְלָּכא ְּכלּום, ְּדִסיֲהָרא
, ְוָנִטיל ֵחיָלא ְלַעֵּמיּה, ֶאָּלא ְּבִגין ְּדָקִריב ְוָיִניק. ְּדִסיֲהָרא ַמאי ָקא ָעִביד

, ּוְבָׂשִעיר ָּדא ִאְתְּפַרׁש ִמֹּכָּלא. ְוִאְתְּתַקף ֵּביּה, א ְּדִסיֲהָראִמּגֹו ְסָטר ְׂשָמאלָ 
ְמָקְרִבין , ּוְבִגין ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַאְזִעיר ָלּה ְלִסיֲהָרא. ְוִאְתֲהֵני ְּבַהאי

ַעל ָּדא וְ . ְוָלא ִיְתְקִריב ְלַמְקְּדָׁשא, ְּבִגין ְּדִיְתְּפַרׁש ִמּנָּה, ֵליּה ְלַהאי ָׂשִעיר
ְּבִגין ִסַּבת ִּדיִלי , ְּדַאְזִעיַרת ָלּה, ְּבִגינֵי: ָעַלי. ָהִביאּו ָעַלי ַּכָּפָרה, ָּתנֵינָן

  . ַאּתּון ְצִריִכין ָּדא
 ,ֶּלה ּתֹוְלדֹות יֲַעֹקב יֹוֵסףאֵ  .ִאיּנּון יֲַעֹקב ְויֹוֵסף, ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם

ְּכָמה ִּדְבֹראׁש , ְחנָא ְּבִסְפָרא ְּדֲחנֹו ְּדָאַמרַאְׁשּכַ . ִּדְמַחְּדֵּתי ַעל ִסיֲהָרא
ִאְצְטִרי ְלֵמיַהב ְלִסְטָרא , ְּדִאְתַּדִּכיַאת ִסיֲהָרא ְלִאְתָקְרָבא ְּבַבְעָלּה, ֹחֶדׁש

אּוף ָהִכי ָנֵמי ִאְצְטִריַכת . ְּבַההּוא ִזינָא ִּדיָלּה, ַאֲחָרא חּוָלָקא ֲחָדא
ְלֵמיַהב חּוָלָקא ֲחָדא , ִאְתַּדִּכיַאת ְלִאְתָקְרָבא ְּבַבְעָלּהְּבַׁשֲעָתא ְּד , ְלִאְּתָתא

ַההּוא חּוָלָקא טּוְפָרָהא . ּוַמאן ִאיהּו. ְּבַההּוא ִזינָא ִּדיֵליּה, ְלִסְטָרא ַאֲחָרא
, ְּבִגין ְּדָבֵעי ְלַאְסְרָקא ֵריָׁשא, ּוְזֵעיר ֵמֵריׁש ְּדַׂשֲעָרא. ְּבִטּנּוָפא ִּדְלהֹון

ְלַאְבָאָׁשא , ְוָלא יִֵזיל ֲאַבְתָרּה ַההּוא ִסְטָרא ִּביָׁשא, ְרָכא לֹון ָּדא ְּבָדאּוְלַאכְ 
. ֵמַההּוא ַׂשֲעָרא ְוטּוְפִרין, ּוַמה ַּתֲעִביד. ְוִאְתְּפַרׁש ִמָּנּה ְּבָכל ִסְטִרין, ָלּה
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א ַעְבִרין ַּתָּמן ִאְצְטִרי ְלָאנָָחא לֹון ַּבֲאָתר ְּדלָ , ְלָבַתר ְּדַתְכִרי לֹון ַּכֲחָדא
ְועֹוד ּוְבָראֵׁשי . ְוַתְגִניז לֹון ַּתָּמן, אֹו ְּבגֹו חֹוִרין ַּתָּתִאין ַּדֲחֵצָרא, ְּבֵני ָנָׁשא

, ְּדַכד ֲהוֹו ְמַקְּדִׁשין יְַרִחין ַעל ִּפי ֵּבית ִּדין, ָחְדֵׁשיֶכם ָאְמרּו ַרָּבָנן ְּדַמְתִניִתין
. ַוֲהוּו ַאְמִרין ָּכֶזה ְרֵאה ְוַקֵּדׁש, אֵׁשי ֶהָהִריםֲהוֹו ַמִּׂשיִאין ַמּׂשּואֹות ְּברָ 

ּוְלִזְמִנין . ְלִזְמִנין ִסֲהָרא ֲהַות ְּכַגְווָנא ָּדא ֲהָוה ִמְסַתְּכָלא ְלֵעיָלא ְּבַקְרנָא
ָנא ָּדא כ  נָא ָּדא ְלִזְמִנין ִמְסַתְּכָלא ְלִמְזָרח ְּכגוֹוָ ִמְסַתְּכָלא ְלַתָּתא ְּכגוֹוָ

נָא ָּדא ְלִזְמִנין ְלָדרֹום ּוְלִזְמִנין ַלָּצפֹון ְוַהאי ִאיהּו כ ְלִזְמִנין  ְלַמֲעָרב ְּכגוֹוָ
ְּגדּוָּלה ' ִאְסַתְּכלּוָתּה ִּדיָלּה ְלִׁשית ִסְטִרין ְּדָכִליל לֹון ִתְפֶאֶרת ְדִאיהּו ו

. יא ָחְכָמההִ , ְנקּוָדא ְּדָנִגיד ָעֵליּה ִמְּלגוֹ . נֶַצח הֹוד ְיסֹוד. ְפֶאֶרתְּגבּוָרה ּתִ 
, ְוַהִהיא ְנקּוָדא ִאיהּו ְלִזְמִנין ֲעָטָרה. ִאיהּו ֶּכֶתר, ְוַהִהיא חּוט ְּדַאְסַחר ָעָלּה

ַוֲאַמאי . ְׁשַרְפָרף ַלֲהדֹום ַרְגָליוְלִזְמִנין , ְלֵמיַתב ָעֵליּה, ּוְלִזְמִנין ִּכֵּסא
ָּכל ְּכבּוָּדה ַּבת , ִמְּלגוֹ ְּדִאיִהי , ַעל ֵׁשם ִלּבּון ַהֲהָלָכה. ִאְתְקִריַאת ְלָבָנה

, ְוָרָזא ְּדִמָּלה. ּוְבֶאָּׁשא ְּדִבינָה ְּדנִָחית ָעָלה ִאיִהי ִמְתַלְּבנַת. ֶמֶל ְּפִניָמה
סּוָמָקא , ּוַמאי ַּדֲהַות ֲאֹדָני ִּדיָנא. ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו

ְוִאְתַהְּדַרת , ְכָמהְּדַתָּמן חָ , ִאְתַלְּבַנת ִמִּסְטָרא ְּדֶחֶסד. הְּדַתָּמן ִּבינָ , ִּבְגבּוָרה
ד ּוַמה ָּגִרים ְלִאְתַהְּפָכא ִמִּדינָא ְלַרֲחֵמי ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְּדִסיֲהָרא . ְידֹוָ

ִאם ַּבֶהֶרת , ִאיִהי ְקִליָפא ִּדיֵליּה ֲחׁשּוָכא, ִמִּסְטָרא ְּדֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע
ְוֵלית ָלּה , ּוְׁשָפָלה ֵאינֶּנָה ְוִהיא ֵּכָהה. ִׁשְפָחה, ִהיא ֵיֶצר ָהָרע, חֹוָרהְׁש 

ְּדִאיִהי , ְּדִאיהּו ִלָּוה ָלּה ְּבֵליְלָיא, ֶאָּלא ַההּוא חּוט ְּדנִָהיר ָּבּה, ִמִדיָלּה
ָזְרָחה ָלֶכם ְּדֵביּה וְ , ְּדִאיהּו ָעְלָמא ְּדָאֵתי, ְוִאְתֲעָבר ִמָּנּה ִּביָמָמא. ָּגלּוָתא

ַהִהיא , ֲאָבל ִסיֲהָרא ְּדֵעץ ַהַחִּיים. ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכנֶָפיהָ 
ּוְכמֹוָצא , ִּדְכִּתיב ָּבּה, ִאיִהי ְּכַמּבּוָעא ְּדֵלית ֵליּה ְּפָסק, ְנקּוָּדה ִּדְלָגו ִמָּנּה

א ְיַכְּזבּו ֵמיָמיו , יַאת ַאֶּיֶלת ַאָהִבים ִמִּסְטָרא ְּדֶחֶסדְוִאְתְקִר . ַמִים ֲאֶׁשר 
ּוְתֵרין ַקְרנִָין ִאית ָלּה . ְּדַהְיינּו ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבִּתי ַעל ֵּכן ְמַׁשְכִּתי ֶחֶסד

ָנא ָּדא, ִמן ְנהֹוָרא : ְּכַגְוונָא ָּדא ְלִזְמִנין ָהַאַחת ָּגבֹוַּה ִמן ַהֵׁשִנית ְּכגוֹוָ
  . ִאינּון ָׁשִויןְלִזְמִנין ַקְרִנין 

ִאֵּלין ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָמאֵרי ָחְכְמָתא , ְּבַההּוא ִזְמנָא ,ָאַמר ַרְעיָא ְמֵהיָמנָא
ְוַהאי ִאיהּו . ַׁשֲעָתא ְּדִחיַקת לֹון, ָמאֵרי ָרֵזי ּתֹוָרה, ָמאֵרי ַקָּבָלה, ִעָּלָאה

ֲאִפיֵקי ַמִים ְּדאֹוַרְייָתא ְלַגֵּבי ְּדִאיּנּון , ְּדָאַמר ְּכַאָּיל ַּתֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים
, ִּדיהֹון ִאֵּלין ֲאִפיֵקי ַמִים. ֶאָּלא ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָּצִעיָתא, ְוֵלית ּתֹוָרה. ְׁשִכיְנָּתא

ְּדִאיִהי , ְוִאֵּלין ִאיּנּון ֲחָבִלים ִּציִרין ְּדיֹוֵלָדה, ְּבַּצֲעָרא ִּביגֹונָא ְּבַעְניּוָתא
ְּתֵהא ְּבַּצֲעָרא , ּוְבִאיּנּון ֲחָבִלים. ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּת, ַמר ָּבּהְּדִאּתְ , ְׁשִכיְנָּתא

ִאְּתָעַרת ִׁשְבִעין ַסְנֶהְדִרין , ּוְבִאיּנּון ֲחָבִלים ְּדַּצְווַחת ְּבהֹון. ִּדְלהֹון
, לֹותְיחֹוֵלל ַאּיָ ' ּוִמַּיד קֹול ְייָ , ה''ַעד ְּדִיְּתַער קֹול ִּדיָלּה ַעד ְיהוָֹ , ִּדְלֵעיָּלא
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ֻּכְּלהֹון ִיהֹון לֹון ִחיל , ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיהָ , ְּדִאיּנּון ָמאֵרי ַמְתִניִתין
, ְּבַכָּמה ְנִׁשיִכין ְּדִיֶּצר ָהָרע, ְּדַדֲחָקא לֹון ַׁשֲעָתא, ְּבַדֲחִקין, ַּכּיֹוֵלָדה ַמָּמׁש

א ִזְמנָא ִאְתַּפְּתַחת ְלאֹוָלָדא ְּבַההּו. ְּדִחְויָא ְּדָנִׁשי לֹון ְּבַכָּמה ַּדֲחִקין
ּוָמאֵרי ָרִזין , ּוָמאֵרי ִמּדֹות, ְּבִגין ֲחָבִלים ְודֹוֲחִקים ְּדַּצִּדיִקים, ְמִׁשיָחא

ַאְנֵׁשי , ָמאֵרי ֶחֶסד, ָמאֵרי ִיְרָאה ְוַאֲהָבה, ָמאֵרי ּבֹוֶשת ַוֲעָנָוה, ְּדאֹוַרְייָתא
ִהים ְוַהאי . ְּדַדֲחָקא לֹון ַׁשֲעָתא, ׂשֹוְנֵאי ָבַּצע ,ַאְנֵׁשי ֱאֶמת, ַחִיל ִיְרֵאי ֱא

ַאְנֵׁשי ַחִיל ְיסֹוְבבּו , ּדֹור ֶׁשֶּבן ָּדִוד ָּבא, הּוא ְּדאּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין
, ְוָחְכַמת סֹוְפִרים ִּתְסַרח, ְוִיְרֵאי ֵחְטא ִיָּמֲאסּו, ֵמִעיר ָלִעיר ְוָלא ְיחֹוָננּו

ּוֵמִאיּנּון ָקִלין . ְוַהַּיִין ְּביֹוֶקר, ְוַהֶּגֶפן ִּתֵּתן ִּפְרָיה, ֶרתּוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּד 
, ְּביֹום ָּצָרה' ָלֳקֵבל ִׁשְבִעין ֵּתיִבין ְּדיַַעְנ ְייָ, ְּדִאיּנּון ִׁשְבִעין, ְּדָיִהיַבת

, ְמִׁשיִחין 'ְלאֹוָלָדא ב, ְּכִליָלא ִמְּתֵרין ֵּביִתין', ְּדִאיִהי ב, ִאְתַּפְּתַחת ַרְחָמּה
. ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָּצִעיָתא, ְּדִאיהּו ֵריָׁשא ִּדיָלּה, ְוָאִעיַלת ֵריָׁשּה ֵּבין ִּבְרָּכָהא

. ִמַּתָּמן אֹוִליַדת ְּתֵרין ְמִׁשיִחין. ְּתֵרין ְנִביִאים, נֶַּצח ְוהֹוד, ְּתֵרין ׁשֹוָקָהא
 'ׁש ֵמָעְלָמא  ְוִאי ֵּתיָמא ִּדְלעִיְתַעָּבר נָחָ , ְּבַהִהיא ִזְמָנא ַוֶּיֱחׂשֹוף ְיָערֹות

ָהא ְּכִתיב . ב''ְּכחּוְׁשַּבן רע, ָּבַתר ֶאֶלף ּוָמאָתן, ְׁשִנין אֹוִליַדת' ָּתִחיל ּוְלב
. 'ְוָהיָה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱענֶה עֹוד ְוגוֹ , ְוָרָזא ְּדִמָּלה. ְּבֶטֶרם ָּתִחיל ָיָלָדה

ָּבַתר ֶאֶלף , ִׁשְבִעין ּוְתֵרין ְׁשִנין, ִיְׁשְּתִלימּוֶאָּלא ֹקֶדם ְּד . ּוַמאי ְּבֶטֶרם
ּוְבַההּוא . ְמִׁשיִחין ְּבָעְלָמא' ִיְתָגְליָין ב, ִאיּנּון ֲחָבִלים ְּדיֹוֵלָדה, ּוָמאָתן

. ְוָהא אֹוְקמּוָה ָּכבֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו, ִזְמנָא ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹוד
ִאֵּלין ִּדְסִבילּו ַּכָמה . ִאֵּלין ָמאֵרי ּתֹוָרה ִיהֹון ִנְכָּבִדים, אְּבַהִהיא ַׁשֲעתָ 

ּוִמַּיד . ְיהֹון ִנְכָּבִדים, ַוֲהוּו ְמבּוִּזין ֵּבין ַעֵּמי ָהָאֶרץ, ֲחָבִלים ְוִּציִרין ַּכּיֹוֵלָדה
ְּדִנְפָתחּו  ַגְוונָאּכְ . ֵאין ַמּבּול ֶאָּלא ִּדיִנין ְּדַמּבּול. ְלַרִׁשיֲעָיא, ְיָי ַלַּמּבּול ָיָׁשב

אּוף ָהָכא ִיְתָערּון , ַמְעְיינֹות ְּתהֹום ַוֲארּוּבֹות ַהָּׁשַמִים ִנְפְּתחּו ְּביֹוֵמי טּוְפָנא
, ְוָכל ִּבּזּוִיין ּוְקָלנָא, ַעד ְּדֵלית סֹוף ְוַתְכִלית, ִּדיִנין ְלַגַּבְייהּו ֵעיָּלא ְוַתָּתא

ה ּוְלַעֵּמיּה, ָכִבים ּוַמָּזלֹות ְּדָעְלָמאְּדָעְבדּו אּוִמין עֹוְבֵדי ּכוֹ  , ְלֵׁשם ְיהֹוָ
ִמֻּכְּלהּו ָנִטיל נּוְקָמא , ְוַכָּמה ֵחרּוִפין ִּדְסִבילּו ִיְׂשָרֵאל ִמַּנְייהּו ַעל ֵׁשם ְייָ 

. נֹוֵקם ְייָ ְונֹוֵטר ּוַבַעל ֵחָמה ְלַגַּבְייהּו, ְוַעל ָּדא ִאְתְקֵרי, קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ְלַקֵּיים , ַּתָּמן אֹוִליַדת ַהִהיא ַחָּיה. ָּדא ִניָסן. ַמאן ִראׁשֹון, ַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹוןּו

. ְּבִניָסן ִנְגֲאלּו ּוְבִניָסן ֲעִתיִדין ְלִהָּגֵאל, ַמה ְּדאֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין
ְעְּבָרא ֵמָעְלָמא ַּתָּמן אֹוֵמי ְלַא, ַוֹּיאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה, ד ִּדיֵליּה''ּוְבי

ְּבַההּוא ִזְמנָא ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם ֹּצאן , ַזְרָעא ְּדֵעָׂשו ֲעָמֵלִקִּיים
ְּבַההּוא . ָמַׁש ָידֹו ֶאת לֹוְּצִּצים: ִמְׁשכּו. ְלִמְׁשְּפחֹוֵתיֶכם ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח

א , ְואֹוֵמר. ֹּכה ָאַמר ְייָ ָלרֹוִעים ַהּפֹוְׁשִעים ִּבי, ִזְמנָא ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל 
, ּוְבִגין ָּדא ִאְּתַמר ָעַלְייהּו. ַּפְרנֵָסי ָּדָרא, ְוִאֵּלין ִאיּנּון רֹוִעים ְּדָענָא. ָיֹבאּו
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ַּכֲאֶׁשר ', ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאְּתֶכם ְוגוֹ . ִהּנֵה ָאֹנִכי ְמַפֶּתיָה ְוהֹוַלְכִּתיָה ַהִּמְדָּבָרה
  . יֶכם ְּדָקִטיל לֹון ְּבַמַּכת ֹחֶׁשִנְׁשַּפְטִּתי ֶאת ֲאבֹותֵ 

ְּכַאָּיל ַּתֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵּכן , ִרִּבי ַאָּבא ָּפַתח .'ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְוגוֹ 
ִהים ְּכִתיב ָהָכא ַאָּיל ּוְכִתיב , ַהאי ְקָרא אֹוְקמּוהָ . ַנְפִׁשי ַתֲערֹוג ֵאֶלי ֱא

, ואף על גב דאית דכר ונוקבא(ְּדַכר ְוִאית נּוְקָּבא ָהָתם ַאֶּיֶלת ְּבִגין ְּדִאית 
הדא הוא דכתיב כאיל . ואיהו אקרי נוקבא. איהו אקרי דכר, האי איל. כולא חד

ֶאָּלא ָּדא . ַמאי ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ).אילת השחר. וכלא חד. תערוג ולא כתיב יערוג
ְּבִגין . ְּדָעְלָמא ַרֲחָמִנית ְּכָווָתּהְּדֵלית ְּבָכל ֵחיָון , ִאיִהי ַחָּיה ֲחָדא ַרֲחָמִנית

ִאיִהי . ְוִאְצְטִריַכת ִלְמזֹוָנא ָלּה ּוְלָכל ֵחיָון, ִּדְבַׁשֲעָתא ִּדְדִחיַקת ָלּה ַׁשֲעָתא
ְוָלא ָּבָעאת . ְוָאִתיַאת ְואֹוִביַלת ְמזֹונָא. ַאְזַלת ְלֵמָרִחיק ְלֹאַרח ְרִחיָקא

ְּבִגין ְּדִיְתַּכְנׁשּון ְלַגָבּה ְׁשַאר . ֲאָמאי. ְלַאְתָרָהא ַעד ְּדֵתיֵתי ְוִתְתַהָדר, ְלֵמיַכל
ִמְתַּכְּנִׁשין ְלַגָּבּה ָּכל ְׁשַאר , ְוַכד ָאַתת. ּוְתָחֵלק לֹון ֵמַההּוא ְמזֹוָנא, ֵחיָון
ַוָּתָקם ְּבעֹוד , ְוִסיָמן. ּוַפְלַגת ְלָכל ַחד ְוַחד, ְוִהיא ַקְּייָמא ְּבֶאְמָצִעיָתא, ֵחיָון

ְּכִאּלּו , ִאיִהי ַׂשְבָעה, ּוִמַּמה ִּדְפִליַגת לֹון. 'ָלה ַוִּתֵּתן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוגוֹ ַליְ 
ֵייֵתי ָלּה ֲחָבִלים . ְוַכד יֵיֵתי ַצְפָרא ְּדִאְקֵרי ַׁשַחר. ָאְכָלה יִַּתיר ֵמיְכָלא ִמֹּכָּלא

. ם ַקְדרּוָתא ְּדַצְפָראַעל ׁשֵ . ִאְתְקִריַאת ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר, ּוְבִגין ָּדא. ְּדָגלּוָתא
 ְּכמֹו ָהָרה ַּתְקִריב ָלֶלֶדת ָּתִחיל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַּדֲחָבִלים ָלּה ַּכּיֹוֵלָדה

ְּבעֹוד . ַּכד ַצְפָרא ָּבֵעי ְלֵמיֵתי. ֵאיָמַתי ַּפְלַּגת ְלהֹון. 'ִּתְזַעק ַּבֲחָבֶליָה ְוגוֹ 
ַוָּתָקם ְּבעֹוד , ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר. ַאְנָהָראְוַקְדרּוָתא ְסִליַקת לְ , ְּדִאיִהי ֵליְליָא

ְבִעין ִּבְמזֹונָא ֻּכְּלהּו ׂשַ , ֵּכיָון ְּדַאְנִהיר ַצְפָרא. 'ַלְיָלה ַוִּתֵּתן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוגוֹ 
, ָקאֵרי ְּבַחִיל ְוָאַמר, ָקָלא ֲחָדא ִאְתַער ְּבֶאְמָצִעיָתא ִּדְרִקיעַ , ְּכֵדין. ִּדיָלּה

ָּכל ַחד ְוַחד ִליְכנֻׁש ְלַאְתֵריּה . ּפּוקּו. ְרִחיִקין. עּולּו ְלדּוְכַתְייכּוְקִריִבין 
ֲהָדא . ָּכל ַחד ְוַחד ִאְתְּכִניׁש ְלַאְתֵריּה, ֵּכיָון ְּדַאְנִהיר ִׁשְמָׁשא. ְּדִאְתֲחֵזי ֵליּה
ְוִאְתַּגְליָא , ָמאְוִאיִהי ַאְזַלת ִּבימָ . 'ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוגוֹ , הּוא ִדְכִתיב

ְלָבַתר ִאַּתְתְקַפת . ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר, ּוְבִגין ָּכ ִאְקֵרי. ּוַפְלָּגא ְּבַצְפָרא. ְּבֵליְליָא
 ַאְזַלת ִׁשִתין ַּפְרֵסי ֵמַההּוא . ְלָאן ֲאָתר ַאְזַלת. ְוִאְקֵרי ַאָּיל, ְּכִגיָּבר ְוַאְזַלת
ַאְזַלת ) ומתמן ארחת מזונא. (ַּדֲחׁשֹוָכא ְוָעאַלת ְלגֹו טּוָרא, ֲאָתר ְּדנְָפָקא

ְוָאִזיל , ָאַרח ְלַרְגָלּה ִחְויָא ֲחָדא ֲעִקיָמא, ְּבגֹו ַההּוא טּוָרא ַּדֲחׁשֹוָכא
ַזִּמין , ֵּכיָון ְּדָמַטת ַּתָּמן. ְלַגֵּבי טּוָרא ִּדְנהֹוָרא, ְוִאיִהי ַסְּלָקא ִמַּתָּמן. ְלַרְגָלּה

ְוִאיִהי , ְונִָפיק ּוְמַקְטְרָגא ָּדא ְּבָדא, ּוא ִחְויָא ַאֲחָראָלּה קּוְדָׁשא ְּבִרי ה
ּוִמַּפְלגּו . ְּבַפְלגּות ֵליְלָיא, ְוָתַבת ְלַאְתָרּה, ּוִמַּתָּמן ַנְטַלת ְמזֹונָא. ִאְׁשְּתִזיַבת

, ְיָמָמאֵּכיָון ְּדַאְנִהיר . ַעד ִּדְסִליַקת ַקְדרּוָתא ְּדַצְפָרא, ַׁשְריָא ְלַפְלָגא, ֵליְליָא
ּוְבַׁשֲעָתא ְּדָעְלָמא ִאְצְטִרי . ְּכָמה ְּדִאְּתַמר, ֲחִזיַאתְוָלא ִאתְ , ַאְזַלת

ְוִהיא ְסִליַקת ְלֵריׁש טּוָרא , ִמְתַּכְּנִׁשין ְלַגָּבּה ָּכל ְׁשַאר ֵחיָון, ְלִמְטָרא
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ְוקּוְדָׁשא , ּגֹוָעה ְוָגַעת ּגֹוָעה ָּבַתר, ְוִאְתַעְּטַפת ֵריָׁשָהא ֵּבין ִּבְרָכָהא, ַרָמָאה
ְוִהיא נְַחַּתת . ְוָחס ַעל ָעְלָמא, ְוִאְתְמֵלי ַרֲחִמין, ְּבִרי הּוא ָׁשַמע ֹקָּלּה

ְוָכל ְׁשַאר ֵחיָוָתא ֲאַּבְתָרָהא . ּוְטִמיָרת ַּגְרָמָהא, ְוָרֲהַטת, ֵמֵריׁש טּוָרא
ל ַּתֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ְּכַאּיָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָלא ַמְׁשְּכִחין ָלּה, ָרֲהִטין

ְוָעְלָמא ָצֵחי , ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵמַהְנהּו ְּדִאְתְיָּבׁשּו. ַמאי ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים. ָמִים
ֵּכיָון ְּדָמָטא ִזְמנָא , ַאְסִּתיַמת, ְּבַׁשֲעָתא ְּדִאְתַעְּבַרת .ְּכֵדין ַּתֲערֹוג, ל ַמָּייאעַ 

ְּכחּוְׁשַּבן , ַעד ִׁשְבִעין ָקִלין, ָקָלא ָּבַתר ָקָלא, ָּגָעאת ְוָרַמאת ָקִלין, ְלֵמיַלד
ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי . ְּדִאיִהי ִׁשיָרָתא ְּדעּוַּבְרָּתא ָּדא, ֵּתיִבין ְּדיַַעְנ ְיָי ְּביֹום ָצָרה

ִמּגֹו טּוֵרי , ְּכֵדין ַאִּפיק ַחד ִחְויָא ַרְבְרָבא. ְוַזִּמין ְלַגָּבּה, הּוא ָׁשַמע ָלּה
ְוָאֵתי , ָמֵטי ַעד ַהאי ַאָּיל, ּפּוֵמיּה ְמַלֲחָכא ְּבַעְפָרא, ּו ְוָאֵתי ֵּבין טּוִריןָחׁש

ְוִאיִהי , ִזְמנָא ַקְדָמָאה נִָפיק ָּדָמא. ְּתֵרי ִזְמֵני, ַההּוא ֲאָתרְוָנִׁשי ָלּה ּבְ 
, ָרן ִּדי ְּבטּוַריָיאָנִפיק ַמָּייא ְוָׁשתּו ָּכל ִאיּנּון ְּבִעי, ִזְמָנא ִּתְנָייָנא. ָלִחי

ּוְכִתיב . ְוִסיָמִנ ַוַּי ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים. ְוִאְתַּפְתַחת ְואֹוִליַדת
ְּבַההּוא ִזְמָנא ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָחס ָעָלּה ַעל . ָדה ּוְבִעיָרםַוֵּתְׁשְּת ָהעֵ 

קֹול ְייָ ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות , ִתיבַמה ּכְ . ָּדא) א דחיה''ס(עּוַּבְרָּתא ְּדנָָחׁש 
ְלַאְּתָעָרא , ִאיּנּון ַחָבִלין ְוִציִרין, קֹול ְייָ ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות', ַוֶּיֱחׂשֹוף ְיָערֹות ְוגוֹ 
ַההּוא ) א לאתערא''נ(ְלַאְעָּבָרא , ִמַּיד ַוֶּיֱחׂשֹוף ְיָערֹות. ִאיּנּון ִׁשְבִעין ַקִלין

. ַמאי ּוְבֵהיָכלוֹ , ּוְבֵהיָכלוֹ . ִהיא ַחָּיה ֵּביַנְייהּו ְלֵמיַהּוְלִאְתַּגְלָייא הַ , ָנָחׁש
. ַּפְתִחין ְוַאְמִרין ָּכבֹוד, ָּכל ִאיּנּון ָאְכלּוִסין, ְּבֵהיָכלֹו ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא

  . ָּברּו ְּכבֹוד ְיָי ִמְּמקֹומוֹ . ַמאי ָּכבֹוד
ְּדַהאי ַחָּיה , ָּדא ִאיהּו ֹחֶדׁש. ֹוןַמאן ֹחֶדׁש ָהִראׁש, ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון

. ְוָנְפָקא ְלָעְלָמא ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ִאְתַּגְלָייא ֵּביּה ְוִאַתְתְקַפת ֵּביּה
ִסְטִרין ' ְּבד, ְלָכל ְסָטר' י' ְּדִאיּנּון י, ִאֵּלין ְׁשַאר ֵחיָווָתא, ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר

ְוִאיּנּון , ְוַחד ְלָכל ְסָטר ְלַאְרַּבע ִסְטִרין', ִאיהּו י, יּוְבִסְפֵרי ַקְדָמאֵ . ְּדָעְלָמא
ִמְתַחְּבָראן ּוִמְתַּתְּקָנן ִעם ִאיּנּון ֶעֶׂשר , ֵּכיָון ְּדִאיּנּון ַאְרַּבע. ַאְרַּבע ָעָׂשר

א לאתקנא ''ס(ְּבֶחְדָוה ְלִאְתַּתְקנָא ַחָּיה ָּדא , ד''ְּכֵדין י, ִּדְבִסְטָרא ִּדיִמינָא
, ְוָּתא ֲחֵזי. ַוַּדאי ָהִכי הּוא, ִרִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמר. ְּבִתּקּונָָהא) א חיה דאסיהר

ְּכַמאן ְּדָמִׁשי . ַמאי ִמְׁשכּו, ִמְׁשכּו', ְּכִתיב ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם ֹצאן ְוגוֹ 
יֹוִמין . יןִמְׁשכּו יֹוִמין ִעָּלִאין ְלַגֵּבי יֹוִמין ַּתָּתאִ . ַלֲאָתר ָּדא, ֵמֲאָתר ַאֲחָרא

, ה''ִזְמִנין ְּדִאיּנּון שנ, יֹוִמין ַּתָּתִאין. ְּכחּוְׁשַּבן ִמְׁשכּו, ו''ִעָּלִאין ִאיּנּון שס
ְסִליקּו ְלֶמֱהֵוי ִאיּנּון יֹוִמין , ְּדִאְתנֲַהָרא ִסיֲהָרא ְּבַאְׁשְלמּוָתא, ּוְבִזְמנָא

, ין ִעָּלִאין ְלַגֵּבי יֹוִמין ַּתָּתִאיןִמְׁשכּו יֹוִמ . ְּכחּוְׁשַּבן ִמְׁשכּו ָחֵסר ַחד, ה''שס
ִאיּנּון ֶעֶׂשר ְּדִלְסַטר . ּוַמאן ָמִׁשי לֹון. ְלֶמֱהִוי ֻּכְּלהּו ַּכֲחָדא ְּבִחּבּוָרא ֲחָדא

ֶאָּלא . ַמאי ֶּבָעׂשֹור, ַּבֲעָׂשָרה ִמָּבֵעי ֵליּה, ֶּבָעׂשֹור. ִּדְכִּתיב ֶּבָעׂשֹור, ְיִמינָא
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, ְּכַגְווָנא ָּדא. ּוְנקּוָּדה ֲחָדא ְּדַאְזָלא ְּבֶאְמָצִעיָתא, ָטרִאיּנּון ְלָכל סְ ' ט
ְוַהִהיא ְנקּוָדה ֲאְׁשִליָמת ְלֶעֶׂשר ְוַעל ָּדא ְּבֲעׂשֹור ְּכָמה ְדִאְתָמר ָזכֹור 

ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה . ְוָׁשמֹור ְלִׁשמּוָׁשא ַּבֲעָׂשָרה ִאינּון יֹוִמין ֵּתַׁשע ְּבַההּוא ְנקּוָדה
ּוְבִזְמנָא . ָּבֶזה ְלֵמֲהִוי ֹּכָּלא ַחדן ְדִלְסָטר ְיִמינָא ְּבִגין ְלִאְתַחְּבָרא ֹזאת יֹוִמי

ְּכֵדין אֹוִליַדת ַההּוא . ַּבֲהַדְייהּו) מתחברן(ִסְטִרין ' ִאְתְקָּׁשרּו ְלד' ְּדִאיּנּון ד
ַהאי ַחָּיה ְוָקָראן ַחָּיה ְוִחְויָא ָאִזיל ֵליּה ּוְבַההּוא ִזְמנָא ְמַקְּדִׁשין ְלֵעיָּלא לְ 

ּוְכַען ָקָראן , ַמה ְּדָלא ֲהָוה ַעד ַהְׁשָּתא. ּוְכֵדין ִאְתַקָּדׁש מֹוֲעָדא. ָלּה ָּכבֹוד
  . ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹוד, ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב, ָלּה ָּכבֹוד

ַּתָּמן . ָׁשא ֹּכָּלאְּדַתָּמן ִמְתַקְּד , ָּדא ֵהיָכל ִעָּלָאה ְּפִניָמָאה. ַמאן ֵהיָכלוֹ 
. ֵהי ְמַקְּדִׁשין ֵליּה ְּבַההּוא ֵהיָכָלא. ְמַקְּדִׁשין ְלַמאן ְּדָחֵזי ְלִאְתַקְּדָׁשא

ַאְתִקין ּוָפַתח ַּתְרָעא , ְוַחד ַמְפְּתָחא ְסִתיָמא, ְּבַקְדִמיָתא ִאְתְּפָּתחּו ַּתְרִעין
ְוִאְזְּדָרז , ְּבַההּוא ִּפְתָחא ְּכֵדין ָעאל ַּכֲהנָא ַרָּבא, ִלְסַטר ָּדרֹום, ַחד

, ְוִאְתַעָּטר ְּבִעְטָרא ִּדְקדּוָּׁשה ּוְלִביׁש חֹוְׁשָנא ְוֱאפֹוָדא. ְוִתּקּונֹוי, ְּבֵהיְמֶיינֹוי
ְוִציץ ִנְזָרא . ְּדִאיּנּון ַּפֲעמֹון ָזָהב ְוִרּמֹון, ּוְמִעיָלא ְּדִׁשְבִעין ָזִגין ְוִרּמֹוִנין

, ִּבְגֵדי ָזָהב' ְוִאְתְקַׁשט ְּבד, ְּדִאְתְקֵרי ִציץ ֶנֶזר ַהֹּקֶדׁש, יּהְּדקּוְדָׁשא ַעל ִמְצחֵ 
, ּוְמַנְּצָצן ָעֵליּה, ב ַאְתָוון ְמַלֲהָטן ֵּביּה''ְוַעל ַההּוא ִציץ מ. ִּבְגֵדי ָלָבן' ּוְבד

ָפַתח ּו, ִאְסְּתַחר ַההּוא ַמְפְּתָחא .ְונִָהיר ָּכל ַההּוא ֵהיָכָלא ִּבְנהֹוִרין ִעָּלִאין
ְּדַאְפִריׁש , ַמְעֵׂשָרא ְּדיֲַעֹקב, ְּכֵדין ָעאל ֵלִוי, ִסְטָרא ַאֲחָרא ְּדִבְסַטר ָצפֹון

ּוְכֵדין , ְוִאְתַעָּטר ְּבִעְטרֹוי, ְוִכּנֹור ְּדֶעֶׂשר ִניִמין ִעֵּמיּה. ְּלקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ַההּוא ַּתְרָעא ְּדַקְּייָמא , ְרָעאּוָפַתח ְּבַההּוא ֵהיָכָלא ַחד ּתַ , ִאְסְּתָחר ַמְפְּתָחא

, ַעּמּוָדא ְּדִלְסַטר ִמְזָרח ָעאל ְוִאְתַעָּטר ְּבִׁשְבִעין ִעְטִרין, ְּבֶאְמָצִעיָתא
' ְוִאְתַעָּטר ְּבִגּלּוִפין ְּדָמאָתן ְוע. ְּדִאיּנּון ְּתֵריָסר, ְוִאְתַעָּטר ְּבַאְרַּבע ַאְתָוון

ְּבַכָּמה , ְטִרין ְּדַסְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמאְוִאְתַעָּטר ְּבעִ , ֶאֶלף ָעְלִמין
ּוָפַתח ֵליּה , ִאְסְּתַחר ַההּוא ַמְפְּתָחא. ַכָּמה ִעְטִרין ַקִּדיִׁשיןּבְ , ְלבּוֵׁשי ְיָקר

ְוַקְּייָמא , ְוִאְתַקָּדׁש ְּבהּו, ְוָכל ַּתְרִעין ִּדְקּדּוִׁשין ְטִמיִרין, ָּכל ַּתְרִעין ְּגִניִזין
ְּכֵדין ַנְפֵקי . ִמְתַעֵּטר ְּבַכָּמה ִעְטִרין, ִמְתְּבָר ְּבַכָּמה ִּבְרָכאן. ַּתָּמן ְּכַמְלָּכא

ִאְּתַער ֵּכיָון ְּדנְַפֵקי . ִמְתַעְּטָרן ְּבִעְטַרְייהּו ַּכְּדָקא יָאּות, ֻּכְּלהּו ְּבִחּבּוָרא ֲחָדא
, ִמּגֹו ְרִחימּו ְּדִׁשיָרָתא, ְזִעיַרת ַּגְרָמּהְוַא, ְוַהאי ַחָּיה ִאְּתָעָרא. ֵליּה ְּבִקׁשּוטֹוי

ַעד , ַאְזָעַרת ַּגְרָמּה ְזֵעיר ְזֵעיר, ֵהי ַאְזָעַרת ַּגְרָמּה ִמּגֹו ְרִחימּו ְּדִׁשיָרָתא
ְּכֵדין ) בשירתא(, ֵּכיָון ְּדִאיִהי ַאְזִעיַרת ַּגְרָמּה. ְּדִאְתָעֵביַדת ְנקּוָּדה ֲחָדא

ִמִּסְטָרא , ַּבת ֵלִוי ַוַּדאי. יׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִויַוֵּיֶל אִ , ְּכִתיב
. ֹות ֵריַׁשּה ִמּגֹו ֲחִביבּואֹוִׁשיט ְׂשָמאָלא ְּתח. ֵהיַא ָאִחיד ָלּה. ִּדְׂשָמאָלא
. אֵאי יִָכיל ְלַאֲחָדא ִּבְנקּוָּדה ְזֵעירָ , ֵּכיָון ְּדִאיִהי ְנקּוָּדה ֲחָדא, ְוִאי ֵּתיָמא

ְוָדא ִעּלּוָייא , ָּדא ּתּוְׁשַּבְחָּתא, ָּכל ַמה ְּדהּוא ִמָּלה ְזֵעיָרא, ֶאָּלא ְלַגֵּבי ֵעיָּלא
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, ְוָחִביק ָלּה, ְוָאִחיד ָלּה, ִמַּיד ַּכֲהָנא ַרָּבא ִאְּתַער ָלּה. ְוַרב ִּבְרבּו ִעָּלָאה
, ָבל ֵּכיָון ְּדַאְזִעיַרת ַּגְרָמּהאֲ . ָלא יְַכִלין ְלַאֲחָדא ְּכַלל, ְּדִאלּו ֲהַוות ַרְבְרָבא
ֵּכיָון ְּדַסְּלִקין , ְוַסְּלִקין ָלּה ְלֵעיָּלא, ְּכֵדין ֲאָחִדין ָּבּה, ְוִאיִהי ְנקּוָּדה ֲחָדא

ְּכֵדין ַההּוא ַעּמּוָדא ְּדַקְּייָמא , ְויְָתָבא ֵּבין ְּתֵרין ִסְטִרין ִאֵּלין, ָלּה
. ִּבְרִחימּו ְּדִחּבּוָרא ֲחָדא, ּה ְּבָחִביבּו ִּדְנִׁשיִקיןִאְתַחָּבר ַּבֲהָד , ְּבֶאְמָצִעיָתא

ְּבָלא , ִּבְרִחימּו ְּדְנִׁשיִקין ִמְתַּדְּבָקן ָּדא ְּבָדא, ְּכֵדין ַוִּיַּׁשק יֲַעֹקב ְלָרֵחל
א ְּבַׁשֲעָתא ְּדנְַקָטא ַנְפׁשָ  .ַעד ְּדַנְקָטא נְַפָׁשא ְּדִעּנּוִגין ַּכְּדָקא ָיאּות, ִּפרּוָדא

ְוַקְריָין , ִמְתַּכְּנִׁשין ֻּכְּלהּו, ּוַבְעיָא ְלַפְקָּדא ְלֵחיָלָהא, ְּדִעּנּוִגין ַּכְּדָקא יָאּות
, ְּבֵהיָכָלא ַקִּדיָׁשא ַאָּבא ְוִאָּמא. ָּכבֹוד ָּכבֹוד ָּכבֹוד, ָלּה ִמּגֹו ֵהיָכָלא ַקִּדיָׁשא

ּוְכֵדין . ָחא ִאְתַקָדׁש ַּכְּדָקא יָאּותְּכֵדין ַיְר . ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי ְמקּוָּדׁש ְמקּוָּדׁש
ְוַעל ָּדא . 'ְוַעל ָּדא ִמְׁשכּו ְוגוֹ , ִראׁשֹון וַּדאי, ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון, ְּכִתיב

) נקטא(ּוַמה ַּדֲהַות , ְּדִאְתַחָּבר ִסיֲהָרא ְּבִׁשְמָׁשא, ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה
', ְוִאְתָעִביַדת ה, ְוִאְתַמְּלָייא, ָׁשט ְזֵעיר ְזֵעירַּכד ַנְחָּתא ִאְתּפְ , ְנקּוָּדה ֲחָדא

   .ִמְתַקְּדָׁשא ַּכְּדָקא יָאּות, ַמְלָייא ִמָּכל ִסְטִרין
ְוָצִרי ְלִמְפַּתח לֹון ְלַגֵּבי , ִמִּלין ִאֵּלין ְסִתיִמין ,ָאַמר ַרְעיָא ְמֵהיָמנָא

. ִאיהּו ְמַצֵער לֹון, ַרְייָתאְּדַמאן ְּדָסִתים לֹון ְּגִניִזין ְּדאוֹ , ַחְבַרָּייא
ְוִאיהּו ָמְתָלא ְלָממֹונָא . ִאְתַחְזָרן לֹון ֲחׁשֹוִכין, ִּדְלַרִׁשיֲעיָיא ְנהֹוִרין ְּדָרִזין

ִאְתַהָּדר , ְוָלאו ִאיהּו ִּדיֵליּה, ַעד ְּדַגֵּלי ֵליּה, ַמאן ְּדָחַפר ֵליּה, ְּדִאיהּו ָּגִניז
ּוְבִגין . נִָהיר ֵליּה, ּוְלַמאן ְּדִאיהּו ִּדיֵליּה. א ְוַקְבָלאְּבסּוְכְלָתנּוֵתיּה ַּבֲחׁשֹוכָ 

  . ן ְסִתיִמין ִּדְבאֹוַרְייָתאִאית ְלַּבר ָנׁש ְלַגָּלָאה ָרִזי, ָּדא
. ח''ְּכחּוְׁשַּבן א, ַיְרִחין ְּדיֹוֵלָדה' ָלֳקֵבל ט, ִאיּנּון ְלָכל ְסָטר' ט :ֶּבָעׂשֹור

ְוִאיּנּון ', ִסְטִרין ְּדָאת ד' ְלד', ִאיהּו ט, ח''א. ִמן ֶאָחד' ד. ַמאן יֹוֶלֶדת
, ִאְׁשְּתַאר ָּכבֹוד. ָהא ַאְרְּבִעין ּוְתֵרין. רָׁשמוֹ ' ד, ח ָזכֹור''א. ַאְרָּבִעים

' ד, ב''ְוִאיהּו ָּכבֹוד ל. ְּדִאְּתַמר ֵּביּה ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד
ָּכבֹוד , ְואֹוְקמּוהָ . ו''רנ, ִסְטִרין' ד ְלד''ֲהֵרי ס', ת דִזְמִנין ְלָכל ְסָטר ְּדָא

ְּדַאָמָרן , ּוְבִגין ָּדא ְמיַיֲחִדין ְּבָכל יֹוָמא ְּתֵרין ִזְמִנין. ב ְלַתָּתא''ל, ְלֵעיָּלא
ֲהֵרי , ד''ִמן ֶאחָ ' ד' ּוְתֵרין ִזְמִנין ד. ד''ְּדִאיהּו ס, ְּבהּו ְּתֵרין ִזְמִנין ָּכבֹוד

ּוְבִגין . ב ְׁשָמָהן''ּוְׁשִלימּו ְּדע. ב ְׁשָמָהן''ְׁשִלימּו ְּדמ, ד''ְּדֶאחָ ' ֵרי דהֲ . ב''ע
ּוְבִזְמָנא . ָּדא ַאְמִרין ְּבִמְזמֹור ְלָדִוד ִמי ֶזה ֶמֶל ַהָּכבֹוד ְיָי ִעזּוז ְוִגּבֹור

  . ִּתְנָייָנא ִמי הּוא ֶזה ֶמֶל ַהָּכבֹוד
) א צפון''ד(ַתח ַּתְרָעא ַאֲחָרא ִּדְסָטר ָּדרֹום ּופָ , ִאְסְּתַחר ַההּוא ֵהיָכָלא
, ִלְסַטר ִמְזָרח, ְלָבַתר ַאְפַּתח ַּתְרָעא ְּתִליָתָאה. ְּבִׁשְבִעין ּוְתֵרין ִעְטִרין

ְלָבַתר ַאְפַּתח ַּתְרָעא . ְּדַחְמִׁשין ַּתְרִעין ְּדִבינָה, ְנהֹוִרין) ותרין(ְּבַחְמִׁשין 
ח ְּבחּוְׁשַּבן ''ְוֻכְּלהּו רמ, ב ִעְטִרין''ְּבע, )א מערב''ד( ַאֲחָרא ְּדִלְסַטר ָצפֹון
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, ּוַמה ִּדְבַקְדֵמיָתא ַהִהיא ַחָּיה ֲהַות ְזֵעיָרא. ֵּתיִבין ְּדָפְרִׁשָיין ִּדְקִריַאת ְׁשַמע
א ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודוֹ , ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב, ְּבַההּוא ִזְמָנא ִאְתְרִביַאת , ְמ

י ִּבְרָכאן ''ְּדֵביּה ח, י ָעְלִמין''ַּכד ָמֵטי ְלחַ . בֹוד ִעָּלָאה ְוַתָּתָאהּכָ  ְּדִאיהּו
ְּכֵדין ַעּמּוָדא . ּוָפַתח ֵּביּה ֲאֹדנָי ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי יִַּגיד ְּתִהָּלֶת, ִּדְצלֹוָתא

, ְוִאיּנּון נֶַצח ְוהֹוד, ןִאְתַחָּבר ַּבֲהָדּה ְּבָחִביבּו ְּדְנִׁשיִקין ְּדִׂשְפָוו, ְּדֶאְמָצִעיָתא
ַוִּיַּׁשק יֲַעֹקב , ְלׁשֹון ִלמּוִדים ְּבַההּוא ִזְמנָא. ְּדָלׁשֹון ִאיהּו ַצִּדיק ֵּביַנְייהּו

ְמקּוָּדׁש , ְּכֵדין ָקָראן ְלַהִהיא ַחָּיה ָּכבֹוד ְּכבֹוד ַאָּבא ְוִאיָּמא, ְלָרֵחל
ְּכֵדין ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון , ָקא יָאּותְּכֵדין ַיְרָחא ִאְתַקְּדָׁשא ַּכְּד . ְמקּוָּדׁש

ְּדִאְתַחָּבר , ְוַעל ָּדא ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה. ּוְכֵדין ִמְׁשכּו. ִראׁשֹון ַוַּדאי
ִהים, ְּדִאְּתַמר ֵּביּה. ִסיֲהָרא ַקִּדיָׁשא ְּבִׁשְמָׁשא ּוַמה . ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ְיָי ֱא

ּוְכֵדין ִאיִהי , ִאְתַמְּלַאת ְּבִסיֲהָרא) א כגוונא דא''ס( ,ַּדֲהַות ְנקּוָדה ְזֵעיָרא
. ָמֵלא ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודוֹ . ְוִסיֲהָרא ִאְתַמְּליָיא ְּכַגְווָנא ָּדא. ַהֹחֶדׁש ָמֵלא

  . ּוְכַען ִּבְׁשִלימּו, ְּבַקְדִמיָתא ָחֵסר
ִאיְמָרא ְּדִאיהּו . 'ח ְוגוֹ ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶּפסַ , ִרִּבי ִחָּייא ָּפַתח

ְּבִגין . ֲהָוה ִאְמָרא, ְוֱאָלָהא ִּדְלהֹון, ֶאָּלא ַּדֲחָלא ְּדִמְצָרֵאי. ִּפְסָחא ֲאַמאי
ְּכִתיב ֵהן , ָּתא ֲחֵזי. ּוְבִגין ָּכ ַּפְלִחין ְלִאיְמָרא, ְּדִמְצָרֵאי ַּפְלִחין ְלַמַּזל ָטֶלה
, ְוִכי ַעל ְּדַׂשְנִאין ֵליּה. אי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִיםמַ . ִנְזַּבח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים

ִאְקֵרי , ְוֱאָלָהא ִּדיְלהֹון, ֶאָּלא ַּדֲחָלא ְּדִמְצָרֵאי. ְּכִתיב ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים
ָּתא . ַּדֲחָלא ִּדְׁשַאר ַעִּמין, ְּכתֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים, ְּכָמה ִּדְכִּתיב. ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים
ְואֹוִליף , ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים, ִּדְכִּתיב, יֹוֵסףֲחֵזי ָחְכְמָתא ְּד 

ְוִכי ַמְלָּכא ְּדֲהָוה ַׁשִּליט ַעל ָּכל . ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדי, לֹון ְלֵמיַמר
ָלא וְ , ְוָעִביד ַלֲאחֹוי ְּדִיְׂשְנאּון ְלהֹון, ָעִביד ְּכָּדא, ְוַאָּבא ְלַמְלָּכא, ַאְרָעא

, ֶאָּלא ַוַּדאי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים) למעבד להון רועי צאן. (ַיְחְׁשבּון ְלהֹון
ַּבח ֶאת ּתֹוֲעַבת ֵהן ִנזְ , ְוַעל ָּדא ְּכִתיב, ַּדֲחָלא ְוֱאָלָהא ִּדיְלהֹון ִאְקֵרי ָהִכי

ְוַהִהיא ַאְרָעא , ָּכל ֵמיַטב ִמְצַרִים ִהיא ֶאֶרץ ַרְעְמֵסס, ָאַמר יֹוֵסף. ִמְצַרִים
ְוָכל . ְלַרְעָיא ּוְלֵמיַה ְּבָכל ִעּנּוִגין ְּדָעְלָמא, ַאְפִריׁשּו ְלַדֲחָלא ִּדְלהֹון

ַאֲעִביד ְלַאַחי . ְּכַדֲחֵליהֹון, ִמְצָרֵאי ָחִׁשיבּו ְלִאיּנּון ְּדָרָעאן ְלַדֲחֵליהֹון
. ְוַיְחְׁשבּון לֹון ַּכְּדָקא ָיאּות, ְוִיְסְּגדּון לֹון ִמְצָרֵאי, ַיְרּתּון ַהִהיא ַאְרָעאְּד 

ְּׁשִבין לֹון ְמחַ , ִּכי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל רֹוֵעה ֹצאן, ְוַהְיינּו ִּדְכִּתיב
ְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְוָהא ָּתנֵינָן ְּכָמה ְּדִאְתְּפַרע קּו, ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי. ְּכַדֲחֵליהֹון

ְוִכי יֹוֵסף , ָהִכי ִאְתְּפַרע ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש, ֵמִאיּנּון ְּדַפְלֵחי ְלֲעבֹוָדה ָזָרה
, ָלא ָעִביד יֹוֵסף ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָאַמר ֵליּה. ָעִביד ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה ָזָרה

ּוְלַאְכְּפיָא ֲעבֹוָדה ָזָרה , ִּדיְלהֹון ֶאָּלא ָעִביד לֹון ְלַׁשְּלָטָאה ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה
   .ּוְלַרָּדָאה לֹון ַּבַּמֵּקל, ִּדיְלהֹון ְּתחֹות ְיַדְייהּו
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ְוִאיהּו , ְּכגֹון ִליָׁשנָא ְּדִאיהּו ַמֵּקל ְלָכל ַאְנֵׁשי ֵּביֵתיּה, ָאַמר ַרְעיָא ְמֵהיָמנָא
ּוֵביּה ָמָחא קּוְדָׁשא , ִתיֹותְוִאיהּו ַמֵטה ְּדֵביּה ֶעֶׂשר אוֹ ', ִליָׁשָנא ְּדָאת ו

ִרִּבי ', ה' ּוְבִגין ְּדָכל ָמָחאן ֲהוֹו ִמִּסְטָרא ְּדה. ָמָחאן' ְּבִרי הּוא ַעל ְידֹוי י
ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל , ֲעִקיָבא אֹוֵמר

' ְוָאת ה. 'ֱאמֹור ֵמַעָּתה ְוכּו', ֵמׁש ַמּכֹות ְוכּוַהִּמְּצִרים ְּבִמְּצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל חָ 
, ּוְבִגין ָּדא. ן''ִאיּנּון ר, ָחֵמׁש ִזְמִנין ַחְמִׁשין, ְלַחְמִׁשין ָמָחאן' ַסְּלָקא ְּבָאת י

, ָּכל ֵמיַטב ֶאֶרץ ִמְּצַרִים ַרְעְמֵסס ִהיא, ָאַמר יֹוֵסף. ן ַמּכֹות''ל ַהָּים ָלקּו רְועַ 
ְלַרְעיָא ּוְלֵמיַה ְּבָכל ִעּנּוִגין , א ַאְפִריׁשּו ְלַדֲחָלן ִּדְלהֹוןְוַהִהיא ַאְרעָ 

דרען לדחליהון כדחליהון ודא שאיל ְוָכל ִמְּצָרֵאי ָחִׁשיבּון . ְּדָעְלָמא
יוסף מפרעה לשלטאה אחוי על דהלן דמצראי דאתכפיין תחות ידיה 

סטריהון מ' כעבדים בתר מלכיהון למהוי כלהו מתכפיין תחות שם יי
ואתכפיין כל ממנן תחות ידיה . ולא שליט בעלמא אלא שם ידוד

ובכל  ,הדא הוא דכתיבולאחזאה לון דאיהו עתיד לאיתפרעא מנהון 
כד מטעיין לבריין ועבדין  הוהי מצרים אעשה שפטים אני יהאל

ובגין דטלה ממנא דיליה איהו רב על כל ממנן . גרמייהו אלוהות
ישראל ויקחו להם איש שה לבית אבות ה ל"דאלקים אחרים מני קב

שה לבית ואשליט לון עליה ותפשי ליה תפיש בתפישה דלהון יומא 
ולבתר דא אפיקו ליה לדינא לעיני כל מצראי לאחזאה . ותרין ותלת

אל תאכלו  בגין דא. דאלהא דלהון ברשו דישראל למעבד ביה דינא
ועל קרבו  ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו

ובגין דא למהוי דן באש צלי ומני לזרקא לגרמיה דיליה בשוקא בבזוי 
יומין קשור ' בתר דהוה תפיש ג' ועצם לא תשברו בו ומני ליומא ד

ה על "למעבד ביה דינא ודא קשיא לון מכל מכתשין דמחא לון קב
ל ליה בתיאובתא כידא דרעיא מהימנא ולא עוד אלא דמני דלא למי

רמוי בשוקא ולא יכלין לשזבא ליה דא קשיא לון ומיד דחמאן ג
א עֹוד. ִמֹּכָּלא ְלִאְתַּכְפָייא ָּכל , ּוַמֶּקְלֶכם ְּבְיְדֶכם, ֶאָּלא ְּדִאְּתַמר ְּבהּו ,ְו

ַוְייָ ְּכִתיב , ּוְבִגין ְּדִאיְנהּו ְּבכֹורֹות ְמָמָנן. ְּתחֹות ְיַדְייהּו, ַּדֲחָלן ְּדִמְּצָרֵאי
א ִיָאֵכל ָחֵמץ ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל , ָּבַתר ָּכל ָּדא ְּכִתיב. רִהָּכה ָכל ְּבכוֹ 

א ֹתאֵכלּו. ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עֹוִני ָאַמר ַרְעיָא . ּוְכִתיב ָּכל ַמְחֶמֶּצת 
. ּוְלֵמיַכל ְּבהֹון ַמָּצה, ֲאַמאי ָמֵני ְּדָלא ְלֵמיַכל ָחֵמץ ִׁשְבַעת יֹוִמין, ְמֵהיָמנָא
א ֹּתאֵכלּו, א ִיָאֵכלַוֲאַמאי  ם ''שּצ: ֹּכְכֵבי ֶלֶכת ְוִאיּנּון' ֶאָּלא ז. ַוֲאַמאי 

ְקִליָפה ִּדְלַבר . ְנהֹוָרא ִּדְלגֹו ַמָּצה, ְוִאיּנּון ִמִּסְטָרא ְּדטֹוב ָוָרע. ל''חנכ
, ןְוִאיּנּו. ַמָּצה ִּדְלגֹו ְׁשמּוָרה. ץ ְּדַכר ַמְחֶמֶּצת נּוְקָּבאְוִאיּנּון ָחמֵ . ָחֵמץ

ּוְׁשַמְרֶּתם , ְוִאְּתַמר ָעַלְייהּו. ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְראּויֹות ָלֶתת ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶל
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. ּוֵביּה ִאְתָעִביד ִמְּצָוה .'ְּדִאיהּו ו, ַמָּצה ִאיִהי ְׁשמּוָרה ְלַבְעָלּה. ֶאת ַהַּמּצֹות
. ץ''ם ה''י. ְוִאיּנּון, ן ַמָּצהץ ִמ ''ִּדְגִניִזין ְּבמ, ּוַמאן ְּדָנִטיר ָלּה ְלַגֵּבי יָּה

ְּדִאיּנּון ֶׁשַבע , ּוָמֵני קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלָבֵר ָלּה ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֵליל ֶּפַסח
, ּוָמֵני ְלַאְעְבָרא ִמְּנהֹון ָחֵמץ ּוַמְחֶמֶּצת. ל''ם חנכ''שּצ, ַהְּנָערֹות ִּדיָלּה

ְּדִאְּתַמר , ְּדִׁשְבָעה ֹּכְכֵבי ֶלֶכת, יָין ַעל ְנהֹוִריןְּדִאיּנּון ֲענִָנים ֲחׁשּוִכין ִּדְמַכּסְ 
א נֹוַדע ִּכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶּבָּנה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע , ְּבהֹון ַוָּתֹבאנָה ֶאל ִקְרֶּבּנָה ְו

ִרין ְּדָלא ַיְכִלין ְנהוֹ , ְּדָכל ַּכ ֲחׁשֹוָכא ַּדֲעָנִנין ִּדְלהֹון. ָחׁשּו ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה
א נֹוַדע ִּכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶּבנָה, ְלַאְנָהָרא ְלהֹון   .ּוְבִגין ָּדא ְו

ָּכל ֶׁשֵּכן ְּדִיְׁשְלטּון , ִאי ִיְׁשְלטּון ַאַחי ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִּדיְלהֹון, ָאַמר יֹוֵסף
ַעל ָּכל  ִליט לֹוןְוַאְׁש , ּוְבִגין ָּכ אֹוִתיב לֹון ְּבֵמיַטב ַאְרָעא, ַעל ַּגְרַמְייהּו

ְוֱאָלָהא , ֶאָּלא ַּדֲחָלא ְּדִמְצָרֵאי. ְוַעל ָּדא ִאְמָרא ְּדִאיהּו ֶּפַסח ֲאַמאי. ַאְרָעא
ִמְּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ִסיבּו , ָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ִּדיְלהֹון ֲהָוה ִאיְמָרא

ְוָתִפיׂש ִּבְתִפיָׂשה ִויֵהא ָאסּור , ְוִתְפׂשּו ֵליּה, ַּדֲחָלא ִּדיְלהֹון ְּדִמְצָרֵאי
ְוִאְתְּכָנׁשּו , ָנאַאִּפיקּו ֵליּה ְלִדי', ּוְביֹוָמא ד', יֹוָמא ַחד ּוְתֵרין ְוג, ִּדיְלכֹון

ְּדָתִפיׂש , ּוְבַׁשֲעָתא ְּדִמְצָרֵאי ֲהוֹו ַׁשְמִעין ָקל ַּדֲחָלא ִּדיְלהֹון. ָעֵליּה
ַוֲהָוה ַקְׁשיָא , ֲהוֹו ָּבָכאן, א ֵליּהְוָלא ַיְכִלין ְלֵׁשָזבָ , ִּבְתִפיָׂשה ְּדִיְׂשָרֵאל

, ָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ְּכִאיּלּו ַּגְרַמְייהּו ִאְתֲעִקידּו ְלָקְטָלא, ָעַלְייהּו
ְּבִגין ִּדֶיחמּון , ַאְרָּבָעה יֹוִמין, יֹוָמא ָּבַתר יֹוָמא, ִיְהיֶה ָּתִפיׂש ִּבְרׁשּוַתְייכּו

ְויֶיחמּון ֵליּה ִמְצָרֵאי , ָמא ְרִביָעָאה ַאִּפיקּו ֵליּה ְלָקְטָלאּוְביוֹ , ָיֵתיּה ָּתִפיׂש
ְוָדא ַקְׁשיָא ְלהּו ִמן ָּכל ַמְכְּתֵׁשי ְּדָעַבד לֹון , ֵהי ַאּתּון ַעְבִּדין ֵּביּה ִּדינָא

ֵליּה  ְלָבַתר ַּדְייִנין. ִאיּנּון ִּדיִנין ְּדיַַעְבדּון ְּבַדֲחֵליהֹון, קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא
ֵהיֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש, ִּדְכִּתיב, ְּבנּוָרא , ָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ְּפִסיֵלי ֱא

ַאְכִלין , ְּדָלא ֵייְמרּון ִּבְרעּוָתא ּוְבִּתיאּוְבָּתא ְּדָדַחְלנָא. ַאל ֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא
א ְמב, ֶאָּלא ַאְתִקינּו ֵליּה ָצִלי. ֵליּה ָהִכי , ְּדִאלּו ְמבּוָׁשל ְיֵהא ָטִמיר, ּוָׁשלְו

, ֶאָּלא ִּתּקּוָנא ִּדיֵליּה ְּדֶיֱחמּון ֵליּה ָהִכי מֹוְקָדא ְּבנּוָרא, ְוָלא ֶיחמּון ֵליּה
ְּדָלא ֵייְמרּון , ְותּו ֵריֵׁשיּה ָעֵליּה ָּכפּוף ַעל ַקְרסּולֹוי. ֵריֵחיּה נֹוֵדףְּבִגין ְּד 

. ֶאָּלא ְּדִיְׁשְּתמֹוְדעּון ֵליּה ְּדִאיהּו ַּדֲחָלא ִּדְלהֹון, הּוא ְּדַחָּיה אֹו ִמָּלה ַאֲחָרא
. ֹאַרח ְקָלנָא ּוִבָּזיֹון, ֶאָּלא ַעל ַׂשְבָעא, ְּבִתיאּוְבָּתא. ְּדָלא יֵיְכלּון ֵליּה, ְותּו
א ִתְׁשְּברּו בוֹ , ְותּו יְכלּון ְוָלא יֵ, ֶאָּלא ְּדֶיֱחמּון ַּגְרמֹוי ָרָמאן ְּבׁשּוָקא, ֶעֶצם 

ֵהיֶהם ָעָׂשה ה, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. ְלֵׁשָזָבא ֵליּה . ִּדיִנין ַסִּגיִאין. ְׁשָפִטים' ּוֵבא
  . ָחא ּוְׁשַאר ָמאנֵי ְקָרָבאְוָלא ַחְרָּבא ְורֹוְמ , ּתּו ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם

ּוְבִגין ָּכ , ֶלהְּדִמְצָרֵאי ַּפְלֵחי ְלַמָּזל טָ , ָהא אֹוְקמּוהָ , ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה
ָאַמר . ְוָלא ִאיְמָרא, ָטֶלה ִיְפְלחּון, ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי. ַּפְלִחין ְלִאיְמָרא

ּוְבִגין ָּכ , ֶאָּלא ַמָּזל ָטֶלה נִָחית ְוָסִליק ְּבָטֶלה ְוִאיְמָרא, ֹּכָּלא ַּפְלִחין, ֵליּה



עה וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

) א דצאן''ס(ְּדָכל ְּבִעיָרא ַרָּבא , ְענָאָאַמר ֵליּה ָהִכי ְׁשמַ . ַּפְלִחין ְלֹכָּלא
. ְוַעל ָּדא ָקִטיל קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּכל ְּבכֹור ְּבֵהָמה, ַּדֲחָלא ִּדְלהֹון ֲהָוה

, ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר. ְּדִאְקרּון ָהִכי, ְלֵעיָּלאְוָהא ִאְּתַמר ְּדִאֵּלין ִאיּנּון ַּדְרִּגין ִּד 
א ֹתאֵכלּוְּכִתיב ָּכל ַמְחמֶ  א ֵיָאֵכל ָחֵמץ, ֶצת  ְוָדא , ֶאָּלא ָּדא ְּדַכר. ּוְכִתיב 

א ֹּתאֵכלּו, ֶאְלָעָזר ְּבִרי, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון. נּוְקָּבא ּוְבָדא , ְּבָדא ְּכִתיב 
א יֵָאֵכל א ֹּתאְכלּו, ְּכִתיב  נּוְקָּבא ְּדִאיִהי , ֶאָּלא. ֲאַמאי ָלא ְּכִתיב 

, ְּדַכר ְּדִאיהּו ָאִחיד ְּבחּוָטא ְּדַדְכיּו יִַּתיר, ְּבַאְזָהָרה וַּדאי, ָאְרָחָהא ַאְסִטיַאת
ְוָהא , ָאַמר ֵליּה ַאָּבא. א ֹתאֵכלּו, א יֵָאֵכל, בְוַעל ָּדא ְּכִתי. ְּבַבָּקָׁשה

א ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ ַאְסֵּגי ָּתִבין ְיֵתיִרין ִליָקָרא , ָאַמר ֵליּה. ְּכִתיב 
א יֵָאֵכל. ְלָקְרְּבנָא א , ֲאָבל ְלָבַתר ְּבַאְזָהָרה. ֲאָבל ְּבַקְדִמיָתא ְּבַבָּקָׁשה 
ְּבִגין ְּדֵריָחא . ַמְחֶמֶצת ַמאי ַטְעָמא. ְּדהּוא ַקְׁשיָא ִמַּתְרַווְייהּו, ֹּתאְכלּו

, דֹות ָמְותַרְגֶליָה יֹוְר . נּוְקָּבא, ַמְחֶמֶצת. ְּדַכר, ָחֵמץ. ְּדמֹוָתא ִאית ַּתָּמן
, ּוְבִגין ָּדא ַמאן ְּדָאִכיל ָחֵמץ ַּבֶּפַסח. ִּתְׁשַּכח ָלּה, ְּבֵריָׁשא ְוֵסיָפא ְּדֵתיָבה

ּוְבָעְלָמא , ְוִליְנַדע ְּדִמית הּוא ְּבָעְלָמא ֵּדין, ִאיהּו ַאְקִּדיַמת ֵליּה מֹוָתא
). א אתקריאת מצה''ס(ֲאַמאי , ַמָּצה. ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהיאְּכִתיב , ְּדָאֵתי

אּוף . ְּדֹיאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ַּדי, ְּבִגין ְּדָאַמר ְלעֹוָלמֹו ַּדי: ַׁשַּדי, ֶאָּלא ָהִכי ָּתֵניָנן
ְוָעִביד ְקָטָטה , ְּבִגין ְּדָקא ְמַׁשֵּדד ְּדַמְבָרַחת ְלָכל ִסְטִרין ִּביִׁשין, ָהִכי ַמָּצה

אּוף ָהִכי , ְּדַמְבִריַח ְלֵׁשִדים ּוַמִּזיִקים ְּדַתְרָעא, ָזהְּכַגְוונָא ְּדַׁשַּדי ִּדְמזּו, ְּבהּו
ְּכָמה . ְוָעִביד ְמִריָבה ּוְקָטָטה ְּבהּו, ִאיִהי ַמְבָרַחת לֹון ִמָּכל ִמְׁשְּכֵני ְקדּוָּׁשה

. ְוָהא ַמָּסה ְּבָסֶמ ִאיהּו. ַעל ָּדא ְּכִתיב ַמָּצה. ַמָּסה ּוְמִריָבה, ְדַאְּת ָאֵמר
  . ִאיהּו ָמצּוָתא, ַּתְרּגּומֹו ְּדַמָּסה ֶאָּלא

ְּגַער . ְּגַער ַחַּית ָקנֶה ֲעַדת ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים, ִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר
ֹמה , ָּתֵנינָן: ָקנֶה. ָּדא ַחָּיה ְּדִאְתֲאָחד ָּבּה ֵעָׂשו, ַחַּית ִּדְביֹוָמא ְּדנַָסב ְׁש

ְוָעֵליּה ִאְתְּבנֵי ַקְרָּתא , נַָעץ ָקנֶה ְּבַיָּמא ַרָּבא, ָּבא ַּגְבִריֵאל, הַמְלָּכא ַּבת ַּפְרעֹ 
ְּדִאית ֵליּה ִסְטָרא ְזֵעיָרא , ָּדא ְּדכּוָרא ְּדַהאי ַחָּיה ִּביָׁשא. ַמאי ָקֶנה. ְּדרֹוִמי

ִגין ָּכ ִאיִהי ּובְ . ְּדָנִעיץ ְּבַיָּמא ַרָּבא, ְוָדא ִאיהּו ָקנֶה. ְּבַאֲחדּוָתא ִּדְקדּוָּׁשה
, ָקנֶה. ָקנֶה ָוסּוף ָקֵמלּו, ְוַעל ׁשּוְלָטנּו ָּדא ְּכִתיב, ַׁשְלָטא ַעל ָעְלָמא

ְּדַזִּמין קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ּתּו ָקֶנה. ׁשּוְלָטנּוָתא ְוֹראׁש ְלָכל ַמְלְּכָוון
ּוִמָנּה נְַפקּו ַּכָמה , ְלָטאְּבִמְצַרִים ִאיִהי ׁשַ , ָּתא ֲחֵזי. א ֵליּה ְּכָקנֶה ָּדאְלַּתְברָ 

, ֵּכיָון ְּדָתַבר ָלּה קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְוֹכָּלא ְּבָרָזא ְּדָחֵמץ, ֻׁשְלָטִנין ְלִזּנְַייהּו
, ָחֵמץ' ָּתַבר ח, ְּבחּוָטא ְזֵעיָרא ִמֹּכָּלא. ְּבָמה. ַאִּפיק ָחֵמץ ְוָאִעיל ַמָּצה

. ְּדִאְקֵרי ָחֵמץ, ְּדַהאי ַחָּיה' ֶאָּלא ְּדָתַבר ח. וןִאיּנּון ַאְתוָ . ְוִאְתָעִביד ַמָּצה
ְּבחּוָטא . ְּבָמה ִאְּתַּבר. ְּדנֹוַח ְלַאְתְּבָרא ְּכָקנֶה ָּדא, ְוַעל ָּדא ִאְקֵרי ַחַּית ָקנֶה

, ְוַעל ָּדא ְּכִתיב. ַוֲהָוה ַמָּצה, ְוִאְתֲעָבר ֵמֵאיָתָנּה' ָּתַבר ח, ְזֵעיָרא ְּכִניָמא
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ְוִאְתָעִביד , ָחֵמץ' ְוַאְּתַּבר ח, ָּגַער ָּבּה קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ת ָקֶנהְּגַער ַחּיַ 
ְלַּתְבָרא . ְוַזִּמין קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא) חמץ ואתאביד' א ואתעבר ח''ס. ('ה

. הְוִיְׁשְּתַאר ִהּנֵ, ִמָקֶנה' יְַתָּבר ַרְגֵליּה ְּדק, ְּכַגְוונָא ָּדא, ֵליּה ְלַההּוא ָקנֶה
ִהים ְּבָחָזק ָיֹבא ּוְזרֹועֹו מֹוְׁשָלה לֹו ִהּנֵה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפעּוָּלתֹו  ִהּנֵה ְיָי ֱא

) א פעולה דההוא חמץ''ס(' ָּדא ֹּפַעל ְּדַהִהיא ק. ַמאי ּוְפעּוָּלתוֹ . ְלָפנָיו
ִראׁשֹון  .ֵהא ִהּנֵהִוי, ִאיהּו יְַעַּבר ַרְגֵליּה, ְוִאיִהי ְּפעּוָלה ְלָפָניו, ְּדַיְתַּבר ָלּה

  . 'ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם ְוגוֹ 
ְּגַער . ְּגַער ַחַּית ָקנֶה ֲעַדת ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים, ִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר

ְּדנַָעץ , ְּדִאיִהי ַקְרָּתא ְּדרֹוִמי ַרְּבָתא, ָּדא ָקֶנה ְּדִאְתֲאָחד ֵּביּה ֵעָׂשו, ַחַּית ָקנֶה
ְוַכד . ָקנֶה ְּדָחֵמץ. ּוָבנּו ָעֶליָה ְּכָר ָּגדֹול ְּדרֹוִמי, ִריֵאל ָקֶנה ְּבַיָּמא ַרָּבאַּגבְ 

. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְּגַער ַחַּית ָקנֶה ֲעַדת. ִיְתַּבר ֵליּה, ִייֵתי ּפּוְרָקנָא ְלִיְׂשָרֵאל
ְוִיְתַּגְלָּיא ַמָּצה . יַמְחֶמֶּצת ִּדיֵליּה רֹוִמ . ּוִמְתַעָּבר ִמַּיד ָחֵמץ ֵמָעְלָמא

ָאַמר ּבּוִּצינָא . ִית ִראׁשֹון ּוַבִית ֵׁשִניְּדִאיִהי ֵּבי ַמְקְּדָׁשא ְּדבַ , ְּבָעְלָמא
ּוַבת ַעִין , ְּדִאיּנּון ָלֳקֵבל ַּבת ַעִין ָיִמין, )א רעיא מהימנא''ס(ַקִּדיָׁשא 

ָלֳקֵבל ְּתֵרין . ֹוִמי ְזֵעיָראר, רֹוִמי ַרָּבִתי) לחם משנה(ְוִאיּנּון ָלֳקֵבל . ְׂשֹמאל
. ְוִאיּנּון ָלֳקֵבל ְׂשאֹור ְוָחֵמץ. ִּדְמַּכְּסיָין ַעל ַּבת ֵעיָנא ְיִמיָנא ּוְׂשָמאָלא, ֲענִָנין

ַּבִית , ְוַעד ְּדִאֵּלין ִיְתַּבֲערּון ֵמָעְלָמא ַּבל ִיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵּצא ַחד ִמּנְַייהּו
ְּדַאֲחִׁשי ְלַבת , ְוַאְסָווָתא ַּדֲעָננָא ֵעינָא. ָיין ְּבָעְלָמאָלא ִיְתַּגלְ ִראׁשֹון ְוֵׁשִני 

ְוַהְיינּו . ָמָרה ְּדֶעְגָלא. ַמה ְיֵהא ַאְסָווָתא ִּדְלהֹון, ֵעינָא יִָמין ּוְׂשֹמאל
ָּדא ָמִׁשיַח ֶּבן , ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל. ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרָּבץ) ישעיה כז(

ָּדא , ְוָׁשם ִיְרָּבץ. ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לוֹ ) דברים לג(ַמר ֵּביּה ְּדִאּתְ , יֹוֵסף
. ְוַחד ַאְעָּבר רֹוִמי ְזֵעיְרָּתא. ַחד ַאְעָּבר רֹוִמי ַרָּבִתי. ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד

, ְּדִאיהּו חּוָטא ְזֵעיָרא', ּוְבִגין ָּדא ח. ֵאל ָלֳּקְבַלְייהּו ִאיּנּוןל ְּדִמיכָ ''ְוַגְבִריאֵ 
ָקֶנה . ִּדְבַקְדֵמיָתא ָקנֶה ָוסּוף ָקֵמלּו. ְּבַאְתָרָהא' ְוֵייעּול ה, ָּתַבר ָלּה

ְּדָעִתיד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלַּתְבָרא , ָוסּוף ְלָכל ַמְלִכין, ֻׁשְלָטנּוָתא ְּדרֹוִמי
ַרְגֵליּה ִמן ְוַאְתַּבר , ִמן ָחֵמץ' ח, ְּגַער ַחָּיה ִּביָׁשא, ְּגַער ַחַּית ָקנֶה. ֵליּה

ַיְתַּבר ֶרֶגל , ְועֹוד ְּגַער ַחַּית ָקנֶה. ְּדִאְּתַמר ָּבּה ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות, ַמְחֶמֶּצת
ִהים ְּבָחָזק ָיֹבא. ְוִיְׁשְּתַאר ִהּנֵה, קֹוף ִמן ָקנֶה ִראׁשֹון ְלִּצּיֹון , ִמָּיד ִהּנֵה ְייָ ֱא

ְוָאַמר . ָּבַתר ֶאֶלף ּוָמאָתן' ס: הִהּנֵ . ֶאֵּתןִהּנֵה ִהּנָם ְוִלְירּוָׁשַלם ְמַבֵּׂשר 
ְלַאְתָערּוָתא , ִׁשִּׁשים. ָּכל ַהּנֶֶפׁש ְלֵבית יֲַעֹקב ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש, ּבּוִּצינָא ַקִּדיָׁשא
ָׁשִנים ' ִאְׁשָּתֲארּו ו. ְלַאְתָערּוָתא ְּדָמִׁשיַח ֵׁשִני, ָוֵׁשׁש. ְּדָמִׁשיַח ִראׁשֹון

ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶד ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזמֹור ַּכְרֶמ , ם ְּבהּוְלַקֵּיי, ב''ְלע
ִאם . ַלְיָי ֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתה ְּדִאְּתַמר ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה

ן ֶאָּלא ַאְרַּבע ְּגאּולֹות ֲעִתיִדי. ַמה ְּכִתיב ְלֵעיל ָרנּו ְליֲַעֹקב ִׂשְמָחה, ֵּכן
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ְּבִגין ְּדִיְׂשָרֵאל ְמפּוָזִרין ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות . ָלֳקֵבל ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְּדֶפַסח, ְלֶמֱהִוי
. ְלִׁשִּתין, ְוִתְנָייִנין. ַאְקִּדימּו ְלָרנּו, ְוִאיּנּון ִּדיהֹון ְרחֹוִקין ֵמאּוִמין, ָעְלָמא

ִיהֹון ְּבַאְרַּבע , ּופּוְרָקִנין ִאֵּלין. ב''ּוְרִביָעִאין ְלע. ִׁשיתְלִׁשִּתין וְ , ּוְתִליָתִאין
ד ְּדָרִכיב ָעַלְייהּו, ֵחיָון ִּכי ִתְרַּכב ַעל סּוֶס , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְּבֵׁשם ְידֹוָ

ּוְתֵריָסר , ִיְּתַער ְלַתָּתא ַאְרַּבע ְּדָגִלין, ְּדָלֳקְבַלְייהּו. ַמְרְּכבֹוֶתי ְיׁשּוָעה
ד ֶמֶלְּבָרָזא ַּד . ְׁשָבִטין ד ָמָל, ְידֹוָ ד ִיְמלֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְידֹוָ ְּתֵריָסר . ְידֹוָ

ְּדִאְּתַמר , ב ַאְנִּפין ִּדְתַלת ֲאָבָהן''ְוי, ָלֳקֵבל ְּתֵריָסר ְׁשָבִטין, ַאְתָוון ִאיּנּון
ְּתֵרין  .ֶאֶלף ְׁשִנין, ְוִאיּנּון ֶעֶׂשר ְׁשָבִטין. ָעַלְייהּו ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶמְרָּכָבה

ב ''ְּדִאיּנּון ע, ב ְׁשָמָהן''ַּתְלָיין ע, ב ַאְתָוון''ּוִּמי. ָמאָתן ְׁשִנין, ְׁשָבִטין
ד ָרָזא ''כ. ְלָכל ַחָּיה ִמְּתַלת ֵחיָון, ד''ְוִאיּנּון כ. ָּבַתר ֶאֶלף ּוָמאָתן, ִניןְׁש 

ַּכת . ד ּצּורֹות''ִמן כ, ְוִאיּנּון ְּתַלת ִּכּתֹות. ְוָקָרא ְזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר, ִּדיֵליּה
ְוַכת ְּתִליָתָאה אֹוֶמֶרת , ְוַכת ִּתְנָייָנא אֹוֶמֶרת ָקדֹוׁש, ַאַחת אֹוֶמֶרת ָקדֹוׁש

  . ְּדָעַבד ִּדינָא ַּבֲעָמֵלק ,ב ַאְתָוון''ִמַּיד ִאְּתַער ְׂשָמאָלא ְּבמ. ָקדֹוׁש
. ָמאֵרי ִמְׁשנָה, ְּבָכל ֵעץ. ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִּצּפֹור ְלָפֶני ַּבֶּדֶר ָמאֵרי ִמְקָרא

ִאֵּלין , ְּבָכל ֵעץ, ִאית ְּדַאְמֵרי. ִּדְמַקְּנִנין ְּבַעְנֵפי ִאיָלנָא, ְּדִאיּנּון ָּכֶאְפרֹוִחים
ִאֵּלין ָמאֵרי , אֹו ַעל ָהָאֶרץ. ִּכי ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעִּמי, ְּדִאְּתַמר ְּבהּו. ִיְׂשָרֵאל
ַעל ָהָאֶרץ ִּתיָׁשן ְוַחִּיי ַּצַער ִּתְחיֶה , ַמר ְּבהּוְּדִאּתְ , )א משנה''ד(ּתֹוָרה 

ִאֵּלין ְּדָזן : אֹו ֵּביִּצים. ִאֵּלין ִּפְרֵחי ְּכהּונָה: ֶאְפרֹוִחים. ּוַבּתֹוָרה ַאָּתה ָעֵמל
ְוָהֵאם רֹוֶבֶּצת ַעל . לֹון קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִמַּקְרֵני ְרֵאִמים ְוַעד ֵּביֵּצי ֵּכִנים

א ִתַקח ָהֵאם ַעל ַמה ְּכִתיב . ְּבִזְמָנא ַּדֲהוֹו ְקֵרִבין ָקְרְּבִנין, רֹוִחיםָהֶאפְ 
ַׁשֵּלח ְּתַׁשַּלח ֶאת , ַמה ְּכִתיב, ּוָבְטלּו ָקְרְּבִנין, ָחַרב ֵּבי ַמְקְּדָׁשא. ַהָּבִנים

', ְּדָאת ו' ָּדאִמִּסְטָרא , ְוַהְיינּו ְוֶאת ַהָּבִנים ִּתַּקח ָל, ְוָגלּו ַהָּבִנים. ָהֵאם
ְלעֹוָלם  ,ְּדִאיהּו עֹוָלם ָארֹו ְּדִאְּתַמר ֵּביּה ְלַמַען ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת יִָמים

. ּוְמַּצְפְּצִפין ְּבָקִלין ְּדִׁשיִרין, ַּתִּקינּו ְּצלֹוִתין, ּוַבֲאָתר ְּדָקְרְּבִנין. ֶׁשֻּכּלֹו ָארֹו
ְּדָהא . י ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָּצִעיָתא ְּדִאיהּו ְלֵעיָּלאְלַגּבֵ , ְּבקֹול ִּדְקִריַאת ְׁשַמע

, ְּדִאיִהי ַיד ֵּכָהה, ַקְׁשִרין ֵלּה ִּבְבַרָּתא, ּוִמַּיד ְּדָנִחית, ִאיָּמא ּוְבַרָּתא ְּבָגלּוָתא
ָּברּו , ִמָּיד ְמַלֲחִׁשין ְלַגֵּבי ָחְכָמה. ְּבִׁשית ְסִפיָראן', ִעם ה' ְלֶמֱהִוי ָקִׁשיר ו

. ה ִמן ָחְכָמה''ִגיַמְטִרָיא מ, ד''ד ָּכבוֹ ''ֶאחָ . ד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדם ְּכבוֹ ׁשֵ 
ַקְׁשִרין ֵליּה ַעָּמא ְּבִקּׁשּוָרא ִּדְתִפיִּלין , ּוִמַּיד ְּדָנִחית, ְּדָנִחית ֵליּה ְלַגֵּבי ִאָּמּה

ְוָהיָה ִּכי . ָחְכָמה, ַקֶּדׁש ִלי, ןּוְבִגין ָּדא ְּבַאְרַּבע ָּפְרִׁשָיין ִּדְתִפיִּלי. ְּדֵריָׁשא
ְוָהיָה . ְּבִׁשית ֵּתיִבין, ְסִפיָרן' ָּכִליל ו, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ִּתְפֶאֶרת. ִּבינָה, ְיִביֲא

ֵאין ָקדֹוׁש , ַעל ֵריֵׁשיּה' ְּצלֹוָתא ֶּכֶתר כ. ַיד ֵּכָהה, ַמְלכּות, ִאם ָׁשמֹועַ 
ד ְּבַההּוא ִזְמנָא ָּצִרי . ְוָעִביד לֹון ֶּכֶתר, ֹוִתיןָּכל ְּצלְּדַסְנַּדְלפֹון קֹוֵׁשר , ַּכידֹוָ

ּוַמְׁשְּכנָא ּוְמַנְרָּתא , ִלְסעּוָדָתא ְּדַמְלָּכא) א פתורא''ס(ְלַסְּדָרא ְמנֹוָרא 
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ְוָלאו ָּבַתר ָּפתֹוָרא . ְוָכל ִמינֵי ִׁשּמּוָׁשא ְּדֵביָתא ְּדַמְלָּכא, ַוֲארֹונָא ּוַמְדְּבָחא
ְּדָלא ַאְזֵליָנן ֶאָּלא ָּבַתר ָּפתֹוָרא , נָן ְּדָלאו עֹוָבָדא ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּואַאְזֵלי

, ִמְׁשָּכן ִּדיֵליּה. ְּדִאיהּו ְׁשִכיְנֵּתיּה, ְּדִאיהּו עֹוָבֵדי ְידֹוי ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא
 ִאיִהי, ְּבָחא ִּדיֵליּהַמְד , ֲארֹוָנא ִּדיֵליּה, ְמַנְרָּתא ִּדיֵליּה, ָּפתֹוָרא ִּדיֵליּה

ִאיְנהּו ִאיּנּון ִּדְמַּתְקֵני ַחְמָרא  .ּמּוָׁשא ְלַמְלָּכא ִעָּלָאהְּכִליָלא ִמָּכל ָמאֵני ִׁש 
ְּדֵלית , ְּדִאְּתַמר ְּבהּו ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי, ְונֲָהָמא ְּדַמְלָּכא ִעָּלָאה

ּוְבִגין ָּדא ֶאת ָקְרָּבִני . ן ְּדִאְתְקִריאּו ִאֵּׁשי ְייָ ְלָקְרָבא ֵליּה ְלַגֵּביּה ֶאָּלא ִאֵּלי
, ְוִאְתְקֵרי ֶלֶחם ַהָּפִנים. ְלכּו ַלֲחמּו ְּבַלְחִמי, ְּדָעֵליּה ִאְּתַמר. ַלְחִמי ְלִאַּׁשי

ה, ב ַאְנִּפין''ְּדִאיּנּון י ה, ְיָבֶרְכ ְיהֹוָ ה, יֵָאר ְיהֹוָ ר ַאְנִּפין ְּתֵריסָ , ִיָּׂשא ְיהֹוָ
א ''ד הֵ ''ְּדִאיהּו יוֹ , ָּדא נֲַהָמא ְּדָאָדם. ַמאי ֶלֶחם ְּדִאֵּלין ָּפִנים. ִּדְתַלת ֵחיָון

ד, ְוִאית ֵליּה נֲַהָמא ְּבַאְרַּבע ַאְנִּפין. א''ו הֵ ''ָוא . ְּדִאיּנּון ַאְרַּבע ַאְתָוון ְידֹוָ
ְּדאֹוֶפה ֵּביּה , ָׁשן ִּדיֵליּהִּכבְ . ִאיהּו ֹסֶלת ְנִקָּיה, ָּכאַהאי נֲַהָמא ְּדָפתֹוָרא ְּדַמלְ 

ֵאין ּבֹוְּצִעין ֶאָּלא , ּוְבִגין ָּדא. ַּתָּמן ִאְתְּבַׁשל ְוִאְׁשְּתִלים. ְׁשִכיְנָּתא, ַנֲהָמא
ְוַהאי . ִאיהּו ְּגַמר ִּביׁשּולוֹ , ְּכַגְוונָא ִּדְׁשִלימּו ְּדֶפִרי. ֵמֲאָתר ְּדָגַמר ִּבׁשּוָלא

דְּגַמר ּוׁשְ , ִאיהּו ֲאֹדָני . ִּכְבָׁשן ִּדיֵליּה, ֲאֹדָני. ְּדִאיהּו ֶלֶחם ַהָּפִנים, ִלימּו ַּדְידֹוָ
ְוַהר ִסיַני ָעָׁשן ) שמות יט(, ּוְבִגינָּה ִאְּתַמר. ְּדִאיִהי ְּכבּוָׁשה ְּתחֹות ַּבְעָלּה

א ְּכִכְבָׁשן . ןֻּכּלֹו ִמְּפנֵי ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ְיָי ָּבֵאׁש ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבׁשָ  ְו
ַּכד ְמָּצִלין ּוָבעּון , ְּדֵביּה ָּכַבׁש ַרֲחָמיו ְלַעֵּמיּה, ֶאָּלא ְּכִכְבָׁשן, ְּדֵאׁש ְּדֶהְדיֹוט

. י ְּדַרֲחָמנָא ָלָּמה ָלּוֵביּה ִּכְבׁשֵ . ֵּכן ִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמי ֶאת ַּכַעְס, ָּבעּוִתין
, ְלִאיּנּון ְּדִאְּתַמר ָעַלְייהּו, ֹסֶלת ִּדְיָהב ֵליּה ַמְלָּכא ִאית, ּוְבַנֲהָמא ְּדאֹוַרְייָתא

, ְוִאית נֲַהָמא ְּדאֹוַרְייָתא. ֵמיְכָלא ְּדַּצִּדיַקָּייא. ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְמָלִכים
ּוְבִגין ָּדא . ְּדֵבי ַמְלָּכא, ְלִאיּנּון ַעְבִּדין ּוְׁשָפחֹות, ְּדִאיהּו ְּפסֹוֶלת

, יָתא ִאְּתַמר ַוָּתָקם ְּבעֹוד ַלְיָלה ַוִּתֵּתן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיהָ ְּבַמְטרֹונִ 
ַוֲעִׂשיִרית , ּוְבִגין ָּדא ִאְּתַמר ְּבֵמיְכָלא ְּדַמְלָּכא. ְּדִאיּנּון ָמאֵרי ַמְתִניִתין

ֹסֶלת  ְוָדא. ִאיִהי ֲעִׂשיִרית, ד ִמן ֲאֹדָני''ְוָדא יוֹ , ָהֵאיָפה סֹוֶלת ַוַּדאי
  ). יכלא דמלכא אשתכחתא דמ''ד(ְּדֵהיְכָלא ְּדַמְלָּכא ַאְׁשְּבַחת 

, ְוִרִּבי ְיהּוָדה, ְוִרִּבי ַאָּבא, ַאְנְּת ְוִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבָר, קּום ּבּוִּצינָא ַקִּדיָׁשא
ּוְלָקְרָבא ָּכל , אְלַתְּקנָא ּדֹורֹונָא ְלַמְלּכָ , ְוִרִּבי יּוָדִאי, ְוִרִּבי ִחָּייא, ְוִרִּבי יֹוֵסי

ָקְרְּבִנין ְּלקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַההּוא ְּדִאְתְקֵרי , ְּדִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל, ֵאָבִרין
, ְּדָאִחיד ְּבֵעִּצים. ֵאׁש ֶׁשל ָּגבֹוּהַ , ְלַגֵּבי ֵאָבִרים ְׁשִכיְנָּתא ַקִּדיְׁשָּתא, ְנָׁשָמה

ֲעֵּצי . ן ֵעץ ַהַחִּיים ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרעְּדִאיּנּו, ְּדִאְתְקִריאּו ֲעֵּצי ָהעֹוָלה
, ְּדִאְתֲאִחיַדת ְּבהֹון אֹוַרְייָתא, ִאיּנּון ָמאֵרי ּתֹוָרה, ַהֹּקֶדׁש ִאְתְקִריאּו

א ֹכה ָקְרָּבן , עֹוָלה ַלְייָ , ְוִאְּתַמר ָּבּה. ְּדָבִרי ָּכֵאׁש ְנֻאם ְייָ ְּדִאְּתַמר ָּבּה ֲה
ְוָהא ְּכִתיב ְּדֵלית ְלָקְרָבא . ְוִאְּתַמר ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי, יָ ִאֶּׁשה ַליְ , ַלְייָ 
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ְּדַמאן , ֶאָּלא ָאְרָחא. ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי, ַמאי ִניהּו, ָקְרָּבן ֶאָּלא ַלְייָ
ְלַמאן , ּוְלָבַתר ִאיהּו ָּפִליג ֵליּה, ְלִמְקַרב ֵליּה ְלַמְלָּכא, ְּדָקִריב ּדֹורֹונָא

ְּדִאיהּו , ַמְקִריִבין אֹוַרְייָתא ְּלקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, אּוף ָהִכי ִיְׂשָרֵאל. ְּדָבֵעי
ֶעֶּצם ֵמֲעָּצַמי ּוָבָׂשר , ְוִאְּתַמר ָּבּה, ְוִאיהּו ָּבָׂשר ִּדיֵליּה, ְוִאיהּו ִיינוֹ , ַלְחמוֹ 

ד ִמן ְּבָבָׂשר ַהיֹורֵ , י ְמִתיְבָּתאןְּדאֹוְקמּוָה ָעָלה ָמארֵ , ְּבַׂשר ֹקֶדׁש. ִמְּבָׂשִרי
ְלַמְלָּכא . קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַמאי ָעִביד ֵמַההּוא ּדֹורֹונָא. ַהָּׁשַמִים ֲעְסֵקינָן

, ּוֵבינֹוִני, ֹסֶלת, ְּדַקְרִבין ַעל ָּפתֹוֵריּה ִמָּכל ִמין ָוִמין. ְּדָאִכיל ַעל ָּפתֹוָרא
ְלָכל ַחד ַּכְּדָקא , ְלָכל ָמאֵרי ְסעּוָדָתא, ָּפתֹוֵריּהְוִאיהּו ָּפִליג ִמ . ּוְפסֹוֶלת

, ְּדַמְלָּכא ָאִכיל, ְּדִאיהּו ֹסֶלת, ּוֵמַההּוא נֲַהָמא. ַעל ְיֵדי ְמָמנָן ִּדיֵליּה, ָיאּות
ֶאת ָקְרָּבִני , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִאיהּו ָמֵני ְלֵמיַהב ְלִאיּנּון ִּדְרִחיִמין ַּגֵּביּה

ודא הוא ההוא (ְּדַהְיינּו ִאֵּׁשי ְיָי ְוַנֲחָלתֹו יאֵכלּון . ַּׁשי ֵריַח ִנחֹוִחיַלְחִמי ְלאִ 
ַהאי ִאיהּו ִמִּסְטָרא .) לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי(דאתמר ביה 
, ַמִני ְלֵמיַהב ֵּבינֹוִני, ֲאָבל ִמִּסְטָרא ְּדֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע. ְּדִאיָלנָא ְּדַחִּיי

ּוְלָפַרְׁשָיין  ְּדִאיּנּון ְמַׁשְּמִׁשין ְלסּוְסָוון, ּוְפסֹוֶלת ַלֵּׁשִדין ּוַמִּזיִקין. םְלַמְלָאִכי
. ְּכַמְלָאִכים ֹו ָמאֵרי ִמְׁשָנה ְּדִאיּנּוןֲהו, ְואֹוף ָהִכי ְּדָפָרִׁשין ְּדַמְלָּכא. ְּדַמְלָּכא

) 'א באות י''ס(, ְּבאֹות ַׁשַּדיְּדִאיּנּון ְרִׁשיִמין , ְמַׁשְּמִׁשין לֹון ֵׁשִדים ְיהּוָדֵאי
ְּדִאְתְקִריאּו ֵׁשִדים עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים , ְוִאית ֵׁשִּדין ּוַמִּזיִקין ִמִּסְטָרא ִּדְמָסֳאבּו

ִהיםְוֶזה לְ . ּוַמָּזלֹות , ּוְבִגין ָּדא ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין. עּוַמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱא
, ּוִמין ִּתְנָיינָא. ַחד ִמין ִּדְלהֹון ְּכַמְלָאֵכי ַהָּׁשֵרת, ּוִמיִנין ִמיַּנְייה' ְּדִאיּנּון ג

ְוִאית ְּבהֹון ַחִּכיִמין ְּבאֹוַרְייָתא ְּדִבְכָתב . ִּכְבִעיָרן, ּוִמין ְּתִליָתאי. ִּכְבנֵי ָאָדם
א ְוָלאו ְלַמָּגנָ. ַעל ֵׁשם ְּדאֹוִליד ֵליּה ֵׁשד, ִאְתְקֵרי יֹוֵסף ִׁשיָדא. ְוִדְבַעל ֶּפה

ִאם ָהַרב ּדֹוֶמה ְלַמְלַא ְיָי ְּצָבאֹות ּתֹוָרה ְיַבְקׁשּו , ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין
ָהא אֹוִקיְמנָא ְּדִאיּנּון , הּוא ְוָכל ִמְׁשַּפְחֵּתיּה, ְוַאְׁשְמָדאי ַמְלָּכא. ִמִּפיהּו

, ּוְבֵני ַאֲהֹרן. אֹוַרְייָתאּוִבְׁשָמָהן ְּד , ְּדִאְתַּכְפיָין ְּבאֹוַרְייָתא, ֵׁשִּדין ְיהּוָדִאין
ְּדכְֻּלהּו ָקְרְּבִנין ַאף ַעל ַּגב , ְּבִגין ָּדא ִאְתֲעָנׁשּו, ְּבִגין ַּדֲעִריכּו ָקְרְּבֵנהֹון

ְוָנַטל . ִאיהּו ָּפִליג לֹון ְלָכל ַחד ַּכְּדָקא ֲחֵזי, ְּדִאְתְקִריבּו ְלַגֵּבי ַמְלָּכא
   .ְלחּוָלֵקיּה ַמה ְּדִאְתֲחִזי ֵליּה

ָאַמר . 'ּוְבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ְוגוֹ 
ְּדִאיהּו יֹוָמא , ָּדא נָָהר ַהּיֹוֵצא ִמֵעֶדן. ַמאן יֹום, יֹום ַהִּבּכּוִרים, ִרִּבי ַאָּבא

ְוִאיהּו ַאִּפיק ָּכל , א ֵּביּהְוָדא ִאיהּו ְּדאֹוַרְייָתא ַּתְליָ . ֵמִאיּנּון ְּבכֹוִרין ִעָּלִאין
ְּפִרי ִאיָלִנין ִאְצְטִריכּו , ּוְבִגין ְּדִאיהּו ִאיָּלנָא ְּדַחֵּיי. ָרִזין ְּדאֹוַרְייָתא

  . ְלַאְייָתָאה
יֹום , ִרִּבי ַאָּבא ָאַמר. 'ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ְוגוֹ 

ֵראִׁשית , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכּוִרים ִעָּלִאין ְּדאֹוַרְייָתאַהִּבּכּוִרים ִאיּנּון ּבִ 
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ְּכַגְוונָא ִּדְבכֹוִרים , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמנָא. 'ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת ָּתִביא ְוגוֹ 
ְּכִבּכּוָרה ,  ְּדֵפירֹות ְּדִאיָלִנין, אּוף ָהִכי ִאְתְקִריאּו ֵּפירֹות ִּבּכּוִרים, ְלִאְּמהֹון

ִמָּכל אּוִמין , ָהִכי ִיְׂשָרֵאל ַקְדמֹוִנים ּוִבּכּוִרים ְּלקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְּתֵאנָהּבַ 
ּוְבִגין ָּדא ִאְּתַמר . 'ד ְוגוֹ ''ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלְידוָֹ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְּדָעְלָמא

ֶהי, ְּבהֹון ה ֱא , ְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹותּוְבִגין ָּדא אּוִמין עוֹ . ָּתִביא ֵּבית ְיהֹוָ
 .ָׁשמּו ָרָעה ָּתֹבא ֲאֵליֶהםיֶאֱ . ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון ַוֹּיאְכלּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֶּפה

ְוָכל . ר''ִאְתְקֵרי ְּבכֹ , ד''ְוִאיהּו ֶּבן י, ְּדָכִליל ִׁשית ְסִפיָרָאן' אּוף ָהִכי ו
' ו. ְּכַגְוונָא ָּדא ִאְתְקִריאּו ִּבּכּוִרים, יןַעְנִפין ְּדָנְפִקין ִמֵּניה ִּדְּבהֹון ָראׁשִ 

ְוָדא ִאיהּו . ְוַההּוא נָָהר ָנִפיק ִמֵעֶדן, ֵמִאיּנּון ִּבּכּוִרים ִעָּלִאין, ִאיהּו נָָהר
ּוְבִגין ְּדִאיהּו , ְוַכד נִָפיק ַנְפֵקי ָּכל ָרִזין ְּדאֹוַרְייָתא. ְּדאֹוַרְייָתא ַּתְלָייא ֵּביּה

ֵעץ ַחִּיים ִהיא , ִּדְכִּתיב) א חדא היא''נ(ֲהָדא הּוא , ַחֵּיי אֹוַרְייָתאִאיָלנָא ְּד 
ִאְצְטִריכּו , ןּוִפּקּוִדין ִּדיָלּה ַּדְמָיין ְלִאיָּבא ְּפִרי ְּדִאיָלִני. ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה

ֹון ִּדְלה, ָאַמר ַרְעיָא ְמֵהיָמָנא ְוִאי ֵּתיְמרּון ֲאַמאי ִּבּכּוִרים. ְלַאְייָתָאה
ּוִמַּבר ָנׁש ְּדִאְּתַמר . ִמִּׁשית ַיְרִחין ְלִׁשית ַיְרִחין, ִאְתְקִריאּו ִמְנָחה ֲחָדָׁשה

, ּוְבִעיָרא אּוף ָהִכי. אֹו ְלִׁשְבָעה, ֵּביּה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה ִלְתַׁשע יְַרִחין
ָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶׁשה ִׁשְבַעת יִָמים ִיְהֶיה ַּתַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהלְ 

ה ה, ְועֹוד ְסִפיָראן. ְלָקְרָבא ָקְרְּבָנא ֳקָדם ְייָ, ַליהֹוָ ְוָכל , ְּבהֹון ֵׁשם ְיהֹוָ
ֶאָּלא ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ְּבֹאַרח . ִאְתְקִריאּו ְּבֵׁשם ֵחיָון ֲאַמאי, ִּכּנּוָיין ִּדיֵליּה

, ִאיּנּון ִׁשית ְסִפיָראן, ִׁשית יְַרִחיןִמִּׁשית ַיְרִחין לְ . ָּדא ְׁשִכיְנָּתא, ָרָזא
ְּדִאיּנּון ִׁשיָתא ַאְלֵפי ְׁשִנין , ְּדִאְתְקִריאּו ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ִלְבִריַאת ָעְלָמא

ִאְתְקִריאּו , ּוִמִּסְטָרא ְּדִאיָּמא ַּתָּתָאה. ִמִּסְטָרא ְּדִאיָּמא ִעָּלָאה, ֲהִוי ָעְלָמא
ּוְׁשִכיְנָּתא . ִאְתְקִריאּו ִּבּכּוִרים, ְוָכל ִּבְריָין, ְדמּו ְלָעְלָמאּוְבִגין ְּדקַ . ַיְרִחין

ְוִאיהּו . ְּדִאְּתַמר ָּבּה ּוְדמּות ְּפנֵיֶהם ְּפֵני ָאָדם, ִמִּסְטָרא ְּדַחָּיה, ִמְנָחה ֲחָדָׁשה
יְַרִחין  ִאיהּו ַּבר ָנׁש ְּדִאְתְייִליד ִלְתַׁשע. ְּתַׁשע ְלֶחְׁשּבֹון ְזֵעיר ְּדֲחנֹו

ַעל , ְוִאְתְקֵרי ֵּבן ּבּוְכָרא, ּוְבָדא ָּכִליל ִמֻּכְּלהּו. ְּדִאיִהי ֲעִׁשיָרָאה, ְּדעּוָּבָרא
. ִטָּפה ַקְדָמָאה ְּדִאְתְמַׁש ִמֵּניּה ֶזַרע יֹוֶרה ַּכֵחץ', ְּדִאיהּו י, ֵׁשם אֹות ְּבִרית

ְוַאף . יק ַעל ַעְנָּפא ְּדִאיָלנָאְּדָסלִ ְּכִאיָּבא ', ָסִליק ַעל ו', ְוִאיהּו י', ְּדִאיהּו ו
ִאיּנּון ְּדַאְקִּדימּו , ְוַכָּמה ְּתֵאִנים ָעַלְייהּו, ַעל ַּגב ְּדַכָּמה ַעְנִפין ִאית ְּבִאיָלנָא

ְּכַגְווָנא ִּדְלהֹון . ִאֵּלין ִאיּנּון ֵריִׁשין ְּדֻכְּלהּו. ִאְתְקִריאּו ִּבּכּוִרים, ְּבַקְדִמיָתא
. ְׂשאּו ָמרֹום ֵעינֵיֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה. אּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכםִאְּתַמר ְׂש 

, ְׁשָעִרים ִאֵּלין. ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם. ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְׂשאּו ֶאת ֹראׁש 
ִּפְתֵחי  ּוְׂשאּו. ְּדִאיִהי ְמִתיְבָּתא ִּדְלֵעיָּלא. ִאיּנּון ַחְמִׁשין ַּתְרִעין ְּדִביָנה

. ְּדָכל ַמאן ְּדִאְׁשְּתַדל ְּבאֹוַרְייָתא ְלסֹוף ִמְתנֵַּׂשא, ִּדְמִתיְבָּתא ַּתָּתָאה, עֹוָלם
ָּכל , ְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ִאם נַָבְלָּת ְּבִהְתַנֵּׂשא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב



פא וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

ְוֵלית , ְוָיֹבא ֶמֶל ַהָּכבֹוד, ְלסֹוף ִמְתַנֵּׂשא, ַהְמַנֵּבל ַעְצמֹו ַעל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה
ִאְקֵרי , ַמאן ְּדיִָליף אֹוַרְייָתא ְּדִאְתְקִריַאת ָּכבֹוד, ֵמָהָכא. ָּכבֹוד ֶאָּלא ּתֹוָרה

ֶאָּלא ֶמֶל ִּבְתֵרין , ְוָלא ֵּתיָמא ְּבַההּוא ָעְלָמא ְּדָאֵתי ְוָלא יִַּתיר. ֶמֶל
ַחד ִמי ֶזה , ִגין ָּדא ָּכפּול ְּפסּוָקא ְּתֵרין ִזְמִניןּובְ . ְּבִדּיּוְקנָא ְּדָמאֵריּה, ָעְלִמין

, ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם. ִּתְנָייָנא ִמי הּוא ֶזה ֶמֶל ַהָּכבֹוד. ֶמֶל ַהָּכבֹוד
ְוֵחיָון , ִאיּנּון ֵחיָון ְּדֶמְרַּכְבָּתא ִעָּלָאה. ַמאי ָראֵׁשיֶכם ְּתֵרין ִזְמִנין

  . ָאהְּדֶמְרַּכְבָּתא ַּתּתָ 
ַהאי ְקָרא . 'ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוגוֹ , ִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְקָרא ְוָאַמר

, ִאֵּלין ִאיּנּון ַּתְרִעין ִעָּלִאין, ֲאָבל ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם. אֹוְקמּוָה ְוִאְּתַמר
ִאיּנּון ָראִׁשים , ָראֵׁשיֶכם. ְוִאיּנּון ַחְמִׁשין ַּתְרִעין. ַּתְרִעין ְּדָסְכְלָתנּו ִעָּלָאה

ִאית ֵליּה ֵריָׁשא ְלִאְתַּפְׁשָטא ּוְלֵמיַעל ָּדא , ָּכל ַחד ְוַחד, ֶאָּלא. ַמאן ִאיּנּון
ִאֵּלין , ְׂשאּו ְׁשָעִרים, ַאְׁשַּכְחנָא ְּבִסְפָרא ְּדֲחנֹו. ּוְלַאְכְלָלא ָּדא ְּבָדא, אְּבָד 

ִאֵּלין : ָראֵׁשיֶכם. ְוִאיּנּון ְּתָלָתא ַּבְתָרִאין, ָהןִאיּנּון ַּתְרִעין ִּדְלַּתָּתא ֵמֲאבָ 
ְוִאיּנּון ָראִׁשין ְּדִאיּנּון , ְוִאיּנּון ֲאָבָהן ִעָּלֵאי, ִאיּנּון ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל

, ְּדָסֲחָרן ְוַנְטִלין לֹון ַעל ַּכְתַפְייהּו, ּוְבִגין ִאֵּלין ְּדִאיּנּון אֹוַפִּנים. ַּתְרִעין
ְּדִאיּנּון ָראִׁשין . ְלָראֵׁשיֶכם. ְׂשאּו ְלַמאן, ְמֵרי ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכםַא

ִאֵּלין ִאָּמָהן ְוַאְרַּבע . ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם. ְוָׁשְלָטִנין ָעַלְייכּו, ָעַלְייכּו
ְּדִאיהּו ֶמֶל , ֹכָּלאָּדא ַמְלָּכא ִעָּלָאה ְּד , ְויָֹבא ֶמֶל ַהָּכבֹוד. ִאיּנּון ִּדְלַּתָּתא
. ְלָאן ֲאָתר, ַוָּיֹבא. ְיָי ְצָבאֹות. ּוַמאן ִאיהּו, ְּדנִָהיר ְלִסיֲהָרא, ֵמַההּוא ָּכבֹוד

ְוֵכיָון ְּדַהאי ָעאל . ַּכְּדָקא ָיאּות, ְּבִחּבּוָרא ֲחָדא, ְלֵמיַעל אֹוַרְייָתא ַּבֲארֹוָנא
אֹוַרְייָתא , ְוִאְתַחָּבר ִחּבּוָרא ֲחָדא. רֹוָנאַּכִּדין אֹוַרְייָתא ָעאל ַּבאֲ , ְלַאְתֵריּה

. ֵאיָמַתי. ָפְרָׁשא ִמיִּלין ְסִתיִמיןִמְתַחְּברּו לְ , ְּבאֹוַרְייָתא ִּדְבַעל ֶּפה, ִעָּלָאה
ִּדְבָכל ַׁשֲעָתא ְּדִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדין . ְלִמְניָינָא ְּדַאּתּון מֹוִנין. ְּבָׁשבּועֹוֵתיֶכם

קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַאְתִקין ֵּתיָבה ּגֹו ִאיּנּון , ַיְרִחין ְוִזְמִניןחּוְׁשָּבִנין לְ 
, ַקְדׁשּו ִזְמנָא, ַקְדׁשּו ַיְרָחא, ָהא ָּבָני ְלַתָּתא, ְוַאְעַּבר ָּכרֹוָזא, ְרִקיִעין

ַּכֲחָדא ְּדִמְתַקְּדִׁשין , ְוָעִביד ְלָכל ֵחיֵלי ְּדִבְׁשַמָּיא. ִאְתַקָּדׁשּו ֻּכְלכּו ְלֵעיָּלא
, ְוַעל ָּדא ְּבָׁשבּועֹוֵתיֶכם, ְנִטיָרא ֲחָדא, ְוֻכְּלהּו ַנְטֵרי ַּכֲחָדא, ְּבַעָּמא ַקִּדיָׁשא

ּוְכֵדין ָמִׁשי קּוְדָׁשא ְּבִרי . ן ִאיּנּון ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹותְלִמְנָיינָא ְּדַאּתּון מֹוִני
ְּבִאיּנּון , הּוא ַּדְרָּגא ְּדִאְתֲאָחד ְּבהּוְּבהַ , ְמִׁשיכּו ְּדֶׁשַבע ַּדְרִּגין ְלַתָּתא, הּוא

, וכדין משיך קודשא בריך הוא. א באינון שבע שבתות''ס(. ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות
בההוא דרגא לתתא דאתאחד באינון שבע , משיכו דשבע דרגין דלעילא

א ).שבתות יֹמָ ִאיָּמא ָיְתָבא ֶאָּלא ְּכֵדין . ְוָהא ִׁשיָּתא ִאיּנּון ְוָלא יִַּתיר, ְוִאי ֹּתֵ
ְוַנְטִלין ִאיּנּון , ַוֲאנָן ְמַפְרִחין ָלּה. ְוִאְׁשְּתָכַחת ְרִביָעא ָעַלְייהּו, ַעל ֶאְפרֹוִחין

ָהֵאם  ַׁשֵּלח ְּתַׁשַּלח ֶאת, ְלַקְּייָמא ִּדְכִּתיב, ְּבַהאי ַּדְרָּגא ִּדְלַתָּתא. ִׁשית ְּבִנין
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ָלא ַנְטִלין ִיְׂשָרֵאל , ְּבַהאי יֹוָמא, א ָאַמרַרב ַהְמנּונָא ָסבָ . 'ְוֶאת ַהָּבִנים ְוגוֹ 
. ְוִאי ֵּתיָמא ִׁשית ִאיּנּון. ְוִאיּנּון ֲחִמָּׁשה חּוָמֵׁשי ּתֹוָרה, ֶאָּלא ָחֵמׁש ְּבִנין
, ְוִיְׂשָרֵאל. ְּבַחד ִצּפֹוָרא ְּדִאְׁשְּכַחת ֵּבין ַּגְדָפָהא ְּדִאיָּמא, ֶאָּלא ֶׁשַבע ִאיּנּון

ַמְּפֵקי ִמְּתחֹות ַּגְדָפָהא . ַמה ָעְבֵדי. ַרָּבא ְויִַּקיָרא, ד ֵציָדא ָטָבאַיְדֵעי ְלֵמיצָ 
ְלִחיׁשּו ָּבַתר , ִּבְלִחיׁשּו ְּדפּוָמא ְמַלֲחׁשּו ְלַגָּבּה, ַההּוא ִצּפֹוָרא, ְּדִאָּמָהא
יּנּון ּוְלאִ , ְלִאיּנּון ְלִחיִׁשין) א דרחים''ס(ְוַההּוא ִצּפֹוָרא ְּדָחִייׁש . ְלִחיׁשּו

ָזִקיף , ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאיִהי ְּתחֹות ַּגְדֵּפי ִאָּמָהא. ְּדָקא ְמַלֲחֵׁשי ְלַגָּבּה, ָקִלין
ְוַנְפַקת , ּוַפְרַחת ְלַגַּבְייהּו, ֵריָׁשא ְוִאְסַּתְּכַלת ְלַגֵּבי ַההּוא ְלִחיׁשּו ְּדָקָלא

ְוַלֲחִׁשין , ַאְתִקיפּו ָּבּה, ְטֵלי ָלּהֵּכיָון ְּדִיְׂשָרֵאל נַ . ִמְּתחֹות ַּגְדָפָהא ְּדִאיָּמא
ִמַּיד ַנְטֵלי ָלּה ִיְׂשָרֵאל . ְוַקְׁשִרין ָלּה ְּבִקּׁשּוָרא ְּדָלא ִּתְפַרח ְוֵתִזיל, ָלּה

 .ְוָלא ָיִכיַלת ְלֵמיָזל ָלּה, ְוִאיִהי ָּבָעאת ְלִמְפַרח ּוְלֵמיַזל, ְּבַההּוא ִקּׁשּוָרא
ְוִאיִהי ְמַצְפְצָפא , ִאיּנּון ְמַלֲחֵׁשי ְּבַקֵליהֹון, יַדְייהּוּוְבעֹוד ְּדִהיא ְקִׁשיָרא ּבִ 

, ְוָכל ִאיּנּון ְּבִנין ִּדְתחֹות ַּגְדֵּפי ִאְּמהֹון. ְוַנְחַּתת, ּוַפְרַחת ְלֵעיָּלא, ַּבֲהַדְייהּו
נְַפֵקי  ִמַּיד, ּוְלִחיׁשּו ְּדַההּוא ָקָלא, ֵּכיָון ְּדַׁשְמֵעי ַההּוא ִצְפֻצָפא ְּדַאֲחְתהֹון

, ְוִיְׂשָרֵאל נְַטֵלי לֹון, ּוַפְרֵחי ְלַגֵּבי ַההּוא ִצּפֹוָרא, ִמְּתחֹות ַּגְדָפָהא ְּדִאְּמהֹון
ִאיּנּון ָלא , ְוִאְלָמֵלא ַההּוא ִצּפֹוָרא ְּדָקא ַאְחֵּדי ְּבַקְדִמיָתא. ְוַאְחֵּדי ְּבהּו

ֵהי ָצִדין ֵציָדה ְּדַהאי . ָדא ְּבהּוא ַיְכִלין ְלַאחֲ ְולָ , ַּפְרֵחי ְלַגַּבְייהּו ְלָעְלִמין
, ְוָכל ִעּנּוִגין, ְמַתְּקִנין ְלָקָמא ֵמיְכָלא יִַּקיָרא ְּבֶחְדָווה. ִצָּפָרא ַקִּדיָׁשא

ּוְמַצְפְצָפן ְלַגָּבּה ְּבַקל ְלִחיׁשּו ַּכְּדָקא , ְוָעאִלין ְלֵבי ְּכִנְׁשָּתא ּוְלֵבי ִמְדָרָׁשא
ְוָחָמאת , ַזְקָפת ֵריָׁשא, ָרא ְּתחֹות ַּגְדָפָהא ְּדִאיָּמאְוִאיִהי ִּדְמַטּמְ . ָיאּות

נְַפַקת ּוַפְרַחת ְלַגַּבְייהּו . ְוִצְפצּוִפין ְלַגָּבּה ַּכְּדָקא יָאּות, ָּפתֹוִרין ְמֻתְּקָנן
ּוְמַׁשְּלִחין ְלַההּוא ִּדְרִביָעא . ָחִדין ָּכל ִאיּנּון ְּבִניןּוָבה אֲ , ְּכָמה ְּדִאְּתַמר

ַּבְמכּוֶּסה ִמָּמ , ְּבִגין ְּדָהא ִמן ְרִקיָעא ְׁשִביָעָאה ּוְלֵעיָּלא. ַלְייהּו ְוַאְזַלתעָ 
ַׁשֵּלח ְּתַׁשַּלח , ְּדָלא ִּתיכֹול ְלַאְדְּבָקה ְוַעל ָּדא ְּכִתיב, ָׁשַלח ֵליּה. ַאל ִּתְדרֹוׁש

ְלַההּוא ִצָּפָרא ַקִּדיָׁשא  ְּדַעְבִּדין, ָּדא ְקִריָאה ְוִצְפצּוָפא, ִמְקָרא ֹקֶדׁש. 'ְוגוֹ 
ַהאי . ִאְקרּון ִמְקָרֵאי ֹקֶּדׁש, ְוֵכיָון ְּדַאְחִּדין ָּבּה ְׁשַאר יֹוִמין. ְּבַקְדִמיָתא

ִאיִהי , ּוְבִגין ְּדִאיִהי ֹקֶדׁש. ִּכי ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכם, ִּדְכִּתיב, ִצָּפָרא ִאְקֵרי ֹקֶדׁש
, ִאיִהי ָקְרָאה.  ִאְקרּון ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁשּוְבִגין ּכַ . ָקְרָאה ְלכּוְלהּו ְוַאְתיָין ְלַגָּבּה

, ְוַעל ָּדא ִאיּנּון ַאְתָיין ְלַגַּבְייהּו. ּוְקָרָאן אּוף ָהִכי, ְוִיְׂשָרֵאל ְמַצְפְצָפן ַּבֲהָדּה
. םְּבִגין ַּכ ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְייָ ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אֹותָ . ְוַאְחֵּדי ְּבהּו

ְּדָקָרא , ּוְבַההּוא ִצָּפָרא ַקִּדיָׁשא ֹקֶדׁש, ְּבִצְפצּוָפא ִּדְּלהֹון, ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש
  . לֹון

, ְלַמאן ְּדָלא ָיַדע, ַּכָמה ְסִתיִמין ִאיּנּון, ִמִּלין ִאֵּלין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמנָא
ָּדא , ֵקן ִּדיָלּה. יהּו ְׁשִכיְנָּתאַוַּדאי ַההּוא ִּצּפֹוָרא אִ . ְוַגְליָין ְלַמאן ְּדָיַדע ְּבהּו
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ֲהָדא הּוא . ְּדִאיָּמא ָיְתָבא ָעַלְייהּו, ְוִיְׂשָרֵאל ִאיּנּון ֶאְפרֹוִחין. ֵּבי ַמְקְּדָׁשא
, ְוִאיּנּון ָמאֵרי ִמְׁשנָה, ְוָהֵאם רֹוֶבֶּצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים) דברים כב(, ִדְכִתיב

ּוְבִזְמנָא ְּדָחבּו . ִאיּנּון ָמאֵרי ִמְקָרא, ֹו ֵביִּציםא. ְּדַפְרִחין ְּבִפּקּוִדין ִּדיָלּה
ֲהָדא , ַׁשֵּלח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם. ַמה ְּכִתיב, ְוִאְתָחִריב ֵּבי ַמְקְּדָׁשא, ִיְׂשָרֵאל

ְוִאיּנּון ָמאֵרי ִׁשיָתא ִסְדֵרי ִמְׁשנָה . ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ֻׁשְּלָחה ִאְּמֶכם, הּוא ִדְכִתיב
ִמִּסְטָרא ְּדִׁשית ְּבִנין , ְּדִאיּנּון ִׁשית. ְוֶאת ַהָּבִנים ִּתַּקח ָל, הּוְּכִתיב ּבְ 

אֹו ְּבִׁשית . ְּדִאיּנּון ְּבִׁשית ֵּתיִבין ִּדְקִריַאת ְׁשַמע, ִּדְתחֹות ִאיָּמא ִעָּלָאה
. ַלָּׁשַמִים ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט ּוִבְלַבד ֶשְיַכִּוין ִלּבוֹ , ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

ּוְבַמאי ַנְטִלין ְּבִנין . ַעל ֵריָׁשא ְוַעל ְּדרֹוָעא, ְוַקְׁשִרין לֹון ְּבִקְׁשִרין ִּדְתִפִּלין
ּוְלָבַתר ַלֲחִׁשין ִּבְלִחיׁשּו ִּבְּצלֹוָתא . ְּבַכָּמה ִּצְפּצּוִפין ְּדַקִלין ִּדְקִריַאת ְׁשַמע

ְּבֶקֶׁשר ', ְונְַחִּתין ְלַגֵּביּה ו', ה' ִאיּנּון הוְ , ְלַגֵּבי ִאיָּמא ּוְבַרָּתא, ַּדֲחַׁשאי
' ה. ְּתִפִּלין ַעל ֵריֵׁשיּה', ַעל ו, ִעָּלָאה' ְוַׁשְריָא ה. ד''ִּדיֵליּה ְּדִאיהּו יו

ֶקֶׁשר ', ְוִאיהּו ו', ַעל ֹראׁש ו, ִעָּלָאה' ְּדִאיהּו ֶקֶׁשר ְּדה', נַָחת ְלַגֵּבי י, ְזֵעיָרא
ִסְדֵרי ' ָּכִליל ו', ֶאְפרֹוִחים ִמִּסְטָרא ְּדָאת ו, ּוְבִגין ָּדא. ד ֵּכָההְּדיָ ' ִעָּמּה ְּבה

ָׁשִנים ' ֶּבן ה, ְּדִאְּתַמר ָעַלְייהּו, ָמאֵרי ִמְקָרא. ִאֵּלין, אֹו ֵביִּצים. ִמְׁשָנה
ּו ָעַלְייה. ִאֵּלין ָמאֵרי ַקָּבָלה, ּה''ְּבִנין ִמִּסְטָרא ְּדֶבן יָ . 'ְוָדא ה, ְלִמְקֵרא

א ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים . ִאיּנּון ָמאֵרי ַּתְלמּוד, ּוָמאֵרי ַקָּבָלה. ִאְּתַמר 
, ַאל ִּתְקֵרי ְוִׁשַּנְנָּתם, ְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי ָמְתִניִתין. ְוִׁשַּנְנָּתם, ְוִאְּתַמר ָעַלְייהּו
. ְׁשִליׁש ַּבַּתְלמּוד, ַּבִּמְׁשָנה ְׁשִליׁש, ְּדִאיּנּון ְׁשִּליׁש ַּבִמְקָרא, ֶאָּלא ְוִׁשַּלְׁשָּתם

ְוָעִׂשיָת . ְּבָמאֵרי ִמְקָרא, ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִּצּפֹור ְלָפֶני ַבֶּדֶר, ְוָרָזא ְּדִמָּלה
, ִמְקָׁשה. ְּפָרט, ָזָהב. ְּכָלל, ְוָעִׂשיָת ְמנֹוַרת, ָהא אֹוְקמּוהָ . ְמנֹוַרת ָזָהב ָטהֹור

ְּכגֹון ִריָּבה , ִאיּנּון ַמְרִּבין ּוְמַמֲעִטין, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְוַכָּמה ִמְקָרִאין. ְּכָלל
ַאל ִּתְקֵרי , אּוף ָהִכי. ֶאָּלא ֵמָאה. ַאל ִּתְקֵרי ַמה, ַמְרִּבין, אּוף ָהִכי. ּוִמיֵעט

, ִמְׁשנָהְׁשִליׁש ּבַ , ְׁשִליׁש ַּבִמְקָרא, ֶאָּלא ְוַדְרֵׁשינָן ִמֵּניּה. ְוִׁשַּלְׁשָּתם, ְוִׁשּנְַנָּתם
ת ֹמֶׁשה, אּוף ָהִכי. ִּכְדִאיָתא ְּבִקּדּוִׁשין. ְׁשִליׁש ַּבַּתְלמּוד ַּכַּלת , ְּביֹום ַּכ

ְוָלא , ֵּכיַּצד ֵמַאְלָפא ֵּביָתא. ִאי ֵּתיָמא ְּדַדְרֵׁשינָן לֹון ִמְּנהֹון. ַּדְרִׁשיָנן ֵּביּה
דהיא (, ְוָלא ְלִמְגַרע אֹות ִמֵּניּה ,ְלאֹוָסָפא, ֵמַעְּצָמן ְּדִאיּנּון ֵלית לֹון ְרׁשּו

. ָהא ְּכִתיב ַּכלֹות ָמֵּלא ְּבאֹוַרְייָתא. אֹו ְלַאְחְלָפא ָאת ָּדא ְּבָאת ַאֲחָרא) 'ו
ָהא ָלא ִאית ָהָכא ִמָּלה ', ְּדהּוא ו, ַמאן יִָהיב לֹון ְרׁשּות ְלִמְגַרע אֹות ִמֵּניּה

. ְּדִאיּנּון ְמֵלִאים, ַעל ִאֵּלין ֵּתיִבין ֲחֵסִריןֶאָּלא . ְּדִאְתַחָּליף ְּבַאְלָפא ֵּביָתא
ְוַעל ָּכל ֵּפירּוִׁשין ְּדַיְכִלין ְלֶמְעַּבד ְלַקְׁשָטא ַּכָּלה . ְּדִאיּנּון ֲחֵסִרים, ּוְמֵלִאים

ּוְלֶמֱהִוי , ְּכָמה ְּדיֵיְמרּון, קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָמֵּני ְלֶמְעַּבד, ְּבַתְכִׁשיִטין ִּדיָלּה
ְלאּוָמן ְּדָחַת . ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֲאִמין לֹוןמַ 

ִאיּנּון ְּדַיְדִעין , ְוָעִביד ִמְּנהֹון ֲחִתיָכן ַסִּגיִאין, ָמאֵני ְלבּוִׁשין ְּדַמְלכּוָתא
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יּנּון ְמַתְּקִנין ִאיּנּון אִ , אֹו ִאֵּלין ְּדִמְׁשַּתֲאִרין, ַאְתִרין ְּדָחֵסִרין ִאֵּלין ֲחִתיכֹות
ַוֲחִתיכֹות , ַּבֲאָתר ְּדִמעּוִטין, ְוָׁשְויָן ִאיּנּון ֲחִתיכֹות ְּדִאּתֹוְסָפן, ְלבּוִׁשין

. ְוַהאי ִאיהּו ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּו, מֹוִסיִפין ָעַלְייהּו, ְּדִאיּנּון ְמַעִטין
ְוֵייָּמא ַהְדֵרי , הּו ִּדְלִזְמִנין ָטֵעי ַחד ִמַּנְייהּוַמאי ִאי, ִאי ַּכ הּוא, ְוִאי ֵּתיָמא

ָיִכיל ַההּוא , ֶאָּלא ַעד ְּדיַָעְבֵדי הֹוָרָאה ֵמַהִהיא ִמָּלה ְּדחֹוְלִקין ָעָלּה. ִּבי
ַיְדִעין , ְּדָלא ָּכל ְמָפְרֵקי ַּתְכִׁשיִטין ְּדַכָּלה. ְלֵמיַמר ַהְדֵרי ִּבי, ְּדַאְקֵׁשי ָעָלּה

ִּפרּוִקין ַּדֲהָלכֹות ַעל , ַעד ִּדְיֵהא ְּפָסק ַעל ּבּוְרֵייּה, כֹות ְלָאן ַאְזָלןַּבֲחִתי
ֵאת ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְראּויֹות ָלֶתת , ֶׁשַבע ּבֹוִּציִנין ִּדיָלּה, ְמנֹוָרה. ּבּוְרֵייהֹון

ַּבע ָראִׁשין ן ְּדַאְר ''ְושי. ן ִּדְתַלת ָראִׁשין ש''ָלֳקֵבל ִׁשי. ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶל
ְּדִאיּנּון ַּבַּׁשַחר ְמָבֵר , ִּבְרָכאן ִּדְקִריַאת ְׁשַמע' ְוִאיּנּון ָלֳקֵבל ז. ִּדְתִפיִלין

ּוָבֶעֶרב ְמָבֵר ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה ּוְׁשַּתִים , ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריהָ 
ַּפֲעמֹוִנים , ְמַׁשֵּמׁש ְּבַכְנֵפי ִמְּצָוהִּד , ַּכֲהנָא ַרָּבא ַּבֲעבֹוָדה, ְלָבַתר. ְלַאֲחֶריהָ 
ִמַּתָּמן ְוֵאיָל ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח , ִאיּנּון ִקְׁשִרין ְוחּוְלָיין ְוִּציץ ְּתִפיִּלין, ְוִרּמֹוִנים

  . ִמְקַטר ְקֹטֶרת
, ְּכִתיב ְּבַפְרְׁשָּתא ָּדא, ְוָאַמר) א רבי שמעון''ד(, ָּפַתח ַרְעיָא ְמֵהיָמנָא

ּוְבִגין ָּכ ָסַמ . ְּדעֹוָלה ָלִאִּׁשים, ְואֹוְקמּוהָ . ִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה עֹוָלה ַלְייָוְ 
. ְּדֵלית עֹוָלה ַאְתיָא ֶאָּלא ַעל ִהְרהּור ַהֵּלב, ְועֹוד אֹוְקמּוהָ . עֹוָלה ְלִאֶּׁשה

ַעל ָּכל , ְוָקְרְּבָנא ָּכל ָקְרְּבנָא. ֶאָּלא ְלַכְּפָרא, ָּכל ָקְרְּבִנין ָלא ַאְתיָין, ַוַּדאי
עּוגֹות , ַעל ִטִּפין ְּדמֹוָחא. ְּכפּום ַההּוא ֵחְטא ְּדַההּוא ֵאֶבר, ֵאָבִרין ְּדַּבר נָׁש

א ָחֵמץ ַּבֲאָתר ְּדָלאו , ֹקֶדם ְּדַאְחִמיּצּו, ִאי ָזִריק ִטִּפין ַקְדָמִאין. ַמּצֹות ִּכי 
ָּצִרי , יק לֹון ַּבֲאָתר ְּדָלא ִאְּצְטִריְוָזִר , ְוַעל ִאֵּלין ְּדַאְחִמיּצּו. ִּדיֵליּה

, ִמְּנהֹון ָחֵמץ, ְוִאיּנּון ַלְחִמי ּתֹוָדה ָהִכי ֲהווֹ , ְלַאְייָתָאה ָעַלְייהּו ֶלֶחם ָחֵמץ
. ְּכָבִׂשים ְוֵאיִלים ְוַעּתּוִדים ְוִעִּזים, ָּפִרים ִמִּסְטָרא ְּדִדינָא. ּוִמְּנהֹון ַמָּצה
ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכֵלי ָׁשֵרת , ֻּכְּלהּו ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון, ַאְנֵּפי ְּדׁשֹור ְּבִגין ְּדִאיּנּון

ְּדָאֵתי , ְלַבְּסָמא ִמַּדת ַהִּדין. ְׁשִחיָטה ְוַקָּבָלה ּוְזִריָקה ֻּכָּלם ַּבָּצפֹון. ַּבָּצפֹון
ְּדַתָּמן , ִּדְגבּוָרה ֵּבית ִּדין ַהָּגדֹול ִמִּסְטָרא. ְלֵבית ִּדין ִמִּסְטָרא ִּדְגבּוָרה

, ְוָכל ִאיּנּון ׁשֹוְפֵכי ָּדִמים ְלִמְּצָוה. ִמִּסְטָרא ְּדַמְלכּות, ֵּבית ִּדין ַהָּקָטן. ִּבינָה
עֹוַלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבתֹו ְוָלא ְּבַׁשָּבת , ּוַמה ְּדאֹוְקמּוהָ . ִאיּנּון ִמִּסְטָרא ִּדְגבּוָרה

ְוַאְדִליק ֵאׁש , ְּדָקְרָּבן ּדֹוָחה ַׁשַּבת. ָּבֵטל ָקְרָּבנוֹ ְּבִגין ְּדָעַבר יֹומֹו , ָאֳחָרא
ְוַׁשָּבת , ְּדָכל ֵאׁש ְּדָקְרְּבִנין ִאיהּו ֹקֶדׁש. ְּבִגין ְּדִאיהּו ֶאָּׁשא ְקדֹוָׁשה, ְּבַׁשָּבת

ין ּוְבגִ , ָאִסיר ְלַאֲחָדא ֵליּה ַּבֹּקֶדׁש, ֲאָבל ֵאׁש ְּדחֹול. ֲאִחיָדן ָּדא ְּבָדא, ֹקֶדׁש
. א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת, ָּדא ָמנֵי לֹון ְלִיְׂשָרֵאל

ְּדֵלית ֵּביּה , ּוְבַׁשָּבת ְּדַׁשְלָטא ִאיָלנָא ְּדַחִּיי. ְּדַהאי ִאיהּו ִּכְלַאִים ְּדטֹוב ָוָרע
לא דחולין דהאי אש דחולין דטומאה ו, אסיר לאבערא ביה דחולין(, ַּתֲערֹוֶבת
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ָּכל ֶׁשֵּכן חּוִלין . ְוחּוִלין ְּדָטֳהָרה ָאִסיר ְלָעְרָבא ְּבֵאׁש ִּדְקדּוָּׁשה )דטהרה
ִאְתְקִריאּו , אּוף ָהִכי ָּכל ָקְרְּבִנין. ְּדָאִסיר ְלָעְרָבא לֹון ִּבְקדּוָּׁשה, ְּדטּוְמָאה

ְוִאית ְּבהֹון , ִלין ְּדָטֳהָרהִאית ְּבהֹון חּו, ְוָכל ָקְרְּבִנין ְּדָכל ִמין. ְּבַׂשר ֹקֶדׁש
ֲהָדא הּוא , ְּדִאית ֶהְפֵרׁש ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש, ְוָרָזא. ֹקֶדׁש ְוֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים

אּוף . ְוִהְבִּדיָלה ַהָּפֹרֶכת ָלֶכם ֵּבין ַהּקֹוֶדׁש ּוֵבין ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ִדְכִתיב
ְּדֵאׁש ֶׁשל ָּגבֹוַּה ְמקּוָּדׁש ֵמֵאׁש . ן ָׁשִויןָלאו ִאיּנּו, ָהָכא ֶאּׁשֹות ְּדָקְרְּבִנין

ְוֶאָּׁשא . אֹו ֵאׁש ְּבַׂשר ַהֹּקֶדׁש, ְּדִאְתְקֵרי ֵאׁש ֲעֵצי ַהֹּקֶדׁש. ְּדֹקֶדׁש ִּדְלַּתָּתא
ַאף ַעל ַּגב ְּדאֹוְקמּוָה . ִאית ֵּביּה ַהְפָרָׁשה ְלֵבין ֵאׁש ֶהְדיֹוט, ְּדקּוְדָׁשא

ְּדָכל , ַאף ַעל ַּגב ְּדִאית ֵאׁש ְּדקּוְדָׁשא, ְלָהִביא ִמן ַהֶהְדיֹוטְּדִמְצָוה , ָעֵליּה
. ּוַמְתָלא ִאְמִּתילּו ִיְׂשָרֵאל ַקְדָמֵאי ְלַהאי ָרָזא ִיְׂשָרֵאל. ַחד ָצִרי ְלַאְתֵריּה

ִאְתְקִריאּו ְמָלִכים ְּכָמה ) דהא ישראל בכלל. א ישראל אמתילו להאי''נ(
ָּכל , ֲאָבל ַּכד ֲהוֹו ָעאִלין ְלֵבי ַמְקְּדָׁשא. ְׂשָרֵאל ְּבנֵי ְמָלִכיםָּכל יִ , ְּדאֹוְקמּוהָ 

אּוף ָהִכי ָּכל ָקְרְּבִנין ָלאו ִאיּנּון . ַּכְּדָקא יָאּות ֵליּה, ַחד ַׁשְריָיא ְּבַאְתֵריּה
א ָּכל ַחד ְוַחד ִאיהּו ָּפִליג ֹּכּלָ , ְּדַאף ַעל ַּגב ִּדְבכּוְּלהּו ְּכִתיב ָקְרָּבן ַלְייָ , ָׁשִוין

ן לֹון ִיְׂשָרֵאל ַּדֲהוֹו ְקִריִבי, ִאְׁשְּתמֹוַדע ְּבָפֵרי ֶהָחג, ְוָרָזא ָּדא. ַּכְּדָקא יָאּות
ְּדַאְנְּת ַוֲאָבָהן , קּום ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִמְּׁשָנָת, ָאַמר ּבּוִצינָא ַקִּדיָׁשא . ֳקָדם ְייָ

ְּבִאיּנּון ְיֵׁשִנים , ֲהִויתּון ִמְׁשַּתְּדִלין ְּבאֹוַרְייָתא ְּדַעד ְּכַען, ְיֵׁשנֵי ָעָפר ִאְתְקרּון
ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם . ְּדִאְּתַמר ְּבהֹון ַעל ָהָאֶרץ ִּתיָׁשן, ַּבִמְׁשנָה

ה ּוְבעֹוָבִדין , ִּבּכּוִרים ִּדְׁשִכיְנָּתא) בני(ַאּתּון ִאיּנּון . ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהֹוָ
ְּדאֹוְקמּוָה ָמאֵרי . ִאיִהי ִאְתַחְּדַׁשת ִּבְצלֹוִתין ַּדֲאָבָהן ְּבָכל יֹוָמא, כֹוןִּדלְ 

ּוְבְקִריַאת ְׁשַמע ְּדָאַמר ַרְעיָא . ְּתִפּלֹות ְּכֶנֶגד ָאבֹות ִּתְקנּום, ַמְתִניִתין
, יֹום ְואֹוְקמּוָה ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבָכל, ְמֵהיָמנָא ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל

ִּבְקִריַאת , וַּדאי ִּבְצלֹוִתין ִּדְלכֹון. ִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלהְּכִאּלּו הּוא ְמַקֵּיים ְוהָ 
ּוְבִגין . ְׁשִכיְנָּתא ִאיִהי ִאְתַחְּדַׁשת ַקֵּמיּה ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְׁשַמע ִּדְלכֹון

ה, ָּדא . ְצלֹוִתין ְּדִאיּנּון ַּבֲאָתר ְּדָקְרְּבִניןּבִ . ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהֹוָ
, ְּדַהְיינּו ָׁשבּועֹות. ְּבָׁשבּועֹוֵתיֶכם. ְּבָאן ָקְרְּבִנין ִּדְצלֹוִתין ִאיִהי ִמְתַחֶדֶׁשת

, ּוֵביּה ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות. ְוִאְתְקֵרי ֲחִמִּׁשים יֹום ָלעֹוֶמר, ְּדֵביּה ַמַּתן ּתֹוָרה
. ְוִאיִהי ַמְלכּות ַּכָּלה, ֶׁשַבע ַּביֹום ִהַּלְלִּתי, ְּדִאְּתַמר ֵּביּה ִמִּסְטָרא ְּדַההּוא

ְסִפיָראן ' ְּדִאיִהי ִאְתַּפְּׁשַטת ְּבה, ְּכִליָלא ַּבִּבינָה, ְּכִליָלא ִמְּׁשַבע ְסִפיָרן
 אְּכִלילָ . 'ל ה''ּכָ  ,ה''ַּכּלָ . ָּכלּול ֵמִאֵּלין ַחְמִׁשין, ְיסֹוד ָּכל .ְלַחְמִׁשין

מּוְבַלַעת , ִעָּלָאה' י, ָחְכָמה ְּדִאיִהי, ּכְֻּלהּו ִנְבָלִעים ְּבגֹו ֲחִמִּׁשים, ֵמֲחִמִׁשים
ַהְיינּו ' ֶעֶׂשר ִזְמִנין ה. ָחְכָמה' י. ִּבינָה' ה. ִזְמִנין ֶעֶׂשר' ה. ְּבגֹו ַחְמִׁשין

ְמקֹוָרא ִּדיֵליּה . ַהּתֹוָרהְוִאיהּו יַם . ם''ּוְבחּוְׁשָּבן יָ . ל''ַחְמִׁשין ּוְבחּוְׁשָּבן ּכָ 
. ִאְתְקִריאּו ַעל ְׁשָמּה ִׁשְבַעת ָיִמים, ְׁשַאר ְסִפיָראן. ְּדֵלית ֵליּה סֹוף, ֶּכֶתר
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ֶׁשַבע , ּוְבִגין ָּדא ְּדִאיּנּון ַחְמִׁשין. סֹוף ְּדָכל ָיִמים, יַם סּוף ּוַמְלכּות
ָׁשה ֶעְׂשרֹוִנים, ָׁשבּועֹות ְּדִאיּנּון ֲחֵמׁש , ֲחֵמׁש. י ֶעְׂשרֹוִניםּוְׁשנֵ , ִמְנָחָתם ְׁש

ָׁשה , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִזְמִנין ֶעֶׂשר ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְׁש
ֶעְׂשרֹוִנים ַלָּפר ָהֶאָחד ּוְׁשנֵי ֶעְׂשרֹוִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש 

ָלֳקֵבל ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות , ְוִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים. יםָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂש 
  . ָּכל ַחד ִעם ִׁשית יֹוִמין ִּדיֵליּה. ְּתִמימֹות ִּתְהֶייָנה

ָּדא יֹום , ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם. ְּדִאיהּו ִּתְׁשֵרי, ּוֶבָעׂשֹור ַלחֹוֶדׁש ַהְּׁשִביִעי
' ְוַתִּקינּו ֵּביּה ה. ִליל ֵמֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבהּכָ ', ְּדִאיהּו ֲעִׂשיִרי י. ַהִּכּפּוִרים

יהיה לכם דא יום . מאי מקרא קדש. ('ְלַחְּבָרא ָּלּה ִעם ה, ְצלֹוִתין
' ותקינו ביה ה. כליל מעשרת ימי תשובה', הכפורים דאיהי עשירי י

, ֹוִמיןְלַאְפְרָׁשא ֵליּה ִמְּׁשַאר י. ַמאי ִמְקָרא ֹקֶדׁש) 'לחברא עם ה, צלותין
א ַתֲעׂשּוָּכל ְמ , ּוְבִגין ָּדא. ְּדִאית ְּבהּו ּפּוְלָחנָא ְּדחֹול   . ֶלאֶכת ֲעבֹוָדה 

. ִאיּנּון ִמִּסְטָרא ְּדֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע, ְּדיֹוִמין ְּדִאית ְּבהֹון ְמֶלאֶכת חֹול
ְוָדא , פּום עֹוָבדֹויְלָכל ַחד ּכְ . ּוִמָנָחׁש ְלַמֶּטה, ְּדִאְתַהָּפ ִמַּמֶּטה ְלָנָחׁש

ֲאָבל ְּבַהאי יֹוָמא ְּדִאיהּו יֹום ַהִּכּפּוִרים . ָסָמֵאל, נָָחׁש, ְמַטְטרֹון ַמֶּטה
. ְּדָלא ִאְׁשְּתַּתף ִעֵּמיּה ָׂשָטן ּוֶפַגע ָרע, ַׁשְלָטא ִאיָלנָא ְּדַחֵּיי, ְּדִאְתְקֵרי ֹקֶדׁש

א ְיגּוְר ָרע , ֵּביּה ַנְייִחין ַעְבִּדין ְּבִאיָלָנא ְּדַחֵּיי, ּוְבִגין ָּדא. ּוִמִּסְטֵריּה 
 .ּה ַנְפֵקי ִמֻׁשְלְׁשֵליהֹוןֵּבי, ּוֵביּה נְַפָקן ְלֵחירּות) א ואשתתפן גביה''נ(

ּוְבִגין ָּדא ַּתִּקינּו ְלֵמיַמר , ְּבֶנֶדר ּוִבְׁשבּוָעה, ִאיּנּון ְּדִאית ָעַלְייהּו ְּגַזר ִּדין
ּכּוְלהֹון ְיהֹון ְׁשִביִתין ּוְׁשִביִקין ָלא ְׁשִריִרין ', יָסֵרי ְוכּוָּכל ִנְדֵרי ְואֵ , ֵּביּה

, ּוְׁשבּוָעה ַּדֲאֹדָני. ְּדִאיהּו ִּתְפֶאֶרת, ד''ּוְבִגין ָּדא ֵנֶדר ַּדְידוָֹ . ְוָלא ַקָּייִמין
ִביִקין ְּבָחְכָמה ּוִבינָה ְיהֹון ׁשְ , ְּדַעְבּדּו ַעל ָּגלּוָתא ִּדְלהֹון. ְּדִאיהּו ַמְלכּות

ְּדֶחֶסד . ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוְׁשִביִתין ָלא ְׁשִריִרן ְוָלא ַקָּייִמין
, ּוְבִגין ָּדא אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ִּתְפֶאֶרת ַאִּויר. ְּגבּוָרה ֵאׁש. ִאיהּו ַמִים

ְּדִאיִהי ְלַתָּתא , ה ִמַּמְלכּותּוְבִגין ִּדְׁשבּועָ . ָדִרים ּפֹוְרִחים ַּבֲאִוירֵהֶּתר נְ 
ָּכל , ְועֹוד אֹוְקמּוהָ . ְנָדִרים ַעל ַּגֵּבי ְׁשבּועֹות עֹוִלים, אֹוְקמּוהָ . ִמיֵּניּה

. ְוָכל ַהּנֹוֵדר ְּכִאיּלּו נֹוֵדר ְּבַחֵּיי ַהֶּמֶל. ַהִּנְׁשַּבע ְּכִאיּלּו ִנְׁשַּבע ַּבֶּמֶל ַעְצמוֹ 
  . ד''ּוְבִגין ָּדא ִּכי ִיּדֹור ֶנֶדר ַלְידוָֹ . ד''ְידוָֹ , ַחֵּיי ַהֶּמֶל. יֲאֹדנָ, ַהֶּמֶל ַעְצמוֹ 

,  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָחְכָמה, ַחֵּיי ַהֶּמֶל, ְואֹוף ָהִכי ִאית ָרָזא ַאֲחָרא
ה. ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְבָעֶליהָ  ֵדר ְּכִאיּלּו נוֹ . ְּדִאיהּו ִּתְפֶאֶרת, ָּכל ַהּנֹוֵדר ַּבְיהֹוָ

, ְוָכל ַהִּנְׁשַּבע ַּבאֹדָני. ַחֵּיי ַהֶּמֶל, א''ו הֵ ''א ָוא''ד הֵ ''ְּדִאיהּו יוֹ , ַּבָחְכָמה
, ְּכִאיּלּו ִנְׁשַּבע ָּבּה, ַעְצמֹו ָּדא ִאיָּמא ִעָּלָאה. ְּכִאיּלּו ִנְׁשַּבע ַּבֶּמֶל ַעְצמוֹ 

ּוָבָׂשר . ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי, דִמִּסְטָרא ְּדֶחסֶ . ְּדִאיִהי ֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ָלטֹוַהר
, ּוְבָחְכָמה ְּדִאיִהי ַחֵּיי ִּתְפֶאֶרת. ָּדא ַמְלכּות, ִמִּסְטָרא ִּדְגבּוָרה, ִמְּבָׂשִרי
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ְוִאְּתַמר . ְּכִתְפֶאֶרת ָאָדם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאיהּו ָסִליק ְלִאְתְקֵרי ָאָדם
ּוֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה . יֶכםְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֹותֵ . ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

' ְזֵעיָרא ְּבה' ְּבִגין ְּדִתְתַלֵּבן ה, ִעּנּוִיים' ַּתִּקינּו ֵּביּה ה. ְּתַעּנּו ֶאת נְַפׁשֹוֵתיֶכם
ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים , ְלַקֵּיים ְּבִיְׂשָרֵאל. ְצלֹוִתין' ְּדִאיהּו ה, ִעָּלָאה

ְּבִגין ְּדָכל חֹוִבין , ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא ְּדָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית. ַיְלִּבינּוַּכֶּׁשֶלג 
ְּבִגין . ְמַלֶּבֶנת לֹון, ּוְתׁשּוָבה ְּדִאיִהי ִּבינָה. ְּדִיְׂשָרֵאל ָמטּון ְלַגֵּבי ַמְלכּות

ב ִּבְגֵדי ָזהָ ' ְוד, ןִּבְגֵדי ָלבָ ' ְוד. ַהּׁשֹוֵכן ִאָּתם ְּבתֹו טּוְמאֹוָתם, ְּדִאְּתַמר ָּבּה
נָהי, ְלִמְלַּבׁש ְלַסְּלָקא קֹול , ְוַתִּקינּו ִלְתקֹוַע ׁשֹוָפר ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ְיֲאהדֹוָ

ְקֵרי ', ּוְבו', ְּבא, ְּבָכל ָצָרָתם לֹו ָצר, ְּדִאְּתַמר ָּבּה. ְלֵחרּות', ְּדִאיהּו ו
ְוִאיִהי ְּכִליָלא ִמְּתַלת , ֲאִריכּותַוֲעבֹוַדת יֹום ַהִּכּפּוִרים ִאיִהי ּבַ . ּוְכִתיב
  . ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה, ַּדְרִּגין

ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהיֶה , ְּדִאיִהי ִּתְׁשֵרי ',ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְוגוֹ 
א ַתֲעׂשּו ְוַחּגֹוֶתם אֹותֹו ַחג ַליְ  ָי ִׁשְבַעת ָיִמים ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה 

ַעּמּוָדא ', ָּדא אֹות ו, ְוַחּגֹוֶתם אֹותוֹ . ּה''ִמִּסְטָרא ְּדיָ , ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר. 'ְוגוֹ 
ְּדִאיִהי , ִמִּסְטָרא ְּדַבת ֶׁשַבע, ִׁשְבַעת יִָמים) ג חסד גבורה''ח. (ְּדֶאְמָצִעיָתא

ֹמהּדָ , ְוַאֲהֹרן, ְוַרְעיָא ְמֵהיָמנָא, ֲאָבָהן. ַמְלכּות , ָהא ִאיּנּון ֶׁשַבע, ִוד ּוְׁש
, ְּדִאיִהי ִאיָּמא ִעָּלָאה, ֲאָנא ָּבֵעינָא ְלַתְּקָנא ְלכֹון ֻסָּכה. ָלֳקֵבל ֶׁשַבע ְסִפיָראן

ִּכי ַבֻּסּכֹות , ְסִפיָראן ָאַמר ְקָרא' ּוְבִגין ז. ְּכִאָּמא ַעל ְּבִנין, יהּוְלַסְּכָכא ָעַליְ 
. ֲענֵָני ָּכבֹוד' ְּבז, ְּבַמְפָקנּוְתהֹון ֵמַאְרָעא ְּדִמְצַרִים, ְׂשָרֵאלהֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבנֵי יִ 

איהי , דאתמר בה בסכת תשבו שבעת ימים', בסוכות חסר ו', אית באת ו(סּוָּכה 
ד ֲאֹדָני, ִּדְתֵרין ְּבִנין) דתיבין(ִאיהּו ְּבָרָזא ', ְּבָאת ו )אימא אבל סוכה . ְידֹוָ

נָהי''ְוָהִכי ָסִליק סּוּכָ  ְּדֵהם סֹוְכִכים , ְּתֵרין ְּכרּוִבים. ה ְּבחּוְׁשַּבן ְיֲאהדֹוָ
ְוִאית ַעְׂשָרה ְטָפִחים . ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכּפֹוֶרת

ּוֵמֵריֵׁשיהֹון ְוַעד , ֵמַרְגֵליהֹון ַעד ֵריֵׁשיהֹון, ַּבְּכרּוִבים ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא
, ְוַעְׂשָרה ַעְׂשָרה ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא. 'ְוַׁשְריָין ַעל ֶטַפח ְּדִאיהּו י, ַרְגֵליהֹון

א , ִׁשיעּוָרא ְּדֻּסָּכה ָאְמרּו ַרָּבָנן, ּוְבִגין ָּכ. ד''ַהְיינּו יוֹ , ּוִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא
א ְלַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים, ָּפחּות ֵמֲעָׂשָרה ִמִּסְטָרא ֻסָּכה ַהֲעׂשּויָה ְּכִכְבָׁשן . ְו

ְוַהר ִסיַני ָעָׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפנֵי ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ְייָ ָּבֵאׁש , ָעָלּה ִאְּתַמר, ְּדִאיָּמא
כאור היוצא , ואוקמוה מאי והחיות רצוא ושוב(. ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן

ּוְסַכ .  ָּבֵעיָנןִּדְסכַ , ְוֻסָּכה ִּתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם. ְוֹכָּלא ַחד )מפי הכבשן
א ְּבֵצל ֻסַּכת ֶהְדיֹוט. ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן, ְּדִאְּתַמר ֵּביּה. ִאְתָעִביד ַלֵצל , ְו

ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי . ֵצל ְלַאָּגנָא ַעל ִנְׁשְמָתאֶאָּלא . ְּדָאִגין ַעל ּגּוָפא ִמִׁשְּמָׁשא
ְּדִאְּתַמר . ִאיִהי ֶצֶלם', ֵצל ִעם ם. ִנְחיֶה ַבּגֹוִים ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו ְּבִצּלוֹ . ְוָיַׁשְבִּתי

ּוַמה . ית ָלּה ַאְרָּבָעה ְּדָפנֹותְסתּוָמה אִ ' ם. ַא ְּבֶצֶלם ִיְתַהֶּל ִאיׁש, ֵּביּה
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ָׁשה . ְּדאּוְקמּוָה ְׁשַּתִים ְּכִהְלָכָתן ּוְׁשִליִׁשית ֲאִפיּלּו ֶטַפח ּוְלַמאן ְּדָאַמר ְׁש
ָהא , ַאְרַּבע, ְּתַלת, ְּתֵרין, ְוִאיּנּון ְּבִגין ָּדא. ן ּוְרִביִעית ֲאִפיּלּו ֶטַפחְּכִהְלָכתָ 

ִׁשיעּור ֻסָּכה , ּוְבִגין ָּדא. ְלַאְׁשְלָמא ָּכל ֶחְסרֹון, ֶטַפח ִאיִהי ֲעִׁשיָרָאה, ֵּתַׁשע
ָלא ְלַמְעָלה וְ . ֲעִׁשיָרָאה ְּדָכל ַּדְרִּגין, ְּדִאיִהי ַמְלכּות, א ָּפחּות ֵמֶעֶׂשר

, ָּכבֹוד ִעָּלָאה. ְּדָלא ַׁשְלָטא ֵּביּה ֵעיָנא, ֶּכֶתר ֶעְליֹון', ְּדִאיִהי כ, ֵמֶעְׂשִרין
, ְוָאִתיב ֵליּה קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ַהְרֵאִני נָא ֶאת ְּכבֹוֶד, ָעֵליּה ָאַמר ֹמֶׁשה

ּוְבִגין ָּדא ִׂשֵערּו ָמאֵרי . 'ְּבָלא כ, ְוֵלית ָּכבֹוד. יא ּתּוַכל ִלְראֹות ֶאת ָּפנָ 
, ם''ְּכִמין גא', ִמִּסְטָרא ְּדָאת ב, ֻסָּכה ַהֲעׂשּויָה ְּכָמבֹוי, ַמְתִניִתין ָלֳקְבַלְייהּו

ְּבִגין , ְוֶׁשַבע ַאְתָוון ִאיּנּון. 'ִמִּסְטָרא ְּדָאת ד, ְּכִמין ְצִריף. 'ִמִּסְטָרא ְּדָאת ג
ְוכְֻּלהּו ְרִמיֵזי ְלַגֵּבי . ּוְׁשַאר ֻסּכֹות. ּבּוְרָגִנין ',ב. ִּכְבָׁשן', כ. ת''ָּדא ּכפר

, ְוִאיּנּון ָלֳקְבַלְייהּו ִׁשְבָעה ֹּכְכֵבי ֶלֶכת. ְוֵלית ְלַאָרָכא ְּבהֹון. יןָמאֵרי ַמְתִניתִ 
ין ְּכגֹון ִׁשְבָעה ַׁשְרּגִ . ְּכפּולֹות' ּוְבִגין ָּדא ִאְתְקִריאּו ז. ְוִאיּנּון ְּדַכר ְונּוְקָּבא

. ָהִכי ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה מּוָצקֹות. ְּדִאְּתַמר ָּבּה ֶׁשַבע ַּביֹום ִהַּלְלִּתי, ִּדְמַנְרָּתא
ִׁשְבָעה , ְוִׁשְבָעה יֹוֵמי ְּבֵראִׁשית ְלַתָּתא. ָהִכי ִׁשְבָעה ְסִפיָראן ְּכפּולֹות

ְּדָדֵמי ְלחּוט . לּוָלב ָּדא ַצִּדיק. ָּׁשֶמׁשֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת הַ , ְלֵעיָּלא
ְוִאיּנּון ָלֳקֵבל . י ִנְענּוִעין ְּדלּוָלב''ָלֳקֵבל ח, י חּוְלָיין''ְּדֵביּה ח, ַהִּׁשְדָרה

. ְּדָהבּו ַלְיָי ְּבנֵי ֵאִלים, ָלֳקֵבל ְׁשֹמנֶה ֲעַׂשר ַאְזָּכרֹות. י ִּבְרָכאן ִּדְצלֹוָתא''ח
, ְוִנְענּוַע ְלִׁשית ִסיְטִרין. ַמעָלֳקֵבל ְׁשֹמנֶה ֲעַׂשר ַאְזָּכרֹות ִּדְקִריַאת ְׁש 

ָּכִליל , לּוָלב ַּבָּיִמין. י''ִאיּנּון ח, ְּתַלת ִנְענּוִעין ְּבָכל ִסְטָרא. 'ְּבחּוְׁשַּבן ו
ְוַדְמיָין ִלְתַלת . ְּגדּוָּלה ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת, ֲהַדִּסין' ג) דאינון(ִׁשָׁשה ִמיִנין 

, ְיסֹוד, לּוָלב. ְוַדְמיָין ִלְתֵרין ִׂשְפָוון. נֶַצח ְוהֹוד, בֹותַּבֵּדי ֲערָ ' ב. ְּגָווֵני ֵעיָנא
) תהלים לה(, ְוָעֵליּה ָאַמר ָּדִוד. ְּדֵביּה ִקּיּום ְּדָכל ַּגְרִמין. ּדֹוֶמה ַלִּׁשְדָרה

ְּדֵביּה . ִלָּבאּדֹוֶמה לְ . ַמְלכּות, ֶאְתרֹוג. ָּכל ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמְרָּנה ְייָ ִמי ָכמֹו
  . הּוִריןִהְר 

י ''ְוִאיּנּון ח, ִאיּנּון ְמׁשּוָּתִפין ְּבִנְענּוִעין ִּדְנִטיַלת לּוָלב, ְוִנְענּוִעין ְּדַהֵלל
. ב''ֲהֵרי ע, י ִּדְנִטיַלת לּוָלב''ח. ְּבהֹודּו ְּתִחָּלה ָוסֹוף, י''י ח''ח. ְּבָאָנא

ְּדרֹוָעא , ָהא ֶחֶסד, בִמיִנין ְּדלּולָ ' ְוד, ס''ּוְבִגין ָּדא לּוָלב ְּבחּוְׁשַּבן ח
ֶאְתרֹוג ְלִסְטָרא . ְלִסְטָרא ְּדֶחֶסד, ּוְבִגין ָּדא ַּתִּקינּו לּוָלב ַּבָּיִמין. ְיִמינָא

ַּתִּקינּו ְלֶמֱהִוי , ּוְבִגין ָּדא ֶאְתרֹוג ַהּדֹוֶמה ַלֵּלב. ִלְׂשָמאָלא ִלָּבא, ִּדְגבּוָרה
ִאיּנּון . ְוֶאְתרֹוג ִּבְׂשֹמאלוֹ , ב ַּבָּיִמיןלּולָ , ְּכָמה ְּדאּוְקמּוהָ . ְּבַיד ְׂשֹמאל

לּוָלב . ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא. ּוַמאן ָנִטיל ַּתְרַווְייהּו. ָלֳקֵבל ָזכֹור ְוָׁשמֹור
ְוַאֲהֹרן ְוָדִוד , ְוַרְעָיא ְמֵהיָמנָא, ָאתּו ֲאָבָהן. ְוֶאְתרֹוג ִּבְׂשָמאֵליּה, ִּביִמיֵניּה
ֹמה ְוַחְבַרָּייא ִּדיָל , ַאְנְּת ּבּוִצינָא ַקִּדיָׁשא, ְוָאְמרּו ֵליּה, ֵליּה ּוָבִריכּו, ּוְׁש

, ְוַאְנְּת ּבּוִצינָא ַקִּדיָׁשא נֵר ַמֲעָרִבי ְּבֶאְמַצע. 'ָלֳקֵבל ִאיּנּון ז, ְּדִאיּנּון ִׁשית
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. ַמת ָאָדםֵנר ְיָי ִנְׁש , ְּבָכל ַחד ִאְּתַמר ֵּביּה. ְּדָכל ִׁשית ֵנרֹות ְנִהִרין ִמָנ
ְּבָלא ִּפרּוָדא , ְוֹכָּלא ַחד, ְוַאְנְּת ְּבַחְבַרָּייא ִּדיָל, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמנָא נִָהיר ָּב

ַאְׁשִלים ִמִּלין , ּוִמַּתָּמן ְוִאיָל ִמְתַּפְּׁשִטין ַעְנִפין ְלָכל ָמאֵרי ָחְכְמָתא. ְּכָלל
, ָּפַתח ּבּוִצינָא ַקִּדיָׁשא ְוָאַמר. ןה ִּדיָל ְלַאְעְּטָרא לוֹ ַּדֲחבּוָרא ַקְדָמָא

א יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ְוגוֹ  . 'ְּבִחּבּוָרא ַקְדָמָאה ִאְּתַמר ַמִים ַרִּבים 
. ְויֹוָמא ְׁשִביָעָאה ְּדסּוּכֹות, ְויֹוָמא ְׁשִתיָתָאה, יֹוָמא ִּתְנָיינָא. ַמאי ּבּוז

ְּבהֹון ָהיּו ַמְקִריִבין , ְּדֶׁשַבע יֹוִמין ְּדסּוּכֹות. ַיִיןֹו ְמַנְּסִכים ַמִים וְ ִּדְבהֹון ֲהו
ְּבִגין ְּדָלא ִיְׁשְּתַאר , ְלַכְּפָרא ַעל ִׁשְבִעין ְמָמָנן, ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבִעים ָּפִרים

ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָעְלָמא ָחרּוב ִמּנְַייהּו
ָׁשה ָעָׂשר ְּתִמיִמיםעֹוָלה ִאּׁשֶ  ּוַבּיֹום . ה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלְיָי ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁש

ּוַבּיֹום . ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ֲעָׂשָרה. א''ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי י. ב''ַהֵּׁשִני ָּפִרים י
ּיֹום ַהְּׁשִביִעי ּובַ . ּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָּפִרים ְׁשֹמֶנה. ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשָעה

ֶאָּלא ָהָכא . ֲאַמאי ָחֵסִרים. ֹו ָחֵסִריםּוְבָכל יֹוָמא ֲהו. ְוכְֻּלהּו ִׁשְבִעין. ִׁשְבָעה
ְוַהַּמִים , ּוַמה ָהָתם ְּביֵמי טֹוָפָנא. ַוָּתנַח ַהֵּתיָבה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי, ָקא ָרִמיז

ְּדֵביּה ַּכָמה , ְּדִאיהּו ַיְרָחא ְׁשִביָעָאה, יאּוף ָהִכי ְּבִתְׁשרֵ . ָהְלכּו ָהלֹו ְוָחסֹור
ִמיִנין ְּדלּוָלב , ֻסָּכה ְולּוָלב ֶאְתרֹוג, ֹראׁש ַהָּׁשנָה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים, ִּפקּוִדין

, ֶאְתרֹוג. סּוָּכה, ְּדִאיִהי ְּתׁשּוָבה, ְׁשִכיְנָּתא ִעָּלָאה ַׁשְרָייא ַעל ִיְׂשָרֵאל. ׁשֹוָפר
, ִמַּיד ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור. ִרי הּוא ְּדִאיהּו לּוָלבְוקּוְדָׁשא ּבְ 

אּוף ָהִכי ִמְתַמֲעִטין ְמָמָנן ְּדִאיּנּון ַמְלֲאֵכי , ִמְתַמֲעִטין חֹוִבין ְּדִיְׂשָרֵאל
ָרה ָעָׂשה ֲעבֵ , ְּכָמה ְּדאֹוְקמּוהָ . ְּדַדְמָיין ְלֵמי טֹוָפנָא, ִּדְמָמנָן ָעַלְייהּו, ַחָּבָלה

ִמְתַמֲעִטין , ְּבַההּוא ִזְמנָא ְּדִמְתָמֲעִטין חֹוִבין. ַאַחת ָקנָה לֹו ַקֵטיגֹור ֶאָחד
ִמְתַמֵעט , אּוִמין' ִמְתַמֲעִטין ע, אּוִמין' ִמְתַמֲעִטין ְמָמנָן ְּדע, ָּפִרים ִּדְלהֹון

ִעֵּמיּה ְׁשנִַים ְלַאֲעָלא , ָמֵני קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ֵּתיַבת ֹנחַ . טּוָבא ִּדְלהֹון
ְוַעל ָּכל ִאיּנּון , ְלַאָּגנָא ַעל ֹנחַ , ְלָקְרָּבָנא, ְׁשַנִים ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה

ְּדִאיּנּון , אּוף ָהִכי ִאֵּלין ִּדְמַנְּטִרין ַחִּגין ּוְזַמִנין. ְּדָעאִלין ִעֵּמיּה ַלֵּתיָבה
ְׁשנִַים ְׁשנִַים ְּתֵרין יֹוִמין ְדֹראׁש , ִׁשְבָעה ְׁשַנִים ְׁשנִַים ִׁשְבָעה, ָיִמים טֹוִבים

ָהא , ּוְבִגין ְּדִאיּנּון ְּתֵרין ִמַּנְייהּו ְּבָסֵפק, ּוְתֵרין יֹוִמין ְּדָׁשבּועֹות, ַהָּׁשנָה
יֹוִמין ' ז, יֹוִמין ְּדֶפַסח' ז, ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה. ִאית ְׁשֵני ְיֵמי ַהּפּוִרים ְּבַאְתַרְייהּו

ֻסָּכה ָקא ֲאִגינָת . ְוַהאי ִאיהּו ִמָּכל ַהַחי, ֹנַח ָלֳקֵבל יֹום ַהַּׁשָּבת. ֹותְּדסּוּכ
ֻסָּכה . ְוֻסָּכה ִּתְהיֶה ְלֵצל יֹוָמם ֵמֹחֶרב, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָעַלְייהּו ְּדִיְׂשָרֵאל

, ד ִמָּכל ַהַחיְועוֹ .  אּוף ָהִכי ֻסָּכה ְלַאָּגָנא, ַמה ֵּתיַבת ֹנַח ְלַאָּגנָא. ָקא ֲאִגיָנת
' ִּבְרָכָתא ְּדִמיִנין ָּבּה ִאְׁשְּתִלימּו י', ט' ֵמִאיּנּון ט, י ִּבְרָכאן ִּדְצלֹוָתא''ח

ְועֹוד ִמָּכל . ְוִאיהּו ָלֳקֵבל ֹנחַ . יָּלאּוִמַּתָּתא ְלעֵ , ְסִפיָראן ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתא
, ֹות ַׁשָּבת ִּבְתחּוָמא ִּדיֵליּהא', ְׁשִכיְנָּתא ֲאִגינָת ַעל ִאֵּלין ְּדַנְטִרין י, ַהַחי
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' ִאֵּלין ְּדַנְטִרין י, ִמָּכל ַהַחי, ְועֹוד. ְּתֵרין ַאְלִפין ְלָכל ַצד, ֲאָלִפים' ְּדִאיהּו ח
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר , ְּדִאְּתַמר ָעַלְייהּו, יֹוִמין' ְּדִאיהּו ְּבח, אֹות ְּבִרית

. ְּתִפִּלין ִּבְתַמְניָיא ָּפַרְׁשיָין', ִאֵּלין ְּדַנְטִרין אֹות י, ל ָהַחיִמּכָ , ְועֹוד. ָעְרָלתוֹ 
ְּכִאָּמא , ּוְפִריַׁשת ַּגְדָּפָאה ָעַלְייהּו, ֲאִגינָת ָעַלְייהּו, ְׁשִכיְנָּתא ְּדִאיִהי סּוָּכה

ּוְבִגין ָּדא . ינּוַהּפֹוֵרס סּוַּכת ָׁשלֹום ָעלֵ , ּוְבִגין ָּדא ַּתִּקינּו ְלָבְרָכא, ַעל ְּבִנין
א יּוְכלּו ְלַכּבֹות , ְּדֵביּה ָּכל ִּפּקּוִדין ִאֵּלין, ְּבַיְרָחא ְׁשִביָעָאה ַמִים ַרִּבים 

ֶאָּלא ָּכל , ְוֵלית ַמִים ַרִּבים. ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבֲאבּוהֹון ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ֶאת ָהַאֲהָבה
ָּכל ַמה ְּדִאית ֵליּה , ְּדִאיהּו ָסָמֵאל ,ִאם ִיֵּתן ִאיׁש. אּוִמין ּוְמָמנָן ִּדְלהֹון

 .ּבֹוז יָבּוזּו לוֹ , ְׂשָרֵאלְּבִגין ְּדִיְׁשָּתַּתף ְּבִאֵּלין ִּפקּוִדין ִעם יִ , ְּבָעְלָמא ֵּדין
, ָהא אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַּפר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד

ָאַמר ְלִאֵּלין ְּבֵני ֵּביָתא , ְלָבַתר ְּדָׁשַלח לֹון, ּוְׁשִּפיִזיןְלַמְלָּכא ְּדַזִּמין א
, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר. ּוַמאי ֲעֶצֶרת. ֲאנָא ְוַאּתּון ַּנְעִביד ְסעּוָדה ְקַטּנָה, ִּדיֵליּה

, ִמִּסְטָרא ִּדְׁשִכיְנָּתא ִעָּלָאה. ְוֵלית ֶעֶצר ֶאָּלא ַמְלכּות, ֶזה יְַעצֹור ְּבַעִּמי
ְונֹוֲהִגין . ְסעּוָדָתא ְזֵעיָרא, ּוִמִּסְטָרא ְּדַמְלכּוָתא, ִביד ְסעּוָדָתא ַרְבְרָבאעָ 

ּוְמַעְּטָרן ְלֵסֶפר . ְוִאְתְקִריַאת ִׂשְמַחת ּתֹוָרה, ְלֶמְעַּבד ִיְׂשָרֵאל ִעָּמּה ֶחְדָוה
 .ת ִּתְפֶאֶרתֲעֶטרֶ ְׁשִכיְנָּתא , ֶרֶמז ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלִתְפֶאֶרת, ּתֹוָרה ְּבֶכֶתר ִּדיֵליּה

ַזִּמין ְלָכל ְמָמנָן , ֲאַמאי ִמִּסְטָרא ְּדִאָּמא ִעָּלָאה, ַאָּבא, ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר
, יָדהָלא ַזִּמין ֶאָּלא ְלאּוָמה ְיִח , ּוִמִּסְטָרא ִּדְׁשִכיְנָּתא ַּתָּתָאה, ְּדָכל אּוִמין

ְּבִגין ְּדַמְלכּות ִאיִהי . ר ְׁשִאיַלתַׁשִּפי, ָאַמר ֵליּה ְּבִרי. ָלֳקֵבל ַּפר ְיִחיָדא
ְוִאיִהי ֲארּוָסה ְוָלא . ְּדִאיִהי ְצנּוָעה ְּבֵבית ָאִביָה ְוִאָּמּה, ְרִמיָזא ִלְבַרָּתא

ֲאָבל ִאיָּמא ְּדִהיא . ְלֵמיַכל ִעם אֹוְׁשִּפיִזין, ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא. ְנׂשּוָאה
ָּבַתר ִּדַמְזִּמין ַּבְעָלּה ) אורחי למיכל עם(אֹוַרח ַאְרָעא ִאיהּו , ְנׂשּוָאה

ָלא , ְוִאי ִאיּנּון אּוְׁשִּפיִזין נְֻכָרִאין. ְלֵמיַכל ַעל ָּפתֹוָרא ִעם ַּבְעָלּה, אֹוְׁשִּפיֵזי
ּוְבִגין ַּכ ִּבְסעּוָדָתא . ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבַרָּתא, ְוָלא ִאָּמא, ָלא ַאָּבא, ַאְכֵלי ִעְּמהֹון

ְּבִגין , ַחד ִמן ָמאֵרי ַמְלָּכא, ָלא ִאְׁשְּתַּתף ְלֵמיַכל ִעְּמהֹון, ְּדִׁשְבִעין ְמָמָנן
  . ַעל ּבּוְריֵיּה, ְּבִלָּבִאיָאַמר ֵליּה וַּדאי ְּכַען ִאְתַייְּׁשַבת ִמָּלה . ְּדִאיּנּון נּוְכָרִאין

ִאְּתַמר ָּבּה ְּד , ִּדְסִליַקת ְלֵעיָּלא ְּבַההּוא ַּדְרָּגא, ָּדא ְׁשִכיְנָּתא, עֹוַלת ָּתִמיד
ְוִאיִהי . ְואֹוְמִרים ַּפֲעַמִים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ֶעֶרב ָובֹוֶקר ְּבָכל יֹום ָּתִמיד
ּוְלָאן . ּה ְּבָלא ִּפרּוָדא ְּכָללְּדִאיהּו ָּתִדיר ִעּמָ , ְסִליַקת ְּבַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא

ְוִאיהּו ָּגבֹוַּה ִמָּכל , ֵאין סֹוףְּדִאיהּו , ְלֲאָתר ְּדִאְתְּגָזַרת ִמַּתָּמן. ְסִליַקת
, ְוַכד ִאיִהי ְסִליַקת. עֹוָלה ֻּכָלּה ַלָּגבֹוַּה ַסְּלָקא. ּוְבִגין ָּדא אֹוְקמּוהָ . ְסִפיָראן

ְלֵריַח . ּוַמאי ְסִליקּו ִּדיָלּה. ְוִאיּנּון ַסְּלִקין ִעָּמּה, ֲאִחיָדן ָּבּה ָּכל ְסִפיָרן
ַוֵּיֶרד ֵמֲעׂשֹות , ּוְלָבַתר ִאְּתַמר ָּבּה, א ֳקָדם ְייָ ְלֵמיַהב ֵריָחא ָטבָ , ִניֹחחַ 

ְוָהא ְסִליקּו . ִמָּכל חֹוִבין ְּדִיְׂשָרֵאלַנְחַּתת ַמְליָא ַּכָּפָרה . ַהַחָּטאת ְוָהעֹוָלה
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ְוָכל , אּוף ָהִכי ְנִחיתּו ִּדיָלּה ִאיהּו ֵּביּה. ְּבַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא, ִּדיָלּה ִאיהּו
ַסְּלִקין ) א כנויין''נ(ְּדֵביּה ָּכל ַהָווָיין , ּוְבִגין ָּדא ִאְקֵרי ֻסָּלם, יִלין ִּדיָלּהַחּיָ 

ד, ְונְַחִּתין ָּכל ָקְרְּבִנין ְוִעָּלָוון ִאיּנּון , ּוְבִגין ָּדא. ְּדִאיּנּון ַּתְליָין ִמן ְידֹוָ
ד ד ָּבּהַעל ֵׁשם ְּדִאְתְקִריבּו , ְוִאְתְקִריַאת ָקְרָּבן. ַלְידֹוָ ּוְבִגין . ָּכל ִּכּנּוִיין ַלְידֹוָ

ֵלית ַּדְרָּגא ְּדִאְתְקִריב ְלַגֵּבי . ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת, ָּדא ִאְּתַמר ָעָלּה
ד ְוָכל , ְוֵלית ְצלֹוָתא ּוִפּקּוָדא ִמָּכל ִּפקּוִדין ְּדאֹוַרְייָתא. ָּפחּות ִמָּנּה, ְידֹוָ

ְּבָכל ַּדְרִּגין ִּדְסִפיָראן ָלא ִמְתַקְּבָלן ֳקָדם . ִאיּנּון ְלַבר ִמּנָּהְּד , ָקְרְּבִנין ְוִעָּלָוון
ד . ְּבֹזאת יָֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹּקֶדׁש, ּוְבִגין ָּדא ִאְּתַמר ָעָלּה. ְלַבר ִמּנָּה, ְידֹוָ

, יםִאיִהי ְׁשָלִמ . את ִיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּללִּכי ִאם ְּבזֹ , ּוְבִגין ָּדא ָאַמר ָנִביא
ד ד' י. ֲאֹדָני. 'ִאיִהי ה. ְּבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא, ְׁשִלימּו ִּדְׁשָמא ַּדְידֹוָ ִאיִהי . ַּדְידֹוָ

ִהים' ה ּוְבִגין . סֹוף ְּדָכל ֲהָויָה ְוִכּנּוי. ִמן ַׁשַּדי' י. ִמן ֶאְהֶיה' ִאיִהי ה. ִמן ֱא
ִהים ְיֵרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו  סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע ֶאת, ָּדא ִאְּתַמר ָּבּה ָהֱא

ִאיהּו . ְׁשִלימּו ְּדִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ַים סּוף, ִאיִהי סֹוף ֵמֶעֶׂשר ְסִפיָראן. ְׁשמֹור
ּוְלַאֲעָלא ְּבָכל ְסִפיָרה , ְלָכל ִּכּנּוי ַוֲהָוָיה, ַּתְרָעא ְלַאֲעָלא ְלָכל ָחְכְמָתא

ְלַאְׁשָּגָחא , ֵלית ְרׁשּו ְלׁשּום ִּבְריָה, ּות ִמינָּהּוָפח. ְיִדיָעה ְּדֹכָּלא, ּוְסִפיָרה
  . ְיָי ַצִּדיִקים ָיֹבאּו בוֹ ֶזה ַהַּׁשַער לַ , ָעָלּה ִאְּתַמר. ְלׁשּום ְיִדיָעה ָּבעֹוָלם

ואלין אינון . (ִּדְבהֹון ִאְתְּבִריאּו ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ב ַאְתָוון''ִאיהּו ֵׁשם מ
ִאיִהי ִאְתְקִריַאת ) הוויין דבהון אתבריאו עלאיןאתוון כנויין לאתוון ד

ד ֶאל ְיֵרָאיו, ַעִין ִמִּסְטָרא ִּדיִמינָא ְוִאְתְקִריַאת ֹאֶזן ִמִּסְטָרא . ִהּנֵה ֵעין ְידֹוָ
ַהי ָאְזְנ ּוֲׁשָמע, ִּדְׂשָמאָלא ְוִאְתְקִריַאת ֵריַח ִמִּסְטָרא ְּדַעּמּוָדא . ַהֵּטה ֱא

ה ֶּפה ֶאל ּפֶ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִמַּגְרָמּה, ְתְקִריַאת ֶּפהְואִ . ְּדֶאְמָצִעיָתא
ן ''ְּדִאיהּו ַאיִ , ִמִּסְטָרא ְּדֶכֶתר, ָאֹנִכי ִּפּקּוָדא ַקְדָמָאהִאְתְקִריַאת . ֲאַדֶּבר ּבוֹ 
ֵהינּו א ְוֶכֶתר ִאְתְקֵרי ִמִּסְטָרא ְּדִאיּמָ . ּוֵביּה ַאִין. ֶּכֶתר', ָאֹנִכי ֵּביּה כ. ֵמֱא

ְוִאיִהי . ְּדִאְדַּכר ְלַגָּבּה ַחְמִׁשין ִזְמִנין ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבאֹוַרְייָתא. ִעָּלָאה
ְּבָחְכָמה ', ִמִּסְטָרא ְּדָחְכָמה ַּבת י, ִּדְכִליָלא ֶעֶׂשר ֲאִמיָרן, ת ִמן ְּבֵראִׁשית''ּבַ 

א ְידָ . ְּבַאָּבא ָיַסד ְּבַרָּתא. ָיַסד ֶאֶרץ ב ''ְּדָכִליל ל, עֹו ָעִיטְוִאיהּו ָנִתיב 
ִהים ִמִּסְטָרא ְּדִאיָּמא ִעָּלָאה''ְּדִאיּנּון ל, ְנִתיבֹות ְוַכד . ְּדִאְתְקֵרי ָּכבֹוד, ב ֱא

  . ב ְלַתָּתא''ל, ּוְבִגין ָּדא ָּכבֹוד ְלֵעיָּלא. ב''ִאְתְקֵרי ל, ִאְתְּכִליָלן ִּבְבַרָּתא
ִאיִהי . ַוֲחֵמׁש ְּבלּוָחא ִּתְנָייָנא, לּוָחא ֲחָדאֲחֵמׁש ּבְ . ִּדְּבָרן ִאְתְייִהיבּו' ְוי

. ַעד ְּבַרָּתא, ֵמַעמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא' ְוה. ִמֶּכֶתר ַעד ְּגבּוָרה' ה, ָּכִליל לֹון
ֶאָּלא ָּכִליל לֹון ְּבַבת ְיִחיָדה . ְוִכי ִאית ְלַמְּלָלא ַּבֲעַׂשָרה ִּפּיֹות. 'ה' ְוִאיּנּון ה

ְוָלא ִאְׁשְּתמֹוְדִעין , ִאְתְקֵרי קֹול', אּוף ָהִכי ו. ּכְֻּלהּו ֲחָדא ְוִאְתָעִבידּו' י
ְּדָבִרים ַאֶּתם  קֹול, ּוְבִגין ָּדא. ִּדּבּור) א עם''ס(ַעד ְּדִאְׁשָּתַּתף ַעד , ֵּביּה

יָזא ּוְרמִ . ִיְרָאה ְּבחּוְׁשָּבן, ִמִּסְטָרא ִּדְגבּוָרה ִאיִהי ִּפּקּוָדא ִּתְניָנָא. ׁשֹוְמִעים
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ַוַּדאי , ַמאן ְּדֵלית ֵליּה ֹּבֶׁשת ָּפִנים, ְואֹוְקמּוהָ . יֵָרא ֹּבֶׁשת, ְּבִמַּלת ְּבֵראִׁשית
ְּדִאְתְקֵרי  ,ִאיִהי ִּפּקּוָדא ְּתִליָתָאה. ְּדָלא ָעְמדּו ֲאָבֲהתֹוי ַעל טּוָרא ְּדִסיַני

ַעל ֵּכן ְמַׁשְכִּתי  ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבִּתי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַאֲהַבת ֶחֶסד
, ְוָרָזא ְּדִמָּלה. ְּדִאְתְקֵרי ְּבהֹון ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל, ַאֲהָבה ְּכִליָלא ֵמֲאָבָהן. ָחֶסד

, ִיחּוד ,ְוִאיִהי ִּפּקּוָדא ְרִביָעָאה. ִי ַאֲהַבת ְּכלּולֹוָתִיָזַכְרִּתי ָל ֶחֶסד ְנעּורַ 
, ה ַאְתָוון''ה כ''ְוִאיִהי כ. ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, יָתאִמִּסְטָרא ְּדַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצעִ 

ּוְבִגינָּה ָאַמר ַאְבָרָהם ֵנְלָכה ַעד . ְּדִאיּנּון ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ִעֵּמיּה ְּבִׁשית ֵּתיִבין
ַעּמּוָדא  ,ח''ִאיהּו א. ה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב''ּכֹ . ה ְוִנְׁשַּתֲחְוה''כ

. ְלַאְׁשְלָמא ֵּביּה ֶאָחד, ְׁשִלימּו ְּדִיחּוָדא ִּדיֵליּה, 'ְוִאיִהי ד, ְּדֶאְמָצִעיָתא
ֵמָחְכָמה , ְּתַמְניָא ְסִפיָראן' ח. ֵאין סֹוף' ְּדִאיּנּון א, ְסִפיָראן' ָּכִליל ט, ח''א

ד ''ְּדִאיּנּון יוֹ , ָּבּה ִאְׁשְּתִלימּו ְלֲעַׂשָרה, קֹוָצא ִּדיָלּה, ַמְלכּות' ד. ַעד ְיסֹוד
ד' ִליָלא ְמדּכְ ' ד. א''ו הֵ ''א ָוא''הֵ  ְוָהִגיָת ּבֹו  ִּפּקּוָדא ֲחִמיָׁשָאה. ַאְתָוון ְידֹוָ

ְואֹוַרְייָתא ִּדְבַעל ֶּפה . ִאיִהי אֹוַרְייָתא ְּדִבְכָתב ִמִּסְטָרא ְּדֶחֶסד. יֹוָמם ָוַלְיָלה
, ֵרי ַמְתִניִתיןְּכָמה ְּדאּוְקמּוָה ָמא. ִּדְבהֹון ָחְכָמה ּוִביָנה. ִמִּסְטָרא ִּדְגבּוָרה

ְוַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא ָּכִליל . ְלַהֲעִׁשיר יְַצִּפין. ָהרֹוֶצה ְלַהְחִּכים יְַדִרים
ּוַמִים , ְגבּוָרהֵאׁש ִּד , ָּכִליל ֵאׁש ּוַמִים, ּוְבִגין ָּדא ִאְתְקֵרי ָׁשַמִים, ַּתְרַווְייהּו

. ָרה ַעָׂשָרה ַהַּכף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁשַעׂשָ , ְּדִאיִהי ַּכף, ּוְבִגין ָּדא ֶּכֶתר. ְּדֶחֶסד
, ְוַהְיינּו ְּכנֶֶגד ֶּכֶתר ּתֹוָרה. 'ַעל ו, ִאְתָעִבידּו ַּכף, ְּתַלת ַאְתָוון, ה''ְּדִאיּנּון יה

  . ו ְּבחּוְׁשַּבן''כ, ד''דוָֹ ְוֹכָּלא יְ . ַּכף ֲעָטָרה ַעל ֵריֵׁשיּה, ַהְיינּו ֵסֶפר ּתֹוָרה' ו
ּוִמִּסְטָרא . ִּבְדרֹוָעא ְׂשָמאָלא, ִאיִהי ְּתִפָּלה ֶׁשל יַד ,ָתָאהִּפּקּוָדא ְׁשִּתי

ְוִאיּנּון ְּתִפיִּלין , ְסִפיָראן' ה, ִמֶּכֶתר ְוַעד ְּגבּוָרה, ְּדיַד ֵּכָהה' ִּדְגבּוָרה ה
ִאיּנּון נֶַצח ְּד , ְוִאיִהי ֶקֶׁשר ְּתַלת ְרצּועֹות. ְּדֵריָׁשא ְּדַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא

, ָּכִליל ְּתֵכֶלת ְוָלָבן, ִמְצַות ִציִצית ,ִּפּקּוָדא ְׁשִביָעָאהְוִאיִהי . הֹוד ְיסֹוד
ַוֹּתאַכל ,  ָאִכיל ְוָׁשֵצי, ְּתֵכָלא. ֶאָּׁשא ִחָּווָרא ָלא ָאִכיל, ְּבנּוָרא. ִּדינָא ְוַרֲחֵמי
ִיחּוד , ֶאְמָצִעיָתאַעּמּוָדא ְּד , ְּתֵכֶלת ִמְּׂשָמאָלא, ִחָּוור ִמיִמינָא. ֶאת ָהעֹוָלה

ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת , ְּבִגין ָּדא אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ָירֹוק, ֵּבין ַּתְרַווְייהּו
, ּוְבִגין ָּדא ַּתִּקינּו ָּפָרַׁשת ִציִצית. ְׁשַמע ְּבַׁשְחִרין ִמֶּׁשַּיִּכיר ֵּבין ְּתֵכֶלת ְלָלָבן

ְׁשִכיְנָּתא ִאְתְקִריַאת . ְמזּוָזה ,י ִּפּקּוָדא ְּתִמינָָאהְוִאיהִ . ְלִמְקֵרי ָלּה ְּבִיחּוָדא
, ּוִמִּסְטָרא ְּדַצִדיק. ד''ְּדַאְתָוון ַּדְידוָֹ , ִמִּסְטָרא ְּדַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא, ְמזּוָזה

ד, ַמְלָּכאַׁשַּדי חֹוָתָמא ְּד . ִאְתְקֵרי ַׁשַּדי, ָרָזא ִּדְבִרית   . ְּדִאיהּו ְידֹוָ
ִמִּסְטָרא ְּדַצִּדיק ְיסֹוד , ְׁשִכיְנָּתא ִאְתְקִריַאת אֹות ְּבִרית ,ָדא ְּתִׁשיָעָאהִּפּקּו

, ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא, ֵּביִני. ֹזאת אֹות ַהְּבִרית. עֹוָלם
ָׂשה ְיָי ֶאת ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים עָ . ָּדא ְׁשִכיְנָּתא, ִהיא. ָּדא ַצִּדיק, אֹות. ֶנַצח הֹוד
ֶאָּלא , ְּדֵלית ִׁשית ְּבָכל ֲאָתר. ִמֶּכֶתר ַעד ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא, ַהָּׁשַמִים
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ֲעָטָרה ַעל ֵריֵׁשיּה ', ֶאָּלא ִמִּסְטָרא ְּדָאת י, ְוֵלית ְׁשִביִעי. 'ִמִּסְטָרא ְּדָאת ו
ִּקינּו ְלִמְגַזר ְותַ . אֹות ִהיא, ָחְכָמה ַּתָּתָאה. אֹות הּוא. ָחְכָמה ִעָּלָאה

ְלַסְּלָקא , ְזֵעיָרא' ְלַקְּבָלא ְּבהֹון י. ִמן ָחְכָמה ַעד ְיסֹוד', ְּדִאיּנּון ח, ִלְתַמְנָיא
ְוַתִּקינּו ְלָׁשּוּוָיא ַלָעְרָלה ְּבָמנָא . ְלֶמֱהִוי ֲעָטָרה ַעל ֵראֵׁשיהֹון, ָלּה ַעד ֶּכֶתר

ְוָׁשְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ,ִּפּקּוָדא ֲעִׁשיָרָאה .ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמוֹ ְלַקֵּיים , ְּדַעְפָרא
ִמִּסְטָרא ִּדְתַלת ַּדְרִּגין ִעָּלִאין , ְׁשִכיְנָּתא ִאְתְקִריַאת ַׁשָּבת. ֶאת ַהַּׁשָּבת

ִׁשית . ְרִביָעָאה לֹון, ְוִאיִהי ַּבת. ּוִבינָה, ָחְכָמה, ֶּכֶתר: ִּכְתִרין' ג', ְּדִאיּנּון ש
ְּבִגין ְּדִבְנָייָנא ַמְתִחיל , ְּבהֹון ַּתֲעֶׂשה ְמָלאָכה, ד ַעד ְיסֹודֵמֶחסֶ , יֹוִמין

ִאיִהי , ֲאָבל ִמִּבינָה ּוְלֵעיָּלא. עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֵמֶחֶסד
ִאיִהי ִאְתְקִריַאת  ,ִּפּקּוָדא ַחד ָסר. ְמנּוָחה ְוֹעֶנג ּוְׁשִביָתה ְלָכל עֹוָבָדא

ל ''ְוִאיִהי ְּתִפַּלת ּכָ , ִמִּסְטָרא ִּדְתַלת ֲאָבָהן, ְּדַׁשֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִביתְצלֹוָתא 
ְוִתְרֵּגם יֹונָָתן , ִּכי ֹכל ַּבָׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ֶאָּלא ַצִּדיק ִּדְכִּתיב, ֵלית ָּכל, ה''ּפֶ 

ּוַמה ְּבִרית . ן ִמיָלהה ְּכחּוְׁשּבַ ''ּפֶ . ְּדָאִחיד ִּבְׁשַמָּייא ּוְבַאְרָעא, ֶּבן עּוִזיֵאל
ִמְתיַיֵחד ָחָתן ְוַכָּלה , אּוף ַּבְיסֹוד, ֵּביּה ִמְתַיֲחִדין ְּדַכר ְונּוְקָּבא ִּדְלַּתָּתא

ְּבָרכֹות , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, י ִּבְרָכאן''הּוא ַחי ָעְלִמין ָּכִליל חַ , ִּדְלֵעיָּלא
. ֹוֵרַע ְּבָברּו ְוָכל ַהּזֹוֵקף זֹוֵקף ַּבֵּׁשםָּכל ַהּכֹוֵרַע ּכ, ּוְבִגין ָּדא. ְלֹראׁש ַצִּדיק
ַהִהיא ְּדִאְּתַמר . ֵּביּה ָצִרי ְלַזְקָפא ְׁשִכיְנָּתא, ד''ְּבֵׁשם ַּדְידוָֹ , ָּדא ְׁשִכיְנָּתא

א תֹוִסיף, ָּבּה ּוְבִגין , ַעל ְיֵדי ַּדְרָּגא ַאֲחָרא, קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ,ָנְפָלה 
ד ''ְידוָֹ , ַההּוא ְּדִאְּתַמר ֵּביּה. ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ָּדא ַּביֹום

ְוַחג , ִאיִהי ִאְתְקִריַאת ַחג ַהַּמּצֹות ,ִּפּקּוָדא ְּתֵריָסר. זֹוֵקף ְּכפּוִפים
, יָלּהוֹראׁש ַהָּׁשנָה ִמִּסְטָרא ִּד . ֲאָבָהן' ִמִּסְטָרא ְּדג, ְוַחג ַהֻּסּכֹות, ַהָּׁשבּועֹות

ַמַּתן , ָׁשבּועֹות. ֶּפַסח ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא, ְוִאית ְּדיֵיָמא. ִּדינָא ְּדַמְלכּוָתא ִּדיָנא
. ִמִּסְטָרא ִּדְגבּוָרה, ְּדִאיהּו ְמָמנָא ָעֵליּה ׁשֹור, ְּדִאְתְייִהיַבת ְּבַמְדְּבָרא, ּתֹוָרה

, ְוִאית ְלִמְנַּדע. ְקִריַאת ְׁשַמע ,ִּפּקּוָדא ְּתֵליַסר. ֻסּכֹות ְויֲַעֹקב נַָסע ֻסּכֹוָתה
, ְוָחִסיד. ְּבָכל ִמיֵני ְּתבּונֹות, ּוֵמִבין. ְּדִאיהּו ִאְתְקֵרי ָחָכם ְּבָכל ִמיֵני ָחְכמֹות

. ְּבָכל ִמיֵני ֵעצֹות, ְויֹוֵעץ. ְּבָכל ִמינֵי ְּגבּורֹות, ְוִגּבֹור. ְּבָכל ִמינֵי ֲחָסִדים
ַעד . ַעד ֵאין סֹוף. ְּבָכל ִמינֵי ַמְלכּות, ָוֶמֶל. ֹותְּבָכל ִמיֵני ְצָדק, ְוַצִּדיק

ּוְבַחד ִאְקֵרי . ְּבַחד ִאְקֵרי ַרֲחָמן, ּוְבָכל ִאֵּלין ַּדְרִּגין. ֵאין ֵחֶקר) א כתר''ס(
ֵּבין ַרֲחָמן , ִאי ָהִכי ִׁשּנּוי ִאית. ַעד ֵאין סֹוף, ְוָהִכי ְּבַכָּמה ַּדְרִּגין. ַּדָּיין

ַעל ֵׁשם , ִאְתְקֵרי הּוא ְּבָכל ִאֵּלין ַּדְרִּגין, ָּלא קֹוֶדם ְּדָבָרא ָעְלָמאאֶ . ְלַּדָּיין
ֲאַמאי ִאְתְקֵרי , ְּדִאי ָלאו ִּבְרָיין ְּדָעְלָמא, ִּבְרָיין ַּדֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלִהָּבְראֹות

ִאיּנּון , ָמָהןָּכל ְׁש , ּוְבִגין ָּדא. ֵׁשם ִּבְרָיין ַּדֲעִתיִדין ֶאָּלא ַעל, ַרחּום ַּדָּיין
ְּבִדּיּוְקָנא , ָּבָרא ִנְׁשְמָתא, ְּכַגְוונָא ָּדא. ַעל ֵׁשם עֹוָבִדין ִּדיֵליּה. ִּכּנּוִיין ִּדיֵליּה

, ְּבָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְּדגּוָפא, ְּדִאְתְקִריַאת ַעל ֵׁשם ְּפעּולֹות ִּדיָלּה, ִּדיֵליּה
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ּוְבָכל . ִאְתְנִהיג ְּבָכל ִּבְרָיין, ָמאֵרי ָעְלָמאְּכַגְוונָא ְּד . ְּדִאְתְקֵרי ָעְלָמא ְזֵעיָרא
ַההּוא . ְּכפּום עֹוָבדֹוי ְּדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ַּכ ִנְׁשְמָתא. ְּכפּום עֹוָבדֹוי, ָּדָרא

ְלַגֵּבי ֶחְמָלה ְוִחְסָּדא ִחּנָא , ִאְתְקֵרי ִנְׁשְמָתא, ֵאֶבר ְּדָעִביד ֵּביּה ִּפּקּוָדא
ִּדינָא , ִאְתְקֵרי ִנְׁשְמָתא ְלַגֵּבי, ּוא ֵאֶבר ְּדָעִביד ֵּביּה ֲעֵביָרהּוְבַהה. ְוַרֲחֵמי

  . אֹו ַאְכָזִריּות ,ְלַמאן ְּתֵהא ֶחְמָלה, ֲאָבל ְלַבר ִמן ּגּוָפא. ְוֵחיָמה ָוָכַעס
ְלַמאן , ּוָבָרא ִּבְרָיין ִּדיֵליּה, ֹקֶדם ְּדָבָרא ָעְלָמא, אּוף ָהִכי ָמאֵרי ָעְלָמא

ְוָלא , ִאיּנּון ִּכּנּוִיין, ֶאָּלא ָּכל ְׁשָמָהן ִּדיֵליּה. י ַרחּום ְוַחּנּון אֹו ַּדָּייןִאְתְקרֵ 
ַּכד ָמאֵרי ָּדָרא , ּוְבִגין ָּדא, ֶאָּלא ַעל ֵׁשם ִּבְריָין ְּדָעְלָמא, ִאְתְקֵרי ְּבהֹון

ְוַכד ָמאֵרי . ִמיםה ְּבִמַדת ַרחֲ ''ְיהוָֹ , ִאיהּו ִאְתְקֵרי ְלַגַּבְייהּו, ִאיּנּון ָטִבין
, ּוְלָכל ַּבר ָנׁש, ְלָכל ָּדָרא. י ְּבִמַדת ַהִּדין''ִאְתְקֵרי ֲאֹדנָ , ָּדָרא ִאיּנּון ַחָּייִבין
ְּכַגְווָנא . ּה ִמָּדה ְוָלא ֵׁשם ְיִדיעַ ֲאָבל ָלאו ְּדִאית ֵלי. ְּכפּום ִמָּדה ִּדיֵליּה

ּוְבִאֵּלין . ּוְתחּום, ּוְגבּול, ּוִמָּדה, יעַ ְּדָכל ְסִפיָרה ִאית ָלּה ֵׁשם ְיִד , ִּדְסִפיָראן
, ְוִאְתְקֵרי ְּבהֹון, ְוַאְמִלי ְּבהֹון, ְׁשָמָהן ָמאֵרי ָעְלָמא ִאיהּו ִאְתְּפַּׁשט

ּוַמה ִרּבֹון . ְּכִנְׁשְמָתא ְלַגֵּבי ֵאָבִרים ְּדגּוָפא, ְוָדר ְּבהֹון, ְוִאְתַּכֵּסי ְּבהֹון
. ֶאָּלא ְּבָכל ִסְטָרא ׁשּוְלָטנּוֵתיּה, ְיִדיַע ְוָלא ֲאָתר ְיִדיעַ ֵלית ֵליּה ֵׁשם , ָעְלִמין

ְּבָכל ּגּוָפא ֶאָּלא , ְוָלא ֲאָתר ְיִדיעַ , אּוף ָהִכי ֵלית ָלּה ְלִנְׁשְמָתא ֵׁשם ְיִדיעַ 
 ֵלית ְלַרְּׁשָמא ָלּה, ּוְבִגין ָּדא. ְוֵלית ֵאֶבר ָּפנּוי ִמּנָּה, ְּבָכל ְסָטר ׁשּוְלָטנּוֵתיּה

ְוָלא ְלִאְתְקֵרי . ְּדִאי ָלאו ָהא ָחֵסר ׁשּוְלָטנּוָתא ִּבְׁשַאר ֵאָבִרים, ְּבַחד ֲאָתר
ְוִאית , ְלֵמיָמר ְּדִאיִהי ָחְכָמה ִמִּבינָה. 'אֹו ְּבג, אֹו ִּבְתֵרין, ָלּה ִּבְׁשָמא ַחד

ָּכל ֶׁשֵּכן . ַּדְרִּגיןר ָלּה ִמְּׁשַאר ָהא ָחסֵ , ְּדִאי ָעִביד ָהִכי. ְוָלא יִַּתיר, ָלּה ַּדַעת
, אֹו ְלִאְתְקֵרי ֵליּה ִּבְׁשָמָהן, ְּדֵלית ְלַרְׁשָמא ֵליּה ַּבֲאָתר ְיִדיעַ , ְלָמאֵרי ָעְלָמא

ְלַׁשְּלָטָאה ֵליּה ְּכגֹון ַּדְרָּגא ) א לשלשא''ס(אֹו , אֹו ְלַׁשּנָָאה ֵליּה ְּבהֹון
ְּדָכל ַּדְרִּגין ְּדָכל ַמְרְּכבֹות ,  ְיַׁשֵּלׁשּוְּדִאְּתַמר ָּבּה ְקדּוָּׁשה לְ , ְּדֶמְרַּכְבָּתא

ְּדִאיּנּון ְּדמּות , ְּכגֹון ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶּמְרָּכָבה, ִאיּנּון ְמׁשּוָּלִׁשים, ִּדיֵליּה
ּוְדמּות ְּפנֵיֶהם ְּפֵני , ְּדִאְּתַמר ָעֵליּה. ְּדִאיּנּון ֶמְרָּכָבה ְלָאָדם, ַאְריֵה ׁשֹור ֶנֶׁשר

ְונּוְקָּבא ִאיִהי ֶמְרָּכָבה , ִאיּנּון ַׁשְלִטין ַעל ָאָדם, ּוִמִּסְטָרא ְּדנּוְקָּבא. ָאָדם
 ,ְואֹוף ָהִכי ַאְתָוון. ְקדּוָּׁשה ְל ְיַׁשֵּלׁשּו, ּוְבִגין ָּדא ִאְּתַמר ָעָלּה. ְלַגַּבְייהּו

' ה. י''וה. י''הו. ו''הי: ְּכַגְוונָא ָּדא, ְמׁשּוָּלִׁשין, ְּדִאיּנּון ַאְנִּפין ְּדֵחיָון
ְלַאְׁשְלָמא ְּבכְֻּלהּו , ִאיִהי ְׁשָלִמים ְּדֻכְּלהּו. ְקדּוָּׁשה ְל ְיַׁשֵּלׁשּו, ְרִביָעָאה
ְוָלא , ֵלית ְלַׁשְּלָׁשא ֵּביּה ִּבְׁשָמָהן, ֲאָבל ְלָמאֵריּה ְּדֹכָּלא. ה''ֵׁשם ְידוָֹ 
ְוָכל ֵׁשם . ְוֵלית ֵליּה ֵׁשם ְיִדיעַ , ָהןֶאָּלא ִאיהּו ִאְתְקֵרי ְּבָכל ְׁשמָ , ְּבַאְתָוון

ְוֵלית . נָיַאְסִהיד ָעֵליּה ֲאדֹ . ְּדִאיהּו ֲאדֹון ָּכל ָעְלִמין, ְוֵׁשם ַאְסִהיד ָעֵליּה
, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֵמָאה ְוֶעֶׂשר ָעְלִמין' ְּדָיִרית ג, ְּדַיְדִעין ְּדִאית ַּבר ָנׁש

ְוָדא ָחְכָמה . ְּדִאְתְקֵרי יֵׁש ֵמַאִין, ם ַּדְרָּגא ִּדיֵליּהְּכפּו. ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי יֶׁש
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ְּכָמה , ְּכפּום ַּדְרָּגא ִּדיֵליּה, ְוִאית ַּבר ָנׁש ְּדָלא ָיִרית ֶאָּלא ָעְלָמא ַחד. ִעָּלָאה
 ְוָהִכי ָיִרית ָעְלִמין. ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ֵיׁש לֹו עֹוָלם ִּבְפֵני ַעְצמוֹ , ְּדאֹוְקמּוהָ 

ֵלית , ֲאָבל ְלָמאֵרי ָעְלָמא. ְּכפּום ַּדְרָּגא ִּדיֵליּה ְלֵעיָּלא, ָּכל ַּבר ָנׁש ִמִיְׂשָרֵאל
י ָקא ָסִהיד ''ֲאֹדנָוְ , ֶאָּלא ֲאדֹון ָּכל ָעְלִמין, ְלַרְׁשָמא ֵליּה ָעְלִמין ְּבחּוְׁשָּבן

, ְוִאיהּו ְוָכל ֲהָוָיין ִּדיֵליּה, ִמֵּניּה ַּתְליָיא ָּכל ֲהָוָיין, ה''אּוף ָהִכי ְיהוָֹ . ָעֵליּה
ְוִאיהּו ְּבתֹו ָּכל . ְּדִאיהּו ֲהָוה ֹקֶדם ָּכל ֲהָוָיין, ָסֲהִדין ַעל ָמאֵרי ָעְלָמא

ה, ָהָיה, ְּדָסֲהִדין ַהָוָיין ָעֵליּה, ְוָדא ָרָזא. ְוִאיהּו ְלַאַחר ָּכל ֲהָויָה. ֲהָוָיה , הֹוְ
ּוְבִגין ָּדא ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָם . י''ָוון ֲאֹדנָ ְּבִהּפּו ַאתְ , ִּדינָא. ְוִיְהיֶה

ְּדֵלית , ל ָסִהיד ַעל ָמאֵרי ְּדֹכָּלא''ֵׁשם אֵ . ִּדינָא ְּדַמְלכּוָתא ִּדינָא, ִלְבָרָכה
ֲהָדא . ָּפחּות ִמֵּניּה, ָּכל ֶׁשֵּכן ִלְׁשַאר ִּבְריָין. ַוֲהָויָה ְוַדְרָּגא, ְיכֹוֶלת ְלָכל ֵׁשם

ִהי. 'ְּכָלא ֲחִׁשיָבין ּוְכִמְצְּביֵּה ָעֵּביד ְּבֵחיל ְׁשַמָיא ְוגוֹ , א ִּדְכִּתיבהּו , ם''ֱא
ִהי, ָסִעיד ַעל ֱאָלהּות ִּדיֵליּה ִהים''ְּדִאיהּו ֱא ְוִאיהּו ֱאלֹוַּה , ם ִואלֵהי ָהֱא

ּוְכִמְצְּבֵייּה , יבָסִהיד ָעֵליּה ְּכִדְכתִ , ת''ְצָבאוֹ . ְוֵלית ֱאלֹוַּה ָעֵליּה, ַעל ֹּכָּלא
ְּדַכד ִאיהּו ָאַמר ְלעֹוָלם ַּדי ָעַמד , ָסִהיד ָעֵליּה, י''ַׁשַּד . ָעִביד ְּבֵחיל ְׁשַמיָא

ָּכל , ְואֹוף ָהִכי. ְואּוף ְלַמָּיא ְורּוָחא ְוֶאָּׁשא. ְוָלא ִאְתְּפָּׁשט יִַּתיר, ִּבְתחּוֵמיּה
, ָוה ִאיהּו ָיִחיד קֹוֶדם ְּדָבָרא ָעְלָמאְּדַכד הֲ . ָסֲהִדין ָעֵליּה, ְוֵׁשם, ֲהָוָיה

ְּכגֹון , אֹו ִּבְׁשַאר ִּכּנּוִיין, ֲאַמאי ֲהָוה ִאיהּו ָצִרי ְלִאְתְקֵרי ִּבְׁשָמָהן ִאֵּלין
ְוַסִּגיִאין ְּבָכל ִאיּנּון ְׁשָמָהן . ַּדָּיין ַאִּמיץ ָחָזק', ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוגוֹ 

ׁשּוְלָטנּוֵתיּה  ְלַאֲחָזָאה, ִאְתְקֵרי ַעל ֵׁשם ָּכל ָעְלִמין ּוִבְריָין ִּדְלהֹון, ְוִכּנּוִיין
ַאְמִּתיל , ַעל ׁשּוְלָטנּוָתא ְּדָכל ֵאָבִרים ְּדגּוָפא, אּוף ָהִכי ִנְׁשְמָתא. ָעַלְייהּו

ְוֵלית , א ָלּהְּדהּוא ָּברָ , ָלאו ְּדִאיִהי ַאְדְמָיא ֵליּה ִאיִהי ְּבַעְצָמּה. ָלּה ְלַגֵּביּה
ִנְׁשְמָתא ִאית ָלּה ַּכָמה ִׁשּנּוִיים , ְועֹוד. ֵליּה ֱאלֹוַה ָעֵליּה ְּדָבָרא ֵליּה

ּוְבִגין ָּדא . ַמה ְּדָלאו ָהִכי ְלָמאֵרי ֹּכָּלא. ְּדִאְתְקִריאּו ָלּה, ּוִמְקִרים ְוִסּבֹות
ֲאָבל ָלא ְּבִמָּלה  ,ָפאִהיא ַאְדְמיָא ְּבָׁשְלָטנּוָתא ִּדיָלּה ַעל ָּכל ֵאָבֵרי ּגּו

ַהְיינּו , ד ַרָּבִתי''ִמן ֶאחָ ' ד, ַרָּבִתי' ֵׁשם ע, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְועֹוד. ַאֲחָרא
ְוַעל ָּכל ֶאָחד . ֵעד ְייָ ָּבֶכם. ד''ח ִמן ֶאחָ ''א, ם ִמן ְׁשַמע''ֵּבין ׁשֵ , ד''עֵ 

מ ִמן ''ש, ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּבְייָ , דְוַעל ֵּכן ָאַמר ָּדוִ . ְוֶאָחד ִּדְמַיֵחד אֹותֹו ָּבעֹוָלם
, ָּבֵּתי ְּתִפיִּלין' ד, ַרָּבִתי' ד. ְועֹוד. ֲהֵרי ֶאְׂשַמח, ד''ִמן ֶאחָ  ח''א, ְׁשַמע

ה ''ְוִאיּנּון יהו. ְוִאיּנּון ְּפֵאר ַעל ֵריֵׁשיּה, ְוִאְתֲעָּטר ְּבהּו, ח''ְּדָמַנח ְלהֹון א
ד ְּבָחְכָמה ָיַסד ''ְוַהְיינּו ְידוָֹ , ִאיִהי ְּבַרָּתאְּד ', ֲעָטָרא ַעל ה' י, )ו''א יהה''ס(

ְוַהְיינּו , ְּדִאיהּו ְּבָרא', ֲעָטָרה ַעל ו, ִאָּמא ִעָּלָאה', ה. ַאָּבא ָיַסד ְּבַרָּתא, ָאֶרץ
ְוַהאי ִאיהּו ְּדעֹוָלם ַהָּבא ֵאין ּבֹו . ְּבִאָּמא ּכֹונֵן ְּבָרא. ּכֹונֵן ָׁשַמִים ִּבְתבּונָה

א ְׁשִתָּיהא אֲ    . יֶהםֶאָּלא ַצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראׁשֵ , ִכיָלה ְו
 ,ִעָּלָאה ִאיָּמא' ה. ִּדיֵליּהֶקֶׁשר ' י. ה''ֵּכהָ , ּוְבַרָּתא ִאיִהי ְּתִפָּלה ֶׁשל יַד
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ְּדִאיהּו , ד''ְּכֵסֶדר ְידוָֹ , ְּתִפִּלין ִּדיֵליּה. ְּתִפִּלין ְּדֵריָׁשא ַעל ֹראׁש ִּתְפֶאֶרת
, ֲאָבל ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי. ְוָהיָה ִאם ָׁשמֹועַ . ְׁשַמע. ְוָהיָה ִּכי ְיִבֲא. ַקֶּדׁש ִלי

ְּבֹזאת ) ירמיה ט(, ּוְבִגין ָּדא ָאַמר ַהָנִביא. 'ה' ְּדִאיּנּון ה, ֲהָויֹות ְּבֶאְמַצע
ּוְבִגין ָּדא . ד''ִּכי ֲאִני ְידוָֹ יָדֹוַע אֹוִתי ''ְׂשֵּכל וְ ''ִמְתַהֵּלל הַ ''ְתַהֵּלל הַ ''יִ 

. ְלָאנָָחא ְּתֵרי ּזּוֵגי ִּדְתִפֵּלי, ְּדִאית ְּבֵריָׁשא ֲאָתר, אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין
א ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ִלְׁשֵּתי , ְּדאֹוְקמּוָה ָעַלְייהּו, ְוָדא ָזֵכי ִלְתֵרין ִּפקּוִדין

. ַמְלכּות ַקִּדיָׁשא' ה. ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא' ו. הִּבינָ' ה. ָחְכָמה' י. ׁשּוְלָחנֹות
, ָּדא ֶּכֶתר ִריֲהָטא ְּדֵריָׁשא ְּדַאְסַחר לֹון, ֵריָׁשא ְּדִאְתַעָּטר ְּבַאְרַּבע ַאְתָוון

ְּדִאְתְייִהיַבת , ִּדְׁשִקיָלא ְלאֹוַרְייָתא, ַאֲהָבה ֶחֶסד ְקִריַאת ְׁשַמע. ְוַכֵּסי לֹון
, ָּכִליל ֹּכָּלא, ַעּמּוָדא ְּדֶאְמָצִעיָתא. ִמְּׂשָמאָלא ִּדְגבּוָרה, ִפִּלין ֹעזּתְ . ִמיִמינָא

. ַצִּדיק, ְמזּוָזה ָרִׁשים ַׁשַּדי. ְּתֵכֶלת ְוָלָבן, נֶַצח ְוהֹוד, ַּכְנֵפי ְּדִמְצָוה
' ד. עֹותְּתַלת ְרצּו' ְועֹוד ש. ד''ֶזה ַהַּׁשַער ַלְידוָֹ , הּוְׁשִכיְנָּתא ַּתְרָעא ִּדְמזּוזָ 

, י ִמְּלַבר''ּוְבִגין ָּדא ַׁשַּד . ֶקֶׁשר ִּדְתִפִּלין ְּדיָד' י. ֶקֶׁשר ֶׁשל ְּתִפיִּלין ֵמֲאחֹורֹוי
, ָּבֵּתי ִּדְתִפיִּלין' ָראִׁשין ֶרֶמז לד' דד. ָּפְרִׁשָיין' ְּדִאיִהי ד, ד ִמְּלגוֹ ''ְידוָֹ 
, ִּבינָה' ה. ָחְכָמה ַקֶּדׁש ִלי' י. ְועֹוד. ן''ת ִּדיֵליּה עֹוֶלה מטטרוי אוֹ ''ַׁשַּד 

ִׁשית ַעְנִפין , ְרִמיָזא ְלִׁשית ְסִפיָרן, ִׁשית ֵּתיִבין, ְׁשַמע' ו. ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲא
ִאֵּלין ִאיּנּון . ְוָהיָה ִאם ָׁשמֹוַע ַמְלכּות' ה. ְּדָכַלל לֹון ִּתְפֶאֶרת, ְּדִאיָלנָא
ָרִמיז ְרצּוֵעי , ַׁשַּדי. ַּכְייָ ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָקדֹוׁש  ֵאין', כ, ְּדִאיהּו ֶּכֶתר, ְּדֵריָׁשא

י ''ַׁשּדַ , ד ִמְּלגוֹ ''ְידוָֹ , אּוף ָהִכי ַּבְּמזּוָזה. ּוָבֵתי ְוִקְׁשֵרי ִּדְתִפִּלין ִמְּלַבר
' ָּבֵּתי ּוְלֶקֶׁשר ְתִפִּלין ֵמָאחֹור ד' ָרִמיז לד' ְּדַאְרַּבע ָראִׁשין ִעם ד, ִמְּלַבר

' ֶקֶׁשר ְדָיד ֵּכָהה ְּדִאיהּו ֵּביָתא ֲחִמיָׁשָאה ד' י, ְּכפּוָלה' ָלה אּוף ֲהִכי שְּכפּו
י ִאיהּו מֹוָחא ּדאּוְקמּוַה ָעֵליּה ַּבָּמקֹום ְׁשמֹוחֹו ֶׁשל ִתינֹוק ''ְּדַׁשַּד ) 'א י''ס(

. ֶּכֶתר, אֵרי ָעְלָמאְּתִפִּלין ְּדמָ . י''ק ִמְּׁשֵדי ִאּמֹו ַׁשַּד ְוָדא ִּתינֹוק יֹונֵ, רֹוֶפס ּבוֹ 
' ו. ִּבינָה' ה. ָחְכָמה' י: ְּדִאיהּו. ד''ְידוָֹ . ּוַמאי ִניהּו ֶּכֶתר ְּדָמאֵרי ָעְלָמא

ּוְבִגין ָּדא ּוִמי ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל ִּכי . ַמְלכּות' ה. ָּכִליל ִׁשית ְסִפיָרין. ִּתְפֶאֶרת
ִהים ְקרֹובִ  ֵהינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו , ים ֵאָליוִמי ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱא ַּכְייָ ֱא

ִמן ' י' ְּדִאיִהי י. 'י' י: 'ָרָזא ְּדָאת כ', ּכְֻּלהּו ְרִׁשיִמין ְּבכ, ַאְרַּבע ְקָרֵאי. ֵאָליו
נָהי ְּכִליָלא ֵמֶעֶׂשר , ִמן ֶּכֶתר' ּכ, ַעָׂשָרה ַעָׂשָרה ַהַּכף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש, ְיֲאהדֹוָ

ְוִאֵּלין . ּוֵמֶעֶׂשר ְסִפיָראן ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא, יָלן ֵמֵעיָּלא ְלַתָּתאְּכלִ , ְסִפיָראן
ַמִים ַּתְחּתֹוִנים , ַמִים ֶעְליֹוִנים ְזָכִרים, ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמִים, ִאיּנּון

נֵי ַׁשִיׁש ְּכֶׁשַּתִּגיעּו ְלַאבְ , ְוָעַלְייהּו ָאַמר ִרִּבי ֲעִקיָבא ְלַתְלִמיָדיו. ְנֵקבֹות
ְּדָלאו ִאיּנּון ַמִים . ֶׁשָמא ִּתְסַּתְּכנּו ְּבַנְפְׁשֶכם, ַאל ֹּתאְמרּו ַמִים ַמִים, ָטהֹור

ְוַהאי . ִאְּדמּו ְלַמִים נֹוְבִעים, ּוְבִגין ָּדא. ֶאָּלא ִאיהּו אֹור נֹוֵבעַ . ְּכַמְׁשָמָען
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א ִקצּוץ, ְנהֹוָרא ֵלית ֵליּה ְּפָסק ִאְתְקִריָאן , ִגין ְּדִאיּנּון ִמֶּכֶתרּובְ . ּוִפרּוד, ְו
  . ְּדֶכֶתר ֵאין סֹוף ִאְתְקֵרי, ֶׁשֵאין ָלֶהם סֹוף

  
  האדרא רבא קדישא

  
. ַעד ֵאיַמת ֵניִתיב ְּבַקְּייָמא ְּדַחד ַסְמָכא, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַחְבַרָּייא ,ַּתְניָא

. ּוָמאֵרי ְּדחֹוָבא ָּדִחיק, ִמין ְזִעיִריןיוֹ . ְּכִתיב ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת
ְוִאיְנהּו ְּבׁשּוֵלי . ּוְמַחְצֵּדי ַחְקָלא ְזִעיִרין ִאיּנּון, ָּכרֹוָזא ָקאֵרי ָּכל יֹוָמא

ִאְתָּכָנׁשּו . ְלָאן ֲאָתר ָאְזִלין ְּכָמה ְּדיָאּות, ְוָלא ַיְדִעין, ָלא ַאְׁשְּגָחן. ַּכְרָמא
ִאְזְדָרזּו , ְמלּוָּבִׁשין ַׁשְרָיין ַסְייֵפי ְורּוְמֵחי ִּביֵדיכֹון, ָראַחְבַרָייא ְלֵבי ִאָּד 

. ְּבַיִדין. ְּבֵחיזּו. ְּבַדְעָּתא. ְּבסּוְכְלָתנּו. ְּבָחְכְמָתא, ְּבֵעיָטא. ְּבִתּקּוֵניכֹון
ין ְלִמְגַזר ִמּלִ . ַאְמִלכּו ֲעֵליכֹון ְלַמאן ְּדִבְרׁשּוֵתיּה ַחֵּיי ּומֹוָתא. ְּבַרְגִלין
ּוְלִמְנַּדע , ע ְלהּוַוֲחָדאן ְלִמְׁשמַ , ִמִּלין ְּדַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין ַצְייֵתי ְלהּו. ִּדְקׁשֹוט

. ַווי ִאי ָלא ָּגֵלינָא, ְוָאַמר ַווי ִאי ָּגֵלינָא, יִָתיב ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּוָבָכה. ְלהּו
ִאי ִניָחא ַקֵּמיּה , א ְוָאַמר ֵליּהָקם ִרִּבי ַאּבָ . ּו ַּתָּמן ִאְׁשִּתיקּווַחְבַרָייא ְּדהֲ 

ְוָהא ַחְבַרָייא ִאֵּלין ַדֲחִלין , ָהא ְּכִתיב סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו, ְּדֹמר ְלַגָּלָאה
ִמְּנהֹון , ּוְכַבר ָעאלּו ְּבִאָדָרא ְּדֵבי ַמְׁשְּכָנא, ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִאיּנּון

, ָמנּו ַחְבַרָייא ַקֵּמיּה ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹוןִאתְ  ,ָּתאנָא. ִמְּנהֹון ַנְפקּו, ָעאלּו
ְוִרִּבי יֹוֵסי ַּבר . ְוִרִּבי ְיהּוָדה. ְוִרִּבי ַאָּבא. ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה, ְוִאְׁשְּתָכחּו

ְוִרִּבי . ְוִרִּבי יֹוֵסי. וִרִּבי ִחָּייא. ְוִרִּבי ִחְזִקָּיה ַּבר ַרב. ְוִרִּבי ִיְצָחק. ַיֲעֹקב
ְוָעאלּו ְּבַחְקָלא . ְוֶאְצְּבָען ַזְקפּו ְלֵעיָּלא, ְיִדין יַָהבּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון. ֵייָסא

, יִָתיב ְּבַגַּווְייהּו ְוָאַמר, ָקם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוַצֵּלי ְצלֹוֵתיּה. ֵּבינֵי ִאיָלֵני ְוָיְתבּו
ָארּור לֹון ָּפַתח ְוָאַמר ְוָנִסיב , ַׁשוּו ְיַדְייהּו. ָּכל ַחד ְיַׁשִּוי ְידֹוי ְּבתּוְקּפי

ֻּכָּלם ָהִאיׁש ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָחָרׁש ְוָׂשם ַּבָּסֶתר ְוָעּנּו 
  . ְוָאְמרּו ָאֵמן

ִמּׁשּום . ֲאַמאי ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְייָ , ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְייָ, ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר
ְּדִאיִהי ִמְתַּבְּטָלא ִאי . ּתֹוָרה ִּדְלֵעיָּלא, ַמאי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת. ְּדֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת

ְּכִתיב ַאְׁשֶרי ִיְׂשָרֵאל ִמי . ּוְלַעִּתיק יֹוִמין ִאְּתַמר. ָלא ִיְתֲעִביד ְּבִתּקּונֹוי ָּדא
אֹוְתֵביּה , ָקָרא ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה. ִמי ָכמֹו ָּבֵאִלים ְיָי , ּוְכִתיב. ָכמֹו

ַעד ַהְׁשָּתא . ְוָאַמר ֲאנָן ְּכָלָלא ְּדכֹוָלא, ּוְלַרִּבי ַאָּבא ִמִּסְטָרא אֹוֲחָרא, ַקֵּמיּה
ַמאי . ְוַאְרּכּוָבָתן ָדא ְלָדא ַנְקָׁשן, ַׁשְמֵעי ָקָלא, ִאְׁשִּתיקּו. ִאְתְּתָקנּו ַקָייִמין

ְיָי ָׁשַמְעִּתי , ַחֵּדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר. ֵפייא ִעָּלָאה ְּדִמְתַּכּנְ ָקָלא ִּדְכנּוְפיָ . ָקָלא
ֲאנָן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְליָיא . ָהָתם יֵאֹות ֲהָוה ְלֶמֱהִוי ָּדִחיל ִׁשְמֲע ָיֵראִתי



צח וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

ֶהי, ִּדְכִּתיב, ִמְּלָתא ּוְכִתיב , ּוְכִתיב ֵמַאֲהַבת ְיָי ֶאְתֶכם, ְוָאַהְבָּת ֶאת ְיָי ֱא
  . 'ם ְוגוֹ ָאַהְבִּתי ֶאְתכֶ 

. הֹוֵל ָרִכיל ְמַגֶּלה ּסֹוד ְונֱֶאַמן רּוַח ְמַכֶּסה ָדָבר, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר
. הֹוֵל יַמא, ִאיׁש ָרִכיל ִמָּבֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר, ַהאי ְקָרא ַקְׁשָיא, ָרִכיל הֹוֵל

ַההּוא ִמָּלה ְּדָׁשַמע , ָמנָאְוָלא ֲהִוי ְמֵהי, ֶאָּלא ַמאן ְּדָלא ִאְתְייָׁשב ְּברּוֵחיּה
ִמּׁשּום . ַמאי ַטְעָמא. ַעד ְּדָרֵּמי ֵליּה ְלַבר, ָאִזיל ְּבַגִוויּה ְּכִחיְזָרא ְּבַמָּיא
ֵּביּה , ֲאָבל ַמאן ְּדרּוֵחיּה רּוָחא ְּדִקּיּוָמא. ְּדֵלית רּוֵחיּה רּוָחא ְּדִקּיּוָמא

ְּברּוָחא ַּתְלָייא . ִקיּוָמא ְּדרּוָחא, ֱאַמן רּוחַ ְונֶ . ְונֱֶאַמן רּוַח ְמַכֶּסה ָדָבר, ְּכִתיב
ְוֵלית ָעְלָמא . י ַלֲחִטיא ֶאת ְּבָׂשֶרַאל ִּתֵּתן ֶאת ּפִ , ּוְכִתיב. ִמְּלָתא

ְּבִמִּלין ָרִזין . ְוִכי ִאי ְּבִמֵּלי ָעְלָמא ִאְצְטִרי ָרָזא. ִמְתַקְּייָמא ֶאָּלא ְּבָרָזא
ְּדָלא ִאְתַמְסָראן ֲאִפיּלּו ְלַמְלָאִכין ִעָּלִאין ַעל ַאַחת , יֹוִמיןְּדָרַזיָיא ְּדַעִּתיק 

ִלְׁשַמָּיא ָלא ֵאיָמא ְּדיִֵציתּון ְלַאְרָעא ָלא , ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ַּכָּמה ְוַכָּמה
  .ְּדָהא ֲאָנן ִקיּוֵמי ָעְלִמין, ֵאיָמא ְּדִתְׁשַמע

, אִאְזַּדְעָזע ַאְתרָ , י ִׁשְמעֹון ְּבָרֵזי ְּדָרִזיןַּכד ָּפַתח ַרּבִ  ,ָּתנָא ָרִזין ְּדָרִזין
ְּכִתיב ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר , ַּגֵּלי ְּבָרָזא ּוָפַתח ְוָאַמר. ַוֲחֵבִרין ִאְתַחְלָחלּו

, ַזָּכִאין ַאּתּון ַצִּדיַקָּייא. ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפנֵי ְמָל ֶמֶל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַמאן , ְּדָלא ִאְתַּגְּלָיין ְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין, ְתְגֵלי ְלכֹון ָרֵזי ְּדָרִזין ְּדאֹוַרְייָתאְּדאִ 

ְּדהּוא ַסֲהדּוָתא ַעל ְמֵהיְמנּוָתא ְּדֹכָּלא , ּוַמאן ִיְזֶּכה ְּבַהאי, ַיְׁשַּגח ְּבַהאי
ּוַמה ֵייְמרּון . ָּדאב ְלחֹוָבא ְלַגָּלָאה ְּדָלא ִיְתֲחׁשָ , ְצלֹוָתא ְּבַרֲעָוא ְיֵהא

ְּדָהא , ְּדָהא ָלא ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכַּתב ָהִכי, ְּדַהאי ְקָרא ַקְׁשָיא הּוא, ַחְבַרָייא
ְוַעד ָלא ְיִהי ַמְלָּכא , ַעד ְּדָלא ֵייתּון ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֲחֵזינָן ַּכָמה ְמָלִכים ֲהווֹ 

ֶאָּלא ָרָזא ְּדָרִזין . ַאְּתֲערּו ַחְבַרָייאּוְבָדא , ִלְבנֵי ִיְׂשָרֵאל ּוַמה ִאְתֲחֵזי ָהָכא
ׁש ְּבַדֲעַּתְייהּו ְּדָלא ַיְכִלין ְּבנֵי ָנָׁשא ְלִמְנַּדע ּוְלִאְׁשְּתמֹוַדע ּוְלִמְרחַ , הּוא

ַעד ָלא ַזִּמין ִּתּקּונֹוי , ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין, ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין ,ָּתאנָא. ְּבַהאי
 .ָוה ַמְגִליף ּוְמַׁשֵער ֵּביּהַוהֲ . ֵׁשירּוָתא ְוִסּיּוָמא ָלא ֲהָוה, יןְוִעּטּוֵרי ִעּטּוִר 

, ְוִתּקּונֹוי ָלא ִאְתְקָיימּו. ְּגִליף ְוִׁשיֵער ַמְלִּכין ּוָבה, ּוָפִריס ַקֵּמיּה ַחד ַּפְרָסא
 ֶמֶל ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמלָ 

ְוֻכְּלהּו ִּדְגִליפּו  . ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַקְדָמָאה, ַמְלָּכא ַקְדָמָאה. ִלְבנֵי ִיְׂשָרֵאל
ּוְלָבַתר , ְוַאְצַנע ְלהּו, ַעד ְּדָאַנח ְלהּו, ְוָלא ִאְתְקָיימּו. ִּבְׁשָמָהן ִאְתְקרּון

ַּכד ָסִליק , ְוָתאנָא. ִתּקּונֹויְוִאְתְּתַּקן ּבְ  ,ִזְמנָא הּוא ִאְסְּתַּלק ְּבַההּוא ַּפְרָסא
ִמַּיד ָאְמָרה , ְוַאְּפָקה, ְלִמְבֵרי אֹוַרְייָתא ְטִמיָרא ְּתֵרי ַאְלֵפי ְׁשִנין, ִּבְרעּוָתא

ָּתאנָא . ַמאן ְּדָבֵעי ְלַאְתְקָנא ּוְלֶמְעַּבד ְיַתֵּקן ְּבַקְדִמיָתא ִּתּקּונֹוי, ַקֵּמיּה
, ִסְתָרא ְּדִסְתִרין ָטִמיר ִּדְטִמיִרין, ָקא ְּדַעִּתיִקיןַעִּתי, ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא

, ָטִמיר ִמְּטִמיִרין, ַעִּתיק ֵמַעִּתיִקין, ְּכַחד ָסָבא ְּדָסִבין, ִאְתְּתַּקן ְוִאְזְּדַמן
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 ָמאֵרי ְּדִחָּוור ְּכסּו ְוֵחיזּו ּבּוִסיָטא ְּדַאְנּפֹוי יִָתיב. ּוְבִּתיקּונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיעַ 
ִאְתְּפָׁשט , ַאְרַּבע ְמָאה ַאְלֵפי ָעְלִמין. ְלַאְכְּפָייא לֹון, ִביִביןַעל ּכּוְרְסָייא ִּדְׁש 

יְַרֵּתי ַצִּדיַקָּייא , ּוִמְנִהירּו ְּדַהאי ִחיָּווָרא. ִחָּווָרא ְּדגּוְלַּגְלָּתא ְּדֵריׁשֹוי
ְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ַא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְמָאה ָעְלִמין' ד, ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי

ְּדַנְטִלין , יְַתִבין ְּתֵליַסר ַאְלֵפי ִרּבֹוא ָעְלִמין ,ְּבגּוְלַּגְלָּתא. ֶּכֶסף עֹוֵבר ַלּסֹוֵחר
, ְלַההּוא ִּדְלַבר, ּוֵמַהאי ּגּוְלַּגְלָּתא ָנִטיף ַטָּלא. ְוַסְמִכין ֲעלֹוי, ֲעלֹוי ַרְגִלין

ּוֵמַההּוא ַטָּלא . ֶׁשֹראִׁשי ִנְמָלא ָטל, ִּדְכִּתיב, ּוַמְלָייא ְלֵריֵׁשיּה ְּבָכל יֹוָמא
. ִיְּתֲערּון ֵמַתָּייא ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי, ַההּוא ְּדִאיהּו ְלַבר, ְּדַאְנַער ֵמֵריֵׁשיּה

ּוֵמַההּוא . ְנהֹוָרא ְּדִחַווְרָּתא ְּדַעִּתיָקא ,אֹורֹות, ִּדְכִתיב ִּכי ַטל אֹורֹות ַטֶּל
ְוהּוא ָמנָא ְּדַטְחנֵי ְלַצִּדיַקָּייא ְלָעְלָמא . ִמין ַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִניןִמְתַקְּיי, ַטָּלא

, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָנִטיף ַההּוא ַטָּלא ְלַחְקָלא ְּדַתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין. ְּדָאֵתי
הּוא ַטָּלא ְוֵחיזּו הַ . ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ְוִהּנֵה ַעל ְּפנֵי ַהִּמְדָּבר ַּדק ְמחּוְסָּפס

ֲהָדא . ְּדִאְתַחְזיָיא ָּכל ַּגְווִנין ְּבַגָּווּה, ְּכַהאי ַּגְוונָא ְּדַאְבִנין ִּדְבּדֹוְלָחא. ִחָּוור
  . ְוֵעינֹו ְּכֵעין ַהְּבדֹוַלח, הּוא ִדְכִתיב

. יַאְנִהיר ִלְתֵליַסר ִעיָבר ְּגִליִפין ְּבַסֲחָרנוֹ , ִחָּווָרא ִּדיֵליּה. ַהאי ּגּוְלַּגְלָּתא
. ְּבִסְטָרא ְּדַאְנּפֹוי, ּוְלַאְרַּבע ִעיָבר ְּבִסְטָרא ָּדא, ְלַאְרַּבע ִעיָבר ְּבִסְטָרא ַחד

  . ְוַחד ְלֵעיָּלא ְּדגּוְלַּגְלָּתא. ְלִסְטָרא ְּדֲאחֹוָרא, ּוְלַאְרַּבע ִעיָבר ְּבִסְטָרא ָּדא
. ִׁשְבִעין ִרּבֹוא ָעְלִמיןִלְתַלת ְמָאה וְ , ּוֵמַהאי ִאְתְּפָׁשט אֹוְרָכא ְּדַאְנּפֹוי

. ְוַהאי ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין ִאְתְקֵרי ֲאִריָכא ְּדַאְנִּפין. ְוַההּוא ִאְתְקֵרי ֶאֶר ַאַּפִים
ֹקֶדׁש ֳקָדִׁשים , ָלֳקְבֵליּה ְּדַעִּתיָקא ָסָבא. ְוַההּוא ִּדְלַבר ִאְתְקֵרי ְזֵעיר ַאְנִּפין

ְוַאְנּפֹוי , ֹּכָּלא ִּדְלַּתָּתא ִאְתְּתַּקן, ַּכד ִאְסָּתַּכל ְלַהאי ּוְזֵעיר ַאְנִּפין. ְּדֻקְדַׁשָיא
  . ַׁשֲעָתא ְּכָמה ְּדַעִּתיָקאֲאָבל ָלא ָּכל , ִמְתַּפְּׁשִטין ַוֲאִריִכין ְּבַההּוא ִזְמנָא

ַתְּקנָא לְ , ָנִפיק ַחד ִעיָבר ִחיָּור ְלגּוְלַּגְלָּתא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין, ּוֵמַהאי ּגּוְלַּגְלָּתא
ְוָכל . ְּדֵלית לֹון חּוְׁשָּבָנא, ּוֵמַהאי ִלְׁשַאר ּגּוְלַּגְלִּתין ִּדְלַּתָּתא. ֵריֵׁשיּה

ַּכד ָעאִלין ְּבחּוְׁשָּבָנא ְּתחֹות . ּגּוְלַּגְלִתין יֲָהִבין ֲאָגר ִחיַוְרָּתא ְלַעִּתיק יֹוִמין
 .ַּכד ָעאִלין ְּבחּוְׁשָּבנָא, ַתָּתאֶּבַקע ַלגּוְלּגֹוֶלת לְ , ְוָלֳקֵביל ָּדא. ַׁשְרִביָטא

. ְקרּוָמא ַּדֲאִויָרא ְּדָחְכְמָתא ִעָּלָאה ְסִתיָמה ְּדָלא ָּפַסק ,ְּבַחָלָלא ְּדגּוְלַּגְלָּתא
ְוַהאי ְקרּוָמא ִאְתַחְּפָייא ַעל מֹוָחא ְּדִאיהּו . ְוַהאי ָלא ְׁשִכיַח ְוָלא ִאְתְּפַתח

, ַּכ ִאְתַּכְּסיָא ַהאי ָחְכְמָתא ְּבַההּוא ְקרּוָמא ּוְבִגיֵני. ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה
 ָׁשִקיט. י ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאהְּדִאיהּו ַהא, ְוַהאי מֹוָחא. ְּדָלא ִאְתַּפְּתָחא

ְוַהְיינּו ְּדָאְמֵרי ָסָבא ַּדְעּתֹוי , ַּכֲחָמר ַטב ַעל ּדּוְרְּדֵייּה, ְוִאְׁשְּתִכי ְּבַאְתֵריּה
ּוְבִגיֵני , ִּפיןנְּזֵעיר ַאבִ ְוַהאי ְקרּוָמא ִאְתְּפָסק . ּה ָסִתים ְוָׁשִכיּומֹוֵחי, ָסִתים

, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַּכ מֹוֵחיּה ִאְתְּפַׁשט ְונִָפיק ִלְתָלִתין ּוְתֵרין ְׁשִביִלין
א ַעל ְּדָלא ְמַחְּפיָ , ִמּׁשּום ִּדְקרּוָמא ִאְתְּפָסק. ַמאי ַטְעָמא. ְונָָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן



ק וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

ו ָרִׁשים ִריׁשּוָמא ְלַעִּתיק יֹוִמין ''ָּתי, ְוַהְיינּו ְּדָתֵניָנן ְּבֵריׁשּוֵמי ַאְתָוון. מֹוָחא
  . ְּדֵלית ִּדְכָווֵתיּה

, ְוִׁשְבַעת ַאְלִפין, ַּתְליָין ֶאֶלף ַאְלִפין ִרּבֹוא, ְּבגּוְלַּגְלָּתא ְּדֵריָׁשא ,ָּתאנָא
ְּדָלא , ְּכַהאי ַעְמָרא ַּכד ִאיהּו נִָקי, ִחָּוור ְוָנִקי, יַוֲחֵמׁש ְמָאה קֹוֵצי ְּדַׂשְערֵ 

ֶאָּלא ֹּכָּלא ַעל . ְּדָלא ְלַאֲחָזָאה ִעְרּבּוְביָה ְּבִתּקּונֹוי. ִאְסְּתַּב ָּדא ְּבָדא
, ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ְוַׂשֲעָרא ִמַׂשֲעָרא, ְּדָלא ָנִפיק ִניָמא ִמִניָמא, ּבּוְרֵייּה

ְוָכל ִניָמא . ׁש''ְּכחּוְׁשַּבן ָקדוֹ , ַאְרַּבע ְמָאה ָוֶעֶׂשר ִניֵמי ְּדַׂשְעֵרי ִאית ֵּביּה
, ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא ָסִתים ְוָגִניז. ְוִניָמא ָלִהיט ְּבַאְרַּבע ְמָאה ָוֶעֶׂשר ָעְלִמין

ל ִניָמא ּוְבכָ . ְמָאה ָוֶעֶׂשר ִעיָבר ְוָלִהיט ְלארבע. ַּבר ִאיהּו, ְוֵלית ְּדיֵָדע לֹון
, ְונִָהיר ְונִָגיד ְּבַההּוא ִניָמא, ִאית ַמּבּוָע ְּדנִָפק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה, ְוִניָמא

, ָנִגיד ַההּוא מֹוָחא, ּוְכֵדין. ּוֵמַהאי ִמְתַּקן מֹוֵחיּה. ְלִניִמין ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין
ִמְתַּתְּקנָן . ְוַתְלָיין, ןְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ִמְתַלֲהטָ . ָּלִתין ּוְתֵרין ְׁשִביִליןִלתְ 

ִמְתַּתְקנֵי קֹוֵצי . ְמַחְּפָיין ַעל ּגּוְלַּגְלָּתא. ְּבִתּקּונָא ַׁשִּפיָרא, ְּבִתּקּוָנא יֶָאה
ָּכל ִניָמא  ,ְוָתאנָא. ַעל ּגּוְלַּגְלָּתא, ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ֵמַהאי ִסְטָרא, ְּדִניִמין
ִמַׂשְערֹוי , ְוָתאָנא. ְפִקין ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאהְּדנָ  ַּמּבּועַ ִד ִאְקֵרי ְמִׁשיָכא , ְוִניָמא

ִמַּכד ַעְבִרין ֲעלֹוי . ִאי ִּדיָנא ִאי ַרֲחֵמי, ִאְׁשְּתמֹוַדע ַמאי הּוא, ְּדַּבר ָנׁש
  . ּוִבְגִבינֵי ֵעינֹוינֵיּה יּקִד ְּבַׂשְעֵריּה ּבְ , ַוֲאִפיּלּו ַּכד ִאיהּו עּוֶלם. ַאְרְּבִעין ְׁשִנין

ַעד ִּכְתּפֹוי . ַּתְליָין ְּבִתּקּונֵי ַנְקיֵי ַּכֲעַמר ְנֵקא ַעד ִּכְתּפֹוי, ְּדַׂשֲעֵרי קֹוִצין
ִמּׁשּום . ְּדָלא ִאְתֲחֵזי קּוְדָלא, ֶאָּלא ַעד ֵריֵׁשי ְּדִכְתּפֹוי. ַסְּלָקא ַּדְעָּת

א ָפִנים, ִּדְכִּתיב , ֹוי ְּדאּוְדִניןְוַׂשֲעָרא ָסִליק ֲאַבְתר. ִּכי ָפנּו ֵאַלי עֹוֶרף ְו
  . קשובות ָאְזנֶיו ְּפקּוחֹות יהיו נא עיניך ִּדְכִּתיב, ְּדָלא ְלַחְּפיָיא ֲעלֹוי

, ָלא נִָפיק ָּדא ִמן ָּדא. ּכּוֵליּה ְּבִׁשּקּוָלא, ַׂשֲעָרא ְּדָנִפיק ִמָּבַתר אּוְדנֹוי
ִּתיאּוְבָּתא . יב ְלֵמחֵמיָּתאִ . ִּתּקּונָא ַׁשִּפיָרא. ִּתּקּוָנא יֶָאה. ִּתּקּונָא ְׁשִלים

. ְלֵמֱחֵמי ּוְלִאְתַּדְּבָקא ְּבִתּקּונֹוי, ִּפיןנְּדִאיּנּון ִּבְזֵעיר ַא, ְוֶחְדָווָתא ְּדַצִּדיַקָּייא
, ַקְייֵמי ֵמַהאי ִסְטָרא, ִניִמין ְּדַׂשְעִרין תלת עשר. ִּתיָקא ְסִתיָמָאה ְּדֹכָּלאְּדעַ 

ּוְבִאיּנּון ַׁשְריָין ַׂשְעֵרי . ָלֳקֵביל ַאְנּפֹוי, אּוֵמַהאי ִסְטָרא ְּדגּוְלַּגְלּתָ 
ִאְתֲחֵזי . ֹּכָּלא ְיִמינָא, ֵלית ְׂשָמאָלא ְּבַהאי ַעִּתיָקא ְסִתיָמָאה. ְלִאְתַּפְלָגא

, ְוַעל ַהאי. ָּכל ֶׁשֵּכן ֵּביּה, ְוַהאי ְּבִתּקּונֹוי. ָסִתים ְוָלא ָסִתים. ְוָלא ִאְתֲחֵזי
ֵּבין . ֲהֵיׁש ְייָ ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין, ִּדְכִּתיב, ְׂשָרֵאל ְלָצְרָפא ְּבִלְּבהֹוןָּתִאיבּו ְּבנֵי יִ 

. ֲאַמאי ִאְתֲענָׁשּו. ן''ּוֵבין ָאִרי ַאְנִּפין ְּדִאְקֵרי ַאיִ , ְזֵעיר ַאְנִּפין ְּדִאְקֵרי ְייָ 
ְוַעל נַּסֹוָתם ֶאת ְייָ , ִּתיבִּדכְ . ֶאָּלא ְּבִנְסיֹונָא, ִמּׁשּום ְּדָלא ַעְבדּו ַּבֲחִביבּוָתא

  . ְיָי ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִיןֵלאֹמר ֲהיֵׁש 
ּוִמֵּניּה . ָאִזיל ַחד ָאְרָחא ְּדָנִהיר ְלָמאָתן ְוִׁשְבִעין ָעְלִמין ,ְּבַפְלגּוָתא ְּדַׂשְעֵרי

ֲהָדא . ָאֵתיִּדְנִהיִרין ֵּביּה ַצִּדיַקָּייא ְלָעְלָמא ְּד , ָנִהיר ָאְרָחא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין
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ַההּוא . ְואֹוַרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור נֹוַגּה הֹוֵל ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום, הּוא ִדְכִתיב
ְּדָפִליג ִּבְזֵעיר , ָאְרָחא ִאְתָּפְרָׁשא ְלִׁשית ֵמָאה ּוְתֵליָסר אֹוְרִחין ְּדאֹוַרְייָתא

  . 'ֱאֶמת ְוגוֹ ֹות ְיָי ֶחֶסד וְ ִּדְכִּתיב ֵּביּה ָּכל ָאְרח. ִּפיןנַא
 ְרעּוָתא ִדְזֵעיר ַאְנִּפין ָלָקְבֵלי ַההּוא, ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ִמְצָחא ְדגְֻלַּגְלָּתא

ְוַההּוא ִמְצָחא ', להם לפני הְרעּוָתא ִּדְכִּתיב ְוָהיָה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון 
ְּדִמְתַּכְּסָייא ְּבַאְרַּבע , אהּוא ִּגּלּוָייא ְּדָכל ֵריָׁשא ְוגּוְלַּגְלּתָ , ְּדִאְקֵרי ָרצֹון
ֵאיָמַתי . ִאְתַקְּבָלא ְצלֹוְתהֹון ְּדִיְׂשָרֵאל, ְוַכד ִאְתַּגְליָא. ָעְלִמיןְמָאה ְוֶעְׂשר 

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון . ָׁשַאל ִּתְנָיינּות ֵאיָמַתי. ָׁשִתיק ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ִאְתַּגְליָא
ָאַמר ֵליּה ְּבַׁשֲעָתא ִּדְצלֹוָתא ְּדִמְנָחה . י ִאְתַּגְלָיאֵאיָמתַ , ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה

ִמּׁשּום ְּדַהִהיא ַׁשֲעָתא ְּביֹוֵמי , ָאַמר ֵליּה. ָאַמר ֵליּה ַמאי ַטְעָמא. ְּדַׁשְּבָתא
ּוְבַׁשְּבָתא ִאְתַּגְליָא ִמְצָחא . ִּפיןנַּתְליָא ִּדינָא ְלַתָּתא ִּבְזֵעיר ַא, ְּדחֹול

, ְוִאְׁשְּתַכח ַרֲעָוא. ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא ִאְׁשְּתִכי רּוְגָזא. י ָרצֹוןְּדִאְתְקרֵ 
ְוֵעת . ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ְיָי ֵעת ָרצֹון, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּוִמְתַקְּבָלא ְצלֹוָתא

, ּוְבִגין ָּכ ִאְתָּתַּקן ַהאי ְקָרא. ְלַגָּלָאה ִמְצָחא, ָרצֹון ֵמַעִּתיק יֹוִמין
ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר . ֵמיְמֵריּה ִּבְצלֹוָתא ְּדִמְנָחה ְּבַׁשְּבָתאלְ 

ֲעָתא ְּדִתְצְטִרי ַרֲעָוא ְּדִמְצָחא ִּתְׁשַּכח ְּבׁשַ , ְּבִרי ְּבִרי ְלַעִּתיק יֹוִמין, ְּבֵריּה
ֲהָדא , א ִאְׁשְּתַכח חּוְצָּפאַּכד ִאְתְּגֵלי ִמְצחָ , ִּבְׁשָאר ִּדְלַתָּתא, ָּתא ֲחֵזי. ֵליּה

ְוָהָכא ַּכד ִאְתְּגֵלי . הּוא ִדְכִתיב ּוֵמַצח ִאָּׁשה זֹונָה ָהיָה ָל ֵמַאְנְּת ִהָּכֵלם
ְוָכל רּוְגִזין ִאְׁשְּתָככּו ּוִמְתַּכְפָיין , ּוְבָּתא ְוַרֲעָוא ְׁשִלים ִאְׁשְּתַכחאִּתּי, ִמְצָחא
ַּכד ִאְתַּגְליָיא ַהאי ֵעת . ן ַאְרַּבע ְמָאה ָּבֵּתי ִּדיִניןֵמַהאי ִמְצָחא נֲַהִרי. ַקֵּמיּה
, ְוָתאנָא. ִּדיָנא ְיִתיב, ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב, ֻּכְּלהּו ִמְׁשַּתְכִכין ַקֵּמיּה, ָרצֹון

, ִאְתַּגְלָיא. ְוָלא ִאְתַּכְּסָייא, ִמּׁשּום ְּדִמְתַּגְלָייא, ַׂשֲעָרא ָלא ָקִאים ְּבַהאי ֲאָתר
ַהאי ִמְצָחא  ,ָּתאנָא. ְתֲעִבידּויִ ְוָלא . ְוִיְׁשַּתְּככּון, ִיְסַּתְּכלּון ָמאֵרי ְּדִדינָאְּד 

, ְּדַתְנָיא. ּבּוִציִנין ֵמֵעֶדן ִעָּלָאהדִאְתְּפָׁשט ְּבָמאָתן ְוִׁשְבִעין ַאְלִפין ְנהוִרין 
ּוא ָסִתים ִּבְסִּתיָמא ְוה, ֵעֶדן ִעָּלָאה ָלא ִאְתַּגְלָייא. ִאית ֵעֶדן ְּדָנִהיר ְלֵעֶדן

, ִמְתְּפַרׁש ִּבְׁשִבילֹוי, ְוַהאי ֵעֶדן ִּדְלַּתָּתא. ְוָלא ִמְתָּפְרָׁשא ְלָאְרִחין ִּכְדָקַאְמָרן
ֵלית , ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִמְתְּפַרׁש ַהאי ֵעֶדן ִּבְׁשִבילֹוי. ְׁשִביִליןִלְתָּלִתין ּוְתֵרין 

ְוָלא , ֵלית ְּדֵיַדע ֵליּה, ְוֵעֶדן ִּדְלֵעיָּלא. יןּפִ נַּבר ַהאי ְזֵעיר ַא, ְּדֵיַדע ֵליּה
ִהים ֵהִבין ַּדְרָּכּה , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַּבר ַההּוא ֲאִרי ַאְנִּפין, ְׁשִבילֹוי ֱא

ִהים ֵהִבין ַּדְרָּכּה. ְוהּוא יַָדע ֶאת ְמקֹוָמּה ְּדָיַדע ְזֵעיר , ָּדא ֵעֶדן ִּדְלַּתָּתא, ֱא
, ְּדָיַדע ַעִּתיק יֹוִמין, ָּדא ֵעֶדן ִּדְלֵעיָּלא, ּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמּהְוה. ִּפיןנַא

  . אְסִתיָמָאה ְּדֹכּלָ 
ְוֵלית . ֵלית ְּכסּוָתא ַעל ֵעינָא, ִמְׁשַּתְנָיין ִמְּׁשַאר ַעְייִנין ,ֵעינֹוי ְּדֵריָׁשא ִחָּווָרא

א ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִּדְכִּתיב ִהּנֵה . ַמאי ַטְעָמא. ְּגִביִנין ַעל ֵעינָא א יָנּום ְו
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ָּכל ַמה , ְוָתאנָא. ּוְכִתיב ֲאֶׁשר ֵעיֶני ְּפקּוחֹות. ִיְׂשָרֵאל ִּדְלֵעיָּלא. ִיְׂשָרֵאל
ָּכל ֶׁשֵּכן . ְוֵלית ְּגִביִנין ַעל ֵעיָנא, ֵלית ְּכסּוָתא ַעל ֵעינָא, ְּדָאֵתי ְּבַרֲחֵמי
  . ְּדָלא ָּבָעא ִמיִדי, ֵריָׁשא ִחָּווָרא

, ָאַמר ֵליּה ְלנּונֵי יַָּמא. ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְלִרִּבי ַאָּבא ְלָמאי ִהיא ְרִמיָזא
ְוָלא ַּבְעיָין , ְוָלא ַנְייִמין, ְוֵלית ְּגִביִנין ַעל ֵעינָא, ְּדֵלית ְּכסּוָתא ַעל ֵעינָא

ְוָּכל ֶׁשֵּכן . ְנטּוָראְּדָלא ָּבֵעי , ָּכל ֶׁשֵּכן ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיָקא. ְנטּוָרא ַעל ֵעינָא
ִהּנֵה , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוֹכָּלא ִמְּתָזן ֵּביּה ְוָלא נִָאים, ְּדִאיהּו ַמְׁשַּגח ְלֹכָּלא

א ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשרָ    . ִיְׂשָרֵאל ִּדְלֵעיָּלא, ֵאלא ָינּום ְו
. ה ְמׁשֹוְטִטים ְּבָכל ָהָאֶרץּוְכִתיב ֵעינֵי ְיָי ֵהּמָ . ְּכִתיב ִהֵּנה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו

ְוִעם ָּכל ָּדא ְּתֵרי ַעְייִנין . ָהא ַּבֲאִרי ַאְנִּפין. ִּפיןנָהא ִּבְזֵעיר ַא, ָלא ַקְׁשָיא
  . ָּוור ְּדָכִליל ָּכל ִחָּוורֵעיָנא ְּדִאיִהי ִחָּוור ְּבגֹו ִחָּוור ְוִח , ִאיּנּון ְוִאְתַחָזרּו ְלָחד

, ָּתאנָא. ְוָנִחית ְלִאְסַּתְּכָלא ְּדָּצִריר ִּבְצרֹוָרא, ָנִהיר ְוָסִליק ,ִחָּווָרא ַקְדָמָאה
. ְוֶחְדָוה. ְוָהָדר. הֹוד: ְוַאְדִליק ְתַלת ּבֹוִציִנין ְּדִאְקרּון, ָּבַטׁש ַהאי ִחיָּוָרא

  . ֶחְדָווָתא ִּבְׁשֵלימּוָתאְוַלֲהִטין ּבְ 
, ּוָבַטׁש ְוַאדִּליק ְתַלת ּבֹוִציִנין ַאֲחָרִנין, יתְוָסִליק ְוָנִח , נִָהיר ,ִחָּווָרא ִּתְניָינָא

  . ְׁשֵלימּוָתא ְּבֶחְדָווָתאְוַלֲהִטין ּבִ , ְּדִאְקרּון ֶנַצח ָוֶחֶסד ְוִתְפֶאֶרת
, ְונִָפיק ִמְּסִתימּוָתא ְּדמֹוָחא, ְוָנִחית ְוָסִליק, ָלִהיט ְונִָהיר ,ִחָּווָרא ְּתִליָתָאה

, ְוַאִּפיק ָאְרָחא ְלמֹוָחא ַּתָּתָאה. ָצִעיָתא ְׁשִביָעָאהּוָבַטׁש ְּבבּוִצינָא ֶאְמ 
ְוַעִּתיק , ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון יָאּות הּוא. ּוִמְתַלֲהָטן ּכְֻּלהּו ּבֹוִציִנין ִּדְלַּתָּתא

ָּתאנָא ִחָּוור ְּבגֹו . יּהְּבַׁשֲעָתא ְּדִתְצְטִרי לֵ , יֹוִמין ִיְפַקח ֵעיָנא ָּדא ֲעָל
  . ְוִחָּוור ְּדָכִליל ָּכל ִחָּוור. ִחָּוור

, ְוָנִחית ִלְתַלת ּבּוִציֵני ְּדִלְסַטר ְׂשָמאָלא. ְוָסִליק, ָנִהיר ,ִחָּווָרא ַקְדָמָאה
, ְּכַמאן ְּדַאְסֵחי ּגּוֵפיּה ְּבבּוְסִמין ָטִבין, ְוַלֲהִטין ְוַאְסַחן ְּבַהאי ִחָּווָרא

  . ַקְדִמיָתאֲהוֹו ֲעלֹוי ּבְ ַעל ַמה ַּד , ּוְבֵריִחין
. ְּדִלְסַטר ְיִמינָא, ְוָנִהיר ִלְתַלת ּבֹוִצינֵי, ְוָסִליק, ָנִחית ,ִחָּווָרא ִּתְניָינָא

ַעל , ְּכַמאן ְּדַאְסֵחי ְּבבּוְסִמין ָטִבין ּוְבֵריִחין, ְוַלֲהִטין ְוַאְסִחין ְּבַהאי ִחָּווָרא
  . ֲהוֹו ֲעלֹוי ְּבַקְדִמיָתאַמה ּדַ 

ִּדְלגֹו ְלגֹו ִמן , ְוָנִפיק ְנִהירּו ְּדִחָּווָרא, נִָהיר ְוָסִליק ְוָנִחית ,הִחָּווָרא ְּתִליָתָא
. ּוְבמֹוָחא ְּדֵריָׁשא. ּוְבֵריָׁשא. ַּכד ִאְצְטִרי, ּוָבַטׁש ְּבַׂשְעָרא אּוָכָמא, מֹוָחא

י ִניָחא ַקּמֵ  ִאי. ְּכָמה ְּדִאְצְטִרי ְלַגָּלָאה, ְונִָהיר ִלְתַלת ִּכְתִרין ְּדִאְׁשָּתָארּו
וִאיּנּון ְּתֵרין  ואתחזרו . ְוָתאנָא ָלא ָסִתים ַהאי ֵעיָנא. ַעִּתיק ְסִתיָמא ְּדֹכָּלא

ְוָלא , ָלא נִָאים ְוָלא ַאְדִמי. לית ביה ְׂשָמאָלא. ֹּכָּלא הּוא ְיִמינָא. ְלָחד
ְוהּוא ַאְׁשַּגח , ָּלאהּוא ַאִּגין ַעל ּכֹ . ֵלית ַמאן ְּדָאִּגין ָעֵליּה. ָּבֵעי ְנִטירּוָתא

ִאי ֵעינָא ָּדא , ָּתאָנא. ּוֵמַאְׁשָּגחּוָתא ְּדַהאי ֵעינָא ִמְּתְזָנן ּכְֻּלהּו. ַעל ֹּכָּלא
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ְּבִגין ָּכ ִאְקֵרי ֵעינָא , ָלא ַיְכִלין ְלַקְּייָמא ֻּכְּלהּו, ַאְסִּתים ִרְגָעא ֲחָדא
 ֵעיָנא ְּדָלא . ינָא ְּדַאְׁשָּגחּוָתאעֵ . ֵעינָא ַקִּדיָׁשא. ֵעיָנא ִעָּלָאה. ְּפִקיָחא

. ֵעינָא ְּדהּוא ִקיּוָמא ְּדֹכָּלא. ֵעינָא ְּדהּוא ְנטּוָרא ְּדֹכָּלא. ַאְדִמי ְוָלא ָנִאים
ְּדַהאי . ַאל ִּתְקֵרי ְיבֹוָר ֶאָּלא ְיָבֵר, ְוַעל ַהאי ְּכִתיב טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָר

, ֵלית ְנִהירּו ְלֵעינָא ַּתָּתָאה, ְוָתאנָא. יּה ְמָבֵר ְלֹכָּלאּנֵ ּוִמ , ִאְתְקֵרי טֹוב ַעִין
ְלִאְסַּתֲחָאה ֵמַאְדִמימּוָתא ֵמאּוָכמּוָתא ַּבר ַּכד אתסחי ֵמַהאי ְנהֹוָרא ִחָּווָרא 

ְוֵלית ְּדיַָדע ַּכד נִָהיר ֵעינָא ִעָּלָאה ָּדא . ְּדֵעיָנא ִעָּלָאה ְּדִאְקֵרי טֹוב ַעִין
ַזָּכֵאי , ּוְזִמיִנין ַצִּדיַקָּייא. ַּבר ִאיהּו. ַּתָּתָאה ָּדא ְוַאְסֵחי ְלֵעינָאַקִּדיָׁשא 
ִּכי ַעִין ְּבַעִין , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלֵמֱחֵמי ָּדא ְּברּוָחא ְּדָחְכְמָתא, ֶעְליֹוִנין

. ה ַאָּתה ְייָ ּוְכִתיב ֲאֶׁשר ַעִין ְּבַעִין ִנְרָא. ְּבׁשּוב ְיָי ִצּיֹון. ֵאיָמַתי. ִיְראּו
ָלא ָיִכיל , ְּדַאְׁשַּגח ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ַּתָּתָאה, ְוִאְלָמֵלא ֵעיָנא ָטָבא ִעָּלָאה

  . ְלָמא ְלֵמיָקם ִרְגָעא ֲחָדאעָ 
ַּכד ַאְׁשַּגח ְנִהירּו , ַאְׁשָּגחּוָתא ְּדֵעינָא ַּתָּתָאה, ָּתאנָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא

ְּדִמֵניּה ָנִהיר ֹּכָּלא ֲהָדא . ל ַההּוא ְנִהירּו ְּדִעָּלָאה ְּבַתָּתָאהְוָעִיי, ִעָּלָאה ֵּביּה
. ְּכִתיב ִהּנֵה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו. ְּבַעִין ִנְרָאה ַאָּתה ְייָ הּוא ִדְכִתיב ֲאֶׁשר ַעִין 

ֵעינָא  ,ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו, ָזכּו. ֵהָּמה ְמׁשֹוְטִטים ְּבָכל ָהָאֶרץ' ּוְכִתיב ֵעיֵני ה
ִמְּפֵני , ְּדַתְנָיא. ֵעינָא ִּדְלַּתָּתא, ְטטֹותֵעיֵני ְייָ ֵהָּמה ְמׁשוֹ , ָלא ָזכּו. ִּדְלֵעיָּלא

ִמְּפֵני ֶׁשָּזָכה ְלִאְׁשַּתְּגָחא , ַמה ָזָכה יֹוֵסף ְּדָלא ַׁשְלָטא ֵּביּה ֵעיָנא ִּביָׁשא
. ֹוָרת יֹוֵסף ֵּבן ּפֹוָרת ֲעֵלי ָעִיןֵּבן ּפ, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְּבֵעינָא ָטָבא ִעיָּלָאה
ּוְכִתיב . ַעִין ְּדִאְׁשְּתַגח ֵּביּה ְּכלֹוַמר ַעל ִסַּבת. ֲעֵלי ָעִין. ֲאַמאי הּוא ֵּבן ּפֹוָרת
ַמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי . ִּכי ָנַתן ִמַּלְחמֹו ַלָּדל. ַמאי ַטְעָמא, טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָר

. ְוִאית ֵעינָא ִּדְׂשָמאָלא, ְּדַתָּתָאה ִאית ֵעינָא ְיִמינָא ְּבֵעיֵניּה, ָּתא ֲחֵזי. ַחד
ְוַתְרַווְייהּו . ֵלית ֵעיָנא ְׂשָמאָלא, ֲאָבל ָהָכא. ִּבְתֵרי ְּגָווֵני, ְוִאיּנּון ְּתֵרי

, ְוָתאנָא. ְוָלא ְּתֵרין, ֵעינָא ַחד, ּוְבִגינֵי ַּכ. ְוֹכָּלא ְיִמינָא, ְּבַדְרָּגא ַחד ַסְלֵקי
ְוַחָּדא . ַחְייָכא ָּתִדיר. ְּפִקיָחא ָּתִדיר. ְּדהּוא ֵעינָא ְּדַאְׁשָּגחּוָתא, ינָא ָּדאעֵ 

 בתלת, אירוקִּדְכִליָלן ְּבסּוָמָקא ּוְבאּוָכָמא ּובְ , אְּדָלא ֲהִוי ָהִכי ְלַתּתָ , ָּתִדיר
ְוַעל ָּדא . יָנאַגְבָהָנא סּוְטָרא ַעל עֵ  הְוָלא ֲהִוי ָּתִדיר ְּפִקיָחא ְּדֵלי, ְּגָווֵני
ִאית ְלַמאן , ַּכד ִאְתְּפַקח. ְּפַקח ְייָ ֵעינֶי. אדניעּוָרה ָלָּמה ִתיַׁשן , ְּכִתיב

ַווי ְלַמאן ְּדִאְתְּפַקח ְוֵעינָא . ּוְלַמאן ְּדָלא ִאְתְּפַקח ְלָטב. ְּדִאְתְּפַקח ְלָטב
ַמאן ִיְׁשְּתִזיב . ַכְּסיָא ֵעינָאּוְמ , ְוסּוָמָקא ִאְתֲחֵזי ָלֳקְבֵליּה, ִאְתֲעָרב ְּבסּוָמָקא

ִחָּוור ְּדָכִליל ָּכל . ִחָּוור ְּבגֹו ִחָּוור. ָטָבא ְּדֵעינָא, ֲאָבל ַעִּתיק יֹוִמין. ִמֵּניּה
ְוַעל ָּדא . ַחד ִחָּוור ִמַּנְייהּו, ְלַמאן ְּדִיְׁשַּגח ִעָּלִויּה, ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה. ִחָּווֵרי

 .ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ְייָ ּוְכִתיב ֵּבית יֲַעֹקב . ן הּוא ְיבֹוָרַוַּדאי ְּכִתיב טֹוב ַעיִ 
ַּבר ִמן , ְוָלא ִמְתְּפַרׁש ְּבאֹוַרְייָתא, ְׁשֵמיּה ְּדַעִּתיָקא ָסִתים ִמֹּכָּלא ,ָּתאנָא
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ְנֻאם . ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם ְייָ , ִּדְכִּתיב, ִּפין ְלַאְבָרָהםנְּדאֹוֵמי ְזֵעיר ַא, ֲאָתר ַחד
ּוְכִתיב ִיְׂשָרֵאל . ִיְׂשָרֵאל ִּדְלֵעיָּלא, ְּב ְיָבֵר ִיְׂשָרֵאל, ּוְכִתיב. ִּדְזֵעיר ַאִּפין

ְוָתנֵינָן ַעִּתיק יֹוִמין ֲאָמרֹו ְוַהאי . ִיְׂשָרֵאל ָקָאַמר ָּדא, ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר
  . ְוַהאי ַׁשִּפיר

ָּכְרָסָוון  .י ָּכְרָסָוון ְרִמיו ְוַעִּתיק יֹוִמין ְיִתיבְּכִתיב ָחֵזה ֲהִוית ַעד ִּד , ַּתְניָא
 .ְוַאְתִקין ָּכְרְסָייא ָּדא קּום ְּבִקּיּוָמ, ָאַמר ְלַרִּבי ְיהּוָדה. ַמאן הּוא, ְרִמיו

ְוַעִּתיק יֹוִמין ְיִתיב ַעל . ְּכִתיב ּכֹוְרְסיֵיּה ְׁשִביִבין ִּדינּור, ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה
ְּדַתְניָא ִאי ַעִּתיק יֹוִמין ָלא ָיִתיב ַעל ַהאי . ַמאי ַטְעָמא. ְסָּייאַהאי ּכְֻר 
ַּכד ְיִתיב . ִמַּקֵּמי ַההּוא ּכּוְרְסיָיא, ָלא יִָכיל ְלִאְתַקְּייָמא ָעְלָמא, ָּכְרְסָּייא

ִעיָדנָא ּבְ . ּוַמאן ְּדָרִכיב ַׁשִּליט, ַעִּתיק יֹוִמין ָעֵליּה אתַּכְפָייא ַההּוא ּכּוְרְסָּייא
, ּכּוְרְסָייא ַקְדָמָאה ְרִמיּו, ְוָיִתיב ַעל ּכּוְרְסָייא ַאֲחָרא, ְּדָנִטיל ֵמַהאי ֻּכְרְסָייא

ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְלִרִּבי . ְּדָלא ַׁשְלָטא ֶאָּלא ִאיהּו ְּדָרִכיב ֵּביּה ַעִּתיק יֹוִמין
ְוָּתא ֲחֵזי ְּכִתיב ֲאִני ְייָ . יק יֹוִמיןיֵתי ָּב ֵמַעּתִ ְויֵ , ִיְתְּתַּקן ָאְרָח, ְיהּוָדה

. ְוהּוא ָסִתים ִמָּכל ִסְטרֹוי, ֹּכָּלא הּוא. ִראׁשֹון ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הּוא
, ְוָתא ֲחֵזי ַמה ֵּבין ַעִּתיָקא. ְּבחֹוָטָמא ִאְׁשְּתמֹוַדע ַּפְרצּוָפא, ָּתאנָא .חֹוָטָמא

ּוֵמַחד נּוְקָּבא ַחִּיין , חֹוָטָמא ֵמַחד נּוְקָּבא ַחִּייןָּדא ָמאֵריּה ְּד . ִּפיןנִלְזֵעיר ַא
ִלְזֵעיר , ְּדֵביּה נִָׁשיב רּוָחא ְּדַחֵּיי, הּוא ַּפְרַּדְׁשָקא. ַהאי חֹוָטָמא. ְּדַחִּיין

ְּדרּוָחא . ִאְתַּבְּסמּוָתא ְּדרּוָחא, ְוהּוא נַַחת רּוחַ . ְוָקֵריָנן ֵליּה ְסִליָחה. ִּפיןנַא
ֵליּה ְּבִגְנָּתא ְלַאְּתָעָרא . ִּפיןנַחד רּוָחא נִָפיק ִלְזֵעיר ַא, ֵמִאיּנּון נּוְקֵבי ְּדָנִפיק
. ְלִמְנַּדע ָחְכְמָתא, ְּדֵביּה ַזִּמין ְלַזָמנָא ִלְבֵריּה ְּדָדִוד, ְוַחד רּוָחא ְּדַחֵּיי. ְּדֵעֶדן

ְוַזִּמין ְלַאְׁשָרָאה , ָאהִאְּתַער ְונִָפיק רּוָחא ִמּמֹוָחא ְסִתימָ , ּוֵמַההּוא נּוְקָבא
ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְייָ רּוַח ָחְכָמה ּוִבינָה רּוַח  ,ְכִּתיבִּד , ַעל ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא

ְוָהא רּוָחא ֲחָדא , רּוִחין ארבעָהא ָהָכא . ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ְייָ 
ְּביֹומֹוי . ָקם ִרִּבי יֹוֵסי ְוָאַמר. ִקּיּוָמִרִּבי יֹוֵסי ּבְ  קּום. ֲאַמאי ְּתַלת. ַאְמֵריָנן

א , ִּדְכִּתיב, ֲאִליף ִלי ָחְכְמָתא, ָלא ֵייְמרּון ַחד ְלַחד, ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ְו
. ִּכי ֻכָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְּקַטּנָם ְוַעד ְּגדֹוָלם', ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוגוֹ 

, רּוָחא ְּדָנִפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ְּדֹכָּלא, ִיְּתַער ַעִּתיק יֹוִמין, אּוְבַההּוא ִזְמנָ 
ִאיּנּון . ּוַמאן ִאיּנּון. ָּכל רּוִחין ִּדְלַּתָּתא ִיְּתֲערּון ִעֵּמיּה, ְוַכד ִיְׁשלֹוף ָּדא

רוחין  תלתּון ִאיּנדְוִאיּנּון ִׁשיָתא רּוִחין . ִּפיןנִּכְתִרין ַקִּדיִׁשין ִּדְזֵעיר ַא
רּוַח  ִּדְכִּתיב רּוַח ָחְכָמה ּוִבינָה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה ן תלת אחרניןלידכל

ֹמה ַעל ִּכֵּסא ְייָ , ְּדָתנֵינָן. ַּדַעת ְוִיְרַאת ְייָ  ּוְכִתיב ֵׁשׁש . ְּכִתיב ַוֵּיֶׁשב ְׁש
יָתא ִאיּנּון ׁשִ . ּוַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ַזִּמין ְלֵמיַתב ְּבִׁשְבָעה. ַמֲעלֹות ַלִּכֵּסא

ָאַמר ֵליּה ַרִּבי . ְּכָמה ְּדִאְּתַמר. ָהא ִׁשְבָעה, ְורּוָחא ְּדַעִּתיק יֹוִמין ְּדָעַלְייהּו
  . רּוֲח ָינּוח ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי, ִׁשְמעֹון
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ְוִכי ַאְרַּבע רּוֵחי   .ְּכִתיב ֹּכה ָאַמר ְיָי ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָהרּוחַ , ָּתא ֲחֵזי
ְורּוָחא . ִאיּנּון תלת. ֶאָּלא ַאְרַּבע רּוֵחי ִיְּתֲערּון. ַמאי ַעְבֵּדי ָהָכא, ָמאָעלְ 

, נְָפִקין ִעֵּמיּה ְּתָלָתא, ְּדַכד ִיּפּוק ָּדא. ְוָהִכי ֲהווֹ , ְּדַעִּתיָקא ְסִתיָמא ַאְרַּבע
ְלַאָּפָקא ַחד רּוָחא ְוַזִּמין קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא . ִּדְכִליָלן ְּבגֹו ְּתָלָתא ַאֲחָרִנין

ַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָלא . ִּדְכִּתיב ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָהרּוחַ . ְּדָכִליל ִמֻּכְּלהּו
ָלא , ּוְביֹוֵמי ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא. ֶאָּלא ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי, ְּכִתיב ָּכאן

ְיִדיַע . ְלהֹון ְּדָכִליל ִמָּכל רּוִחיןְּדָהא רּוָחא ִּד , ִיְצָטְרכּון ְלֵמיַלף ַחד ְלַחד
ִמּׁשּום רּוָחא ִּדְכִליָלא . ָחְכָמה ּוִבינָה ֵעָצה ּוְגבּוָרה ַּדַעת ְוִיְרַאת ְייָ . ֹּכָּלא

ְּדִאיּנּון ַאְרַּבע ִּדְכִליָלן , ֵמַאְרַּבע רּוחֹות, ְּבִגין ָּכ ְּכִתיב. ִמָּכל רּוֵחי
ְּדֻכְּלהּו ְּכִליָלן ְּבַהאי רּוָחא , ְוָתאנָא. ין ְּדַאָמָרןְּבִׁשְבָעה ַּדְרִּגין ִעָּלאִ 

, ְוָּתא ֲחֵזי. ָאה ְלנּוְקָּבא ְּדחֹוָטָמאְּדנִָפיק ִמּמֹוָחא ְסִתימָ , ְּדַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין
. חֹוָטָמא ְּדַעִּתיק יֹוִמין ַחִּיין ִמָּכל ִסְטרֹוי. ַמה ֵּבין חֹוָטָמא ְלחֹוָטָמא

ָעָלה ָעָׁשן . ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו ֹּתאֵכל, ְּכִתיב, ְזֵעיר ַאִּפיןחֹוָטָמא ִּד 
ֶּגָחִלים ָּבֲערּו . ַּכד ָסִליק ְּתָננָא ְלָבַתר, ּוֵמַההּוא ָעָׁשן ָּדִליק נּור, ְּבַאּפוֹ 
, ָּתאנָא. אֵמַההּוא ֶאּׁשָ , א חֹוָטָמאֵמַההּו. ֵמאֹותֹו ָעָׁשן ,ַמהּו ִמֶּמּנּו. ִמֶּמּנּו

ָאַמר ְלַבַעל ַהחֹוֶטם ֲאִני , ַּכד ֲהָוה ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָּבֵעי ְלַצָּלָאה ְצלֹוֵתיּה
, ּוְתִהָּלִתי ֶאחָטם ָל, ְוַהְיינּו ִּדְכִּתיב. ְלַבַעל ַהחֹוֶטם ֲאִני ִמְתַחּנֵן, ִמְתַּפֵלל

וחמשה ְּתַלת ְמָאה , ֹוָטָמאאֹוְרָכא ְּדח, ָּתנָא. ַעִּתיק יֹוִמין ֲאָמרוֹ ַהאי ְקָרא 
ְוכְֻּלהּו ִמְתַּדְּבִקן ִּבְזֵעיר . ִאְתַמְּלָיין ִמן ַההּוא חֹוָטָמא, ָעְלִמין ושבעין

, ְוָכל ִּתּקּוֵני ְּדַעִּתיק יֹוִמין. ַהאי ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדִתּקּונָא ְּדחֹוָטָמא הּוא. ִּפיןנַא
  . ְוָלא ִאְתָחזּון ְלֹכָּלא, ןָמאֵרי ִמִּדיִאְתָחזּון לְ , ִאְתָחזּון ְוָלא ִאְתָחזּון

, ַווי ַמאן ְּדאֹוִׁשיט ְידֹוי ְּבִדיְקָנא ַיִּקיָרא ִעָּלָאה ,ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר
ִּדיְקנָא . ְטִמיָרא ּוְסִתיָמא ִמֹּכָּלא ִּדיְקנָא ְּדַהִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא, ְּדָסָבא ַקִּדיָׁשא

ִּדיְקנָא . ִּדיְקנָא ְּדָלא ַיְדִעין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ר ִמָּכל ִּתּקּונֹויְּדָסִתים ְוַיִּקי
ִּדיְקנָא ְּדָלא ֲהִוי ַּבר ָנׁש ְנִביָאה ְוַקִּדיָׁשא . ְּדִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדָכל ּתּוְׁשָּבִחין

. ַטּבּוָרא ְּדִלָּבא ִּדיְקָנא ְּדִהיא ַּתְלָייא ְּבַׂשֲערֹוי ַעד. ְּדִיְקַרב ְלֵמֱחֵמי ֵליּה
ְמֵהיְמנּוָתא . ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין. ִחָּווָרא ְּכַתְלָּגא ַיִּקיָרא ְּדיִַּקיִרין

ְּדַהאי ִּדיְקנָא ְמֵהיְמנּוָתא , ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא, ָּתאָנא. ִּדְמֵהיְמנּוָתא ְּדֹכָּלא
ְוָנִחית ְוָסִליק , פּוָמא ַקִּדיָׁשאְוָנִחית סֹוֲחָרנֵיּה ְּד , ָנִפיק ֵמאּוְדנֹוי, ְּדֹכָּלא
ְוָחֵפי , ִחָּווָרא ְּדיִַּקיָרא ְוָנִחית ְּבִׁשּקּוָלא, ְּבַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא, ְוָחֵפי

ְּדַנְגִּדין ֵּביּה ְתַלת ֲעַׂשר , ְמֵהיָמנָא ְׁשֵליָמא, הּוא ִּדיְקנָא ַיִּקיָרא. ַעד ַטּבּוָרא
  . ר ִּתּקּוִנין ִמְתַּתְּקנָאִּבְתַלת ֲעׂשַ , ִּדְמַׁשח ְרבּות ָטָבא ַמּבּוִעין, ְנִביִעין

ְוָׁשאִרי ֵמַההּוא ִּתּקּונָא ִּדְׂשַער , ִמְתַּתֵּקן ַׂשֲעָרא ִמְּלֵעיָּלא .ִּתּקּונָא ַקְדָמָאה
, ּוְדִניןְוָנִחית ִמַּקֵּמי ִּפְתָחא ְּדא, ְּדָסִליק ְּבִתּקּונֹוי ְלֵעיָּלא ֵמאּוְדנֹוי, ֵריֵׁשיּה
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  . ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא, ָטָבאְּבַחד חּוָטא ְּבִׁשּקּוָלא 
, פּוָמאַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ְּד , ִמְתָּתַּקן ַׂשֲעָרא ֵמֵריָׁשא ְּדפּוָמא .ִּתּקּונָא ִּתְניָינָא
  . ְּבִתּקּוָנא ָׁשִקיל

, ת ְּתֵרין נּוְקִביןִמְּתחוֹ , ֵמֶאְמָצִעיָתא ִּדְתחֹות חֹוָטָמא .ִּתּקּונָא ְּתִליָתָאה
, ּוַמְלָיא ֵמַהאי ִּגיָסא, ְוַׂשֲעָרא ִאְתְּפַסק ְּבַההּוא ָאְרָחא, ָנִפיק ַחד אֹוְרָחא

  . ֲחָרנֵיּה ְּדַההּוא אֹוְרָחאְמִתּקּונָא ְׁשִלים סוֹ , ּוֵמַהאי ִּגיָסא ַׂשֲעָרא
, ֲחָדא ָׁשא ֲחָדא ְלֵריָׁשאֵמֵרי, ִמְתָּתַּקן ַׂשֲעָרא ְּתחֹות ּפּוָמא .ִּתּקּונָא ְרִביָעָאה
  . ְּבִתּקּוָנא ְׁשִלים

ְּבִׁשּקּוָלא ְּדָאְרָחא , ְּתחֹות ּפּוָמא נִָפיק ָאְרָחא ַאֲחָרא .ִּתּקּונָא ֲחִמיָׁשָאה
  . ִמָּכאן ִמָּכאן, ַעל ּפּוָמאְוִאֵּלין ְּתֵרין ָאְרִחין ְרִׁשיִמין , ִּדְלֵעיָּלא

ְוָסִליק ְונִָפיק ִמְּלַרע ְלֵעיל ְלֵריָׁשא , ן ַׂשֲעָראִמְתַּתּקֵ  .ִּתּקּונָא ְׁשִּתיָתָאה
. ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא ִּדְלֵעיָּלא, ְוָחֵפי ַּתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא. ְּדפּוָמא

  . אֹוְרָחא ַּתָּתָאה ְּדפּוָמאְוָנִחית ַׂשֲעָרא ְלֵריָׁשא ְּדִפְתָחא ְּד 
ְּבַתְקרּוְבָּתא , ְוִאְתָחְזן ְּתֵרין ַּתּפּוִחין, ָראָּפִסיק ַׂשעֲ  .ִּתּקּונָא ְׁשִביָעָאה

ֲהָדא הּוא , ְּבִגינֵיהֹון ִאְתְקיָים ָעְלָמא. ַׁשִּפיָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי, ְּדבּוְסָמא ָטָבא
  . אֹור ְּפֵני ֶמֶל ַחִּייםּבְ , ִדְכִתיב

ְוַתְלָיין , ְּדִדיְקָנאָנִפיק ַחד חּוָטא ְּדַׂשְעֵרי סֹוֲחָרֵני  .ִּתּקּונָא ְּתִמינָָאה
  . ַטּבּוָרא ְּבִׁשּקּוָלא ַעד

ִעם ִאיּנּון ַׂשְעֵרי , ִמְתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין ַׂשְעֵרי ִּדיְקנָא .ִּתּקּונָא ְּתִׁשיָעָאה
  . ְוָלא נְַפֵקי ָּדא ִמן ָּדא, ְּדַתְלָיין ְּבִׁשּקּוָלא
ְגרֹונָא ְּתחֹות ְוַחְּפָיין ּבִ . יְקנָאנְַחִּתין ַׂשְעֵרי ְּתחֹות ִּד  .ִּתּקּונָא ֲעִׁשיָרָאה

  . ִּדיְקָנא
 .ְעָרן ְּבִׁשיעּוָרא ְׁשִליםּוִמְתׁשַ , ְּדָלא נְָפִקין ִניָמא ִמן ִניָמא. ִּתּקּונָא ַחד ָסר
. ּופּוָמא ִאְתְּפנֵי ִמָּכל ִסְטרֹוי, ְּדָלא ַּתְלָיין ַׂשְעֵרי ַעל ּפּוָמא. ִּתּקּונָא ְּתֵריָסר

  . ר ֵליּהֵרי ְסחֹור ְסחוֹ ְויָָאן ַׂשעְ 
, ִּביָקָרא יָָאה, ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ְּדַתְליָין ַׂשַעָרן ִּבְתחֹות ִּדיְקָנא .ִּתּקּונָא ְּתֵליַסר

ָלא ִאְתֲחֵזי ִמָּכל ַאְנֵּפי ַּתְקרּוָבא . ְמַחְּפָיין ַעד ַטּבּוָרא. ִּביָקָרא ַׁשִּפיָרא
, ְּדַמִּפִקין ַחִּיין ְלָעְלָמא, ַׁשִּפיִרין ִחָּווִרין ַּבר ִאיּנּון ַּתּפּוִחין, ְּדבּוְסָמא

ַנְגִּדין ְונְָפִקין ְּתֵליַסר , ִּבְתֵליָסר ִּתּקּוִנין ִאֵּלין. ִּפיןנָיין ֵחדּו ִלְזֵעיר ַאּוְמַחזְ 
. אּוְנִהִרין ְּבַההּוא ִמְׁשחָ . ְוַנְגִּדין ְלָכל ִאיּנּון ִּדְלַּתָּתא, ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות

ִּבְתֵליָסר ִּתּקּוִנין ִאֵּלין . ְּדִבְתֵליָסר ִּתּקּוִנין ִאֵּלין, ּוְמִׁשיִחין ֵמַההּוא ִמְׁשָחא
ִמְּתֵרי ַּתּפּוִחין . ְּדַעִּתיק ְּדַעִּתיִקין, ְסִתיָמָאה ְּדֹכָּלא, ִאְתְרִׁשים ִּדיְקנָא יִַּקיָרא

ְוָכל חיזור ְוׁשּוָשן ְּדִאְשַּתְכָחן , יר ַאְנִּפיןְנִהיִרין ַאְנּפֹוי ִּדְזעֵ , ַׁשִּפיָרן ְּדַאְנּפֹוי
, ִּתּקּוִנין ְּתֵליַסר ִאֵּלין. ְנִהיִרין ּוִמְתַלֲהִטין ֵמַההּוא ְנהֹוָרא ִּדְלֵעיָּלא, ְלַתָּתא
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. ִאְתְקֵרי ַּבר ָנׁש נֱֶאָמן, ּוִבְׁשֵלימּות ִּדיְקנָא ְּבִתּקּונֹוי, ִאְׁשְּתָכחּו ְּבִדיְקנָא
  . ָּתֵלי ֵּביּה ְמֵהיְמנּוָתא, ָחֵמי ִּדיְקֵניּהְּדָכל ְּד 

, ְּתֵליַסר ִּתּקּוִנין ִאֵּלין ְּדַתְלָיין ְּבִדיְקָנא יִַּקיָרא, ָּתאנָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא
ּוַמאן . ּוִמְתַּפְּתֵחי ִּבְתֵליָסר ַּתְרֵעי ְּדַרֲחֵמי, ִּבְׁשִביָעָאה ִמְׁשַּתְּכֵחי ְּבָעְלָמא

ַהאי . ְּכַמאן ְּדאֹוֵמי ִּבְתֵליָסר ִּתּקּוֵני ִּדיְקנָא, יט ְיֵדיּה ְלאּוָמָאהְּדאֹוִׁש 
, קּום ְּבִקּיּוָמ, ָאַמר ְלִרִּבי ִיְצָחק. ִּפין ְּבַכָּמהנִּבְזֵעיר ַא. ִּפיןנַּבֲאִרי ַא

, ָקם ִרִּבי ִיְצָחק. ןְוַסְלֵסל ְּבַסְלְסָלא ְּדִתּקּונָא ְּדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא ֵהיַא ִיְתַּתְּקנּו
, ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ , ִמי ֵאל ָּכמֹו נֹוֵׂשא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע, ָּפַתח ְוָאַמר

, ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו, יָׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו, ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא, א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ 
, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעֹקב ,ְוַתְׁשִלי ִּבְמצּולֹות יָם ָּכל ַחֹּטאָתם

ְּתֵליַסר ְמִכיִלין ִאְתָחזּון , ָּתאָנא ,ֵמיֵמי ֶקֶדם, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו
ְוכְֻּלהּו נְָפִקין ִמְּתֵליַסר ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות ְּדִתיּקּונֵי ִּדיְקנָא , ָהָכא

ִּתּקּונָא ְּדִדיְקָנא ָטִמיר , ָּתָנא. ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין. יִקיןַעִּתיָקא ְּדַעּתִ , ַקִּדיָׁשא
  . ְּבִתּקּונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיעַ . ָסִתים ְוָלא ָסִתים. ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר, ְוָסִתים

 ְּדָכל ַׂשֲעָרא ְוַׂשֲעָרא ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ָלא, ָהא ָּתֵניָנן. ִּתּקּונָא ַקְדָמָאה
ִתּקּונָא ִּדְׂשַער מְ , ְקנָאתְוָׁשֲארּו ִניִמין ְּדִדיְקנָא ְלַאתְ . ָקא ְלֲחֵבְרָּתהִמְתַּדּבְ 
ְוִניִמין ְּדִדיְקנָא , ִאי ָּכל ִניִמין ִּדְׂשַער ֵריָׁשא, ָהָכא ִאית ְלִאְסַּתְּכָלא. ֵריָׁשא

ְוִאֵּלין ָלא , ֲאַמאי ִאֵּלין ֲאִריִכין, ְּבַחד ִניָמא ִאְתְּכָללּו, ַיִּקיָרא ִעָּלָאה
ְוִאֵּלין . ְוַקְׁשָיין, ֲאַמאי ִניִמין ְּדִדיְקנָא ָלא ֲאִריִכין ּכּוֵלי ַהאי. ֲאִריִכין

ָּכל ִניִמין ְׁשִקיִלין ְּדֵריָׁשא , ֶאָּלא. ֶאָּלא ְׁשִעיִעין, ַקְׁשיָיןְּדֵריָׁשא ָלא 
ֵמַההּוא , ִּפיןנא ִּדְזֵעיר ַאְלֵמיַגד ְלֵריׁשָ , ְּדֵריָׁשא ֲאִריִכין ַעל ַּכְתִפין. ְוִדיְקנָא

ְוַעל ָּדא . ּוְבִּגינֵי ַּכ ָלא ֲהוֹו ַקְׁשָיין. ְלמֹוָחא ִּדיֵליּה, ְמִׁשיָכא ְּדמֹוָחא
  . ְתָחזּון ְלֶמֱהִוי ְרִכיֵכיאִ 

ָּבְרחֹובֹות ִּתֵּתן , ּוְלַבּסֹוף ְּכִתיב. ָחְכמֹות ַּבחּוץ ָּתֹרּנָה, ַמאי ִּדְכִּתיב, ָּתאנָא
ֶאָּלא ָחְכמֹות . ְוָלאו ֵסיֵפיּה ֵריֵׁשיּה, ַהאי ְקָרא ָלאו ֵריֵׁשיּה ֵסיֵפיּה. קֹוָלּה

ְלמֹוָחא ִּדְזֵעיר , ִּפיןנַּכד נִָגיד ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ַּדֲאִרי ַא, ַּבחּוץ ָּתֹרָּנה
ְתָעִביד ַחד ְואִ , ְּתֵרין מֹוִחין, ְּכִאּלּו ִמְתַחְּבָראן ְלַבר. ְּבִאיּנּון ִניִמין, ִּפיןנַא

. ֶאָּלא ְּבִקּיּוָמא ְּדמֹוָחא ִעָּלָאה, ְּבִגין ְּדֵלית ִקיּוָמא ְלמֹוָחא ַּתָּתָאה, מֹוָחא
ּוְבִגין ְּדָנִגיד ִמּמֹוָחא ְלמֹוָחא . ְּכִתיב ִתֵּתן קֹוָלּה ַחד, ְוַכד נִָגיד ֵמַהאי ְלַהאי

ִמּׁשּום ְּדִאי . ַמאי ַטְעָמא. יןְּבִאיּנּון ִניִמין  ִאיּנּון ָלא ִאְׁשְּתָכחּו ְקִׁשיִׁש 
ֵלית , ְּבִגינֵי ַּכ. ָלא נִָגיד ָחְכְמָתא ְלמֹוָחא ְּבהֹון, ִאְׁשַּתְּכחּו ְקִׁשיִׁשין

ִּדְבֵרי , ִּדְכִּתיב. ָחְכְמָתא ָנְפָקא ִמַּבר נָׁש ְּדִאיהּו ְקִׁשיָׁשא ּוָמאֵרי ְּדרּוְגָזא
ַמאן ְּדַׂשְערֹוי ְּדֵריֵׁשיּה , ָכא אֹוִליְפָנאּוֵמהָ . ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים
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ְלֵמיֵתי , ְוַעל ָּדא ִאיּנּון ֲאִריֵכי. ְמָתא ִמְתַיְּׁשָבא ִעֵּמיּהָלאו ָחכְ , ְקִׁשיָׁשן
ְּדִמְתַׁשְקיָין ִמן , ְלֵמיַעל ַעל חּוָטא ְּדִׁשְדָרה. ַמאי ְלֹכָּלא. ּתֹוַעְלָּתא ְלֹכָּלא

ְּדַׂשֲעָרא . ָּתֵלי ַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשא ַעל ַׂשֲעָרא ְּדִדיְקָנאּוְבִגין ָּדא ָלא . מֹוָחא
ִמּׁשּום ְּדָלא , ְוָלא ָּתֵלי ַעל ִּדיְקנָא, ְּדֵריָׁשא ָּתֵלי ְוָסִליק ַעל אּוְדִנין ַלֲאחֹורֹוי

  . ְּדכְֻּלהּו ִמְתָּפְרָׁשן ְּבָאְרַחְייהּו. ִאְצְטִרי ְלִאְתָעְרָבא ִאֵּלין ְּבִאֵּלין

. ֻּכְּלהּו ִחָּווֵרי ְּכַתְלָּגא, ֵּבין ְּדִדיְקָנא, ֻּכְּלהּו ַׂשְעֵרי ֵּבין ְּדֵריָׁשא, אנָאּתָ 
ִמּׁשּום ְּדִאיּנּון . ַמאי ַטְעָמא. ִאיְנהּו ְּדִדיְקָנא ְקִׁשיָׁשֵאי ֻּכְּלהּו, ְוָתאנָא

ַוֲהנֵי . יק ְּדַעִּתיִקיןֵמַעּתִ , ְלַאֲחִסין ִאיּנּון ְּתֵליַסר ְמִכיָלן, ַּתִּקיָפא ְדַתִּקיִפין
ְּדָלא ִיְתָעְרבּון . ַוֲהֵני ְמִכיָלן ְסִתיָמן ִאיּנּון, ְמִכיָלן ִמַּקֵּמי אּוְדנֹוי ַׁשְריָין

ְּדַתְניָא ְּתֵליַסר ְמִכיָלן . ָלא. ְוִאי ֵּתיָמא ְּדֵלית ַאֲחָרִנין ְּכָווַתְייהּו. ְּבַאֲחָרִנין
ְועֹוֵבר ַעל . ְּתֵרי, נֹוֵׂשא ָעֹון. ַחד, ִמי ֵאל ָּכמֹו :ְּדַרֲחֵמי ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא

ִּכי . ָחֵמׁש, א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ . ַאְרַּבע, ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ . ְּתַלת, ֶּפַׁשע
. ְּתַמְניָא, ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו. ִׁשְבָעה, ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו. ִׁשית, ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא

. ַעְׂשָרה, ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעֹקב. ִּתְׁשָעה, ִּבְמצּולֹות יָם ָּכל ַחֹּטאָתםְוַתְׁשִלי 
, ֵמיֵמי ֶקֶדם. ְּתֵריָסר, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו. ַחד ָסר, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

נוצר , ארך אפיים ורב חסד ואמתֵאל ַרחּום ְוַחּנּון , ָלֳקֵביל ָּדא. ְּתֵליַסר
, ְוִאי ֵּתיָמא. ִאיּנּון ְלַתָּתא נושא עוון ופשע וחטאה ונקה, חסד לאלפים

ֶאָּלא ְלֲאָתר , ֹמֶׁשה ָלא ִאְצְטִרי, ֶאָּלא. ֹמֶׁשה ֵאי ָלא ָאַמר ִאֵּלין ִעָּלִאין
ּוֹמֶׁשה ָלא . ָלא ָּבֵעי ָהִכי ְלֵמיַמר, ּוַבֲאָתר ְּדִדינָא ִאְׁשְּתַכח, ְּדִדיָנא ִאְׁשְּתַכח

ּוְבִגיֵני ַּכ ָלא , ְוִדינָא ֲהָוה ַּתְלָייא, א ְּבִעיָדנָא ְּדִיְׂשָרֵאל ָחאבּוֶאּלָ , ָאַמר
ִסדּוָרא , ֲאָבל ְּבַהאי ֲאָתר. ֶאָּלא ַּבֲאָתר ְּדִדיָנא ִאְׁשְּתַכח, ָאַמר ֹמֶׁשה

ְקנָא ְוִאיּנּון ְּתֵליָסר ִּתּקּוִנין ְּדִדי. ִּדְׁשָבָחא ְּדַעִּתיק יֹוִמין ְמַסֵּדר ְנִביָאה
ְלַּתְבָרא ּוְלַאְכְּפָייא ָּכל ִּגְזֵרי , ַּתִּקיִפין, ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין, ִעָּלָאה ַקִדיָׁשא

ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין ְּדָלא ַאְכִסיף , ַמאן ָחֵמי ִּדיְקנָא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא. ִּדיִנין
ִאי , ְוִאי ֵּתיָמא. ין ְּבִתּקּונֹויְוַתִקיפִ , ָּכל ַׂשֲערֹוי ְקִׁשיִׁשין, ּוְבִגין ָּכ. ִמֵּניּה

ְּדַתְניָא . ֲאַמאי ָלא ֲהוֹו ָּדא ְּכָּדא, ִאיּנּון אּוָכֵמי, ָהִכי ָהא ַׂשְעֵרי ִּדְלַתָּתא
ּוְׂשַער ֵריֵׁשיּה ַּכֲעַמר , ּוְכִתיב. ְקוּוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשחֹורֹות ָּכעֹוֵרב, ְּכִתיב
ַּכד , ְוַעל ָּדא. ָהא ְּבִדיְקנָא ַּתָּתָאה, יְקנָא ִעָּלָאהָהא ְּבִד , ָלא ַקְׁשיָא. ְנֵקא

ָרה ַעל ַּגֵּבי ֵאׁש ִאְתְייִהיַבת ְּבֵאׁש ְׁשחוֹ , ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיְׂשָרֵאל
ְוִעָּקָרא ְּדִמָּלה ִמּׁשּום ְּדָהֵני ַׂשְעֵרי ְּבִגין ְּדִמּמֹוָחא ִאְׁשְּתָכחּו . ְלָבנָה

ִּדיְקָנא ִּבְלחֹודֹוי  ,א ְלמֹוָחא ִּדְלַּתָּתא ְוִאיּנּון ְלֵעיָּלא ִמן ִּדיְקנָאְלִאְתַמְּׁשכָ 
ְוַׁשְעֵרי  .ִּדיְקנָא ִּבְלחֹודֹוי. ְוָכל ִּתּקּונֹוי ִּבְלחֹוֵדיהֹון ִאְׁשְּתָכחּו. הּוא

  . ִּבְלחֹוַדְייהּו
ָּכל , ְוָתאָנא. י ְּדֵריָׁשאִּתּקּונָא ְּדָׁשאִרי ֵמֵריָׁשא ְּדַׂשֲערֵ  ִּתּקּונָא ַקְדָמָאה



קט וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

, ְוָהָכא ָלא ָּפִריׁש ָהִכי, ִּתּקּונֵי ִּדיְקנָא ָלא ִאְׁשְּתָכחּו ֶאָּלא ִמּמֹוָחא ְּדֵריָׁשא
ָהִכי , ְּדָנִחית ִמן ֵריָׁשא ְּדַׂשְעֵרי ְּדֵריָׁשא, ֶאָּלא ִּתּקּוָנא ָּדא. ְּדָהא ָלא ֲהִוי

ֶאֶלף ָעְלִמין ּמְ , ָּכל ַמה ַּדֲהִוי ְּבֵריָׁשא, ְּתמֹוַדעּוֵמַהאי ִּדיְקנָא ִאׁשְ . ִאְׁשְּתַכח
, אֹוְרָּכא ְּדָכל ַׂשֲעָרא .ְּדָכִליל ָּכל ִעְזִקין, ִעְזָקא. ְּדַחִּתיִמין ְּבִעְזָקא ְּדַדְכיָא

. ְוָלא  נְַחִּתין, ְוָלא ִאְתְּדַבק ָּדא ְּבָדא. ָלא ֲהִוי ֲאִריָכא, ְּדָנִחית ִמַּקֵּמי אּוְדנֹוי
, ְוִׁשירּוָתא ְּדִתּקּוָנא ַקְדָמָאה. ְוַתְלָייןִמַּכד ַנְגִּדין ִאְתַמְּׁשָכן . ִאֵּלין ַׂשֲעִרין

ּוְתַלת ְמָאה . ִאְתַמְּׁשָכן ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא, ְׁשִקיָלן, ְּתָלִתין ְוַחד קֹוֵצי
, ד קֹוֵצי ְׁשִקיִליןְּתָלִתין ְוחַ . ְּבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ְוִתְׁשִעין ִניִמין ִאְׁשְּתָכחּו

ַמהּו . ל''ְּכחּוְׁשָּבן אֵ , ְלַאְכְּפָייא ְלַתָּתא, ַּדֲהוּו ְּבִתּקּונָא ַקְדָמָאה ַּתִּקיִפין
, ִמְתָּפְרִׁשין ְּתָלִתין ְוַחד ָעְלִמין, ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ַּתִּקיף ָיכֹול. ל''אֵ 

ְוְּתָלִתין ְוַחד ְּבַהאי , ְוַחד ְּבַהאי ְסָטרְלִאְתָעְיינָא ְּתָלִתין , ַּתִּקיִפין ָׁשְלִטין
ִמְתְּפַרׁש ְלֶאֶלף ָעְלִמין ִּדְכִסיִפין ְלִעּדּונָא , ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא ִמּנֵיּה. ְסָטר
. ל''ּוְכִליָלן ְּבַהאי אֵ , ְּדָכִליל ַּתִּקיָפא, ְוֹכָּלא ָסִתים ְּבֵריָׁשא ְּדִדיְקָנא. ַרָּבא

ְּכַלל  ְִאתְ  ְּדַרֲחֵמי ְּדַעִּתיק יֹוִמין, ל ִאְתַּכְפיָיא ְלַרֲחֵמי''אי אֵ הַ , ְוִעם ָּכל ָדא
ִּדינָא ְיִתיב ְוִסְפִרין , ִמּׁשּום ִּדְכִּתיב. ֲאַמאי ַעד ּפּוָמא. ְוִאְתָּפַּׁשט ֵּביּה

, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְיִתיב ְלַאְתֵריּה ְּדָלא ַׁשְלָטא. ַמאי ִּדיָנא ְיִתיב. פתיחו
ְוִאְתְּבָסם ְּבִדּיְקנָא ַקִּדיָׁשא ְּדַעִּתיק , ֵאל ְּדהּוא ִּגּבֹור. א יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹורֶּפלֶ 

ְּבִתּקּונָא ַקְדָמָאה , ִמי ֵאל ָּכמֹו ְּבַעִּתיק יֹוִמין ִאְּתַמר, ְוָרָזא ִּדְכִּתיב. יֹוִמין
  . ִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאהְּד 

ְוָסִליק ְלֶאֶלף . ַׁשִּליט ְוָנִחית, ִּתקּוָנא ַקְדָמָאהְּדָנִפיק ְמ  ,ָעְלָמא ַקְדָמָאה
ִעְזָקא ְד ְּבִקְסָטא , ּוִמֵּניּה ִמְתַאֲחִדין. ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרְּבָבן ָמאֵרי ְּתִריִסין

, ְונִָחית ְוָסִליק, ַׁשִּליט ְונִָפיק. ְּדָנִפיק ֵמַהאי ִּתּקּונָא .ָעְלָמא ִּתְניָינָא. ַרָּבא
ְלַאְכְּפָייא , ּוִמְתַאֲחָדן ִמֵּניּה. ָמאֵרי ִּדיָבָבא, ְוַחְמִׁשין ֶאֶלף ַּדְרִּגין ְלִׁשְבָעה

, ְּדָנִפיק ֵמַהאי ִּתּקּונָא ַׁשִּליט ְונִָחית .ָעְלָמא ְּתִליָתָאה .ְּבקּוְדָלא ְּבִחיָּוָרא
בוסיטא כֵּניּה ּוִמְתַאֲחָדן מִ , ִׁשִעין ַאְלִפין ָמאֵרי ִּדיָלָלהתְ ְוָסִליק  ְלִׁשָּתה וְ 

, ּוִמְתַּבְּסָמן ִּבְמִריָרא ְּדִדְמִעין, ִמְתַּכְפיָין ֻּכְּלהּו, ּוֵמַהאי ִּתּקּוָנא, לקוסטירא
, ִעָּלָאה, ְּדִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא, ַמאן ָחֵמי ִּתּקּוָנא ָדא. ַּבְּסִמין ְּבַיָּמא ַרָּבאְּדִמתְ 

ְטִמירּוָתא ְּדקֹוִצין ְּדַׂשְעֵרי ְּדַּתְליָין  ַמאן ָחֵמי. ְּדָלא ַאְכִסיף ִמֵּניּה, ַיִּקיָרא
ִעְטִרין ְּדָלא . ִעְטִרין ְּדָכל ִעְטִרין, ְיִתיב ְּבִעיְטָרא ְּדִעְטִרין. ֵמַהאי ָסָבא

ְּדִעְטִרין ִּדְלַּתָּתא , ִעְטִרין. ִעְטִרין ְּדָלא ִּכְׁשַאר ִעְטִרין. ִאְתָּכָללּו ְּבִעְטִרין
ָּתא ִמְּנהֹון ִאיּנּון ִּתּקּוִנין ִּדְלּתַ , ָהֵני ִּתּקּוִנין, ּוְבִגין ָּכ .ִמְתַאֲחָדן ִמְּנהֹון

ְּדָכל . ַמאן ְּדָבֵעי ְּבָרָכה, ְּדִאְצְטִרי ְלִאְתָּבְרָכא, ִּתּקּונֵי ְּדִאְתְּתַקןִמְתַאֲחִדין 
. ִביד ַמה ְּדִאְתָעִבידְּבָקְבֵלהֹון ִּבְרָכאן ִמְׁשַּתְּכִחין ְוִאְתעָ  ,ִּתּקּוִנין ְּדִאְתְּתַקן

, ֹּכָּלא ַזְקָפן ָלָקְבֵליה ִּתּקּוִנין ְּדַמְלָּכא ַּתִּקיָפא. ֹּכָּלא ָּכִליל ְּבָהֵני ִּתּקּוִנין



קי וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

ִאי ַעִּתיק  .ָּתאנָא. ְוֻכְּלהּו ִאְתַּבְּסָמן ִמִּתּקּוִנין ִאֵּלין. ְסִתיָמא ְּדֹכָּלא, ַעִּתיָקא
ָלא ִאְׁשְּתָכחּו , ָלא ִאְתְּתַּקן ְּבִאֵּלין ִּתּקּוִנין, ִּדיִשיןַקִּדיָׁשא ְּדקַ , ְּדַעִּתיִקין

ַעד ַּכָמה ְזִהיִרין ִאֵּלין ִּתּקּונֵי , ְוַתְניָא. ְוֹכָּלא ֲהִוי ֹּכָּלא ֲהִוי. ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין
ִרין ִאֵּלין ְזִהי, ְוָכל ִזְמנָא ִּדְתֵליָסר ִאֵּלין ִמְׁשַּתְּכִחין ,ַעד ְּתֵליַסר. ְּדִדיְקנָא
ִאְׁשְּתַכח ִּדיְקנָא ְּדַמְלָּכא , ְּבחּוְׁשָּבָנא ְּדִאֵּלין ְּתֵליַסר. ְוֹכָּלא. ִּדְלַתָּתא

ּוְבִגין ְּדִאיהּו .ִאיהּו ְטִמיָרא ְוַיִּקיָרא ֹּכָּלא ְּבַחד. ַעִּתיָקא יִַּקיָרא ִמֹּכָּלא
. ַאָתר ְּדאֹוַרְייָתא ְוָלא ִאְתַגְליָיאָלא ִאְדַּכר ֵּביּה ּבְ , ַיִּקיָרא ּוְטִמיָרא ִמֹּכָּלא
ָנִחית , ּוֵמַהאי ִּדיְקָנא. ִּדיְקנָא ְּדַכֲהנָא ַרָּבא ִעָּלָאה. ּוַמה ִּדיְקָנא ִאְתַגְלָייא

ִּדיְקנָא ְּדַכֲהנָא ַרָּבא ִּבְתַמְנָיא ִּתּקּוִנין . ְלִדיְקנָא ְּדַכֲהנָא ַרָּבא ִּדְלַּתָּתא
ַּכד ִמְׁשָחא ָנִחית ַעל , ְּתַמְניָא ִּתּקּוִנין ְלַכֲהנָא ַרָּבא, ּוְבִגין ּכַ . ִאְתָּתַּקן
וְמָנא . ַּכֶׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהֹראׁש יֹוֵרד ַעל ַהָּזָקן, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִּדְקנֵיּה

ְּדָכל . ַּגם ְלַרּבֹות ֹּכֵהן ָּגדֹול ִּדְלַּתָּתא. ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם יַָחד, ִּדְכִּתיב. ָלן
ִּכְביָכֹול ֹּכֵהן ָּגדֹול , ְמַׁשֵּמׁש ִּבְכהּוָנא ַרָּבא, ִזְמנָא ְּדַכֲהנָא ַרָּבא ִּדְלַּתָּתא

ְּדִדיְקנָא ְּדַעִּתיָקא ְסִתיָמא , ָּדא ִּתּקּוָנא ַחד. ַׁשֵּמׁש ִּבְכהּוָנא ַרָּבאְמ , ִּדְלֵעיָּלא
ְלֵמֱחֵמי ְּביִָקיָרא , ִּבי ִיְצָחקיָאּות ַאְנְּת ִר , ָאַמר ֵליּה ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ְּדֹכָּלא

ַזָּכָאה . ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין, ּוְסַבר ַאֵּפי ְּדַעִּתיק יֹוִמין, ְּדִתּקּוֵני ְּדִדיְקנָא
  . ְּמכֹון ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתיְוַזָּכָאה חּוָלִקי עִ , חּוָלָק

ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא , אֵמֵריָׁשא ְּדפּומָ , ִמְתָּתַקן ַׂשֲעָרא .ִּתּקּונָא ִּתְניָינָא
ְואֹוִקיר ְיָקָרא , ְוָקִאים ְּבִקּיּוָמ, קּום ִרִּבי ִחְזִקָּיה. ְּבִתּקּוָנא ָׁשִקיל, ָמאְּדפּו

ֲאִני ְלדֹוִדי , ָׁשאֵרי ְוָאַמר, ָקם ִרִּבי ִחְזִקָּיה. ְּדִתּקּוָנא ָּדא ְּדִדיְקָנא ַקִּדיָׁשא
ִמְסַּתֵּכל . ּׁשּום ְּדָעַלי ְּתׁשּוָקתוֹ ִמ . ִני ְלדֹוִדיְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו ִמי ָּגַרם ֶׁשאֲ 

נִָהיר ְוָסִליק ִלְתַלת , ְנהֹוָרא יִַּקיָרא ְּדבּוִצינָא ִעָּלָאה, ַוֲארּו ָחִמית, ֲהִוינָא
, ְוַחד ָחׁשֹו ֲהָוה ִאְתָסֵחי ְּבַההּוא ְנהֹוָרא. ְמָאה ַוֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרין ִעיָבר

ְוַנְגִּדין , ּוְנִהִרין, ְּדֵמימֹוי ִמְתַּפְּלִגין, ֵחי ְּבַההּוא נֲַהָרא ֲעִמיָקאְּכַמאן ְּדִאְתסְ 
ִּבְׂשָפָתא ְּדַיָּמא ִעָּלָאה , ְוָסִליק ַההּוא ְנהֹוָרא. ִמָּמה ְּדָעלֹוי, ְלָכל ִעיָבר

נָא ָׁשִאיל אֲ . הּוא ִּפְתָחא ִאְתַּפְּתָחןְּבהַ , ְּדָכל ִּפְתִחין ָטִבין ְוַיִּקיִרין, ֲעִמיָקא
ָּדא הּוא , ָאַמר. נֹוֵׂשא ָעֹון ֲחֵמיָתא, ָּפְתחּו ְוָאְמרּו. ֵמֶהם ִּפְשָרא ְּדָחֵמית

ְּבִרי . ָהִאיָדנָא ִאְתַקַּׁשר ָעְלָמא, ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ָיִתיב. ִּתּקּונָא ִּתְנָיינָא
  . ַעִּתיִקיןְלַעִּתיָקא ְּד , ַאְנְּת ִרִּבי ִחְזִקָּיה

. ְּדַאְתָיין ְּבַהאי ִעְזָקא ַקִּדיָׁשא, ּכְֻּלהּו ּבּוִציִנין ַחְבִרין, ר ַרִּבי ִׁשְמעֹוןָאמַ 
. ְוַאְרָעא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה ְּדִעָּלָאה, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְׁשַמיָיא ִעָלִאין ְּדִעָּלִאין

יק ֹמֶׁשה ִזְמנָא ִמּיֹוָמא ְּדָסלִ , ַמה ְּדָלא ָחָמא ַּבר נָׁש, ַּדֲאָנא ָחֵמי ַהְׁשָּתא
ִּכְנהֹוָרא ְּדִׁשְמָׁשא , ַּדֲאנָא ֲחֵמינָא ַאְנָּפִאי ְנִהיִרין. ִּתְנָייָנא ְלטּוָרא ְּדִסיַני

ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי , ִּדְכִּתיב. ְּדַזִּמין ְלֵמיַּפק ְּבַאְסָווָתא ְלָעְלָמא, ַּתִּקיָפא
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ּוֹמֶׁשה , ְועֹוד ַּדֲאנָא ְיַדְענָא ְּדַאְנָּפאי ְנִהיִרין. ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכנֶָפיהָ 
. ַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניוּוֹמֶׁשה ָלא יָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָלא יַָדע ְוָלא ִאְסָּתַּכל

. ּוְנִהיִרין ְּכבּוִציִנין, ְּתֵליַסר ְמִכיִלין ְּגִליִפין ַקָּמאי, ַּדֲאנָא ָחֵמי ְּבֵעינַי, ְועֹוד
ְוִאְתַעָּטר , ִאְסָּתִליק ְוִאְתְּתַקן, ְוַכד ִאְתְּפִריׁש ָּכל ַחד ִמּנְַייהּו ִמּפּוֵמיכֹון

ּוְבעֹוד ְּדָכל . ְוָכל ַאֲחָרִנין ִאְׁשַּתֲאָרן, ְוִאְתָטַּמר ִּבְטִמירּוָתא ְּדִתּקּונֵי ְּדִדיְקָנא
ְוַכד . ְּכַמְלָּכא ְּבגֹו ֵחיֵליּה ָנִהיר ְוִאְתַעָּטר ְוָיִתיב, ַחד ִמְתְּפַרׁש ְּבפּוַמְייכּו

, ְוִאְתָּתַּקן ְוִאְתָטַּמר, ָסִליק ְוִאְתַעָּטר ְּבִעְטָרא ַקִּדיָׁשא, ִאְסְּתיָים ְלִאְתָּפְרָׁשא
ִאְזְּדָרזּו ַחְבִרין . ְוֵכן ְלָכל ַחד ְוָחד, ְויִָתיב ְּבִתּקּונֹוי ְּדִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא

קּום ִרִּבי . ְּדֵייֵתי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחאָלא ְיֵהא ַעד , ָמא ָּדאְּדָהא ְּבִקּיּו, ַקִּדיִׁשין
  .ְּדִדיְקָנא ַקִּדיָׁשא, ְואֹוִקיר ִּתיקּונָא ְּתִליָתָאה. ִחְזִקָּיה ִּתְנָיינּות

ֵאין ַמְלָא ֶאָחד עֹוֶׂשה , ָקָלא נַָפק ְוָאַמר, ַעד ָלא ָקם ִרִּבי ִחְזִקָּיה, נָאאּתָ 
. ַוַּדאי ָּכל ַחד ְוַחד ְּבַאְתֵריּה, ִאְתְרִגיׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר. תוֹ יְׁשֵּתי ְׁשִליח

  . ִאְׁשְּתִלים ְׁשֵליָמָתא ִעָּלָאה, ְוִרִּבי ַאָּבא, ְוִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבִרי, ַוֲאָנא
ִהים הִ , ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרִּבי ִחָּייא. קּום ִרִּבי ִחָייא ּנֵה ָואֹוַמר ֲאָהּה ְיָי ֱא

ְוָהא ַּכָמה , ְוִכי ִיְרִמָּיה ָלא ֲהָוה ָיַדע ְלַמְּלָלא. ָלא ָיַדְעִּתי ַּדֵּבר ִּכי ַנַער ָאֹנִכי
ִּדְכִּתיב , ְוהּוא ָאַמר ִמָּלה ְּכִדיָבא. ַעד ָלא ָאַמר ָּדא, ִמלּוִלין נְַפֵקי ִמּפּומֹוי
א יַָדְעִּתי ַּדֵּבר ֶאָּלא ָהִכי . הּו ָאַמר ַעל ָּדאֶאָּלא ַחס ְוָׁשלֹום ְּדִאי. ִהּנֵה 

, ֲאִמיָרה הּוא ְּדָלא ָּבֵעי ְלַאְרָמא ָקָלא. ַמה ֵּבין ִּדּבּור ַלֲאִמיָרה, ָּתאנָא
ִהים ֵאת ָּכל , ִּדְכִּתיב. ּוְלַאְכְרָזא ִמִּלין, ָקָלאָּבֵעי ְלַאְרָמא , ִּדּבּור ַוְיַדֵּבר ֱא

ְוָכל ָעְלָמא , ל ָעְלָמא ָׁשְמעּו ַההּוא ִּדּבּורּכָ , ְוָתאָנא. ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר
אּוף ָהָכא ְּכִתיב ִהּנֵה . ְוָלא ְּכִתיב ַוֹּיאֶמר, ּוְבִגין ַּכ ְּכִתיב ַוְיַדֵּבר. ִאְזַּדֲעָזעּו

, ִאי ָהִכי. ְּברּוַח ֻקְדָׁשא ְלָעְלָמא ְלַאְכְרָזא ִמָּלה ּוְלאֹוָכָחא, א ָיַדְעִּתי ַּדֵּבר
ַמאן הּוא ְנִביָאה ִעָּלָאה , ֶאָּלא. ִתיב ַוְיַדֵּבר ְיָי ֶאל ֹמֶׁשה ֵלאֹמרָהא ּכְ 

, ְוָלא ָּדִחיל, ְּדהּוא ָׁשַמע ִּדּבּור ְּבַהְכָרָזה. ְּדָלא ָזָכה ַּבר ָנׁש ְּכָווֵתיּה, ְּכֹמֶׁשה
 .ַדֲחִלין ִּבְדִחילּווְ , יָרהֲאִפיּלּו ַּבֲאִמ , ּוְׁשַאר ְנִביִאים ִאְזַּדֲעָזעּו. ְוָלא ִאְזַּדְעָזע

ֶהן , ִּדְכִּתיב. ְוִתְנָיינָא ְלָאָתָבא  ִלְתִליָתָאה, ִּתּקּוָנא ַקְדָמָאה ְּדִדיְקָנא, ְוָתאנָא
ׁש ִעם ָּגֶבר ְוָתא ֲחֵזי ִדְתֵרין ִּתּקּוִנין ַקְדָמִאין . ָּכל ֵאֶּלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ָׁש

, ֵמֶאְמָצִעיָתא ִּדְתחֹות חֹוָטָמא .ּקּונָא ְּתִליָתָאהּתִ ְלֵמיֵתי ְלְתִליָתָאה ֲהוּו ְדהּוא 
. ְוַׂשֲעָרא אתפסק ְּבַההּוא ָאְרָחא, נִָפיק ַחד ָאְרָחא. ִמְּתחֹות ְּתֵרין נּוְקִבין

, ּוְבִגין ַּכ. ִמּׁשּום ְּדַהאי אֹוְרָחא ִאְתָּתַּקן ְלַאְעְּבָרא ֵּביּה. ֲאַמאי ִאְתְּפָסק
 ַׂשֲעָרא ָלא ִאְתַרֵּבי ְּבַהאיוְ . ֵבי חֹוָטָמא ַהאי אֹוְרָחאְיִתיב ְּתחֹות נּוקְ 

ְלֵמיַהב ַאְעְּבָרא ַעד ּפּוָמא , ִמּׁשּום ִּדְכִּתיב ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע, אֹוְרָחא
, ַּכָמה ַעְרִקיָסאֹות ְמַחָּכאן ְלַההּוא ּפּוָמא, ָּתאנָא. ְּדיֵיָּמא ָסַלְחִּתי, ַקִּדיָׁשא

, ָּתאנָא. ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיעַ , ָּטרְּדָהא ִאְסְּתַּלק ְוִאְתעַ , ְלָחד ִמַּנְייהּוְוָלא ִאְתְּגֵלי 
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האי . א ָזכּו ֶּפַׁשע, ָזכּו עֹוֵבר. ַמהּו ִּדְכִּתיב ֶּפַׁשע, ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא
אֹוְרָחא ַּכד ָנִחית ַההּוא , ִּפיןנִּבְזֵעיר ַא. ֵּבין ַהאי ְלַהאי המַ . ִּפיןנִּבְזֵעיר ַא

ְּדנִָפיק . ַמאי ַוֵּיַל. ַוִּיַחר ַאף ְיָי ָּבם ַוֵּיַל, ְּכִתיב, ִמְּתחֹות נּוְקֵבי חֹוָטמֹוי
. ָאִזיל ְוָלא ִאְׁשְּתַכח, ּוַמאן ְּדַאְׁשַּכח ַקֵּמיּה, רּוָחא ְּדרּוְגָזא ֵמִאיּנּון נּוְקֵבי

ְועֹוֵבר , ִּפין ְּכִתיבנֵאינֶּנּו ְּבֲאִרי ַאִּכי רּוַח ְיָי ָנְׁשָבה ּבֹו וְ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב
עֹוֵבר ַעל , ָהָכא ְּכִתיב, ְוָתאָנא. ְורּוַח ָעְבָרה ַוְּתַטֲהֵרם, ּוְכִתיב. ַעל ֶּפַׁשע

ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה . ְייָ ִלְנּגֹוף ֶאת ִמְצַרִיםְוָעַבר , ָהָתם. ֶּפַׁשע ְּבַההּוא ָאְרָחא
ְּדִדיְקנָא ַיִּקיָרא ַקִּדיָׁשא , ָדא הּוא ִּתּקּונָא ְּתִליָתָאהוְ . ְּדַמאן ְּדָזֵכי ְלַהאי

ַוַּדאי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא יְַסֵּגי , ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ִעָּלָאה ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיֵקי
, ְייָׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ּבַ , ַמאי ִּדְכִּתיב, ְוָתאָנא. ְוֶיְחֵּדי ְלַאָּגָנא ֲעָל, ְלאֹוָטָבא ָל

ְּבַׁשֲעָתא ְּדִאְתְּגֵלי  ,ָּתאנָא. ְּדָהא הּוא ֶחְדָווָתא ְּדֹכָּלא. ְּבַעִּתיק יֹוִמין ִאְּתַמר
ּוָמאֵריהֹון , ֻּכְּלהּו ָמאֵרי ִּדיָבָבא ִויָלָלה. ַהאי אֹוְרָחא ְּדִדיְקָנא ְּדַעִּתיק יֹוִמין

ִמּׁשּום ְּדַהאי . ִּפְטָרא ְלַאְבָאָׁשאְוֵלית ְּדִיְפַּתח , ְּדִדיָנא ְסִתיִמין ּוְׁשִּתיִקין
ְלַהאי , ַמאן ְּדָאִחיד ְוַאְזַהר ְלַׁשְתָקָאה, ּוֵמַהאי. אֹוְרָחא ִאְתַגְלָייא ְלַתְּקנָא

  . ָמָנא ְּדַעִּתיָקא ַקִדיָׁשאְּדהּוא ִסי, אֹוְרָחא ְרִׁשים

. א ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדאֵמֵריׁשָ , ִמְתָּתַקן ַׂשֲעָרא ְּתחֹות ּפּוָמא ,ִּתּקּונָא ְרִביָעָאה
ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ְונָָׂשאָת ְתִפָּלה ְּבַעד . ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב

א ְׁשֵאִרית ִיְׂשרָ , ְׁשֵאִרית ִּדְכִּתיב. ַהִּנְמָצָאה ַמָּמׁש. ַהְּׁשֵאִרית ַהִּנְמָצָאה ֵאל 
  . ַיֲעׂשּו ַעְוָלה

, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, נִָפיק אֹוְרָחא ַאֲחָרא ִמְּתחֹות ּפּוָמא .הִּתּקּונָא ֲחִמיָּׁשָא
ַאְׁשֵרי , ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרִּבי יֹוֵסי. קּום ִרִּבי יֹוֵסי. א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ 

ָהיו ַמהּו . ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלוֹ . ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיָי ֱא
ָּדָבר . ָׁשִכי ֵמרּוְגֵזיה, ָכָכהְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ַוֲחַמת ַהֶּמֶל ׁשָ . ה ּלוֹ ֶׁשָּככָ 
ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֹוֶׂשה ִּלי ָהְרֵגִני , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָׁשִכי ְּברּוְגֵזיּה. ַאֵחר

ָהיוַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיָי . ָּדא הּוא ִּדיָנא ְּדִדינָא. ָנא ָהרֹוג  .ֲחֵמי ְּדַרֲחֵמירַ , ֱא
ְוקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַמְעַּבר , ְׁשָמא ְּדָכִליל ָּכל ְׁשָמָהן, ֶׁשָּכָכה, ָּדָבר ַאֵחר

, ְּדַתְנָיא. ּוַמֲעִביר ַעל ָּכל ִאיּנּון ִּדְלַבר, ַוֲאַנח ֵּביּה ִלְזֵעיר ַאְנִּפין, רּוְגֵזיּה
יהּו ָנִחית ְּתחֹות נּוְקֵבי ְּדחֹוָטָמא ְּדאִ , ִעָּלָאה ְּדִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא, ָאְרָחא

ְוָדא , ָּדא ְלֵעיָּלא. ְׁשִקיָלן ִאיּנּון ְּבֹכָּלא. ְוַהאי ָאְרָחא ִּדְלַתָּתא. ְּדַעִּתיֵקי
א , ְוָתנֵינָן. א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ , ְלַתָּתא. עֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע, ְלֵעיָּלא. ְלַתָּתא
ַּכ . ְּכָמה ִּדְלֵעיָּלא יִָהיב ַאְתָרא ְלַאְעְּבָרא. ְלֵמיַתבְּדָלא ִאית ֲאָתר  ,ֶהחִזיק

  . יִָהיב ֲאָתר ְלַאְעְּבָרא, אְלַתּתָ 

ַטב , ְּבָכל ֲאָתר ִּדְבַהאי ַעִּתיָקא ְטִמיָרא ְּדֹכָּלא ָאְרָחא ִאְתַּגְליָיא, נָאאּתָ 
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ַמאן ְּדָסִתים ְוָלא . ֹכָּלאְּדָהא ִאְתֲחֵזי ֵעיָטא ְלֶמְעַּבד ַטב לְ , ְלֻכְּלהּו ִּדְלַתָּתא
ְּכָמה . ֶאָּלא הּוא ִּבְלחֹודֹוי, ְוֵלית ַמאן ְּדֵיַדע ֵליּה, ֵלית ֵעיָטא, ִאְתַּגְלָייא

, ְוַעל ַהאי ְּכִתיב. ֵלית ְּדֵיַדע ֵליּה ֶאָּלא הּוא ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיֵקי, ְּדֵעֶדן ִעָּלָאה
ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִיְתַּתְּקנּון . ַמְחְׁשבֹוֶתיַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי ְיָי ְמֹאד ָעְמקּו 

  . ֵמִעם ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין. עֹוָבָד ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי

ְוָחֵפי ַּתְקרּוְבָּתא , ִמְתָּתֵקן ַׂשֲעָרא ְוָסִליק ִמְּלַרע ְלֵעיָּלא .ִּתּקּונָא ְׁשִתיָתָאה
ְוָנִחית ַׂשֲעָרא ְלֵריָׁשא ְּדִפְתָחא . ְלֵעיָּלאְּדבּוְסָמא ָטָבא ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא ִּד 

, ָקם ִרִּבי יֵיָסא. קּום ִרִּבי יֵיָסא ְוַאְתִקין ִּתּקּונָא ָּדא. ָאְרָחא ַּתָּתָאה ְּדפּוָמאְּד 
א יָמּוש, ָּפַתח ְוָאַמר  ָהֵני, ּוְכִתיב ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתי, ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּת 

ִאית ֶחֶסד . ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד, ְּדָתנֵינָן, ְוָלא ַאְקׁשּו. יָין ֲאַהְדֵדיְקָרֵאי ַקְׁש 
ְוהּוא , ָהא ְּדַאָמָרן ְּדַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין, וֶחֶסד ִּדְלּגָ . ְוִאית ֶחֶסד ִּדְלַבר, וִּדְלּגָ 

י ַּבר ָנׁש ְלַחְּבָלא ְוָלא ָּבעֵ . ְּדִאְקֵרי ְּפַאת ַהָּזָקן, ָסִתים ְּבִסְטָרא ָּדא ְּדִדיְקנָא
ְּבֹכֵהן , ּוְבִגין ָּכ. ְּדַעִּתיק יֹוִמין וִמּׁשּום ַהאי ֶחֶסד ִּדְלּגָ , ַהאי ִסְטָרא

א ְיַגֵלחּו, ִּדְלַּתָּתא ְּכִתיב ֵּביּה . א ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ְּבֹראָׁשם ּוְפַאת ְזָקָנם 
ן ִמִּסְטָרא ְּדֹכהֵ , ְּדֶחֶסד ְּדַעִּתיָקאְּבִגין ְּדָלא ְלַחְּבָלא אֹוְרחֹוי . ַמאי ַטְעָמא
ְּבֹכָּלא ִאְצְטִרי ֶחֶסד ְלִאְתַרְּבָאה , ְוָתאנָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא. ָּדא ָקא ָאֵתי

ְוַהאי ִּדְכִּתיב ְוַחְסִּדי . ְוָלא ִאְׁשְּתֵצי ֵמָעְלָמא, ְוָלא ְלַקְטָעא ֵליּה, ּוְלִמְבֵני
א ָימּוש ֶחֶסד ְּדִאְקֵרי ֶחֶסד , ּוְבֶחֶסד עֹוָלם. ֶסד ְּדַעִּתיק יֹוִמיןחֶ , ֵמִאֵּת 

. ְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנהָאמַ , ִּדְכִּתיב, ָרא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפיןתְוַהאי הּוא ַא, עֹוָלם
ְוֶחֶסד ִּדְקׁשֹוט ָלאו ְּבַחֵּיי . הּוא ֶחֶסד ִּדְקׁשֹוט, ְוַהאי ֶחֶסד ְּדַעִּתיק ְּדַעִּתיִקין

. ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא, ּוְבִגין ָּכ ְּכִתיב. ֶאָּלא ְּבַחֵּיי ְּדִנְׁשְמָתא, ּוָפא ִאְּתַמרּג
  . יק ְּדַעִּתיֵקיְּדַעּתִ , ָּדא הּוא ִּתּקּונָא ְׁשִתיָתָאה ְּדִדיְקנָא יִַּקיָרא

ְקרּוְבָּתא ְוִאְתָחְזן ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ְּבתִ , ָּפִסיק ַׂשֲעָרא .ִּתּקּונָא ְׁשִביָעָאה
ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי , ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר. ַׁשִּפיָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי ,ְּדבּוְסָמא
ְּתֵרין , ַּכ קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ַמה ַּתּפּוַח ֶזה ָּכִליל ִּבְתַלת ְּגָווֵני. 'ַהַּיַער ְוגוֹ 

 ,ְׁשִביָעָאהְּדִאיּנּון ִּתּקּוָנא , ין ַּתּפּוִחין ִאֵּליןּוְתרֵ , ַּתּפּוִחין ָּכִליל ִׁשיָּתא ְּגָווֵני
ּוְבִגיֵניהֹון ִאְתָקָּיים ְּבאֹור ְּפֵני . ִאיּנּון ְּכָלָלא ְּדָכל ִׁשיָתא ִּתּקּוִנין ַּדֲאֵמינָא

ּוְמַחְזיָין ֵחידּו , ֵמָהֵני ַּתּפּוִחין נְָפִקין ַחִּיין ְלָעְלָמא, ְוָתאָנא. יםֶמֶל ַחּיִ 
ְּבאֹור . ּוְכִתיב ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶל ַחִּיים. ְּכִתיב יֵָאר ְיָי ָּפָניו ֵאֶלי. ִּפיןנְזֵעיר ַאלִ 

יֵָאר ְייָ . ְּפֵני ֶמֶל ִאֵּלין ִאיּנּון ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ְּדִתְקרֹוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ַּדֲאֵמינָא
ָּכל ְזַמן ְּדָהנֵי , ְוָתאנָא. ִמְתָּבֵר ָעְלָמא ְנִהִריןְּדַכד , ָּפִנים ִּדְלַבר, ָּפָניו ֵאֶלי

. ְוָלא ִאְׁשְּתַכח רּוְגָזא ְּבָעְלָמא, ָּכל ָעְלָמא ִמְתָּבֵר, ּבֹוִצינֵי ִּדְלַבר ְנִהיִרין
א ַעל ְּדַחָּדאן ְּתִדירָ , ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ִּדְנִהִרין ְּתִדיָרא. ּוָמה ִאי ָהנֵי ִּדְלַבר ַּכ

ִאְתֲחֵזי ְזֵעיר , ַּכד ִאְתַּגְּליָין ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ִאֵּלין, ַּתְנָיא. ָּמה ְוַכָּמהַאַחת ּכַ 
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ְוָכל ִאיּנּון . ְּבֶחְדָווָתא, ְוָכל ִאיּנּון ּבּוִציִנין ִּדְלַּתָּתא. ַאִּפין ְּבֶחְדָווָתא
ְוֹכָּלא ַחָּדאן . ֵלימּוָתאּוְׁשֵליִמין ִמָּכל ׁשְ , ְוָכל ָעְלִמין ַחָּדאן, ְנִהִרין, ִּדְלַּתָּתא
ּו ַחָּדאן ּכְֻּלה, ֻּכְּלהּו ִאְתַמְּלָיין ְּבַׁשֲעָתא ֲחָדא. ְוָכל ִטיבּו ָלא ָּפִסיק. ּוְנִהִרין

ְוִאית ְזַמן ְּדָלא , ִאית ְזַמן ִּדְנִהִרין, ָּפִנים ִּדְלַבר ,ָּתא ֲחֵזי. ְּבַׁשֲעָתא ֲחָדא
ִמְכָלל . יֵָאר ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה. ֵאר ְיָי ָּפָניו ֵאֶלייָ, ּוְבִגין ָּכ ְּכִתיב. ְנִהִרין

ִאֵּלין , ָּתאָנא. ֶאָּלא ַּכד ִאְתַּגְּליָין ַּתּפּוִחין ִּדְלֵעיָּלא. ְּדָלא ֲהִוי ְּתִדיָרא
ּוִמְּנהֹון ְנִהיִרין ִלְתַלת ְמָאה . ְנִהיִרין ְוִחָּווִרין ְּתִדיָרא, ַּתּפּוִחין ִּדְסִּתיִמין

ֲהָדא . ְוָכל ִׁשיָתא ִּתּקּוִנין ַקְדָמִאין ִּדְבִּדיְקָנא ֵּביּה ְּכִליָלן. ְוִׁשְבִעין ִעיָבר
ְוִזְמִנין , ִמְכָלל ְּדִזְמִנין ְטִמיִרין, ָיׁשּוב. ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו, הּוא ִּדְכִּתיב

ָּדא הּוא . הּוא ְוֱאֶמת, ּוְבַהאי ִּדְלַתָּתא. הּוא יָׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו, ָהָכא. ִאְתַּגְּלָיין
   .ִּדְבַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקיןִּבְתֵרין ַּתּפּוִחין , ְּדָכִליל ִׁשיָתא, ִּתּקּונָא ְׁשִביָעָאה

ְוַתְליָין , ָנִפיק ַחד חּוָטא ְּדַׂשְעֵרי סֹוֲחָרֵניּה ְּדִדיְקנָא .ִּתּקּונָא ְּתִמינָָאה
ָקם ִרִּבי . ַאְתִקין ִּתּקּונָא ָּדא, יִר קּום ֶאְלָעָזר ּבְ . ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא

. ַוֲאִפיּלּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ָּבֵהיָכל, ַהֹּכל ָּתלּוי ְּבַמָּזל, ָּפַתח ְוָאַמר היֶאְלָעָזר ְּברֵ 
ְוִכי ַהֹּכל , ְוָהָכא ִאית ְלִאְסַּתְּכָלא, ִמָּלה ָּדא אֹוִקיְמָנא ְּבִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא

 .ְוַהֵהיָכל ָקדׁש, ְוַנְרֵּתקֹו ֹקֶדׁש, ֵסֶפר ּתֹוָרה ֹקֶדׁש, ָתֵניָנןוְ , ָּתלּוי ְּבַמָּזל
ְוֵסֶפר . ָהא ְּתַלת ִאיּנּון, ּוְכִתיב ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש

ְוַהּתֹוָרה ִנְּתנָה . ְוהּוא ָקדׁש, ְוַהֵהיָכל ֹקֶדׁש, ַנְרְּתקֹו ֹקֶדׁש, ָלֳקְבֵליהֹון. ּתֹוָרה
ׁש ְקדּוׁשֹותּבְ  ׁש ַמֲעלֹות. ָׁש ָׁשה, ְּבָׁש ׁש, ְּבָּיִמים ְׁש לּוחֹות , ּוְׁשִכיָנה ְּבָׁש

ּוְכִתיב , ְוִאיהּו ַּתְליָא ְּבַמָּזל, ַהֹּכל ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ַּתְלָיאוַוֲארֹון ְוֵהיַכל 
ֶלֱהֵוי ַּתְליָא ָּללּו ַמאן ְּדִאיהּו ִּבְקדּוׁשֹות הַ . ּוֵמאֹותֹות ַהָּׁשַמִים ַאל ֵּתָחּתּו

ַהאי חּוָטא ַיִּקיָרא , ֶאָּלא ָהִכי אֹוִקיְמנָא ְּבִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא. ְּבַמָּזָלא
ִמּׁשּום . ַמאי ַטְעָמא. ִאְתְקֵרי ַמָּזל, ְּדָכל ַׂשְעֵרי ְּדִדיְקָנא ַּתְלָיין ֵּביּה, ַקִּדיָׁשא

ַאף ַעל , ְוֵסֶפר ּתֹוָרה. ַהאי ַמָּזָלא ַּתְלָייןּבְ , ְּדָכל ָקְדֵׁשי קֹוָדִׁשין ְּדקּוְדַשָּיא
ֵּכיָון . ַּגב ְּדִאיהּו ָקדֹוׁש ָלא ָחל ָעֵליּה ֶעֶׂשר ִקדּוִׁשין ַעד ְּדָעִייל ָלֵהיָכל

ְּכַגְוונָא ָּדא ְּדָלא ִאְתְקֵרי . ִאְתְקֵרי ָקדֹוׁש ְּבֶעֶׂשר ְקדּוׁשֹות, ְּדָעִייל ָלֵהיָכל
ְּדִאיהּו , ַהֹּכל ָּתלּוי ְּבַמָּזל, ְוָתאנָא. ַחְּבָרן ֶעֶׂשר ְקדּוׁשֹותֶאָּלא ַּכד ִאתְ , ֵהיָכל

. ֲאַמאי ִאְתְקֵרי ַמָּזל. ל ַׂשֲעִרין ַּתְליָין ֵּביּהְּדכָ , ַהאי חּוָטא ַיִּקיָרא ַקִדיָׁשא
ִגין ָּכ ִאיהּו ּובְ . ּוַמְּזֵלי ִמֵּניּה ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ִמּׁשּום ְּדִמֵּניּה ַּתְלָיין ַמָּזֵלי

ַוֲאִפיּלּו ֵסֶפר ּתֹוָרה . ּוֵביּה ַּתְליָין ָּכל ִמֵּלי ְּדָעְלָמא ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ַּתְליָיא
ָלא ָנִפיק ִמְּכָלֵליּה ִעם ְׁשַאר ִקּדּוִׁשין , ְּדִמְתַעֵּטר ְּבֶעֶׂשר ְקדּוׁשֹות, ֶׁשָּבֵהיָכל

ִאְּתַּכְּבָשן חֹוֵביהֹון , ָחֵמי ְלַהאי ִּתּקּוָנאּוַמאן ְּד . ְוֻכְּלהּו ַּתְלָיין ְּבַהאי
ָאַמר ֵליּה ַרִּבי . ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִמַּקֵּמיּה ּוִמְתַּכְפיָין

  . ַעִּתיק ִמֹּכָּלא, ִּדיִשיןְּבִרי ְּבִרי ְלקּוְדָׁשא ְּדקַ , ִׁשְמעֹון
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ְוָלא נְָפִקין , ַׂשְעֵרי ִעם ִאיּנּון ַׂשְעֵרי ְּדַתְליָין ִמְתָעְרִבין .ִּתּקּונָא ְּתִׁשיָעָאה
ִאֵּלין ַׂשְעֵרי ְּדִמְתָעְרִבין , ָקם ִרִּבי ַאָּבא ְוָאַמר, קּום ִרִּבי ַאָּבא. ָּדא ִמן ָּדא

, ִמּׁשּום ְּדנְַפֵקי ִמּמֹוְתֵרי מֹוָחא. ִאְקרּון ְמצּולֹות יָם, ִעם ִאיּנּון ְּדַתְליָין
ָאַמר . ָּכל ָמאֵרי ְּדַתְבִעין חֹוֵבי ִּדְבֵני ָנָׁשא ּוִמְתַּכְפָיין, ְתָרא ְרִמיּוּוֵמַהאי ַא

  . י ְּתֵהא ְלַעִּתיק יֹוִמיןְּבִר , ַרִּבי ִׁשְמעֹון

ְוַחְּפָיין ִּבְגרֹונָא ְּתחֹות , נְַחִּתין ַׂשְעֵרי ְּתחֹות ִּדיְקנָא .ִּתּקּונָא ֲעִׁשיָרָאה
ּוָבאּו ִּבְמָערֹות , ָקם ִרִּבי ְיהּוָדה ָּפַתח ְוָאַמר. ְיהּוָדהקּום ִרִּבי . ִּדיְקָנא

ָהא , ִמְּפֵני ַּפַחד ְייָ . צּוִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמְּפֵני ַּפַחד ְיָי ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונוֹ 
י ִאיּנּון ַׂשְערֵ , ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונוֹ . ַּפַחד ְיָי ִאְתְקֵרי, ִאְתְיַדע ְּדַמאן ְּדִאיהּו ְלַבר

ִּתֵּתן ֱאֶמת , ִּתּקּונָא ֲעִׂשיָרָאה. ְּתֵרי, ְוִאְתְקרּון ֲהַדר ְּגאֹונוֹ , ִּדְתחֹות ִּדיְקנָא
  . ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ן ִניָמאְּדָלא נְַפֵקי ִניָמא ִמ  ,ְוַחד ָסר. ְלַיֲעֹקב

, י ִמָּכל ִסְטִריןּופּוָמא ִאְתְּפנֵ , ְּדָלא ַּתְליָין ַׂשְעֵרי ַעל ּפּוָמא .ִּתּקּונָא ִּדְתֵריָסר
ְּכָמה , ּוָתאְּבִגין ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ַטְרח, ְויִָאין ַׂשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה

ַּבֲאָתר ִּדינָא ַטְרחּוָתא . ִּדינָא. ַטְרחּוָתא ְּבַמאי ָקא ַמְייֵרי. ְּדִאְצְטִרי
ְוָהא ֹּכָּלא , יָנא ִאיּנּוןאֹו ִּד , ְוִכי ַׂשְעֵרי ְּדִדיְקָנא ִטְרָחא ִאיּנּון. ִאְׁשְּתַכח

ְּדָתאנָא . ִּפיןנֶאָּלא ְּדָלא ִאְתְטַרח ְּבִיּׁשּוָבא ְּדרּוָחא ִּדְזֵעיר ַא. ַרֲחֵמי ִאְתָחזּון
. ַמאי רּוָחא. ָנְׁשָבא רּוָחא, ֹקֶדׁש ֳקָדִׁשים, ֵמַהאי ּפּוָמא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה

ּוֵמַהאי רּוָחא ִמְתַלְּבִׁשין . ִּפיןניּה ְזֵעיר ַאְּדִמְתְלַּבש ּבֵ , רּוָחא ְּדִאיְּתַרק ֵּביּה
ִאְתְּפַרׁש ִלְתָּלִתין ְוִׁשְבָעה ֶאֶלף , ְוַכד ַההּוא רּוָחא נִָפיק. ָּכל ִאיּנּון ִּדְלַּתָּתא

ְוָכל ַמאן ְּדִאְתֲחֵזי ְלִאְתַלְּבָׁשא , ְוִאְתָּפַּׁשט ָּכל ַחד ִּבְלחֹודֹוי ְלַאְתֵריּה. ִעיָבר
ִמּׁשּום , ְוַעל ָּדא ַׂשֲעִרין ָלא ִאְׁשְּתָכחּו ַעל ּפּוָמא ַקִּדיָׁשא. ִאְתָלַּבׁשִמֵּניּה 

 .ּוְלָקְרָבא ַּבֲהֵדיּה, ְוָלא ָּבֵעי ִמָּלה ַאֲחָרא ְלִאְתָעְרָבא ֵּביּה, ְּדרּוֵחיּה נִָפיק
ְוהּוא . אְּדָלא ִאְתְּדַבק ָלא ְלֵעיָּלא ְוָלא ְלַתּתָ , ְוָדא הּוא ְטִמירּוָתא ְּדֹכָּלא

ְוָלא ֲהָוה , ָּדא הּוא ְּדָלא ִאְתָּתַּקן. ָסִתים ִּבְסִּתיָמא ִּדְסִּתיִמין ְּדָלא ִאְתְיַדע
ּוִמְתַלְּבִׁשין ֵּביּה , רּוָחא ְּדָנִפיק ְלַבר מההוא דלבר, ּוְבִגין ַּכ. ֵּביּה ִּתּקּונָא

. ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין ָלא ִאְתְּפַרׁשֲאָבל ְּבַהאי . ִאְתְקֵרי ֶּפה ְייָ , ְנִביֵאי ְמֵהיְמנֵי
ּוְבִגין ַּכ ַׂשֲערֹוי ְׁשִקיִלין סּוֲחָרנֵא . ְוֵלית ַמאן ְּדֵיַדע רּוֵחיּה ַּבר ִאיהּו

, ּוְבַהאי ִאְתְרִחיצּו ֲאְבֲהָתָנא. א ִאְתְּפֵני ִמָּכל ִסְטרֹויּופּומָ , ְּדפּוָמא
ַּבֲאָתר ְּדָכל ַׂשְעֵרי , ַׁשט ְלַכָּמה ִעיָבִריןְּדִמְתּפָ , ְלִאְתַלְּבָׁשא ְּבַהאי רּוָחא

ְּדִמָּכאן . ְוָדא הּוא ִּתּקּונָא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה ִּדְתֵריָסר ְׁשִקיִלין ְּבסֹוֲחָרנֹוי
ְתֵריָסר . ְתֵריָסר ְּתחּוִמין ְלַתָּתא. ִאְשֶּתְלָׁשלּו ְתֵריָסר ְּתחּוִמין ְלֵעיָּלא

ִנְׁשַּבְעָּת  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֲאֶׁשר. י ֲאָבָהָתאְּתחּוִמין לְתֵריָסר ִׁשְבטֵ 
  . ַלֲאבֹוֵתינּו

, ִּביָקָרא ָיָאה, ַּתְליָין ַׂשְעֵרי ִּדְתחֹות ִּדיְקנָא ִמָּכאן ּוִמָּכאן. ִּתּקּונָא ִּדְתֵליָסר
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ָבא ְוַחְּפיָין ַעד ַטּבּוָרא ְוָלא ִאְתַחְזָיין ֵמַאְנֵּפי ַּתְקרּו, ּוִביָקָרא ַׁשִּפיָרא
  . ּוִחין ַׁשִּפיָרן ִחָּווִריןַּבר ִאיּנּון ַּתּפ, ְּדבּוְסָמא

ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדַמאן ְּדִאְׁשְּתַכח ְּבַהאי ִאָּדָרא ַקִּדיָׁשא  ,ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון
 ַּדֲאנָן. ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּבָעְלָמא ֵּדין. ִעָּלָאה ַּדֲאָנן ֵּביּה

ֶאָּׁשא ִעָּלָאה ַאְסַחר ָלן ְוָהא ָּכל ִּתּקּוִנין ִעָּלִאין , ַיְתִבין ִּבְקדּוָׁשא ִעָּלָאה
ְוַהאי ִּתּקּונָא . ְוַאְסֲחרּו ְלדּוְכַתְייהּו ְוִאְתַעְּטרּו, ְּדִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא ִאְתָּתָקנּו

ֻּכְּלהּו ִמְתַּכְּסִפין ְלִמְזַקף  .ְּדֵביּה ֲאִחיָדן ֹּכָּלא, הָאהּוא ִּתּקּוָנא יָ , ִּדְתֵליָסר
ִמּנֵיּה ַּתְלָיין . ִּפין ֲאִחיָדןנִמּנֵיּה ַּתְלָיין ָּכל ִאיּנּון ְּדִבְזֵעיר ַא. ֵריָׁשא ָלֳקְבֵליּה
ְוִאיהּו . ּוֵביּה ְּכִליָלן, ְוָכל ִּגְנִזין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ְּגִניִזין ֵּביּה, ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין

ְּדַאְׁשִלים ְלָכל , ָּדא הּוא ִּתּקּוָנא ְׁשֵליָמָתא, ְּדִמְתַזָלא ִמֵּניּה ֹּכָּלא ַמָּזָלא
  . ָּדא ַאְׁשִלים ְלֹכָּלא, יןִּתּקּונִ 

ְוִאיּנּון . יֹוִמין ַקְדָמִאין ְּדַקְדָמֵאי, ִאֵּלין ִּתּקּוִנין ִאְקרּון ְיֵמי ֶקֶדם ,ָּתאנָא
, ִאֵּלין ְיֵמי ֶקֶדם, ְוָתאנָא. ִאְקרּון  ְיֵמי עֹוָלם, ִּפיןנְּדִאְׁשְּתָכחּו ִּבְזֵעיר ַא

. ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין, ֻּכְּלהּו ִמְתָּתְקָנן ְּבִתּקּונָא ְּדִדיְקָנא ְּדַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין
ְוָדא יֹוָמא ָלא ִאְתְּכִליל . ְּכָמה ְּדִאְּתַמר, ְוַהאי ִּדְתֵליָסר ָּכִליל ְלהֹון

ּוְבַההּוא ִזְמָנא ְּדִאְּתַער ַעִּתיק יֹוִמין . א הּוא ָּכִליל ֹּכָּלאֶאּלָ  ,ַּבֲהַדְייהּו
, ְּדֵביּה ַזִּמין ְלאֹוִקיר ִּדיְקֵניּה, ַההּוא ִאְתְקֵרי יֹום ֶאָחד, ְּבִתקּוִנין ִּדְלֵעיָּלא
. ָּלאהּוא ִּבְלחֹודֹוי ַיִּתיר ִמּכֹ . יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַלְייָ, ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב
ַּבֲאָתר ְּדִאית יֹום , ְּדָתנֵיָנן. ִאְתְקֵרי ִּבְׁשָמא ְיִדיָעאהּוא ְּד , הּוא ְּדָכִליל ֹּכָּלא

ְזַמן ְיֵהא ִּדְיָקָרא , ּוִמּׁשּום ְּדַההּוא ִזְמָנא. ִאית ַלְיָלה ְּדֵלית יֹום ְּבָלא ַלְיָלה
ְּדֵלית . י ָלא יֹום ְוָלא ַלְיָלהָלא ִאְתְקרֵ . ְוהּוא ִּבְלחֹודֹוי ִיְׁשְּתַּכח, ְּדִדיְקנָא

. ֶאָּלא ִמִּסְטָרא ִּדיָלן, ְוֵלית ַלְיָלה ִאְקֵרי. ֶאָּלא ִמִּסְטָרא ִּדיָלן, יֹום ִאְקֵרי
ּוִמֵּניּה , ָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתֲחֵזי ִמֵּניּה, ּוִמּׁשּום ְּדַהאי ִּתּקּוָנא ָּכִליל ֹּכָּלא

ִּדְנִהִרין , ְלָכל ִאיּנּון ִּדְלַּתָּתא. ֵליַסר ִעיָבר ַמּבּוִעיןָנִגיד ִמְׁשָחא ִּדְרבּוָתא ִלתְ 
, ִּבְתֵליָסר ִּתּקּוִנין ִאֵּלין ִאְתַּתְקָנא ִּדיְקנָא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה. ְּבַההּוא ִמְׁשָחא

ְתָחזּון ְוָלא אִ . ִמְתַּתְּקָנן ְונְַחָּתן ְלַכָּמה ִעיָבר, ְוִאֵּלין ִּתּקּוִנין ִּדְבַהאי ִּדיְקָנא
ֵלית ְּדיַָדע . ּוִמֹּכָּלא ִאְתַטָמרּו, ִמֹּכָּלא ַאְסִּתימּו, ֵהי ִמְתַּפְּׁשִטין ְוֵהי נְָפִקין

, ְּכָמה ְּדִאְּתַמר, ִּבְפִׁשיטּוָתא ִּדְלהֹון ֻּכְּלהֹון ְּכִליָלן, ֲאָתר ְלַהאי ַעִּתיָקא
ֲאִני ְיָי הּוא ְׁשִמי , יּה ִאְתְקֵריָעלֵ . ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר. ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע

א ֶאֵּתן א ֲאנְַחנּו. ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר  ּוְכִתיב ְוַעִּתיק . ּוְכִתיב הּוא ָעָׂשנּו ְו
ּוְכִתיב אֹוְד , ְיִתיב ְוָלא ְׁשִכיחַ . ְּבַאְתֵריּה ְיִתיב ְוֵלית ְיִדיַע ֵליּה. יֹוִמין ְיִתיב

   .ִתיאַעל ִּכי נֹוָראֹות ִנְפלֵ 

, ְּדַאּתּון ָחָמאן ֲעָלנָא, ַּכד ִאְתְּפִריס ְּפִריָסא ָּדא, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלַחְבַרָּייא
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ְוַחד ָּפרֹוְכָּתא . ּוְנִהירּו ְּבֲאָתר ָּדא, ֲאנָא ֲחֵמינָא ְּדַנְחּתּו ֹּכל ִּתּקּוִנין ְּבַגָּווה
  . ְלַאְרַּבע ִעיָבר, ַּבע ַסְמִכיןְּפִריָסא ְּבַאְר , ּבּוִצינָא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא

ּוְבַמְגרֹוְפָיא . ְוַחד ַמְגרֹוְפיָא ִּביֵדיּה, ַסְמָכא ַחד הּוא ָיִתיב ִמַּתָּתא ְלֵעיָּלא
ְוַנְחִּתין ָלּה ֵמֵעיָּלא , ּוִמְתַאֲחָדן ַּפְרָסא. ַאְרַּבע ַמְפְּתִחי ְּׁשִנינָן ִמָּכל ִסְטרֹוי

, ּוֵבין ַסְמָכא ְלַסְמָכא. ּוְתִליָתָאה ּוְרִביָעָאה, ְניָינָאְוֵכן ְלַסְמָכא ּתִ . ְלַתָּתא
ְּבַההּוא  ֲהִרין ְּבבּוִציָנא ִּדְגִליָפאֲאִחיָדן ִּתְמֵניָסר ַרְגֵלי ְּדַסְמִכי ּוִמְתנַ 

ַוֲהוּו , ַוֲחֵמינָא ִאֵּלין ִּתּקּוִנין ִּדְנִהִרין ָעָלּה. ְוֵכן ְלַאְרַּבע ִעיָבר. ְּפִריָסא
ְוַכד ֲהוֹו . ְלִאְתַעְּטָרא ּוְלִאְסַּתְּלָקא ָּכל ַחד ְּבַאְתֵריּה, ן ִמֵּלי ְּדפּוָמנָאְמַחָּכא

ָּכל ַחד ְוַחד ָסִליק ְוִאְתַעָּטר ְוִאְתָּתַּקן ְּבַההּוא ִּתּקּוָנא , ִמְתַּתְּקנָן ִמּפּוָמנָא
, ד ִמינָן ָּפַתח ּפּוָמאּוְבַׁשֲעָתא ְּדחַ . ִמָּכל ּפּוָמא ְּדַחד ִמיָנן, ְּדִאְתְּתַקן ָהָכא

ַההּוא ִּתּקּונָא ֲהָוה ְיִתיב ּוְמַחֶּכה ְלִמָּלה ְּדנִָפיק , ְלַתְּקנָא ְּבַההּוא ִּתּקּוָנא
, ְוָכל ַסְמִכין ִמָּכאן ּוִמָּכאן. ְּבדּוְכֵּתיּה ְוִאְתַעָּטר ּוְכֵדין ַסְּלָקא, ִמּפּוֵמיכֹון

ַּכָמה ְרִתיִכין ַקְייִמין . ְוַצְייִתין ְלַקֵּליכֹון, ּוַחָּדאן ַעל ְּדַׁשְמִעין ַמה ְּדָלא יְָדע
, ְּדֻכְּלהּו ִמֵּלי ְּדַנְפֵקי ִמּפּוֵמיכֹון, ַזָּכִאין ַאּתּון ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי. ָהָכא ְּבִגינֵיכֹון

 .ָטאן ִליִמיָנא ְוִלְׂשָמאָלאִמִּלין ַּכְׁשָרן ְּדָלא ַאסְ . ֻּכְּלהּו ִמִּלין ַקִּדיִׁשין
ַעד ְּדהּוא ַאְגָמר , ְוַצִיית ְלָהנֵי ִמֵּלי, ָׁשא ְּבִרי הּוא ַחֵּדי ְלִמְׁשַמעקּוְד ו

ָעַלְייכּו . ִּדי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי ֵּתיְמרּון ִזְמָנא ַאֲחָרא ָּכל ָהנֵי ִמֵּלי ַקִּדיִׁשין, ִּדינָא
ַמאי . ְיֵׁשִנים ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי הולך לדודי למישריםְוִחֵּכ ְּכֵיין ַהּטֹוב , ְּכִתיב

ַתְיכּו אֹוַרְייָתא ְּדֲאִפיּלּו ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי ְמַרְחָׁשן ִׂשְפָוו. ּדֹוֵבב ְׂשָפַתי ְיֵׁשִנים
, ִּפיןנְלִמְתָקן ִּתּקּונֹוי ִּדְזֵעיר ַא, ַהְׁשָּתא ִאְתָּתָקנּו ְוִאְתָּכְוונּו ַּדְעָּתא. ַקֵּמיּה

ַקִּדיָׁשא , ְּבִתּקּונֹוי ִמִתּקּונֵי ַעִּתיק יֹוִמין ְוֵהי ִיְתַלָּבׁש, ֵהי ִיְתָּתַּקן
, ְּדַהְׁשָּתא חֹוָבָתא ָעַלְייכּו. ְטִמיָרא ִמֹּכָּלא, ְטִמיָרא ִּדְטִמיִרין, ְּדַקִּדיִשין

  . ְלִמְגַזר ִּדינָא קּוְשָטָאה יֶָאה ְוַׁשִּפיָרא ּוְלַאְתְקנָא ָּכל ִּתּקּוִנין ַעל ּבּוְריֵיּהֹון
ְוִאְתָּפָׁשטּו ִּתּקּונֹוי . ִּפין ִאְתָּתָּקנּונִמִּתקּונֵי ַּדֲאִרי ַא, ִּפיןני ִּדְזֵעיר ַאִּתּקּונֵ

א ֵּביּה רּוָחא ִּדְטִמיָרא ְּדָכל פָ ַמְשלְ וְ , ַּבר ָנׁשדְּכֵחיזּו , ִמָּכאן ּוִמָּכאן
ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְוַעל ְּדמּות , ִּדְכִּתיב, ְּבִגין ְלֵמיַתב ַעל ּכּוְרְסָּייא. ְטִמיִרין

ְּכַמְרֵאה . ְּכַמְרֵאה ָאָדם ְּדָכִליל ָּכל ִּדיּוְקִנין. ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה
ְּכַמְרֵאה ָאָדם ְּדֵביּה ְסִתיִמין ָּכל ָעְלִמין ִעָּלִאין . ָאָדם ְּדָכִליל ָּכל ְׁשָמָהן

ִאְתַאָּמרּו ְוִאָּתְתָקנּו ַעד ְּדָלא ִאְבֵרי ְּכַמְרֵאה ָאָדם ְּדָכִליל ָּכל ָרִזין ְּד . ְוַתָּתִאין
  . ל ַּגב ְּדָלא ִאְתָקָּיימּוְוַאף עַ , ָעְלָמא

נֵי ָּבא, ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין ַעד ָלא ַזִּמין ִּתּקּונֹוי, ָּתאנָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא
, ַעד ְּדָדֵחי לֹון, ַקְּייֵּמיְוָלא ֲהוֹו ִמתְ , ּוְמַׁשֵער ַמְלִכין, ָּכנֵס ַמְלִכין, ַמְלִכין

ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוַאְצנַע לֹון ְלָבַתר ִזְמנָא
ְוֻכְּלהּו ָלא , ְּבֲאָתר ְּדָכל ִּדיִנין ִמְתַקְּייִמין ַּתָּמן, ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום. ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום



קיח וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

ַּתִּקין , ַּכד ִאְתָּתַּקן. א ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין ִאְתָּתַּקןַעד ְּדֵריָׁשא ִחָּוורָ . ִאְתָקָּיימּו
, ִמָּכאן אֹוִליְפָנא. ַּתִּקין ָּכל ִּתּקּוִנין ְּדִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ָּכל ִּתּקּוִנין ִּדְלַתָּתא

ְוִאי . ֵלית ַעָּמא ִמְתַּתְקָנא, ְּדָלא ִאְתָּתַּקן הּוא ְּבַקְדִמיָתא, ָּכל ֵריָׁשא ְּדַעָּמא
ִלין ָלא ַיכְ , ְוִאי ִאיהּו ָלא ִמְתַּתֵּקן ְּבַקְדִמיָתא. ֻּכְּלהּו ִמְתַּתְּקנָן, ִאיהּו ִמְתַּתָּקן

ָלא , ְּדַעד ָלא ִאְתָּתַּקן הּוא ְּבִתּקּונֹוי. ֵמַעִּתיק יֹוִמין. ְמנָָלן. ַעָּמא ְלִאְתַּתְּקָנא
ֲהָדא הּוא . ְוֻכְּלהּו ָעְלִמין ִאְתֲחָרבּו, ָנאִאְתְּתָּקנּו ָּכל ִאיּנּון ְּדָבעּו ְלִאְתַּתּקְ 

. ָרָזא ֲחָדא הּוא, ַוִּיְמלֹו ֶּבֱאדֹום. ַוִּיְמלֹו ֶּבֱאדֹום ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור, ִדְכִתיב
ָּתאנָא הּוא , ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור. ִמַּתָּמן, ְוַּתְלָיין, ָּמןֲאָתר ְּדָכל ִּדיִנין ִמְתַקְּטִרין ּתַ 

ִּדְבִגינֵיּה ִמְתַקְּטָרן ֶאֶלף ַאְלִפין ָמאֵרי , ַּתִּקיָפא ְדַתִּקיִפין, ת ִּדיָנאִּגְזרַ 
ְּכָמה . ְּכלֹוַמר ִּדין ָהָבה. ַמאי ִּדְנָהָבה. ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה. ִּדיָבָבא ִויָלָלה

ְּׁשָבא ֵּביּה ָלא ֵּכיָון ְּדָסִליק ְלִאְתיַ . ַלֲעלּוָקה ְׁשֵּתי ָּבנֹות ַהב ַהב, ְדַאְּת ָאֵמר
. ַמאי ַטֲעָמא. ְוכְֻּלהּו ָעְלִמין ִאְתֲחָרבּו, ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם, ָקִאים

ְוָיִכיל , ָּכִליל ֹּכָּלא, ְּדִתּקּונָא ְּדָאָדם ְּבִדיּוְקנֵיּה. ִמּׁשּום ְּדָאָדם ָלא ִאְתָּתַּקן
ָלא יִָכילּו . ָלא ִאְׁשְּתַכח, ָּדא ְּדָאָדם ּוְבִגין ְּדִתּקּונָא. ָּלא ְלִאְתיְַּׁשָבא ֵּביּהּכֹ 

ְוִאְתְּבָטלּו ַסְּלָקא ַּדְעָּת ְוָהא ֻּכְּלהּו ְּבָאָדם . ְוִאְתְּבָטלּו, ְלֵמיָקם ּוְלִאְתַיְּׁשָבא
ַעד ְּדֵייֵתי ִּתּקּונָא , ֶאָּלא ִאְתְּבָטלּו ְוִאְסַּתָּלקּו ֵמַההּוא ִּתּקּונָא. ִאְתְּכִליָלן

. ְוִאְתֲחָּזרּו ְלִקּיּוָמא ַאֲחָרא, ִאְתֵּגָלפּו ֻּכְּלהּו, ְוַכד ָאָתא ַהאי ִּדּיּוְקנָא .ְּדָאָדם
, ְוִאי ֵּתיָמא ְוָהא ְּכִתיב ַוָּיָמת. הֹון ָלא ִאְתְּבָסמּו ְּכָללּוִמּנְ , ִמְּנהֹון ִאְתְּבָסמּו

ְּדָנִחית ִמַּדְרָּגא ַקְדָמָאה  ֶאָּלא ָּכל ַמאן, ָלאו ָהִכי. ְּדִאְתְּבָטלּו ְלַגְמֵרי. ַוָּיָמת
ְּדָנַחת , ַוָּיָמת ֶמֶל ִמְצַרִים, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר. ָקאֵרי ֵּביּה ִמיָתה, ְּדֲהָוה ֵּביּה

ִאְתְקרּון ִּבְׁשָמָהן , ְוֵכיָון ְּדִאְתָּתַקן ָאָדם. ִמַּדְרָּגא ַקְדָמָאה ְּדֲהָוה ָקם ֵּביּה
ְוֻכְּלהּו ִאְתְקרּון . ַקְייִמין ְּבדּוְכַּתְייהּווְ , ִקּיּוָמא ֵּביּהְוִאְתְּבָסמּו ּבְ , ַאֲחָרִנין

ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו , ַּבר ַההּוא ִּדְכִּתיב ֵּביּה, ִּבְׁשָמָהן ַאֲחָרִנין ִמן ַקְדָמִאין
ִמּׁשּום ְּדָהֵני ָלא ִאְתְּבָטלּו . ַמאי ַטְעָמא. ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד ַּבת ֵמי ָזָהב

ְּדָלא ַסְּלָקא , ְּכַהאי ְּתָמָרא. ִמּׁשּום ְּדֲהָוה ְּדַכר ְונּוְקָבא. ר ַאֲחָרִניןִּכְׁשַא
ָלא ְּכִתיב , ּוְבִגין ָּכ ַהְׁשָּתא ְּדִאְׁשְּתָכחּו ְּדַכר ְונּוְקָבא. ֶאָּלא ְּדַכר ְונּוְקָבא

ד ְּדִאְתְּתַקן ִּדּיּוְקנָא עַ , ֲאָבל ָלא ִאְתיָָׁשבּו. ְוִאְתְקיָימּו, ְּבהּו ִמיָתה ְּכַאֲחָרִנין
ָמא ִאְתֲחָזרּו ְוִאְתְקיָימּו ְּבִקּיּו, ְוֵכיָון ְּדִאְתְּתַקן ִּדּיּוְקנָא ְּדָאָדם, ְּדָאָדם
  . ְוִאְתְייָשבּו, ַאֲחָרא
ַּתִּקין , ְלֶמְעַּבד ְיָקָרא ִליָקֵריּה, ַּכד ָסִליק ִּבְרעּוָתא ְּדֵריָׁשא ִחָּווָרא, ָּתאנָא
ְוִאְתָּפַּׁשט ִלְתַלת ְמָאה , ַחד ִניצֹוָצא, ְוַאִּפיק ִמּבּוִצינָא ְּדַקְרִּדינּוָתאְוַזִּמין 

, ְוָׁשאִרי ָנִפיק ֲאִויָרא ַּדְכיָא ּוִמְתַּגְלְּגָלא, ְוִניצֹוָצא ָקִאים. ְוִׁשְבִעין ִעיָבר
ּוְבַהאי ֲאִויָרא . ְלַאְרַּבע ִסְטִרין, ְוִאְתָּפַּׁשט ְוָנִפיק ַחד ּגּוְלַגְלָּתא ַּתִּקיָפא

ֶאָּלא . ֵּביּה ַסְּלָקא ַּדְעָּת. ְוָכִליל ֵּביּה, ִאְׁשְּתִאיב ִניצֹוָצא ְוִאְתֲאָחד, ַּדְכיָא
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ְוַהאי ֲאִויָרא , ַהאי ּגּוְלַּגְלָּתא ִאְתָּפַׁשט ְּבִסְטרֹוי, ּוְבִגין ַּכ. ִאְתָטַמר ֵּביּה
ְּבַהאי ּגּוְלַּגְלָּתא  ְּברּוָחא ְּדָגִניזהּוא ָטִמיר ִּדְטִמיִרין ְּדַעִּתיק יֹוִמין 

ַוֲאִויָרא ַּדְכיָא ָקִאים ָעֵליּה . ַוֲאִויָרא ִמְּסַטר ַחד, ִאְתָּפָׁשטּו ֶאָּׁשא ִמְּסַטר ַחד
ֶאָּלא ָלאו . ַמאי ֶאָּׁשא ָהָכא. ְוֶאָּׁשא ַּדְכָיא ָקִאים ֵמַהאי ְסָטר. ֵמַהאי ְסָטר
נִָהיר ְלָמאָתן , א ְּדִאְתְּכִליל ַּבֲאִויָרא ַּדְכיָאניצוצא ּדָ  ֲאָבל, הּוא ֶאָּׁשא

, ַהאי ּגּוְלַגְלָּתא, ּוְבִגין ָּדא, ְוִדיָנא ִמִּסְטרֹוי ִאְׁשְּתַכח, ְוִׁשְבִעין ָעְלִמין
  .ֵרי ּגּוְלַּגְלָּתא ַּתִּקיָפאִאְתְק 

ַנְטִלין ֲעלֹוי ְוַסְמִכין ְּד , ַיְתִבין ִּתְׁשָעה ַאְלֵפי ִרּבֹוא ָעְלִמין, ְּבגּוְלַּגְלָּתא ָּדא
. ְּדִאְתְמֵּלי ִמֵניּה ָּתִדיר, ָנִטיף ַטָּלא ֵמֵריָׁשא ִחיָּווָרא, ְּבַהאי ּגּוְלַּגְלָּתא. ֲעלֹוי

ְוהּוא ַטָּלא . ִנין ֵמיַתָּייא ְלַאֲחָּיָאהּוֵמַהאי ַטָּלא ְּדַאְנַער ֵמֵריֵׁשיּה ְזִמי
ִחיָּוור ְּבַגִוויּה ְּדָכִליל , ְטָרא ְּדֵריָׁשא ִחיָּוָראִמּסִ , ְּדִאְתְּכִליל ִּבְתֵרי ְּגָווֵני

ִאְתֲחֵזי ֵּביּה , ִּפיןנֻּכְּלהּו ִחיָּווֵרי ֲאָבל ַּכד ִאְתַייְּׁשָבן ְּבַהאי ֵריָׁשא ִּדְזֵעיר ַא
ָמָקא ְּבַגְוונָא ְוִאְתַחְזָייא ַּגְווָנא סּו, ְּכַהאי ְּבדֹוְלָחא ְּדִאיהּו ִחיָּוור. סּוָמָקא

ְוַרִּבים ִמְּיֵׁשנֵי ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו ֵאֶּלה ְלַחֵּיי , ּוְבִגין ַּכ ְּכִתיב. יָּווָראִח 
ְּבִגין ְּדִאְתֲחִזיאּו ְלַההּוא , ְלַחֵּיי עֹוָלם. עֹוָלם ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם

ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון . ְנִּפיןֲאִריָכא ְּדַא, ְּדַעִּתיק יֹוִמין אְּדָאֵתי ִמְסַטר, ִחיָּווָרא
ְוֹכָּלא ָּכִליל ְּבַההּוא . ִּפיןנְּבִגין ְּדִאְתֲחִזיאּו ְלַההּוא סּוָמָקא ִּדְזֵעיר ַא, עֹוָלם
ְוַההּוא ַטָּלא . ְּתֵרין ,אֹורֹות. ִּכי ַטל אֹורֹות ַטֶּל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַטָּלא

ַהאי . יָּווָרא ְוסּוָמָקאְּכְגָווֵני ִח . ְּדַתּפּוִחים ָנִטיף ָּכל יֹוָמא ְלַחְקָלא, ְּדָנִטיף
ּוֵמַהאי ֲאִויָרא . ְלַהאי ְסָטר ּוְלָהאי ְסָטר, ּגּוְלַּגְלָּתא ַאְנִהיר ִּבְתֵרי ְּגָווֵני

ּוְבִגין ַּכ ִאְתְקֵרי . ַחְמִׁשין ִרּבֹוא ָעְלִמיןלמאה וִאְתָּפָׁשטּו ַאְנּפֹוי , ַּדְכיָא
, ִאְתְּפָׁשטּו ַאְנּפֹוי ַוֲאִריִכין ְּבַההּוא ִזְמָנא, ּוְבַׁשֲעָתא ְּדִאְצְטִרי. ִּפיןנְזֵעיר ַא

ּוֵמַהאי . ְוָחיֵיס ְלָעְלָמא, ְּדַעִּתיִקין אְּבִגין ְּדַאְׁשַּגח ְּבַאְנּפֹוי ְּדַעִּתיקֵ 
ר ִחיַוְרָּתא ֲאגָ  ןְויֲָהִבי. ְלָכל ִאיּנּון ִּדְלַּתָּתא, ָנִפיק ַחד ִעיָבר, ּגּוְלַּגְלָּתא

ֶּבַקע . ְוָלֳקֵביל ָּדא. ְּתחֹות ַׁשְרִביָטא, ַּכד ָעאִלין ְּבחּוְׁשָּבָנא. ְלַעִּתיק יֹוִמין
ח ִאְׁשְּתכַ , ְוַהאי ֶּבַקע ֲאָגר ִחיַוְרָּתא. ַּכד ָעאִלין ְּבחּוְׁשָּבנָא, ַלגּוְלֹּגֶלת ְלַתָּתא

  .ִמֵּניּה ְלַעִּתיק יֹוִמין
, ְּדַׁשְרָייא מֹוָחא ְּבהּו, ַחָלִּלין ִאְׁשְּתָכחּו תלת ,ְלַּגְלָּתאַּבַחָּלֵליּה ְּדגּו

ֲאָבל ָלא ְקרּוָמא ְקִׁשיָׁשא ְסִתיָמא ְּכַעִּתיק . ּוְקרּוָמא ָּדִקיק ַחְפָּייא ָעַלְייהּו
 ֲהָדא. ַהאי מֹוָחא ִאְתְּפָׁשט ְוָנִהיר ִלְתָּלִתין ּוְתֵרין ְׁשִביִלין, ּוְבִגין ָּדא. יֹוִמין

ִּבְתַלת ַחָלִלין ְּדגּוְלַּגְלָּתא מֹוָחא , ְוָתאנָא .ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן, הּוא ִדְכִתיב
ְונִָפיק ֵמַההּוא , ִסְטִרין ארבעֵמַחָלָלא ַחד ִמְתְּבַקע ַחד ַמּבּוָעא לְ . ַׁשְרָייא

 .ָחְכְמָתאִביִלין רּוִחין ְּד ְּתָלִתין ּוְתֵרין ְׁש , מֹוָחא ְּדַׁשְרָייא ְּבַהאי ַחָּלָלא
ּוִמְתַּפְתִחין . ִמְתְּבַקע ּוִמְתָּפַׁשט ַחד ַמּבּוָעא ַאֲחָרא ,ֵמַחָלָלא ִּתְניָינָא
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. ִאְתַאֲחָדן ַחְמִׁשין יֹוִמין ְּדאֹוַרְייָתא, ֵמִאֵּלין ַחְמִׁשין ַּתְרִעין. ַּתְרִעין ַחְמִׁשין
ַזִּמין קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְּד , ַחְמִׁשין ֶאֶלף ָּדִרין. ַחְמִׁשין ְׁשִנין ְּדיֹוְבָלא

  . יּהּוְלַׁשְריָיא ּבֵ , ְלָאָתָבא רּוֵחיּה ֵליּה
ְּדַדְעָּתא ַׁשְרָייא , נְָפִקין ֶאֶלף ַאְלִפין ִאָּדִרין ְוַאְכַסְדָרִאין ,ֵמַחָלָלא ְּתִליָתָאה

א ּוֵבין ַהאי ְוַהאי ַחָּלָלא ָׁשֵרי ֲחָלֵליה ֵּבין ַהאי ַחָּללָ . ְוָדֵרי ְּבהּו, ָעַלְייהּו
, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָּכל ִאיּנּון ִאָּדִרין. ְוִאְתַמְּלָיין ִמְּתֵרין ִסְטִרין, ַחָּלָלא

ְלַהאי ִסְטָרא , ִמְתַּפְּׁשִטין ְּבָכל ּגּוָפא תלתְוִאֵּלין . ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָּמְלאּו
. ד ְּבהּו ּגּוָפא ִמָּכל ִסְטרֹויּוְבִאיּנּון ָאִחיד ָּכל ּגּוָפא ְוָאִחי. ּוְלַהאי ִסְטָרא

  . ַּפְּׁשָטן ְוִאְׁשַּתְּכָחןּוְבָכל ּגּוָפא ִאתְ 
ַּתְלָיין ֶאֶלף ַאְלֵפי ִרּבֹוא ְוִרּבֹוא ִרְּבָבן קֹוֵצי , ְּבגּוְלַּגְלָּתא ְּדֵריָׁשא ,ָּתאנָא

ְוֵלית חּוְׁשָּבָנא . ָדאּוִמְתָעְרִבין ָּדא ּבְ , ּוִמְסַּתְּבִכין ָּדא ְּבָדא, ְּדַׂשְעֵרי אּוָכָמן
ּוִמָּכאן ִאְתַאֲחָדן . ַּדֲאִחיָדן ֵּביּה ַּדְכָיין ּוְמַסֲאָבן, ְלִניִמין ְּדָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא

ְבָכל , ְּבָכל ִאיּנּון ִסְטִרין ְּדִאיּנּון ַּדְכָיין. ְּבַדְכיָא ִּבְמָסֲאָבא, ַטֲעֵמי אֹוַרְייָתא
ִמְּנהֹון . יְַתִבין קֹוֵצי ִמְסַּתְּבִכין ְוַתִקיִפין. ָאָבןְטִרין ְּדִאיּנּון ִמסְ ִאיּנּון סִ 
. יְַתִבין ִניִמין ִּתִלין ַעל ִּתִלין, ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ּוִמְנהֹון ַּתִּקיִפין, ְׁשִעיִעין

ָנא ְּבִתּקּוָנא ָיֶאה ְּבִתּקּו. ָמאֵרי נַַצח ְקָרִבין, ִמְתַלֲהָטן ְוַּתְלָיין ְּכִגיָּבר ַּתִּקיף
  . חּור ָּכֲאָרִזיםּבָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַׁשִּפיָרא ַּתִּקיָפא ַרְבְרִבין ְוַתִקיִפין

ֵמַהאי ִסְטָרא ְלַהאי , ְוַּתְלָיין ִּתִלין ַעל ִּתִלין, ִמְתַּתְּקִנין קֹוִצין ְּדַׂשְעֵרי
ְוָתאנָא . ִּליםְקוּוּצֹוָתיו ַּתְלּתַ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַעל ּגּוְלֹּגְלָּתא, ִסְטָרא

. ִּדְתַלת ַרֲהֵטי מֹוָחא, ִמּׁשּום ִּדְמִׁשיִכין ִמַּמּבּוִעין ַסִּגיִאין, ַיְתִבין ִּתֵלי ִּתִּלין
ּוִמְתָעְבִדין , ִאְתַמְּׁשָכן ַׂשְעֵרי ִּבְמִׁשיכּוָתא, ִמַּמּבּוָעא ַחָּלָלא ַחד ְּדגּוְלַּגְלָּתא

, ֵמַחָלָלא ִּתְנָיינָא. ְּדִאְתַמְּׁשָכן ֵמַהאי ַחָּלָלא, ִעיןְּדַּתְליָין ִמַּכָּמה ַמּבּו, ִּתִלין
, ְוִאְתַמְּׁשָכן ַׂשְעֵרי ֵמִאיּנּון ַמּבּוִעין ִּבְמִׁשיכּוָתא, ַנְפֵקי ַחְמִׁשין ַמּבּוִעין

, ֵמַחָלָלא ְּתִליָתָאה. ְּדַתְליָין ּוִמְתָעְרִבין ְּבקֹוִצין ַאֲחָרִנין, ְוִאְתָעְבִדין ִּתִלין
ְוִאְתַמְּׁשָכן ַׂשְעֵרי ִּבְמִׁשיכּוָתא , ְפֵקי ֶאֶלף ַאְלִפין ִאָּדִרין ְוַאְכַסְדָרִאיןנָ 

ְוכְֻּלהּו ְמִׁשיָכן ְּדִאְתַמְּׁשָכן . ִּתִּלין ַעל ִּתִּלין, ִציןּוְבִגין ָּכ ִאיּנּון קוֹ . ִמֻּכְּלהּו
ִניִמין ְוָכל ִאיּנּון קֹוֵצי ַּתְלָיין ְוָכל ִאיּנּון . ַחָלִלין ְּדמֹוָחא ְּדגּוְלַּגְלָּתאתלת ִמ 

ַהי ָאְזְנ ּוְׁשָמע, ּוְבִגין ָּכ ְּכִתיב. ְוַחְּפיָין ְלִסְטָרא ְּדאּוְדִנין . ַהֵּטה ֱא
ְוָכל . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְנהֹוָרא ַוֲחׁשֹוָכא, ַּתְליָין ְיִמינָא ּוְׂשָמאָלא, ּוְבַהאי ִּתִלין

  . ְוָלא ְּבַעִּתיָקא, איי ְּבהַ ְיִמינָא ּוְׂשָמאָלא ָּתלֵ 
ְּדִמְתַאֲחָדא ֵמַההּוא ָאְרָחא , ִאְתֲחֵזי ַחד אֹוְרָחא ָּדִקיק, ְּבַפְלגּוָתא ְּדַׂשְעֵרי

, ִאְתָּפְרָׁשן ִׁשית ְמָאה ּוְתֵליָסר ָאְרִחין, ּוֵמַההּוא ָאְרָחא. ְּדַעִּתיק יֹוִמין
ָּכל ָאְרחֹות ְיָי ֶחֶסד ְוֱאֶמת , ִּדְכִּתיב. ַרְייָתאְּדִאְתַּפְלגּון ְּבָאְרִחין ְּדִפקּוֵדי ְּדאוֹ 

ִמְתַאֲחָדן ֶאֶלף ַאְלִפין , ְּבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ָּתנָא. ֹוְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדֹוָתיוְלנ
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ּוֵמִאיּנּון . ְּדַּתְליָין ְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ֵמִאיּנּון ַּתִּקיִפין, ָמאֵרי ִּדיָבָבא ִויָלָלה
  . ְּבִגין ָּכ ִאית ְיִמינָא ְוִאית ְׂשָמאָלא, ן ָמאֵריהֹון ְּדַמְתְקָלאְׁשִעיִעי

ַּבר ַההּוא , ְוָלא ִמְתַּגְלָייא. ַאְׁשָּגחּוָתא ְּדַאְׁשָּגחּוָתא. ִמְצָחא ְּדגּוְלַּגְלָּתא
ַּכד , נָאְוָתא. ּוְלַעְּיינָא ְּבעֹוָבֵדיהֹון, ִּדְצִריִכין ַחָּייַבָּיא ְלִאְתַּפְּקָדא, ִזְמנָא

ְוָכל ָעְלָמא ְּבִדינָא , ִאְּתֲערּו ָּכל ָמאֵריהֹון ְּדִדינָא, ִאְתַּגְלָייא ַהאי ִמְצָחא
ַּכד ְסִליקּו ְצלֹוְתהֹון ְּדִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּמי ַעִּתיק , ַּבר ַהִהיא ַׁשֲעָתא. ִאְתְמַסר

ְונִָהיר ְּבַהאי , ְּדַרֲעִוין ַּגֵּלי ִמְצָחא ְּדַרֲעָוא, ּוָבֵעי ְלַרֲחָמא ַעל ְּבנֹוי, יֹוִמין
ְּדִמְתְּפָׁשט , ָנִפיק ַחד ַׂשֲעָרא, ְּבַהאי ִמְצָחא. ְוִאְׁשְּתִכי ִּדיָנא, יןּפִ נִּדְזֵעיר ַא

ִאְתֲעִביד ִמְצָחא , ְוַכד ִאְתְּפָׁשט. ֵּביּה ִמּמֹוָחא ְּדַאִּפיק ַחְמִׁשין ַּתְרִעין
ֲהָדא הּוא . ְלִאיּנּון ְּדָלא ִמְתַּכְּסֵפי ְּבעֹוָבֵדיהֹון, ְלַחָּייֵבי ָעְלָמא, ְּדַאְׁשָּגחּוָתא

ַׂשֲעָרא ָלא ָקִאים , ְוַתְניָא. ָיה ָל ֵמַאְנְּת ִהָּכֵלםּוֵמַצח ִאָּׁשה זֹוָנה הָ , ִדְכִתיב
. ְּבִגין ְּדִאְתַּגְלָייא ְלִאיּנּון ְּדַחִּציִפין ְּבחֹוַבְייהּו, ְּבַהאי ֲאָתר ְּדִמְצָחא

ְנִהיִרין , א ְּדִמְּתַער קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלִאְׁשַּתְעְׁשָעא ִעם ַצִּדיַקָּייאַׁשֲעתָ בוְ 
ְונִָהיר , ּוִמְתַּגְלָיא ִמְצֵחיּה, ִּפיןנְּבַאְנּפֹוי ִּדְזֵעיר ַא, ַאְנּפֹוִהי ְּדַעִּתיק יֹוִמין

, ָתא ְּדִדינָא ָּתֵליְוָכל ַׁשֲעָתא ְוַׁשעֲ . ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי ֵעת ָרצֹון, ְלַהאי ִמְצָחא
, ִאְתַּגְלָייא ִמְצָחא ְּדַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין, ִּפין ִאְתַּגְליָיאנְוַהאי ִמְצָחא ִּדְזֵעיר ַא

ִאְתָּפָׁשט ְּבָמאָתן ֶאֶלף , ַהאי ִמְצָחא, ָּתאנָא. ְוָלא ִאְתָעִביד,  ִּדינָאְוִאְׁשְּתִכי
ְוַכד ִאְתַּגְליָיא ִמְצָחא . ּוְכִליָלן ֵּביּה, ּהְּדִאְתַאֲחָדן ֵּבי, סּוָמֵקי ְּדסּוָמֵקי

ְוַכד ִאְתַּגְלָייא ִמְצָחא ְּדַרֲעָוא . ִאית ְרׁשּוָתא ְלֻכְּלהּו ְלַחָרָּבא, ִּפיןנִּדְזֵעיר ַא
ֶעְׂשִרין , ְוַתְניָא. ַּתְכִכיןְּכֵדין ֻּכְּלהּו ִמׁשְ , ְּדנִָהיר ְלַהאי ִמְצָחא, ְּדַרֲעִוין

ְוֻכְּלהּו ִאְקרּון נֶַצח ּוְבַאְתָוון , ֵּתי ִּדיִנין ִמְׁשַּתְּכִחין ְּבַהאי ִמְצָחאְוַאְרַּבע ּבָ 
ְוַהְיינּו ִּדְתנָן . ֶמַצח ְוִאית ֶנַצח ְּדִאיּנּון ְנָצִחים ְוִאית. הּוא ֶמַצח, ְרצּוִפין

 .ַאְתִרין ְיִדיָעןּבְ , ּוִמְתַּפְּׁשָטן ִמְּנהֹון ְּבגּוָפא, ְוִאיּנּון ְּבִמְצָחא. ֶנַצח ְנָצִחים
א ָאָדם , ַמאי ִּדְכִּתיב, ַּתְניָא א ִיּנֵָחם ִּכי  א ְיַׁשֵּקר ְו ְוַגם נֵַצח ִיְׂשָרֵאל 

ִזְמִנין , ָּכל ַההּוא ֶנַצח ְּדִאְתְּפַׁשט ְּבגּוָפא, ַהאי ָרָזא אֹוִקיְמָנא. הּוא ְלִהּנֵָחם
ַמאי . ִאי ַּתְייִבין, ְוָלא ָעִביד ִּדינָא ְוָתב ּוִמְתָחֵרט, ְּדָתֵלי ַעל ָעְלָמא ְלֵמיָדן

ֲאָבל ִאי . ְויִָכיל ְלִאְתָחְרָטא, ִמּׁשּום ְּדָקֵאי ְּבדּוְכָּתא ְּדִאְקֵרי ָאָדם. ַטְעָמא
ָלאו הּוא ִעיָּדן ַוֲאָתר , ִאְתֲחֵזי ְוִאְתַּגְלָייא ַהאי ֶנַצח, ְּבֲאָתר ְּדִאְתְקֵרי ֹראׁש

ְּדָהא ָלא , ִמּׁשּום ְּדָלא ֲהָוה ֵמֲאָתר ְּדִאְקֵרי ָאָדם. ַמאי ַטְעָמא. ְלִאְתָחְרָטא
ּוַבֲאָתר ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח . ֶאָּלא ִמְצָחא ִּבְלחֹודֹוי, ִאְתְּגֵלי ַּפְרצּוָפא ְוחֹוָטָמא

א ָאָדם הּוא ְלִהּנֵָחם ְּכנֶַצח ְּד . ָלא ִאְקֵרי ָאָדם, ַּפְרצּוָפא ִבְׁשַאר ּוְבִגין ָּכ 
  . י ּגּוָפאִּתּקּונֵ

ְּדַעל ִריֵסי , ְׂשִרקּוָתא ִּדְבַּגְבָּתא, ִמְׁשַּתְניָין ִמְּׁשָאר ַעְייִנין, ֵעינֹוי ְּדֵריָׁשא
ְוִאיּנּון ִּתּקּונָא , ַּתְליָין ִּתִּלין ַעל ִּתִּלין ְּדַׂשְעֵרי, ְמַּכֲחָלן ְּבאּוָּכֻמָתא, ַעְייִנין
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ּוִמְתַאֲחָדן ִמַּתְרַווְייהּו ֶׁשַבע ְמָאה ַאְלֵפי  ,ְּבֵריָׁשא ְּדִמְצָחא, ְּדַעל ַעְייִנין
, ַלֲהִטין ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ְמָאה ִרּבֹוא, ִּבְכסּוָתא ְּדַעְייִנין. ָמאֵרי ְּדַאְׁשָּגחּוָתא

ְוַאְׁשָגחּוָתא ְּדֵעיָנא ְּדַעִּתיק יֹוִמין . ְּדִמְתַאֲחָדן ִּבְגִביִנין ְּדִאיְנהּו ְּכסּוָתא
, ִאְתֲחֵזי ְּכַמאן ְּדִאְּתַער ִמְּׁשנֵָתיּה, ְבַׁשֲעָתא ְּדַסְּלִקין ִאיּנּון ְּכסּוָתאּו. ָעַלְייהּו

ְוִאְתָסָחן ְּבַחד ִחָּווָרא ְּדֵעינָא , ְוָחָמאן ְלֵעינָא ְּפִקיָחא, ְוִאְתַּפְּקָחן ֵעינֹוי
א ַקְדָמָאה ְּבִחָּוורָ . ַמאי ֶּבָחָלב. רֹוֲחצֹות ֶּבָחָלב, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָטָבא

ְוַעל ָּדא ַצֵּלי . ּוְבַהִהיא ַׁשֲעָתא ִאְׁשְּתַכח ַאְׁשָּגחּוָתא ְּדַרֲחֵמי. דעינא טבא
ְוִיְתָסחּון ְּבַההּוא , ְּדִיְפַקח ֵעינֹוי. ָהִקיָצה אדניעּוָרה ָלָּמה ִּתיָׁשן , ָּדִוד

ַּכְפיָין ְלהּו , הֹון ְּדִדיִניןָּכל ָמאֵרי, ְוָכל ִזיְמָנא ְּדֵעינֹוי ָלאו ִמְתַּפְקָחן. ִחָּווָרא
ִיְתָסָחן , ּוְבִזְמנָא ְּדִיְפַקח ֵעינֹוי. ּוְׁשַאר ַעִּמין ַׁשְלִטין ָעַלְייהּו, ְלִיְׂשָרֵאל

ְוָעִביד נּוְקִמין ִּבְׁשַאר , ְוִאְסְּתַחר ֵעיָנא. ְוַרֲחֵמי ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵעינָא ָטָבא
ָהִעיָרה ְלִאְתָסָחָאה ְּבַהִהיא . ָרה ְוָהִקיָצהָהִעי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַעִּמין

, ֵעינֹוי ַּכד ִאְתַּפְקָחן. ְלִאיּנּון ְּדַכְפיָין לֹון ָהִקיָצה ְלֶמְעַּבד נּוְקִמין. ִחָּווָרא
ֶאָּלא , ִחָּוור ָלא ִאְתְּגֵלי, ְּבסּוָמק ְואּוָכם ְוָירֹוק, ִאְתָחזּון ַׁשִּפיִרין ְּכָהֵני יֹוִנים

  . ְּבַההּוא ִחָּוור, ּוִמְסְּתָחאן ָּכל ִאיּנּון ַּגְווִנין, א ְּדִאְסָּתַּכל ְּבֵעינָא ָטָבאְּבִזְמנָ
ְּדנְַפֵקי . ָנְפִקין ִׁשְבָעה ַעְייִנין ְּדַאְׁשָּגחּוָתא, ּוֵמִאיּנּון ַּגְווִנין ְּדִמְתַּגְּליָין

ַמאן . ְבָעה ֵעינִָיםַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁש , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֵמאּוָכָמא ְּדֵעינָא
ְּדַסְמִכין , ָנְפִקין ִׁשְבָעה ְרִהיִטין, ִמּסּוָמָקא. אּוָכֻמָתא ְּדֵעינָא. ַאַחת ֶאֶבן

ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתַּפְּׁשָטא , ּוִמְתַלֲהִטין ְּבֶאָּׁשא ְּדִלְסַטר ָצפֹון, ִלְסַטר ְׂשָמאָלא
ִּכי ְיָי ֵעיָניו , א הּוא ִדְכִתיבְלַגָּלָאה ָאְרִחין ְּדַחָייַבָּיא ֲהָד , ְּבָעְלָמא

ָנְפִקין ִׁשְבָעה ְטִהיִרין ְּדִקְטָרא ְּדִלְסַטר , ִמירֹוָקא. ְּבָכל ָהָאֶרץ, ְטטֹותְמׁשוֹ 
ְלַגָּלָאה ָאְרִחין ְועֹוָבִדין ִּדְבנֵי , ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתַּפְּׁשָטא ְּבָעְלָמא, ָּדרֹוָמא

ְוַכד ִאְסְּתָחאן . ִּכי ֵעיָניו ַעל ַּדְרֵכי ִאיׁש, ְכִּתיבִּד , ֵּבין ַטב ֵּבין ִּביׁש, ָנָׁשא
ְלאֹוָטָבא ָעְלָמא , ִמְׁשַּתְּכִחין ֻּכְּלהּו ְלַאְׁשָּגָחא ְלָכל ָמאֵרי ְקׁשֹוט, ְּבִחָּווָרא
ְוַאְׁשַּגח . ֲהִוי ְלַטב ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ַאְׁשָּגחּוָתא ְּדַההּוא ִחָּווָרא. ְּבִגינֵהֹון

 ָרֹאה. ָרֹאה ָרִאיִתי, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּוָמָקא ְלַמאן ְּדָעאִקין ְלהּוְּבס
עּוָרה , ּוְבִגין ַּכ ְּכִתיב, ִמְּדָעִקין לֹון, ָרִאיִתי ְלַנְקָמא לֹון. ְלאֹוָטָבא לֹון

ְּתֵרי , ְוָהִקיָצה, עּוָרה. ָהִקיָצה ַאל ִּתְזַנח ָלֶנַצח אדניָלָּמה ִתיַׁשן 
  . ַרֲחֵמי ְונּוְקִמין. י ָטָבןְּתרֵ . ְּתֵרי ְּפִקיִחין. ָתאַאְׁשָּגחּו

ִמָּקֵמיּה ָלא , ָמִקיןסּוָמָקא ְּבגֹו סּוָמָקא ָּכִליל ְוָסִתים ָּכל סּו, ַּגְווָנא ַקְדָמָאה
 .ְוָאִקיף ֵליּה, ָטא אּוָכָמאַאְסַחר ַחד חּו, סֹוֲחָרנֵיּה ְּדַההּוא סּוָמָקא. ןִאְתָחז

ַחד ְזַמן ְלֶאֶלף , ְּכַאְבָנא ַחד ְּדָנִפיק ִמְּתהֹוָמא. אּוָכָמא, יָינָאַּגְווָנא ִּתנְ 
. ָאֵתי ִרְּגָׁשא ְוֻּתְקָפא ַעל ַיָּמא, ְוַכד נִָפיק ַהאי ַאְבנָא. ְּבַיָּמא ַרָּבא, ָׁשִנים

. ֵרי ִלְויָָתןְּדִאְק , ְוִאְׁשַּתְמעּו ְלנּונָא ַרָּבא, ְוַגְלַּגּלֹוִהי ַאְזִלין, ְוָקֵליּה ְּדַיָּמא
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. ְונִָפיק ְלַבר, ְוַהאי ַאְבָנא ִמְתַּגְלְּגָלא ְּבתּוְקָפא ְּדַיָּמא. ְונִָפיק ִמְּתהֹוָמא
ְוַכ ִהיא אּוָכמּוָתא ְּדֵעינָא . ְּדָכל אּוָכִמין ְסִתיִמין ָקֵמיּה, ְוִהיא אּוָכָמא

, יּה ְּדַההּוא אּוָכָמאְוסּוֲחָרנֵ . ְּדָכִליל ְוָסִתים ָּכל ְׁשַאר אּוָכִמין, אּוָכָמא
  . ְוָאִקיף ְלַההּוא אּוָכָמא, ַאְסַחר ַחד חּוָטא סּוָמָקא

ּוְבסֹוֲחָרֵניּה . ְּדָכִליל ְוָסִתים ָּכל ְירֹוִקין, ְירֹוָקא ִּדירֹוֵקי. ַּגְווָנא ְּתִליָתָאה
ַחד חּוָטא וְ . חּוָטא סּוָמָקא ִלְסַטר ַחד. ַאְסָחרּו ְּתֵרין חּוִטין, ְּדַההּוא ְירֹוָקא

ְוִאְסְתָחי , ְוַכד ִאְסְּתַחר ִחָּווָרא. ְוַאִּקיִפין ְלַההּוא ְירֹוָקא. אּוָכָמא ִלְסַטר ַחד
ָלא ִאְתֲחֵזי ַּבר וּוִמְׁשַּתְּקִעין ְלַתָּתא , ָּכל ִאיּנּון ַּגְווִנין ָלא ִמְׁשַּתְּכִחין, ֵעינָא

  . ְנִהיִרין ִמֵּניּה ָּכל ִאיּנּון ִּדְלַתָּתאּו. ְּדנִָהיר ֵמַעִּתיק יֹוִמין, ַההּוא ִחָּווָרא
ּוְבִגין ַּכ ִאְסְּתָלקּו ָּכל . ַּבר ַההּוא ִחָּווָרא ִּבְלחֹודֹוי, ְוֵלית ַּגְווָנא ִאְתַחְזיָיא

ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ְּדִאיּנּון ְּתאֹוִמין ַּכֲחָדא, ָמאֵריהֹון ְּדסּוָמָקא ְואּוָכָמא
ַמאי ִמן . ְּקצּובֹות ֶׁשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה ֶׁשּכָֻּלם ַמְתִאימֹותִׁשַּנִי ְּכֵעֶדר הַ 

. ֶׁשּכָֻּלם ַמְתִאימֹות. ֵמַההּוא ַאְסחּוָתא ְּדֵעיָנא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה. ָהַרְחָצה
ּוַמה ְּדָאַמר ִׁשַּנִי ְּכֵעֶדר . ְוִאְתַּדְּבָקן ָּדא ְּבָדא, ִמְתָעְרָבן ָּדא ְּבָדא

ְּכַההּוא , ִחָּווָרא ִּדְלהֹון, ְּכלֹוַמר. ְוַאְּת ַאְמַרת ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ,ַהְּקצּובֹות
ְוָדא ְזִמיִנין ְלִמְנַּדע . ַווְרָּתא ְּדֵעינָא ִעָּלָאהַּכד ַאְסָחן ְּבחִ , ִחָּווָרא ְּדַעְייִנין

. ַעִין ְּבַעִין ִיְראּוְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ִּכי , ְלֵמחֵזי ְּברּוָחא ְּדָחְכְמָתא, ַצִּדיַקָּייא
ּוְכֵדין , ּוְכִתיב ֲאֶׁשר ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה ַאָּתה ְייָ. ֵאיָמַתי ְּבׁשּוב ְיָי ִצּיֹון

ְוִאית ְּפִקיחּוָתא . ְוִאית ְּפִקיחּוָתא ְּדַעְייִנין ְלַטב. ִקיחּוָתא ְּדַעְייִנין ְלַטבּפְ 
א ָהָכא הָ  .ח ֵעיֶני ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּוְּפקַ , ְּכָמה ִּדְכִּתיב. ְּדַעְייִנין ְלִביׁש

ּוְכִתיב ֵעיֶני ִתְרֶאָנה ְירּוָׁשַלם נְָוה ַׁשֲאנָן ֹאֶהל ַּבל ִיְצָען ַּבל . ּוְלִביׁש, ְלַטב
  . ְּדָלא ִאְתָעִביד ָּדא ְּבָלא ָּדא. ִיַּסע ְיֵתדֹוָתיו ָלנֶַצח ָהא ָהָכא ְלַטב ּוְלִביׁש

ְוִכי . ַמהּו ֵעיֶני ִתְרֶאנָה ְירּוָׁשַלם נְָוה ַׁשֲאנָן, ְּדִסְפָרא נָא ִּבְצִניעּוָתאאּתָ 
ּוַבֲאָתר ְּדִאְׁשְּתַכח . ְוָהא ְּכִתיב ֶצֶדק יִָלין ָּבה, ם נְָוה ַׁשֲאנָן הּואיְירּוָׁשלַ 

ֶאָּלא ֵעיֶני ִתְרֶאנָה ְירּוָׁשַלם ָנְוה . ְוָלאו ַׁשֲאָנן הּוא, ָלאו ָׁשִקיט, ֶצֶדק
ֵעינָא . ְּדַההּוא ֵעינָא ָׁשִקיט ְוַׁשֲאַנן, ְלַעִּתיק יֹוִמין ִאְּתַמר, נְָוה ַׁשֲאָנן, נָןַׁשאֲ 

ּוְבִגין ַּכ . ְלַאְׁשָּגחּוָתא ַאֲחָרא, ֵעינָא ְּדָלא ָנִטיל ֵמַאְׁשָּגחּוָתא ָּדא, ְּדַרֲחֵמי
ָאַמר ְירּוָׁשַלם ְוָלא ּוַמה ְּד . ְוָלא ֵעיֶני, ד''ְּכִתיב ֵעיֶנ ִּתְרֶאיּנָה ָחֵסר יוֹ 

. ָּבה ּוְלַרֲחָמא ָעָלּהְּדִאְׁשְּתַכח , ְלַאְכְּפָייא ְלִדינָא, ָהִכי ִאְצְטִרי, ִצּיֹון
 דכתיב צדק ילין בה דבה אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי

ֶהי ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשנָה ְוַעד ַאֲחִרית ' ְּכִתיב ֵעיֵני ה, ְוָתאנָא  ,ָׁשנָהֱא
ֶהי ָּבּה' ֵעיֵני ה השתא בגין  ְלַטב ּוְלִביׁש בהְּפִקיחּוָתא ְּדַעְייִנין  וכדין ֱא

ִיְׁשְּתַּכח ָּבּה , דינא ורחמי ּוְלִזְמנָא ְּדָאֵתי, ימינא ושמאלא ודאית בה
ִמים ּוְבַרחֲ , ֵעינָא ְּדַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֵעינָא ַחד ְּדַרֲחֵמי



קכד וחטא הקרי' סדר תיקון לחילול ה

, ֶאָּלא ִאית ַרֲחֵמי. ַמהּו ְּגדֹוִלים, ֵּכיָון ְּדָאַמר ַרֲחִמים. ְּגדֹוִלים ֲאַקְּבֵצ
ַרֲחֵמי . ִאיּנּון ִאְקרּון ַרֲחִמים ְּגדֹוִלים, ַרֲחֵמי ְּדַעִּתיק ְּדַעִּתיִקין. ְוִאית ַרֲחֵמי

, ְּבֵצַרֲחִמים ְּגדֹוִלים ֲאקַ ּוְבִגין ָּכ ּובְ . ִאְקרּון ַרֲחִמים ְסָתם, ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין
  . ְּדַעִּתיק יֹוִמין

ָׁשָראן ְּתֵרין , ְּבסּוָמָקא ְואּוָכָמא, ִּבְתֵרין ַּגְווִנין ִמּנְַייהּו, ָּתאנָא ְּבָהנֵי ַעְייִנין
ָאִחית ְּתֵרין , ְוַכד ָּבֵעי קּוְדָׁשא ְּדקּוְדִׁשין ְלַרֲחָמא ַעל ִיְׂשָרֵאל. ִּדְמִעין
. יַָּמא ְּדָחְכְמָתא ִעָּלָאה. ַמאן יַָּמא ַרָּבא. ְלִאְתַּבְּסָמא ְּבַיָּמא ַרָּבא ,ִּדְמִעין

ּוְמַרֵחם ְלהּו , ְּכלֹוַמר ְּדִיְתְסחּון ְּבַנֲהָרא ְּבַמּבּוָעא ְּדנִָפיק ֵמָחְכָמָתא ַרָּבא
  . ְלִיְׂשָרֵאל
ְּבחֹוָטָמא . ר ַאְנִּפיןחֹוָטָמא ִּדְזֵעי, ָּתאנָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא. חֹוָטָמא

ָעָלה ָעָׁשן  ,ְתָּפְרָׁשא ִמָּלה ִּדְכִּתיבְּבַהאי חֹוָטָמא אִ . ִאְׁשְּתמֹוַדע ַּפְרצּוָפא
ְּדֵלית . ְוַגֲחֵלי ְּדנּוָרא, ִאְתְּכָללּו ֶאָּׁשא, ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְּבַהאי ְּתנָָנא, ְּבַאּפוֹ 

 ןְוֻכְּלהּו ִאְסְּתִליקּו ְונְָפֵקי. א ְּבָלא ְּתנָָנאְוָלא ֶאּׁשָ , ְּתנָָנא ְּבָלא ֶאָּׁשא
ְּדנִָפיק , ִּדְכִליָלן ְּבַהאי ְּתנָנָא, ַּכד ִאְתַחָּברּו ְּתַלת ִאֵּלין, ְוָתאָנא. ֵמחֹוָטמֹוי
ּוֵבין . ָמא ְוסּוָמָקאְוָנִׁשיב ְונִָפיק ְּתָננָא אּוכָ , ִאְתָקַמט חֹוָטָמא. ֵמחֹוָטָמא

, ְוִאי ֵּתיָמא ַאף ְוֵחיָמה ְּכִּתיב. ַאף ְוֵחיָמה ּוַמְׁשִחית, ְוָקֵריָנן ֵליּה. ְּגָוונֵיְּתֵרי 
ַמְׁשִחית , ְּדִאיּנּון ְּתָננָא אּוָכָמא ְוסּוָמָקא, ִּכי ָיגֹוְרִּתי ִמְּפנֵי ָהַאף ְוַהֵחיָמה

, ַהַּמְׁשִחיתַׁשֵחת . ִלְפנֵי ַׁשֵחת ְייָ ֶאת ְסדֹום ְוֶאת ֲעמֹוָרה, ִּדְכִּתיב. ְמָנא ָלן
. ְּבַהאי ְזֵעיר ַאְנִּפין, ָחֵמׁש ְּגבּוָראן ִאיּנּון, ְוָתאנָא. ְּבנּוָרא ָּדִליק מֹוְקָדא

. ְּבפּוָמא. ּוִמְתַּפְׁשָטאן ְּבחֹוָטמֹוי. ְוִאְסְּתָּלקּו ְלֶאֶלף ְוַאְרַּבע ְמָאה ְּגבּוָראן
ְּכִתיב  . ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ְייָ , ְּכִתיב ּוְבִגין ָּכ. ְּבֶאְצְּבִעין. ִּבָיִדין. ִּבְדרֹועֹוי

ַּכד , ֶאָּלא ָהִכי ָּתאָנא. ְל ְיָי ַהְּגדּוָלה ְוַהְּגבּוָרה, ּוְכִתיב ָהָתם, ָהָכא ְּגבּורֹות
, ְוֻכְּלהּו ְּגבּוָראן. ִאְתְקֵרי ְּגבּוָרה ֲחָדא, אִאְתַחְּבָראן ּכְֻּלהּו ְּגבּוָראן ַּכֲחדָ 

ְלָכל , ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ְמָאה ִרּבֹוא, ּוֵמַהאי ַּתְליָין. ְחָּתא ֵמחֹוָטמֹויְׁשִריָאן ְלנַ 
ַּתְלָיין ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ְמָאה , ּוְבַהאי ְּתָננָא ְּדַאִּפיק ֵמחֹוָטמֹוי. ַחד ִמַּנְייהּו

ּדֹור , ִּדְכִּתיב, ְוֻכְּלהּו ְּגבּוָראן ַּתְליָין ֵמַהאי חֹוָטָמא. ִּדְסַטר ְּגבּוָרה ָּדא
ֻּכְּלהּו , ְוַכד ָׁשאֵרי ְּגבּוָרה ָּדא. בורותיך יגידוְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשי ְוג
ִּכי , ְּכִתיב. ַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכתַעד ְּדנְַחָּתן ְללַ , ְּגבּוָראן ִמְתַלֲהָטן ְוָׁשָטאן

ֶאת ות ְיָי ֶאת ְסדֹום ּוְכִתיב ִלְפנֵי ַׁשחֵ . ַמְׁשִחיִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה
א , ֶאָּלא ָהִכי ָּתאנָא. ַוְייָ ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה, ּוְכִתיב. ֲעמֹוָרה

ְוֵהיַא . ת ַרֲחִמים ְלִמַּדת ַהִּדיןֶאָּלא ִּדְמַהְּפֵכי ִמּדַ ', ַּדָּיין ָלְרָׁשִעים ְוכּו
א ָׁשִניִתי, ְמַהְּפֵכי , ֶאָּלא ְּבָכל ִזְמָנא ְּדַעִּתיק ְּדַעִּתיֵקי. ְוָהא ְּכִתיב ֲאִני ְיָי 

. ַרֲחִמין ַרְבְרִבין ִאְׁשְּתָכחּו ְּבֹכָּלא, אִאְתַּגְליָ, ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין, ֵריָׁשא ִחָּווָרא
, ְוִכְבָיכֹול ַרֲחֵמי, ִּפין ְזִמיִניןנָּכל ַזְּייִנין ִּדְזֵעיר ַא, ּוְבַׁשֲעָתא ְּדָלא ִאְתַּגְליָיא
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, ַּכד ִאְתַּגְלָייא ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין, ְּדַתְנָיא. ַההּוא ַעִּתיָקא ְּדֹכָּלא, ד ִּדינָאָעִבי
ְוַרֲחֵמי . ְנִהיִרין, ֻּכְּלהּו ּבֹוִציֵני ְּדִאְתְקרּון ִּבְׁשָמא ָּדא, ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין

ְוָלא ִאְתנֲַהָרן , ְטִמיִריןּוְבַׁשֲעָתא ְּדָלא ִאְתְּגֵלי ְטִמיָרא ִּד . ִאְׁשְּתָכחּו ְּבֹכָּלא
. ַמאן ָּגִרים ְלַהאי ִּדינָא. ְוִאְתָעִביד ִּדיָנא, ִמְתָעִרין ִּדיִנין. ִאֵּלין ּבֹוִציֵני

ּוָמה . ּוְבִגין ָּכ ְמַהְּפִכין ַחָּייַבָּיא ַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין ְּדָלא ִאְתְּגֵלי
ּוַמְׁשַמע ִּדְכִּתיב ִמן . ִּפין ִאְּתַמרנִּבְזֵעיר ַא. ָּׁשָמִיםֵמֵאת ְיָי ִמן הַ , ְּדָאַמר ָהָכא

  . ְלַאָּפָקא ַמאן ְּדֵלית ֵּביּה ִּדינָא ְּכַלל. ַרֲחֵמי ְוִדינָא. ֵאׁש ּוַמִים, ַהָּׁשָמִים
, ָנִפיק ִּבְבִהילּו, ְוַכד ָׁשאֵרי ְּתנָנָא ְלַאָּפָקא. ַהאי חֹוָטָמא ְזֵעיר, ָּתאנָא

חֹוָטָמא , ּוַמאן ְמַעֵּכב ְלַהאי חֹוָטָמא ְּדָלא ָיִפיק ְּתנָָנא. ד ִּדיָנאְוִאְתָעבֵ 
 ,ְייָ , ְוַהְיינּו ָרָזא ְּדָתנֵינָן. י ֶאֶר ַאַּפִים ִמֹּכָּלאְּדהּוא ִאְקרֵ , ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא

ָּפִסיק , ֵרי ִזְמֵניְּבכְֻּלהּו ֲאָתר ִּדְׁשָמא ַאְדַּכר ּתְ . ְיָי ָּפִסיק ַטֲעָמא ְּבַגַווְייהּו
. ְׁשמּוֵאל ,ְׁשמּוֵאל. ַיֲעֹקב ,יֲַעֹקב. ַאְבָרָהם, ְּכגֹון ַאְבָרָהם, ַטֲעָמא ְּבַגַווְייהּו

ְּדָלא ָּפִסיק ַטֲעָמא , חּוץ ִמֹּמֶׁשה ֹמֶׁשה. ֻּכְּלהּו ָּפִסיק ַטֲעָמא ְּבַגַווְייהּו
ַקְדָמָאה ָלא , ְתָרָאה ְׁשִליםּבַ , ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם. ַמאי ַטְעָמא. ְּבַגַווְייהּו

, ּוְבִגין ַּכ ָּפִסיק ַטֲעָמא ְּבַגַווְייהּו, ְּדַהְׁשָּתא ְׁשִלים ְּבֶעֶׂשר ִנְסיֹונֵי, ְׁשִלים
ַקְדָמָאה , ַּבְתָרָאה ְׁשִלים, יֲַעֹקב ַיֲעֹקב. ֲהָוה ִאיהּו ִּכְדַקְדֵמיָתאְּדַהְׁשָּתא ָלא 

, ְועֹוד. ְוָׁשַראת ָעֵליּה ְׁשִכיְנָּתא, ָּבָּׂשר ְּביֹוֵסףְּדַהְׁשָּתא ִאתְ , ָלא ְׁשִלים
ִּבְתֵריַסר , ְּדַהְׁשָּתא ִאְׁשְּתִלים ְּבַאְרָעא ִאיָלָנא ַקִּדיָׁשא ְּכַגְוונָא ִּדְלֵעיָּלא

ַּבְתָרָאה , ּוְבִגינֵי ַּכ. ַמה ְּדָלא ֲהָוה ְּבַקְדִמיָתא, ְּבִׁשְבִעין ַעְנִפין, ְּתחּוִמין
, ְׁשמּוֵאל ְׁשמּוֵאל. ּוָפִסיק ַטֲעָמא ְּבַגַווְייהּו, ַקְדָמָאה ָלא ְׁשִלים, יםְׁשלִ 

, ַקְדָמָאה ָלא ְׁשִלים, ַּבְתָרָאה ְׁשִלים. ַמאי ַטְעָמא. ַטֲעָמא ָּפִסיק ְּבַגִויּה
ָלא , ֲאָבל ֹמֶׁשה ֹמֶׁשה. ְוקֹוֶדם ָלֵכן ָלא ֲהָוה ְנִביָאה, ְּדַהְׁשָּתא הּוא ְנִביָאה

ֵּתֶרא וַ , ִּדְכִּתיב. ְׁשִלים ֲהָוה, ְּדִמּיֹוָמא ְּדִאְתְיִליד, ְפִסיק ַטֲעָמא ְּבַגַווְייהּוַא
ַקְדָמָאה , ָּפִסיק ַטֲעָמא ְּבַגַּווְייהּו, ְייָ  ,אּוף ָהָכא ְייָ . אֹותֹו ִּכי טֹוב הּוא

ְלַנְחָּתא לֹון , רַּבֲאָתר ִּדינָא ָאמַ , ּוֹמֶׁשה. ַּבְתָרָאה ְׁשִלים ְּבֻכְּלהּו, ְׁשִלים
, ַּכָמה ֵחיָלא ְּדֹמֶׁשה, ְּדָהִכי ָּתנֵינָן. ַרֲחִמין ִלְזֵעיר ַאְנִּפין, ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא

ֹּכָּלא , ִּפיןנְוַכד ִאְתְּגֵלי ַעִּתיָקא ִּבְזֵעיר ַא. ְּדָאִחית ְמִכיָלן ְּדַרֲחֵמי ְלַתָּתא
ְּכָמה ְדַאְּת , ָוֶאָּׁשא ּוְתָננָא ָלא נִָפיק, יְוחֹוָטָמא ִאְׁשְּתכִ . ְּבַרֲחֵמי ִאְתָחזּון

ְּבַחד נּוְקָּבא , ִּבְתֵרין נּוְקִבין ְּדחֹוָטָמא, ְוָתאנָא. ֵמר ּוְתִהָּלִתי ֶאחָטם ָלָא
, ּוֵמָחד נּוְקָּבא. ּוִמְׁשַּתְּקָעא ְּבנּוְקָּבא ִּדְתהֹוָמא ַרָּבא, ָלִהיט, ָנִפיק ְּתנָָנא

ּוִמְתַלֲהָטא ְּבֶאֶלף ְוַאְרַּבע ְמָאה ָעְלִמין , אֹוִקיד ְּבַׁשְלהֹובֹויָנִפיק ֶאָּׁשא ְּד 
ֶאָּׁשא ְּדַאְכָלא . ִאְקֵרי ֵאׁש ְייָ , ּוַמאן ְּדָגִרים ְלָקְרָבא ְּבַהאי. ְּדִבְסַטר ְׂשָמאָלא

. ְדְּבָחאֶאָּלא ְּבֶאָּׁשא ְּדמַ , ְוַהאי ֶאָּׁשא ָלא ִאְתְּבָסם. ְואֹוִקיד ָּכל ְׁשַאר ֶאִּׁשין
  . ָלא ִאְתְּבָסם ֶאָּלא ִּבְתָננָא ְּדָקְרְּבנָא, ְוַהאי ְּתָננָא ְּדָנִפיק ִמּנּוְקָבא ַאֲחָרא
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ְּדֹכָּלא . ַוָּיַרח ְייָ ֶאת ֵריַח ַהִּניֹחחַ , ְּבִגין ַּכ ְּכִתיב, ְוֹכָּלא ַּתְליָיא ְּבחֹוָטָמא
ּוְבִגין ַּכ . ְוֶאָּׁשא סּוָמָקא, ְתנָָנאּבִ , ְלָאְרָחא ַהאי חֹוָטָמא, ְּבחֹוָטָמא ַּתְלָיין
ֶּפן . ְוָחָרה ַאִּפי. ְוָחָרה ַאף ְייָ . ַוִּיַחר ַאף ְייָ, ְוַהאי ִּדְכִּתיב. ִאְתַקָּבל ְּבַרֲעָוא

  . ְוָלא ְּבַעִּתיָקא, ִאְּתַמרִּפין נֹּכָּלא ִּבְזֵעיר ַא. ֶיחֶרה ַאף ְייָ
ַהי ָאזְ , ָּתאנָא ְנ ּוֲׁשַמע ַהאי ִאיהּו אּוְדנָא ְּדִאְתָעִביד ְּתחֹות ְּכִתיב ַהֵּטה ֱא
. ְואּוְדנָא ִאְתָעִביד ְּבִרׁשּוֵמי ְרִׁשיִמין ְלָגאו. ְוַׁשְעֵרי ַּתְלָיין ָעֵליּה. ַׂשְעֵרי

בגין דיתעכב קלא  ַמאי ַטְעָמא ְּבַעִקיָמא, ְּכָמה ְּדֲעִביד ַּדְרָּגא ְּבַעִקיָמא
ֵמַהאי ֲעִקיָמא , ְוָתאנָא .ַטב ּוִביׁש מוחא ביןיה מוחא ויבחין בבלאעלא 

ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים , ִּדְכִּתיב ְּבהּו, ַּתְלָיין ָּכל ִאיּנּון ָמאֵרי ְּדַגְדִפין, ִּדְבגֹו אּוְדִנין
ַחְלֵלי  תלתָנִטיף ִמ , ְּבגֹו אּוְדנָא. ל ְּכנַָפִים ַיִּגיד ָּדָבריֹוִלי ֶאת ַהּקֹול ּוַבעַ 

ָעיֵיל ָקָלא ְּבַההּוא , ּוֵמַההּוא ְנִטיָפא. ְלַהאי נּוְקָּבא ְּדאּוְדִנין, ְּדמֹוָחא
ִּכי , ִּדְכִּתיב, ָטב. ֵּבין ַטב ּוֵבין ִּביׁש, ְוִאְתְצִריף ְּבַההּוא ְנִטיָפא, ֲעִקיָמא

ְבַער ָּבם ֵאׁש ֹו ַוּתִ ַוִּיְׁשַמע ְייָ ַוִּיַחר ַאּפ, ִּדְכִּתיב, ִּביׁש. ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ְייָ
ְלַההּוא נּוְקָּבא ִּדְנִטיָפא , ַוֲעִקיָמא ָעֵייל ְלגוֹ . ְוַהאי אּוְדָנא ָסִתים ְלַבר. ְייָ 

ִויֵהא ָנִטיר ְוָסִתים , ְּדָלא ִיּפּוק ְלַבר, ְּבִגין ְלִמְכַנׁש ָקָלא ְלָגאו, ִמן מֹוָחא
ְּדַמאן ִּדְמַגֵלי , ְמַגֵלי ָרִזיןַווי ְלַההּוא ִּד . ְּבִגין ָּכ הּוא ָרָזא. ִמָּכל ִסְטרֹוי

ְוָלא ִיְּפקּון , ְּדִאְתְּתַקן ְלִמְכַנׁש ָרִזין. ָרִזין ְּכִאיּלּו ַאְכִחיׁש ִּתּקּונָא ִּדְלֵעיָּלא
ְוַׂשְעֵרי ִמְתַּגְלָיין ֵמַעל , ְּבַׁשֲעָתא ְּדַצְווִחין ִיְׂשָרֵאל ְּבָעאָקא ,ַּתְניָא. ְלַבר

. ְוָכַנׁש ְּבמֹוָחא, יל ָקָלא ְּבַההּוא נּוְקָבא ְּדָנִטיף ִמּמֹוָחאְּכֵדין ָעיֵ , אּוְדִנין
ְוָנִפיק ֶאָּׁשא ּוְתָננָא , ְוִאְתַחָּמם, ְוִאְתְזַער חֹוָטָמא. ְונִָפיק ְּבנּוְקֵבי ְּדחֹוָטָמא

ן ְוַעד ָלא ָנְפִקי. ְוָעִביד נּוְקִמין, בּוָראןּוִמְתָעִרין ָּכל ּגְ , ֵמִאיּנּון נּוְקִבין
א שּוָבַטׁש ְּבֵרי, ָסִליק ַההּוא ָקָלא ְלֵעיָּלא, ֵמִאיּנּון נּוְקִבין ֶאָּׁשא ּוְתנָָנא

א ְּבַההּו, ְונַָפק ִמְּנִחירֹוי ְּתנָָנא ְוֶאָׁשא, ְּדמֹוָחא ְוַנְגִּדין ְּתֵרין ִּדְמִעין ְמַעְּייִנין
ִאְתַמְּׁשָכאן ּוִמְּתָעָרן , ִניןַההּוא ָקָלא ְּדָעִייל ְּבאּוְד ְמ . ָקָלא ְּדנִָגיד לֹון ְלַבר

. ַוִּיְׁשַמע ְיָי ַוִּיַחר ַאּפֹו ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ְייָ, ּוְּבִגין ַּכ ְּכִתיב, ּכּוֵלי ַהאי
ַהי , נָאאּתָ . אלָ וֹ כִאְּתַער , ְּבַהִהיא ְׁשִמיָעה ְּדַההּוא ָקָלא ְּכִתיב ַהֵּטה ֱא

ְּדַּתְלָיין ְּבִאֵּלין , יּנּון ָמאֵריהֹון ְּדַגְדִפיןִׁשית ְמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא אִ  ָאְזְנ
ַמר ַהֵּטה ְיָי ָאְזְנ. ְוֹכָּלא ִאְתְקרּון ָאְזֵני ְייָ . אּוְדִנין ִּבְזֵעיר  ָאְזְנ, ּוַמה ְּדִאְ

ּוֵמַחְמִׁשין . ִמִּסְטָרא ְּדַחד ַחָּלָלא ְּדמֹוָחא ַּתְלָיין אּוְדִנין .ִּפין ִאְּתַמרנַא
ְּדנִָגיד ְוִאְתְּפַתח ְּבַההּוא , אית ַּתְרָעא ַחד, ן ְּדָנְפִקי ֵמַההּוא ַחָּלָלאַּתְרִעי

ְּדַחְמִׁשין ַּתְרִעין , ּוִמִּסְטָרא ְּדִאְתַּפְּׁשטּוָתא ְּדַההּוא ַחָּלָלא, נּוְקָּבא ְּדאּוְדנָא
, י ֵּביּה ְּבִחינָהאּוְדנָא ָקרֵ ועל דא בְ , ַּבֲאָתר ְּדִלָּבא ַׁשאֵרי, ִאְתַּפְּׁשט ְּבגּוָפא

בוחן לבות ווכתיב  ,דכתיב כי אזן מלין תבחן, ּוְבִלָּבא ָקֵרי ֵּביּה ְּבִחינָה
  . ִמּׁשּום ְּדֵמֲאָתר ַחד ִמְתַּפְּׁשִטין ,וכליות
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ַּכ , ְּכָמה ְּדאּוְדנָא ָּדא ַאְבִחן ֵּבין ַטב ּוֵבין ִּביׁש, ָּתאנָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא
ַרֲחֵמי . ְיִמיָנא ּוְׂשָמאָלא. ִבְזֵעיר ַאִּפין ִאית ִסְטָרא ְּדָטב ּוִביׁשְּד . ֹּכָּלא

. ְוַהאי אּוְדנָא ְּכִליל ְּבמֹוָחא ּוִמּׁשּום ְּדִאְתְּכִלל ְּבמֹוָחא ַּבֲחָלָלא ַחד. ְוִדיָנא
יָעה ּוִבְׁשִמ . ּוְבאּוְדָנא ָקֵרי ֵּביּה ְׁשִמיָעה. ִאְתְּכִליל ְּבָקָלא ְּדָעִייל ֵּביּה

. ִאְׁשְּתַכח ְּדֹכָּלא ְּבַחד ַמְתְקָלא ִאְתַקל .ָהֵבן, ְּכלֹוַמר ,ְׁשַמע. ִאְתְּכִליל ִּבינָה
  . ְלִמְׁשַמע ּוְלִאְסַּתְּכָלא ּוְלִמְנַּדע, ּוִמִּלין ִאֵּלין ְלָמאֵריהֹון ְּדָמאִרין ִאְתְיָהָבן

  
ְּדַכד , ַהאי ְקָרא ִאְׁשְּתמֹוַדע, יָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲע ָיֵראתִ  ְייָ , ְּכִתיב ,ָּתא ֲחֵזי

ְּכִתיב , ְוָקִאים ַעל ִּתּקּוִנין ִאֵּלין, ְויַָדע, ְוִאְסָּתַּכל, ָׁשַמע, ְנִביָאה ַקִּדיָׁשא
ִּפין נַהאי ִּבְזֵעיר ַא, ַקֵּמיּהמ אהּוא ָיאּות ְלַדֲחָלא ּוְלִאַתָּבר ַּתָּמן, ָיֵראִתי
ַהאי . ְיָי ָּפָעְל ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו. ַמה ְּכִתיב ַּכד ִאְסָּתַּכל ְוָיַדעו. ִאְּתַמר

, א ְּתֵרי ִזְמנֵי''ד הֵ ''ְּביוֹ , ְייָ , ְיָי , בֹּכל ֲאָתר ְּדִיְׁשְּתַכחד. ְלַעִּתיק יֹוִמין ִאְּתַמר
. ןְוַחד ְלַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקי, ִּפיןנַחד ִלְזֵעיר ַא, א''ד הֵ ''ְויּו, ת''אֹו ְּבָאֶלף ָּדלֶ 

. ְוָתנֵינָן ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ֵׁשם ָמֵּלא. ְוַחד ְׁשָמא ִאְקרּו, ּו ַחדְוַאף ַעל ַּגב ְּדֻכְּלה
ִהים ְוִדְזֵעיר , ְּדַהאי הּוא ֵׁשם ָמֵּלא ְּדַעִּתיק ְּדֹכָּלא. ְּבִזְמנָא ִּדְכִּתיב ְיָי ֱא

ְּכָמה , ֵרי ֵׁשם ָמֵּלאּוְׁשַאר ָלא ִאְק . ְוֹכָּלא הּוא ֵׁשם ָמֵּלא ִאְקֵרי. ַאְנִּפין
ִהים, ְּדאֹוִקיְמָנא ְייָ , ּוְבָכל ֲאָתר. ֵׁשם ָמֵּלא ִּבְנִטיעת ִּגְנָּתא, ַוִּיַּטע ְייָ ֱא

ִהים ַההּוא ִזְמנָא בוְ . ֹּכָּלא הּוא ִּבְכָלָלא, ְייָ  ,ְייָ . ִאְתְקֵריא ֵׁשם ָמֵּלא, ֱא
. ְלַעִּתיק יֹוִמין ִאְּתַמר, ֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּוְייָ ָּפָעְל ּבְ . ִאְּתָערּון ַרֲחִמין ְּבֹכָּלא

ְּדִאְקרּון , ִאיּנּון ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות, ְּבֶּקֶרב ָׁשִנים. ִּפיןנְזֵעיר ַא. ַמאן ָּפָעְל
ְׁשנֹות . ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ִאיּנּון ְיֵמי ֶקֶדם. ְוָלא ִאְקרּון ְׁשנֹות עֹוָלם, ְיֵמי ֶקֶדם

. ָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ַמאן ָׁשִנים, ְוָהָכא ְּבֶקֶרב ָׁשִנים. ִאֵּלין ְיֵמי עֹוָלםעֹוָלם 
ְּדָכל ְנִהירּו ִּדיֵליּה ֵמִאיּנּון ָׁשִנים . ִּפיןנַחֵּייהּו ִלְזֵעיר ַא. ַחֵּייהּו ְלַמאן

ְלַההּוא , ִּתְזּכֹורְּברֹוֶגז ַרֵחם . ּוְבִגין ָּכ ָאַמר ַחֵּייהּו, ַקְדמֹוִנּיֹות ִאְתָקָּיימּו
ְלַמאן ְּדָבֵעי , ְּדֵביּה ִאְּתַער ַרֲחִמין ְלֹכָּלא, ֶחֶסד ִעָּלָאה ְּדַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין

  . ּוְלַמאן ְּדיֵאֹות ְלַרֲחָמא, ְלַרֲחָמא
ּוְלָכל ִאֵּלין ְּדָעָלנָא , ַאְסַהְדנָא ָעַלי ְׁשַמיָא, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָּתאנָא

ּוְבגֹו , ְוַחָּדאן ְּבִלָּבִאי ִמָּלי. ְּבכְֻּלהּו ָעְלִמין, ְּדַחָּדאן ִמִּלין ִאֵּלין. ַקְייִמין
ְוָגִניז ְלהּו ַעִּתיָקא , ְוַסְּלִקין, ִמְתַטְּמִרין, ָּפרֹוְכָּתא ִעָּלָאה ִּדְפִריָסא ֲעָלָנא

, ֲהוֹו ַיְדִעין ַחְבַרָּיא ָלא, ְוַכד ָׁשֵרינָא ְלַמְּלָלא. ָּגִניז ְוָסִתים ִמֹּכָּלא, ְּדֹכָּלא
. ַזָּכָאה חּוָלֵקיכֹון ַחְבַרָּייא ְּדָהָכא. ְּדָכל ָהֵני ִמִּלין ַקִּדיִׁשין ִמְתָעִרין ָהָכא

  . ְּבָעְלָמא ֵּדין ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ְוַזָּכָאה חּוָלִקי ִעְּמכֹון
ֵהיֶכםְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבְיָי , ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר ַמאן ַעָּמא ַקִּדיָׁשא . ֱא

ּוְכִתיב ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם , ִּדְכִּתיב ּבהּו ַאְׁשֶרי ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹו, ְּכִיְׂשָרֵאל
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. ִמּׁשּום ְּדִאְתַּדְּבקּוָתא ִּדְלהֹון הּוא ִּבְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ְּבָעְלָמא ֵּדין. ְייָ 
ֵמַההּוא ְצרֹוָרא , ְּדָהָתם ָלא ִמְתָּפְרָׁשן ִמֵּניּה. אּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי ַיִּתיר ֵמָהכָ 

ְוָלא ְּכִתיב , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבְייָ , ִּדְצִריִרין ֵּביּה ַצִּדיַקָּיא
  . ֶאָּלא ַּבְיָי ַמָּמׁש, ְייָ לַ  ַהְּדֵבִקים 

ָסִתים ְוָטִמיר , ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ,ַּכד נִָחית ִמן ִּדיְקָנא יִַּקיָרא ִעָּלָאה ,ָּתאנָא
ִאְתָּתַּקן ִּדיְקנָא . ִּפיןנְלִדיְקָנא ִּדְזֵעיר ַא, ִמְׁשָחא ִּדְרבּות ַקִּדיָׁשא, ִמֹּכָּלא
 ּוְבַׁשֲעָתא ְּדָנִהיר ִּדיְקָנא ַיִּקיָרא ְּדַעִּתיָקא. ְּבִתְׁשָעה ִּתּקּוִנין, ִּדיֵליּה

ַנְגִּדין ְּתֵליַסר ַמּבּוִעין ְּדִמְׁשָחא , ִּפיןנְקנָא ִּדְזֵעיר ַאְּבַהאי ִּדי, ְּדַעִּתיִקין
ּוִמֵּניּה . ֶעְׂשִרין ּוְתֵרין ִּתּקּוִנין, ּוִמְׁשַּתְכִחין ֵּביּה. ְּבַהאי ִּדיְקנָא, ִעָּלָאה
א ִּדיְקנָ  אמַ יּת יְואִ . ִּדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא דאורייתאֶעְׂשִרין ּוְתֵרין ַאְתָוון , ַנְגִּדין

ֹמה ֶאָּלא ְלָחָייו, ָלא ִאְׁשְּתַכח א ָאַמר ְׁש ֶאָּלא ָהִכי ָּתאָנא ִּבְצִניעּוָתא . ְו
ַההּוא ִמָּלה ֲהִוי . ְוָלא ִאְדַּכר ְוָלא ִאְתַּגְלָייא, ָּכל ַמה ְּדַאְטָמר ְוָגִניז, ְּדִסְפָרא

ְוִדיְקנָא ִמּׁשּום ְּדהּוא . יזּוְבִגין ָּדא הּוא ָסִתים ְוָגנִ , ִעָּלָאה ְוַיִּקיָרא ִמֹּכָּלא
 .ְוָלא ִאְתַּגְלָייא, ְקָרא ַּגְנֵזיּה, ְויִַקירּוָתא ִמָּכל ַּפְרצּוָפא, ְׁשָבָחא ּוְׁשֵלימּוָתא

ַהאי ִּדיְקָנא ְּדִאיהּו ְׁשֵלימּוָתא ְּדַפְרצּוָפא ְוַׁשִּפירּוָתא ִּדְזֵעיר , ְוָתאנָא
ַמאי . א ְּדבּוְסָמאתְּבַתְקרֹובָ , ְוָסִליק ְוָחֵפי ְוָנִחית, ָנִפיק ֵמאּוְדנֹוי, ִּפיןנַא

ְּבִתְׁשָעה . ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ְלָחיָיו ַּכֲערּוַגת ַהּבֹוֶׂשם. א ְּדבּוְסָמאתַּתְקרּובָ 
ִמַּתְתְקנָא , ְּבַׂשֲעֵרי אּוָכֵמי. ִאְתָּתַּקן ַהאי ִּדיְקנָא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין, ִּתּקּוִנין

  . ָרִזיםָּבחּור ָּכאֲ , ִּדְכִּתיב. ְּכִגָּבר ַּתִּקיף ַׁשִּפיר ְלֵמֱחֵזי. ִּפירְּבִתּקּוָנא ׁשַ 
ְונִָפיק ַההּוא ִניצֹוָצא ּבּוִצינָא , ְמַּתְתָּקן ַׂשֲעָרא ִמְּלֵעיָּלא. ִּתּקּונָא ַקְדָמָאה

, ֲעָרא ְּדֵריָׁשאּוָבַטׁש ִּבְתחֹות ׂשַ , ְונִָפיק ִמְּכָלָלא ַּדֲאִויָרא ַּדְכָיא, ְּדַקְרִּדינּוָתא
, יֵמיְוָנִחית ִמַּקֵּמי ִּפְתָחא ְּדאּוְדִנין ִניֵמי ַעל נִ . ִמְּתחֹות קֹוִצין ְּדַעל אּוְדִנין

  . ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא
ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא , ְוָסִליק ֵמֵריָׁשא ְּדפּוָמא, ָנִפיק ַׂשֲעָרא .ִּתּקּונָא ִּתְניָינָא

, ִניִמין ַעל ִניִמין, ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא, ִחית ִמְּתחֹות ּפּוָמאְונָ . ְּדִפְתָחא ְּדפּוָמא
  . ִתּקּוָנא ַׁשִּפיָראּבְ 

, ִמְּתחֹות ְּתֵרין נּוְקִבין, ֵמֶאְמָצִעיָתא ִּדְתחֹות חֹוָטָמא .ִּתּקּונָא ְּתִליָתָאה
ּוְׁשַאר , ָחאַמְליָין ְלַההּוא ָאְר , ְוַׂשֲעִרין ְזִעיִרין ַּתִּקיִפין, ָנִפיק ַחד ָאְרָחא

ְוָאְרָחא . סֹוֲחָרֵניּה ְּדַההּוא ָאְרָחא, ּוֵמַהאי ִּגיָסא, ַׂשֲעִרין ַמְליָין ֵמַהאי ִּגיָסא
ְּדנִָחית ַעד ֵריָׁשא , ֶאָּלא ַההּוא ָאְרָחא ִּדְלֵעיָּלא, ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַתָּתא ְּכַלל

  . ן ְׁשִקיָעא ַההּוא ָאְרָחאְוַתּמָ , ְּדִׂשְפָוון
י ְּדִתְקרֹוָבא ְוָסִליק ְוָחֵּפי ְּבִעְלעוֹ , ְוִאְתָּתַּקן, נִָפיק ַׂשֲעָרא .נָא ְרִביָעָאהִּתּקּו

  . ְּדבּוְסָמא
, ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ְוִאְתַחְזָיין ְּתֵרין ַּתּפּוִחין, ָּפִסיק ַׂשֲעָרא .ִּתּקּונָא ֲחִמָׁשָאה
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, אָתן ְוִׁשְבִעין ָעְלִמיןּוִמְתַלֲהָטן ְּבמָ . סּוָמָקן ְּכַהאי ַוְרָדא סּוָמָקא
  ְּדִמְתַלֲהִטין ִמַּתָּמן 

ְוַּתְלָיין ַעד , ָנִפק ַׂשֲעָרא ְּכַחד חּוָטא ְּבַסֲחָרֵניּה ְּדִדיְקנָא .ִּתּקּונָא ְׁשִתיָתָאה
  . ְוָלא ָנִחית ַעד ַטּבּוָרא, ֵריָׁשא ְּדֵמעֹוי

ּופּוָמא ִאְתְּפנֵי ִמָּכל , ָמאְּדָלא ַּתְליָין ַׂשְעֵרי ַעל ּפּו .ִּתּקּונָא ְׁשִביָעָאה
  . ִתּקּונָא ְסחֹור ְסחֹור ֵליּהְוַיְתִבין ַׂשְעֵרי ּבְ . ִסְטרֹוי

ְּדָלא , ִּדְמַחְּפָיין ְקָדָלא, ְּדנְַחִּתין ַׂשְעֵרי ִּבְתחֹות ִּדיְקָנא .ִּתּקּונָא ְּתִמינָָאה
  .ַמְליָין ִמָּכל ִסְטרֹוי. יןִניִמין ַעל ִניִמ , ֻּכְּלהּו ַׂשְעֵרי ְּדִקיִקין. ִאְתַחְזיָא

ַעד ִאיּנּון , אתמשכן ַׂשְעֵרי ּכְֻּלהּו ְּבִׁשּקּוָלא ְמַעְּליָיאְּד  .ִּתּקּונָא ְּתִׁשיָעָאה
ָמאֵרי ָנַצח , ִּקיףְּכַחד ִּגיָּבר ּתַ , ֻּכְּלהּו ְּבִׁשּקּוָלא ַׁשִּפיר. ַׂשְעֵרי ְּדַתְליָין

ַנְגִּדין ְוָנְפִקין ִתְׁשָעה ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות , ֵּליןְּבִתְׁשָעה ִּתּקּוִנין אִ . ְקָרִבין
ִתְׁשָעה ִּתּקּוִנין . ַנְגִּדין ְלָכל ִאיּנּון ִּדְלַּתָּתא, ּוֵמַההּוא ְמַׁשח ְרבּות. ִּדְלֵעיָּלא

י ִּגיָּבר ִאְתְקרֵ , ּוִבְׁשֵלימּות ִּתּקּונָא ְּדִדיְקנָא ָּדא. ִאֵּלין ִאְׁשְּתָכחּו ְּבִדיְקנָא ָּדא
ַּתְליָיא ֵּביּה ְּגבּוָרה , ְּדָכל ַמאן ְּדָחֵמי ִּדיְקָנא ַקְּייָמא ְּבִקּיּוֵמיּה. ַּתִּקיף

  . ִּפיןנַעד ָּכאן ִּתּקּונָא ְּדִדיְקנָא ִעָּלָאה ִּדְזֵעיר ַא. ַּתִקיָפא
ּונָא ְּדִדיְקנָא קּום ְּבִרי ַסְלֵסל ִּתּק, ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה

ִמן ַהֵּמַצר , ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרִּבי ֶאְלָעָזר. ְּבִתּקּונֹוי ִאֵּלין, דמלכא ַקִּדיָׁשא
ָהָכא ִתְׁשָעה , ָּתָנא. ַעד ִמְּבטֹוַח ִּבְנִדיִבים ,ָקָראִתי יָּה ָעָנִני ַבֶמְרָחב יָּה

ְּבִגין ְלנְַצָחא , ְצְטִרי ָּדִוד ַמְלָּכאְלָהֵני ִּתּקּוִנין אִ . ִּתּקּוִנין ִּדְבִּדיְקָנא ָּדא
, ֵּכיָון ְּדָאַמר ָהֵני ִתְׁשָעה ִּתּקּוִנין ,ָּתא ֲחֵזי. ְוִלְׁשַאר ַעִּמין, ַמְלִכיןִלְׁשַאר 

ָהֵני ִּתּקּוִנין , ָאַמר. ְלָבַתר ָאַמר ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְייָ ִּכי ֲאִמיַלם
ּוְבִתּקּוָנא ְּדִדיְקנָא . ִמּׁשּום ְּדָכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני. ְטִריְכנָאְלַמאי ִאצְ , ַּדֲאֵמיָנא

ב ֲהָדא הּוא ִדְכִתי, ַאֵשִצינּון ִמן ָעְלָמא, ְּדִאיּנּון ֵׁשם ְייָ , ִתְׁשָעה ִּתּקּוִנין, ָּדא
, ָאַמר ָּדִודִּתְׁשָעה ִּתּקּוִנין , נָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָראאְותָ . ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם

ְוִאי . ּוְתַלת ָאָדם, ְּדִׁשית ְׁשָמָהן ֲהווֹ . ִׁשיָתא ִאיּנּון ִּבְׁשָמא ַקִּדיָׁשא, ָהָכא
ָנא ִׁשיָתא אּתָ . ִדיִבים ִּבְכַלל ָאָדם ֲהווֹ ְּדָהא נְ , ְּתָלָתא ֲהווֹ . ֵּתיָמא ְּתֵרין ִאיּנּון

ְיָי ִלי . ְּתֵרין, ָעָנִני ַבֶמְרָחב יָּה. ַחד, ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי יָּה: ִּדְכִּתיב, ְׁשָמָהן
טֹוב . ֲחִמָּׁשה, טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְייָ . ַאְרַּבע, ְיָי ִלי ְּבעֹוְזָרי. ְּתַלת, א ִאיָרא

א ִאיָרא ַמה יֲַעֶׂשה ִלי : ִּדְכִּתיב, ָאָדם ְּתַלת. ִׁשיָתא, ַלֲחסֹות ַּבְייָ  ְיָי ִלי 
טֹוַח טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי ִמּבְ . ְּתֵרי, ָי ִמְּבטֹוַח ָּבָאָדםטֹוב ַלֲחסֹות ַּביְ . ַחד, ָאָדם

ָלא , ִּדְבָכל ֲאָתר ְּדִאְדַּכר ָאָדם ָהָכא, ְוָּתא ֲחֵזי ָרָזא ְּדִמָּלה. ְּתַלת, ִּבְנִדיִבים
 ֶאָּלא, ִמּׁשּום ְּדָלא ִאְקֵרי ָאָדם. ְּדָהִכי ִאְתֲחֵזי. ִאְדַּכר ֶאָּלא ִּבְׁשָמא ַקִּדיָׁשא

ַוִּייֶצר ְייָ , ִּדְכִּתיב. ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא. ּוַמאי ִאְתֲחֵזי ֵליּה. ְּבָמה ְּדִאְתֲחֵזי ֵליּה
ִהים ֶאת ָהָאָדם ִהים, ְּבֵׁשם ָמֵלא, ֱא ְּכָמה ְּדִאְתֲחֵזי ֵליּה ּוְבִגין . ְּדהּוא ְיָי ֱא
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ְּכִתיב ִמן ַהֵּמַצר , נָאאְותָ . ֶאָּלא ִּבְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ָּכ ָהָכא ָלא ִאְדַּכר ָאָדם
, ָלֳקֵביל ְּתֵרי ִעְלעֹוי, ּה''ּה יָ ''ְּתֵרי ִזְמנֵי יָ , ָקָראִתי יָּה ָעָנִני ַבֶמְרָחב יָּה

ָׁשאֵרי ְוָאַמר , ּוִמְדָחָמא ְּדַׂשְעֵרי ִאְתַמְּׁשָכאן ְוַתְליָין. ְּדַׂשְעֵרי ִאְתַאֲחָדן ְּבהּו
א ִאיָרא . ִּבְׁשָמא ְּדהּוא ַקִּדיָׁשא. ִּבְׁשָמא ְּדָלא ָחֵסר. ְזָריְייָ ִלי ְּבעוֹ . ְיָי ִלי 

ְּדָתנָא . ָהִכי הּוא, ּוַמה ְּדָאַמר ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם. ַאְדַּכר ָאָדם, ּוִבְׁשָמא ָּדא
. ִאְתְקרּון ָאָדם. ַּכד ִאְתַּתְקנָן ְּבִתּקּונֹוי, ָּכל ִאיּנּון ִּכְתִרין ַקִּדיִׁשין ְּדַמְלָּכא

. ִאְתְקֵרי ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא דאישתליף מתעראּוַמה . ִּדּיּוְקנָא ְּדָכִליל ֹּכָּלא
ּוַמה , ְּדַּתְעָרא ְוִאְתְקֵרי ָאָדם ִּבְכָלָלא ה'הוִאְתְקֵרי י, ְוַּתְעָרא ּוַמה ְּדֵביּה

ֹוי ְּבִגין ְּדַמאן ְלַאְכְנָעא ַׂשְנא, ְוִאֵּלין ִּתְׁשָעה ִּתּקּוִנין ְּדָאַמר ָּדִוד ָהָכא. ְּדֵביּה
ָּכל ַמה ְּדָבֵעי ִמן , ְואֹוִקיר ֵליּה ְּבָיִקירּו ִעָּלָאה, ְּדָאִחיד ִּדיְקָנא ְּדַמְלָּכא

ֶאָּלא ּגּוָפא . ְוָלא ּגּוָפא, ַמאי ַטְעָמא ִּדיְקָנא. ַמְלָּכא ָעִביד ְּבִגינֵיּה. ַמְלָּכא
איהו עיקרא נא דדיק .ַתר ּגּוָפאְוִדיְקָנא ָלא ָאִזיל ּבָ , ָאִזיל ָּבַתר ִּדיְקָנא

. וכולא בדיקנא תליא ָאִזיל ָּבַתר ִּדיְקנָא וכל הידורא דגופא ּוָפאדכל  ּג
ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי : ְּתֵרין. ַחד ִּכְדַקאְמָרן, ּוִבְתֵרי ְּגָווֵני ָאֵתי ַהאי חּוְׁשָּבָנא

א אִ ' ה. ְּתֵרי, ָעָנִני ַבֶמְרָחב יָּה. ַחד, ָּיּה , ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם. ְּתַלת, יָראִלי 
טֹוב ַלֲחסֹות . ִׁשיָתא, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְּבשֹוְנָאי. ָחֵמׁש, ִלי ְּבעֹוְזָרי' ה. ַאְרַּבע

, טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי ִמְּבטֹוַח ִּבְנִדיִבים. ְּתַמְנָייא, ִמְּבטֹוַח ָּבָאָדם. ִׁשְבָעה', ַּבה
  . ִּתְׁשָעה

ַעל , ָּכל ָמה ְּדָאַמר ָהָכא, ַמאי ָקא ַמְייֵרי ֶאָּלא ָּדִוד, ּה''אִתי ּיָ ִמן ַהֵּמַצר ָקרָ 
ֵמֲאָתר ְּדָׁשאִרי ִּדיְקָנא , ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי יָּה. ִּתּקּונָא ְּדִדיְקָנא ָּדא ָקָאַמר

חֹות ּתְ מ, ִמַּקֵּמי ִּפְתָחא ְּדאּוְדִנין ֵמֵעיָּלא, ְּדהּוא ֲאָתר ָּדִחיק, ְלִאְתַּפְׁשָטא
ּוַבָתר ְּדִאְתְּפַׁשט . ה ְּתֵרי ִזְמֵני''ּה יָ''ּוְבִגין ָּכ ָאַמר יָ . ַׂשְעֵרי ְּדֵריָׁשא

א ִאיָרא, ְוָׁשאִרי ְלִאְתַּפְׁשָטא, ְוָנִחית ֵמאּוְדנֹוי, ִּדיְקָנא ְּדהּוא , ָאַמר ְיָי ִלי 
, ְּתחֹוֵתיּה ַמְלִכין ְוַעִּמיןְוָכל ַהאי ִאְצְטִרי ָּדִוד ְלַאְכָנע  קֲאָתר ְּדָלא ָּדִחי

ָּכל ַמאן ְּדָחֵמי , ְוָתאָנא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא. ין ְיָקָרא ְּדִדיְקָנא ָּדאְּבגִ 
. אֹו ְּדאֹוִׁשיט ְיֵדיּה ֵליּה, ְּבֶחְלֵמיּה ְּדִדיְקנָא ְּדַבר ָנׁש ִעָּלָאה ָאִחיד ִּביֵדיּה

, ָּתָנא. ַאְרֵמיה ְּתחֹוֵתיּה ִאיּנּון ִּדְמַצֲעִרין ֵליּהוְ , ִיְנַּדע ִּדְשִלים הּוא ִעם ִעָּלֵאי
, ְוהּוא ִּדיְקָנא ִּדְזֵעיר ַאִּפין, ְמַּתְתָּקן ִּדיְקָנא ִעָּלָאה ְּבִתְׁשָעה ִּתּקּוִנין

  ְּבִתְׁשָעה ִּתּקּוִנין ְמַּתְתָּקן
, י ִּפְתָחא ְּדאּוְדִניןְוָנִפיק ִמַּקּמֵ , ְמַּתְתָּקן ַׂשֲעָרא ֵמֵעיָּלא .ִּתּקּונָא ַקְדָמָאה

ַעד , ִניִמין ַעל ִניִמין, ְונְַחִּתין ַׂשְעֵרי, ִמְּתחֹות קֹוֵצי ְּדַּתְליָין ַעל אּוְדִנין
ַּתִּקיִפין יִַּתיר ִמָּכל ִניִמין , ָּכל ִאֵּלין ִניִמין ִּדְבִדיְקנָא, ָּתאָנא. ֵריָׁשא ְּדפּוָמא

ְוַׂשְעֵרי , ְעֵרי ְּדֵריָׁשא ֲאִריִכין ְוָהֵני ָלאו ֲאִריִכיןְוׂשַ , ְּדקֹוִצין ְּדַׂשְעֵרי ְּדֵריָׁשא
ּוְבַׁשֲעָתא ְּדִאְתַמְּׁשָכן ַׂשְעֵרי . ּוִמְנהֹון ְקִׁשיִׁשין, יֵעיִמְּנהֹון ְׁשעִ , ְּדֵריָׁשא
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. ָחְכמֹות ַּבחּוץ ָּתֹרּנָה, ְּכִתיב, ִּפיןנְלַׂשְעֵרי ִּדְזֵעיר ַא, ִחָּווֵרי ְּדַעִּתיק יֹוִמין
ְּתֵרי מֹוֵחי ַסְּלָקא . ִמְתַחְּבַרן ְּתֵרי מֹוֵחיְּד . ִּפיןנְּבַהאי ְזֵעיר ַא. ַמאי ַּבחּוץ

, ִּפיןנְּתַלת מֹוֵחי ַּדֲהוֹו ִּבְזֵעיר ַא. ֶאָּלא ֵאיָמא ַאְרַּבע מֹוֵחי. ַּדְעָּת
ְּדָכִליל , ּבּוְרֵייּה ְוִאְׁשְּתָכחּו ִּבְתַלת ַחָלֵלי ְּדגּוְלַּגְלָּתא ְוַחד מֹוָחא ָׁשִקיט ַעל

. ְּבַׂשֲעֵרי ִחָּווֵרי, ְּדִאְתְמָׁש ִמֵּניּה ְמִׁשיָכן ְּכִליָלן ְׁשִקיָלן. ָּכל ְּתַלת מֹוֵחי
ּוִמְׁשַּתְכָחן ַאְרַּבע מֹוֵחי ְּבַהאי ְזֵעיר . ִּפין ִלְתַלת מֹוֵחי ְּדֵביּהנְלַהאי ְזֵעיר ַא

ְּדִאְתְּכִליל , ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ִּדְכִּתיִבין ַּבְּתִפיִּליןְּבִגין ַּכ ִאְׁשְּתִלימּו . ִּפיןנַא
ְּדַהאי . ִּפיןנּוְזֵעיר ַא, ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין, ְּבהּו ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ְּדַעִּתיק יֹוִמין

יָ ְוָראּו ָכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם יְ , ִּדְכִּתיב. הּוא ְׁשֵלימּוָתא ִּדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא
ִהיֵטי ָּבֵּתי ְּדִאיּנּון ַאְרַּבע ְר , ֵׁשם ְיָי ַמָמׁש. ֵׁשם ְייָ . ִנְקָרא ָעֶלי ַוִּיְראּו ִמֶּמּךָ 

ְּדָהא ַעִּתיָקא . ְּדָהָכא ִמְׁשַּתְּכִחין. ָחְכמֹות ַּבחּוץ ָּתֹרָּנה, ּוְבִגין ָּכ. ִּדְתִפיִּלין
, ְוָלא ַזִּמין ָחְכְמָתא ִּדיֵליּה, ְּתַכחָלא ִאׁשְ , ְסִתיָמא ִּדְסִּתיִמין, ְּדַעִּתיִקין

ּוְבִגין ְּדִאְתַחָּברּו . ִמּׁשּום ְּדִאית ָחְכְמָתא ְסִתיָמא ְּדֹכָּלא ְוָלא ִאְתְּפַרׁש
ִאְתַמְּׁשָכן ַאְרַּבע ַמּבּוִעין ִמּנֵיּה ְלַאְרַּבע . ִּפיןנַאְרָּבָעה מֹוִחין ְּבַהאי ְזֵעיר ַא

  . ְרַּבעּוְבִגין ָּכ ִאיּנּון ַא. ְּדנִָפיק ְמֻּכְּלהּו, ֵמַחד ַמּבּוָעאּוִמְתָּפְרָׁשן , ִעיָבר
ְּדִאיּנּון , ִאְתַמְּׁשָכא ְּבָהנֵי ַׂשְעֵרי, ַהאי ָחְכְמָתא ְּדִאְתְּכִליָלא ְּבַאְרַּבע, ְוָתאנָא

ְוַנְגִּדין  ּ ָּכל ַחד  ְוִאְתַמְּׁשכּו, ְוֻכְּלהּו ַקְׁשיָין ְוַתִקיִפין. ַּתְליָין ִּתִּלין ַעל ִּתִּלין
. ִמַּנְייהּו ְּדֵליְתהֹון ְּבחּוְׁשָּבנָא, ְוֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרְּבָבן ַּתְליָין. ְלִסְטרֹוי

ְוֻכְּלהּו ַקְׁשָיין ְוַתִקיִפין . ִּתֵלי ִּתִּלים. ְקוּוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב
ַעד ְּדַעְבִדין . ּוְכַהאי ִטְנָרא ְּדִאיִהי ַּתִּקיָפא. ש ַּתִּקיףְּכַהאי ַחָּלִמי, ְלִאְתְּבָרא

ְוַנְגִּדין ַמּבּוִעין ַּתִּקיִפין ְלָכל ִעיָבר ְוִעיָבר , נּוְקִבין ּוַמּבּוִעין ִמְּתחֹות ַׂשֲעָרא
מּוקֹות ְּכִתיב ְמַגֶּלה עֲ , ּוְבִגין ְּדָהֵני ַׂשְעֵרי אּוָכֵמי ַוֲחׁשֹוָכן. ְלָכל ְסָטר ּוְסָטר

, ָהנֵי ַׂשְעֵרי ְּדִדיְקָנא ַּתִּקיִפין ִמְּׁשַאר ַׂשְעֵרי ְּדֵריָׁשא, ָנאאְותָ   .ִמִּני ֹחֶׁש
. ְוִאיּנּון ַּתִּקיִפין ְּבאֹוְרַחְייהּו, ִמּׁשּום ְּדָהנֵי ִּבְלחֹוַדְייהּו ִמְתָּפְרָׁשן ּוִמְׁשַּתְכָחן

ְּדָהא ְּבִתקּוִנין , ָלאו ָהִכי, ֻכְּלהּו ִּדינָאִמּׁשּום ְּד , ִאי ֵּתיָמא. ֲאַמאי ַּתִּקיִפין
, אִאֵּלין ִאְׁשְּתָכחּו ַרֲחֵמי ּוְבַׁשֲעָתא ְּדַנְחִּתין ְּתֵליַסר ַמּבּוֵעי נֲַהֵרי ְּדִמְׁשחָ 

. ֻּכְּלהּו ַּתִּקיִפין, ָּכל ָהֵני ַׂשְעֵרי ְּדִדיְקנָא, ֶאָּלא ָּתאנָא. ִאֵּלין ּכְֻּלהּו ַרֲחֵמי
. ְלַאְכְּפָייא ְלִדינָא. ַּבְעיָין ְלֶמֱהִוי ַּתִּקיִפין, ָּכל ִאיּנּון ְּדַרֲחֵמי. ָמאַמאי ַטעְ 

ּוֵבין ַּכ ּוֵבין ַּכ ַּבְעיָין . ָהא ַּתִּקיִפין ִאיּנּון, ְוָכל ִאיּנּון ְּדִאיְנהּו ִּדינָא
ַרֲחֵמי ַּתִּקיִפין , ןַּכד ָּבֵעי ָעְלָמא ַרֲחִמי. ִמְּתֵרין ִסְטִרין, ְלֶמֱהִוי ַּתִּקיִפין

ּוְבִגין ָּכ . ְונַָצח ַעל ַרֲחֵמי, ִּדינָא ַּתִּקיף, ְוַכד ָּבֵעי ִּדיָנא. ְונְַצִחין ַעל ִּדיָנא
ַׂשְעֵרי ְּדִאיּנּון , ְּדַכד ָּבעּו ַרֲחֵמי, ַּבְעיָין ְלֶמֱהִוי ַּתִּקיִפן ִמְּתֵרין ִסְטִרין

ְוַכד . ְוֹכָּלא ֲהוֹו ַרֲחֵמי, יְקָנא ְּבִאיּנּון ַׂשְעֵריַקְייִמין ּוִמְתַחְזָיא ִּד , ְּבַרֲחֵמי
ְוַכד . ָנאְוֹכָּלא ִאְתַקָּיים ְּבִדי. ִאְתַחְזיָיא ִּדיְקנָא ְּבִאיּנּון ַׂשְעֵרי, ַּבְעיָיא ִּדיָנא
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, יןָּכל ָהנֵי ְוָכל ָהֵני ִמְתנֲַהִרין ּוִמְסַּתְחיָ , ִאְתַּגְלָייא ִּדיְקנָא ַקִּדיָׁשא ִחָּווָרא
ְוִאְתְקיָימּו ּכְֻּלהּו . ְּכַמאן ְּדִאְסְּתֵחי ְּבנֲַהָרא ֲעִמיָקא ִמָּמה ְּדֲהָוה ֵּביּה

ֻּכְּלהּו , ְוָכל ָהֵני ִּתְׁשָעה ַּכד נֲַהִרין ַּכֲחָדא, ְוֵלית ִּדינָא ִאְׁשְּתַכח, ְּבַרֲחֵמי
ְיָי ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב , ֲחָראּוְבִגין ָּכ ָאַמר ֹמֶׁשה ִזְמנָא ַא. ִאְסַּתְחָיין ְּבַרֲחֵמי

ִאיּנּון ִּתְׁשָעה ְמִכיָלן , ִמּׁשּום ְּדָרָזא ְּדִמָּלה. ְוִאּלּו ֱאֶמת ָלא ָקָאַמר. ֶחֶסד
ִּתְׁשָעה , ְוַכד ָאַמר ֹמֶׁשה ִזְמנָא ִּתְנָייָנא. ִּפיןנְּדנֲַהִרין ֵמַעִּתיק יֹוִמין ִלְזֵעיר ַא

ְונְַחִּתין , ִּפיןנּקּוֵני ִּדיְקנָא ְּדִמְׁשַּתְּכֵחי ִּבְזֵעיר ַאְוִאיְנהּו ּתִ . ִּתּקּוִנין ָאַמר
א ָלא ְוַהְּׁשּתָ , ּוְבִגין ָּכ ֱאֶמת ַּתְליָיא ְּבַעִּתיָקא. ֵמַעִּתיק יֹוִמין ְונֲַהִרין ֵּביּה

  . ָאַמר ֹמֶׁשה ְוֱאֶמת
ְוָלא . ִּתִּלין ַעל ִּתִּלין, יֵׁשיּכְֻּלהּו ְקִׁש , ִּפיןנַׂשְעֵרי ְּדֵריָׁשא ִּדְזֵעיר ַא, נָאאּתָ 

ּוְנִהִרין , ְּדָהא ֲחֵמינָא ִּדְתַלת מֹוֵחי ִּבְתַלת ֲחָלֵלי ִמְׁשַּתְּכִחין ֵּביּה. ְׁשִעיִעין
ָׁשִקיט ְוָׁשִכי ַּכֲחָמר ַטב , ּוִמּׁשּום ְּדמֹוָחא ְּדַעִּתיק יֹוִמין. ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה

ּוְבִגין ָּכ . ִמְׁשָחא ַטבכְ ּוְמִׁשיִחין , ּכְֻּלהּו ְׁשִעיִעין ַׂשֲערֹוי, ַעל ּדּוְרְּדיֵיּה
 ְקִׁשיִׁשין ְוָלא, ִּפיןנְוַהאי ִּדְזֵעיר ַא. ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר ְנֵקאושער , ְּכִתיב

. ּוְבִגין ָּכ ָחְכְמָתא נִָגיד ְוָנִפיק, ְּדָהא ּכְֻּלהּו ַּתְלָיין ְוָלא ִמְתַקְמֵטי. ְקִׁשיִׁשין
ְּדֵלית  ןְּדָהא ָּתנֵינָ. ְּדִאיִהי ְׁשִכיָכא ּוְׁשִקיָטא, ל ָלא ָחְכְמָתא ְּדָחְכְמָתאֲאבָ 

ִהים ֵהִבין ַּדְרָּכּה, ְוַהאי ִּדְכִּתיב. ַּבר ִאיהּו, ְּדָיַדע מֹוֵחיּה ְּדַעִּתיק יֹוִמין , ֱא
, קּוְדָׁשא ְּבִרי הּואְּבִרי ְּבִרי ּלְ , ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון. ִּפין ִאְּתַמרנִּבְזֵעיר ַא

  . א ֵּדין ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתיְּבָעְלמָ 
ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא , ְוָסִליק ֵמֵריָׁשא ְּדפּוָמא, ָנִפיק ַׂשֲעָרא .ִּתּקּונָא ִּתְניָינָא

, יִמיןִניִמין ַעל נִ , ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא, ְוָנִחית ִמְּתחֹות ּפּוָמא, ְּדִפְתָחא ְּדפּוָמא
ַּכד ִּתּקּונָא , ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרִּבי ַאָּבא. קּום ִרִּבי ַאָּבא. ּוָנא ַׁשִּפירְּבִתּק

, אתחזי ְּכִגָּבר ַּתִּקיף ַׁשִּפיר ְלֵמחֵזי, ּק ָּנא ְּדַמְלָּכאדיְּדִדיְקנָא ָּדא ִמְתָּתַּקן ּבְ 
ַכד ִאְתְּבָסם וְ . ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכחַ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַרב ְוָׁשִליט

ֵאל , ְנִהירּו ִּדיֵליּהִאְקֵרי ּבִ , ְוִיְׁשַּגח ֵּביּה, ְּבִתּקּוָנא ִּדיְקָנא יִַּקיָרא ַקִּדיָׁשא
, ַּכד ָנִהיר ִּבְנִהירּו ְּדַעִּתיק יֹוִמיןו, ְוַהאי ִּתּקּוָנא ִּתְנָיינָא ִאְתָּתַּקן. ַרחּום

. תִאְתְקֵרי ְּבִתּקּונָא ַאֲחָרא ְוֱאמֶ , ְּבָדאְוַכד ִמְסַּתְּכֵלי ָּדא . ִאְקֵרי ַרב ֶחֶסד
ְּכַגְוונָא , נֹוֵׂשא ָעֹון ִאְתְקֵרי ָּדא ִּתּקּוָנא ִּתְנָייָנא, ְוָתאנָא. ְּדָהא ְנִהירּו ַאְנֵּפיה

 ְּבִתּקּונָא ְּתִליָתָאה, ֲאָבל ִמּׁשּום ַההּוא אֹוְרָחא ְּדנִָפיק. ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא
ְוַׂשֲעִרין ַּתִּקיִפין ְזִעיִרין ַמְליָין ְלַההּוא , ן נּוְקִבין ְּדחֹוָטָמאְּתחֹות ְּתֵרי

ְתְקיָימּו ְּבֲאָתר ְואִ , ָלא ִאְתְקרּון ָהָכא נֹוֵׂשא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע. אֹוְרָחא
ִּתיק ְּכִליָלן ְּבֶחֶסד ְּדעַ , ְּתַלת ְמָאה ְוִׁשְבִעין ְוָחֵמׁש ֲחָסִדים, ְוַתְניָא. ַאֲחָרא
. ַאֵּיה ֲחָסֶדי ָהִראׁשֹוִנים, ִּדְכִּתיב. ְוֻכְּלהּו ִאְקרּון ַחְסֵּדי ַקְדָמֵאי, יֹוִמין

ַאִּפין ְוֶחֶסד ִּדְזֵעיר . ְסִתיָמא ְּדֹכָּלא, ְוֻכְּלהּו ְּכִליָלן ְּבֶחֶסד ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא
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ֵּביּה ְלֶחֶסד ַקְדָמָאה ְּדַעִּתיק ְקֵרי , ּוְבִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא. ִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם
. ְוַרב ֶחֶסד, ּוְבִגין ָּכ ְּכִתיב ָהָכא. ֶחֶסד ְסָתם, ּוִבְזֵעיר ַאִּפין. יֹוִמין ַרב ֶחֶסד

ַמֵּטה ְּכַלֵּפי , ַהאי ַרב ֶחֶסד, ְואֹוִקיְמנָא. נֹוֵצר ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְסָתם, ּוְכִתיב
ְּדָתָנא ַהאי אֹוְרָחא ְּדנִָחית ְּתחֹות . א ּבֹוִציֵניּוְלֲאְדָלקָ , ּהְלנֲַהָרא ֵלי, ֶחֶסד

ָלא ִאְקֵרי , ְוַׂשְעִרין ְזִעיִרין ַמְלָיין ְלַההּוא ָאְרָחא, ְּתֵרין נּוְקִבין ְּדחֹוָטָמא
ַחד . ְּדֵלית ֲאָתר ְלַאְעְּבָרא ֵליּה ִּבְתֵרי ְּגָווֵני, ַההּוא ָאְרָחא עֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע

, ְוַחד. הּוא ֲאָתר ַקְׁשיָא ְלַאְעְּבָראד, ְּדִאְׁשְּתַכח ְּבַההּוא ָאְרָחא ִמּׁשּום ַׂשְעֵרי
ְוַעל . ְוָלא יִַּתיר, א ְּדפּוָמאִמּׁשּום ְּדָנִחית ַאְעְּבָרא ְּדַההּוא אֹוְרָחא ַעד ֵריׁשָ 

, נֹוְטפֹות מֹור עֹוֵבר, סּוָמִקין ְּכַוְרָדא, ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים, ָּדא ְּכִתיב
א ִאְתְּבָסם, ְוַהאי אֹוְרָחא ְּדָהָכא, סּוָמָקא ַּתִּקיף ִמָּכאן ַמאן . ִּבְתֵרי ְּגָווֵני 

  . ְּבַהאי אֹוְרָחא ְּתֵרי ִזְמֵני ָּבַטׁש ִּביֵדיּה, ְּדָבֵעי ְלַאְגְזָמא
ְקרּוְבָּתא ְּבתִ , ְוָסִליק ְוָחֵּפי ְּבִעְלעֹוי, ְוִאְתָּתַּקן, נִָפיק ַׂשֲעָרא ִּתּקּונָא ְרִביָעָאה

, הֹוד ְוָהָדר הּוא  ְוַתְניָא ,ְלִאְתַחְזיָא, ַהאי ִּתּקּונָא יֶָאה ְוַׁשִּפיָרא. ְּדבּוְסָמא
. ְוִאְתְקֵרי הֹוד ָזָקן, נִָפיק ְוִאְתַעָּטר ְונִָגיד ְלִאְתַאֲחָדא ְּבִעְלעֹוי, הֹוד ִעָּלָאה

ְוִאיּנּון ּפּוְרִּפיָרא , ִאְתָלַּבׁש ְּבהּוְּד , ַּתְלָיין ִאֵּלין ְלבּוֵׁשי, ּוֵמַהאי הֹוד ְוָהָדר
, ִּתּקּוִנין ְּדִאְתָלַּבׁש ְּבהּו, הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ , ִּדְכִּתיב. ַיִּקיָרא ְּדַמְלָּכא

ַּכד , ָתאנָא ַהאי הֹודוְ . ַיִּתיר ִמָּכל ִּדיּוְקִנין ,ְוִאְתָּתַּקן ְּבַהאי ִּדּיּוְקנָא ְּדָאָדם
ַהאי . ְוִאְתָּפַּׁשט ִּבְׁשַאר ִּתּקּוִנין ְנִהיִרין, ירּו ְּדִדיְקָנא ִעָּלָאהִאְתְנַהר ִּבְנהִ 

, ּוְבִגין ָּכ. ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע ֵמַהאי ִּגיָסא, הּוא נֹוֵׂשא ָעֹון ֵמַהאי ִּגיָסא
ְּדָהא . הֹוד ְוָהָדר ְוִתְפֶאֶרת, ּוִבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא ִאְקֵרי. ְלָחָייו ְּכִתיב

ֲאָבל ַהאי . ֶׁשּנֱֶאַמר ְוִתְפַאְרּתֹו ֲעבֹור ַעל ֶּפַׁשע, ִּתְפֶאֶרת הּוא עֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע
ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ְוִתְפֶאֶרת , ֶאָּלא ְּבִתּקּונָא ְּתִׁשיָעָאה, ִּתְפֶאֶרת ָלא אֹוִקיְמנָא

. ַמְתְקָלא ַחד ַסְּלִקיןּבְ  ,ְוַכד ִאְתְּתַקל. ְוַתָּמן ִאְקֵרי ִּתְפֶאֶרת. ַּבחּוִרים ֹּכָחם
 ְּדָכל, ְלִאְתָּבְרָכא ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, יֵאֹות ַאְנְּת ִרִּבי ַאָּבא, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון

  . ִּבְרָכאן ָנְפִקין ִמּנֵיּה
, ְוִאְתָחזּון ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ָּפִסיק ַׂשֲעָרא .ִּתּקּונָא ֲחִמיָׁשָאה

ָהנֵי ְּתֵרי , ּוִמְתַלֲהָטן ְּבָמאָתן ְוִׁשְבִעין ָעְלִמין. ָקן ְּכַהאי ַוְרָדא סּוָמָקאסּומָ 
, ַּכד ְנַהִרין ִמְּנִהירּו ִּדְתֵרין ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין ִעָּלִאין ְדַעִּתיָקא, ַּתּפּוִחין

. ָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּניֵָאר ְיָי ּפָ , ְּבַהאי ְּכִתיב. ְוָאֵתי ִחיָּוָרא, ִאְתְמַׁש סּוָמָקא
ְּכִתיב ִיָּׂשא ְייָ , ּוְבַׁשֲעָתא ְּדִאְתֲעִבדּו סּוָמָקא. ְּדַכד ְנַהִרין ִמְתְּבָר ָעְלָמא

ֻּכְּלהֹון , ָּתאנָא. ְוָלא ִיְׁשְּתַּכח רּוְגָזא ְּבָעְלָמא. ְּכלֹוַמר ִיְסָּתַלק, ָּפָניו ֵאֶלי
, ּוְבִגין ִאיּנּון. ִאְתְקרּון ַחְסֵּדי ַקְדָמֵאי, א ַקִּדיָׁשאְנהֹוִרין ְּדִאְתַנֲהָרן ֵמַעִּתיקָ 

  . ל ִאיּנּון ַחְסֵּדי עֹוָלםַנֲהִרין ּכָ 
. ְּכַחד חּוָטא ְּדַׂשֲעֵרי ְּבַסֲחָרֵניּה ְּדִדיְקָנא, נִָפיק ַׂשֲעָרא .ִּתּקּונָא ְׁשִתיָתָאה
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 תנא תקונא דא הוא, ותליין עד רישא דמעוי ולא נחית עד טבורא
ְוָלא ִאְבֵעי , ְּדַתְליָין ְּבֶחֶסד, דאקרי ְּפַאת ַהָּזָקן ְוִאיהּו ַחד ֵמָחֵמׁש ֵּפִאין

ֵאת ְּפַאת ְזָקֶנ  א ַּתְׁשִחית, ּוְבִגין ַּכ. ְּכָמה ְּדִאְּתַמר, ְלַחְּבָלא ַהאי ֶחֶסד
  . ְּכִתיב

ּופּוָמא ִאְתְּפֵני ִמָּכל  ,ְּדָלא ַּתְליָין ַׂשֲעָרא ַעל ּפּוָמא .ִּתּקּונָא ְׁשִביָעָאה
ָקם . קּום ִרִּבי ְיהּוָדה. ְויְַתִבין ַׂשְעִרין ְּבִתּקּונָא ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה, ִסְטרֹוי

ן בְּכָמה ֶאֶלף ִרְּבָבן ִמְתְנׁשָ . ִּבְגֵזיַרת ִעיִרין ִּפְתָּגָמא, ִרִּבי ְיהּוָדה ָּפַתח ְוָאַמר
ֲהָדא הּוא . ְוכְֻלהֹון ִאְקרּון ֶּפה, יָין ִמֵּניּהְוַתלְ , ּוִמְתַקְּייָמן ְּבַהאי ּפּוָמא

  . ִמְתַלְּבָׁשן, יק ִמּפּוָמאּוֵמַההּוא רּוָחא ְּדנָפִ . ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם, ִדְכִתיב
ּוֵמַהאי ּפּוָמא ַּכד ִאְתָּפָׁשט ַהאי . ַּתְליָין ֵמַהאי ּפּוָמא, ָּכל ִאיּנּון ִּדְלַבר

ּוַבֲאָתר . ְוֻכְּלהּו ֶּפה ְיָי ִאְתְקרּון, ין ֵּביּה ַּכָמה ְנִביֵאי ְמֵהיְמנָ ִמְתַלְּבׁשָ , רּוָחא
ָלא ִאְתָעְרָבא ִמָּלה ַאֲחָרא ְוֻכְּלהּו ְמַחָּכאן ְלִאְתַלְּבָׁשא , ְּדרּוָחא נִָפיק

ִמּׁשּום . ְוַהאי ִּתּקּונָא ַׁשִּליָטא ַעל ֻּכְּלהּו ִׁשיָתא. ְּבַההּוא רּוָחא ְּדנִָפיק
ּוְבִגיֵני ַּכ ַׂשְערֹוהי ְׁשִקיִלין סֹוֲחָרֵניּה . ְּדָהָכא ִמְתַקְּייָמן ֻּכְּלהּו ּוִמְתַאֲחָדן

ְוַהאי ִּתּקּונָא ַׁשִּליָטא ַעל ּכְֻּלהּו ִמּׁשּום , ְוִאְתְּפֵני ִמָּכל ִסְטרֹוי. ְּדפּוָמא
ְנְּת ְלַעִּתיָקא ְּבִרי ַא, ְמעֹוןָאַמר ַרִּבי ִׁש . ְּדָהָכא ִמְתַקְּייָמן ּכְֻּלהּו ּוִמְתַאֲחָדן

  . ַקִּדיָׁשא
ְמַחְּפָיין ְקָדָלא ְּדָלא , ְּדַנְחִּתין ַׂשְעֵרי ִּבְתחֹות ִּדיְקנָא ִּתּקּונָא ְּתִמינָָאה

א ִעפֹוי, ְּדַתְניָא. ִאְתֲחֵזי א ֹעֶרף ְו ּוְבִזְמנָא ְּדַאָּגח ְקָרֵבי , ֵאין ְלַמְעָלה 
ֶאֶלף ָעְלִמין ִאְתַאֲחָדין , ְּדָהא ָּתנֵינָן. ְלַאֲחָזָאה ְּגבּוְרָּתאִמּׁשּום . ִאְתֲחֵזי

. ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו ֹּכל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִמֵּניּה
ֹּכל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים ְּדָאתּו , ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא. ְוֶאֶלף ַהָּמֵגן ָרָזא הּוא

  . ֵמִאיּנּון ְּגבּוָראן, ה ַחדְּסַטר ְּגבּורָ ִמ 
ִעם ִאיּנּון ַׂשְעֵרי , ְּדִאְתַמְּׁשָכן ַׂשְעֵרי ְּבִׁשּקּוָלא ַמְלָיא .ִּתּקּונָא ְּתִׁשיָעָאה

. ָמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבָּייא, ְּכַחד ִּגיָּבר ַּתִּקיף, ּכְֻּלהּו ְּבִׁשּקּוָלא ַׁשִּפיר, ְּדַּתְלָיין
ּוְכָלָלא ְּדכְֻּלהּו ְּבִאיּנּון . ֻכְּלהּו ַׂשְעֵרי ִאְתַמְּׁשָכן ָּבַתר ִאיּנּון ְּדַתְלָייןִמּׁשּום ְּד 
ְּכִתיב ו. ִּתְפֶאֶרת ַּבחּוִרים ֹּכָחם ,ְוַעל ָּדא ְּכִתיב, ְוֹכָּלא ִאְתְמַׁש. ְּדַתְלָיין

יָלא ּוְגבּוְרָּתא חֵ , ֶאֶרתְוָדא הּוא ִּתפְ , ְּכִגיָּבר ָעִביד ְּגבּוָראן, ָּבחּור ָּכֲאָרִזים
  . ְוַרֲחֵמי

ָּבֵעיָנא ְלַגָּלָאה , ְוָכל ָהֵני ִמִּלין, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּכל ָהֵני ִּתּקּוִנין, נָאאּתָ 
ָעאלּו ולא נפקו ֶאָּלא ְלִאֵּלין יּנּון ְּד ְוָלא ְלאִ , ְלָמאֵריהֹון ְּדִאְּתָקלּו ְּבַמְתְקָלא

ְּכָלָלא . ַטב ֵליּה ְּדָלא ִאְבֵרי, ָכל ָמֵאן ְּדָעִייל ְוָלא נִָפיקְּד , ְּדָעאלּו ְוַנְפקּו
. ֹּכָּלא ֲהִוי. ֹּכָּלא ֲהָוה. ֹּכָּלא ַחד, ִּפיןנּוְזֵעיר ַא, ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין, ְּדָכל ִמִּלין
. ִנין ִאֵּליןִאְתָּתַּקן ְּבִתקּו. ְוָלא ְׁשנָא. ְוָלא ִמְשָּתֵני. ָלא ִיְׁשַּתנֵי. ֹּכָּלא ְיֵהא
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ִּדּיּוְקנָא . ִּדּיּוְקָנא ְּדָכִליל ָּכל ְׁשָמָהן. ִאְׁשְּתִלים ִּדּיּוְקנָא ְּדָכִליל ָּכל ִּדיּוְקִנין
ֵניה ְּכַהאי ִּדּיּוְקנָא ָלאו ַהאי ִּדּיּוְקָנא ֲהִוי א ְּכֵעין ַהאי ֶאּלָ , ְּדִאְתֲחֵזי ְּבגוֹוַ

, ְּבִגין. ְּכֵדין הּוא ַאְׁשְלמּוָתא ְּדֹכָּלא, ין ְוִכְתִריןַּכד ִאְתַחְּבָרן ִעְטִר . ִּדּיּוְקנָא
ּוְבִגין ְּדַהאי . ֲהִוי ִּדּיּוְקנָא ְּדִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ְּדִאְתְּכָללּו ֵּביּה, ְּדִדּיּוְקָנא ְּדָאָדם

ְוִתּקּוָנא , יַאְתִקין ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ִּתּקּונוֹ , ִּדּיּוְקנָא ָּכִליל ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין
ֹּכָּלא . ְוִאי ֵּתיָמא ַמה ֵּבין ַהאי ְלַהאי. ַהאי ִּדּיּוְקָנא ְוִתּקּונָאּבְ , ִּפיןנִּדְזֵעיר ַא

. ן רחמי ּוִמָּכאן ִאְׁשְּתַכח ִּדינָאטׁשָ ִאְתּפָ ֲאָבל ִמָּכאן , הּוא ְּבַמְתְקָלא ֲחָדא
ַּבר , ָרִזין ִאֵּלין ָלא ִאְתְמָסרּווְ . ּוִמִּסְטָרא ִּדיָלן ֲהוֹו ַׁשְנָיין ָּדא ִמן ָּדא

ִהים ֶאת . יוּוְכִתיב סֹוד ְיָי ִליֵרָא. ִלְמַחְּצֵדי ַחְקָלא ַקִּדיָׁשא ְּכִתיב ַוִּייֶצר ְיָי ֱא
ְוָדא . ַטְבְרָקא ְּדגּוְׁשַּפְנָקא, ַאְׁשִלים ִּתּקּונָא ּגֹו ִּתּקּונָא. ן''ִּבְתֵרי יֹוִדי, ָהָאָדם

. ִּפיןנְוָרָזא ִּדְזֵעיר ַא, ָרָזא ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא. ֵרין יֹוִדין ָלָּמהּתְ . הּוא ַוִּייֶצר
, ְּתֵרין ְׁשָמָהן. ּוַמהּו צּוָרה ְּבגֹו צּוָרה. ָצר צּוָרה ְּבגֹו צּוָרה. ַמאי ָצר, ַוִּייֶצר

ִהים, ְּדִאְתְקֵרי ֵׁשם ָמֵּלא ְּדָצר , ַוִּייֶצרן ְּד ''ְוָדא הּוא ָרָזא ִּדְתֵרין יֹוִדי. ְייָ ֱא
  . ִהיםְיָי ֱא, ִּתּקּונָא ִּדְׁשָמא ְׁשִלים. צּוָרה ּגֹו צּוָרה

. ְּדָכִליל ְּדַכר ְונּוְקָּבא. ְּדִאְקֵרי ָאָדם, ְּבִדּיּוְקנָא ִעָּלָאה ָּדא. ּוְבָמה ִאְתְּכִלילּו
ָּפָקא ּוְלִמְסֵּגי ִזיָנא ְלאַ : ֶאת. ְוַעל ָּדא ְּכִתיב ֶאת ָהָאָדם ְּדָכִליל ְּדַכר ְונּוְקָּבא

ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת . ִּדּיּוְקנָא ְּבגֹו ִּדּיּוְקָנא: ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה. ְּדָנִפיק ִמֵּניּה
ְּבִגין ְלִאְׁשַּתְּלָפא . ְוָכל ָּדא ָלָּמה. ַטְבְרָקא ְּדגּוְׁשַּפְנָקא ּגֹו ְּבגוֹ : ַחִּיים

, ִנְׁשְמָתא. ַעד סֹוָפא ְּדָכל ְסִתיִמין, ְסִּתיָמא ִעָּלָאהּוְלַעְּייָלא ֵּביּה ָסִתים ִּד 
ַוְיִהי . ּוִמְתַקְייֵמי ָּבּה, ְמָתאְּדָכל ַחֵּיי ְּדֵעיָּלא ְוַתָּתא ַּתְלָיין ֵמַהִהיא ִנְׁש 

ּוְלַאְׁשְלָפא , ּוְלַעְּייָלא ְּבִתקּוִנין ְּכַגְווָנא ָּדא, ְלַאְּתְרָקא, ָהָאָדם ְלנֶֶפׁש ַחָּיה
ְּבִגין ִּדיֱהִוי ַהִהיא . ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ַעד סֹוָפא ְּדָכל ַּדְרִּגין. ְלַהִהיא ִנְׁשְמָתא

. ּוְלֶמֱהִוי ֹּכָּלא ְּבִיחּוָדא ַחד. ּוִמְתַּפְּׁשָטא ְּבֹכָּלא, ִנְׁשְמָתא ִמְׁשַּתְּכָחא ְּבֹכָּלא
ּוְמחֵזי , ָפִסיק ִנְׁשְמָתא ָּדאְּכַמאן ְּד , ּוַמאן ְּדָפִסיק ַהאי ִיחּוָדא ִמן ָעְלָמא

ִמן  ִיְׁשְּתֵצי הּוא ְודּוְכָרֵניה, ּוְבִגין ַּכ. ַּבר ֵמַהאי, ְּדִאית ִנְׁשְמָתא ַאֲחָרא
  . ָעְלָמא ְלָדֵרי ָּדִרין

ַּכד ִאְתָּתַּקן ַהאי . אָתִקין ְּכָלָלא ְּדַכר ְונּוְקבַׁשאִרי וְ , ְּבַהאי ִּדּיּוְקָנא ְּדָאָדם
ְּבֲאָתר ְּדַּתְליָין ַׂשְעֵרי . ִמֵּבין ְּתֵרין ְּדרֹוִעין, ָׁשאֵרי ֵמַחּדֹוי, נָא ְּבִתּקּונֹויִּדּיּוְק 

, ְוָתִקין ְּתֵרין ַחִּדין, ְוִאְתָּפַּׁשט ַהאי ִּתְפֶאֶרת. ְּדִאְתְקרּון ִּתְפֶאֶרת, ְּדִדיְקנָא
. ֹּכָּלא ְסִתיָמא ִמָּכל ִסְטרֹוי. ְוֲעַבד ּגּוְלַגְלָּתא ְּדנּוְקָבא, ְוִאְׁשְּתַלף ַלֲאחֹורֹוי

, ּוִבְכָלָלא ֲחָדא ִאְתָעִבידּו ְּבַהאי ִּתְפֶאֶרת. ְּבַׂשְעָרא ְּבַפְרצּוָפא ְּדֵריָׁשא
  . ֶאֶרת ָאָדם ָלֶׁשֶבת ָּבִיתְּכִתפְ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוִאְקֵרי ָאָדם ְּדַכר ְונּוְקָּבא

ַּתְליָיא ַחד קֹוָצא ְּדַׂשְעֵרי ֵמֲאחֹורֹוי , א ְּדנּוְקָּבאַּכד ִאְתְּבֵרי ַּפְרצּוָפא ְּדֵריׁשָ 
ֻּכְּלהּו , ְוִאְּתֲערּו ַׂשְעֵרי ְּבֵריָשָהא. ְוָתֵלי ַעד ֵריָׁשא ְּדנּוְקָּבא, ִּפיןנִּדְזֵעיר ַא
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 ַמהּו. ְוַדַּלת ֹראֵׁש ָּכַאְרָגָמן, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, סּוָמֵקי ִּדְכִלָלן ְּבגֹו ְּגָווֵני
ִאְתָּפַׁשט ַהאי ִּתְפֶאֶרת ִמַטּבּוָרא , ָּתאָנא. ִּדְכִליָלן ְּבגֹו ְּגָוונֵיְּגָוונֵי . ַאְרָּגָמן
ְוָתִקין ַּפְרצּוָפא ְּדנּוְקָבא ַעד , ְונִָקיב ְוִאְתֲעָבר ְּבִגיָסא ַאֲחָרא, ְּדִלָּבא

, ְּפָׁשט ַהאי ִּתְפֶאֶרתּתּו ִאתְ . ּוְבַטּבּוָרא ְׁשִלים, אֵריּוִמַטּבּוָרא ׁשָ . ַטּבּוָרא
. ְוָכל ִסְטָרא ְּדַרֲחֵמי, ְוָעִייל ְּבַהאי ֲאָתר ָּכל ַרֲחִמין, ְוַאְתִקן ֵמעֹוי ִּדְדכּוָרא

. ִׁשית ֵמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא ָמאֵרי ְּדַרֲחֵמי, ְּבָהֵני ֵמיַעי ִאְתַאֲחָדן, ְוָתאנָא
  . ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ַאַרֲחֶמנּו ְנֻאם ְייָ ַעל ֵּכן , ִּדְכִּתיב. ְוִאְתְקרּון ַּבֲעֵלי ֵמיַעיין

ְוִאְתָּפַּׁשט ַרֲחֵמי , ְוָכִליל ְּבִדיָנא, ָּכִליל ְּבַרֲחֵמי, ַהאי ִּתְפֶאֶרת ,ָּתאנָא
, ְוָתִקין ֵמיעֹוי ְּדנּוְקָבא, ְוִאְתֲעָבר ְונִָקיב ונהיר ִלְסַטר ַאֲחָרא, ִּבְדכּוָרא

ְּבָמאָתן , ִאְתָּתַקן ְּדכּוָרא ְּבִסְטֵריה, ָּתאנָא. ְּדִדיָנא ְוִאְתְּתָקנּו ְמָעָהא ְּבִסְטָרא
ִמְּנהֹון . ּוִמְּנהֹון ְלַבר, ּוִמְנהֹון ְלגוֹ , ּוְתַמְניָא ְוַאְרְּבִעין ִּתּקּוִנין ִּדְכִליָלן ֵּביּה

ְּדנּוְקָּבא  ,ִאְתֲאָחדּו ְּבִדינָא ַּדֲאחֹורֹוי, ּכְֻּלהּו ְּדִדינָא. ּוִמְּנהֹון ִּדינָא. ַרֲחֵמי
ֲחִמָׁשה ֶעְרָייָתא , ְוָתאנָא. ְוִאְתָּפָׁשטּו ְּבִסְטָרָהאְוִאְתַאֲחדּו . ִאְתַּפָּׁשַטת ַּתָּמן

ְּבָמאָתן , ְוִדיִנין ֲחִמָּׁשה ִאְתַּפְּׁשָטן. ְּבִסְטָרא ְּדִדיִנין ֲחִמָּׁשה, ִאְתַּגְּלָיין ָּבה
ֵׂשָער ְּבִאָּׁשה . קֹול ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה, ָּתאנָאְוָהִכי . ְוַאְרְּבִעין ּוְתַמְניָא ָאְרִחין

ְּדַאף ַעל . ֶרֶגל ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה. יַד ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה. ׁשֹוק ְּבִאָּׁשה ֶעְרָוה. ֶעְרָוה
  .ן יִַּתיר ֵמֶעְרָוה ִאיּנּוןּוְתֵרין ִאֵּלי, ַּגב ִּדְתֵרין ִאֵּלין ָלא ַׁשְניּוָה ַחְבָרנָא

ִאְתָּתַּקן . ִאְתָּפַׁשט ְּדכּוָרא ְוִאְתָּתַּקן ְּבִתּקּונֹוי, ִניעּוָתא ְּדִסְפָראְוָתאנָא ִּבצְ 
, ָאְרֵכיּה ְּדַההּוא ַאָּמה. ְוָהַאי ַהְויָא ַאָּמה ַּדְכיָא. ִּתּקּונָא ִּדְכסּוָתא ַּדְכיָא

ְּדִאְתְקֵרי , ַאָּמהְוכְֻּלהּו ַּתְלָיין ְּבפּוָמא ְּד . ָמאָתן ְוַאְרְּבִעין ּוְתַמְניָא ָעְלִמין
ְוַהאי . ִאְתְּגֵלי ֶחֶסד ִעָּלָאה, ד ּפּוֵמיּה ְּדַאָּמה''ְוֵכיָון ְּדִאְתַּגְלָייא יוֹ . ד''יוֹ 

ַעד , ְוָלא ִאְקֵרי ֶחֶסד. ְוָתֵלי ְּבַהאי ּפּום ַאָּמה, ַאָּמה ֶחֶסד הּוא ְּדִאְתְקֵרי
ְּדָלא ִאְתְקֵרי ַאְבָרָהם ְׁשִלים ְּבַהאי , ְוָּתא ֲחֵזי. ד ְּדפּום ַאָּמה''ְליָיא יוֹ ְּדִאְתּגַ 
ֲהָדא הּוא , ְוֵכיָון ְּדִאְתְּגֵלי ִאְקֵרי ְׁשִלים. ד ְּדַאָּמה''ַעד ְּדִאְתַּגְליָיא יוֹ , ֶחֶסד

ּוְכִתיב ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו . ָתִמים ַמָּמׁש, ִהְתַהֵּל ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים, ִדְכִתיב
ֶאָּלא ָּכל ְּדַגֵּלי ַהאי . ֵריָׁשא ְוֵסיָפא, ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ִניָוֶאְׁשַּתְּמָרה ֵמֲעוֹ 

ִליֱהִוי ְׁשִלים . ד ִּבְרׁשּוָתא ַאֲחָרא''ְוִאְסְּתַמר ְּדָלא ַעְייֵליּה ְליוֹ , ד''יוֹ 
, ִּדְכִּתיב. ַמאי ִּבְרׁשּוָתא ַאֲחָרא. ְוֶלֱהִוי ָצִריר ִּבְצרֹוָרא ְּדַחֵּיי, ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי

ְּדֵכיָון ְּדהּוא ָּתִמים , ָוֶאְהיֶה ָתִמים לוֹ , ּוְבִגין ַּכ ְּכִתיב. ּוָבַעל ַּבת ֵאל ֵנָכר
ִאְתְּפָׁשט , ְוֵכיָון ְּדִאְתְּפַׁשט ַאָּמה ָּדא. ְּמָרה ֵמֲעֹוִניָוֶאְׁשּתַ , ד''ְּבִגּלּוָייא ְּדיוֹ 

, ְּתַקע ְּבנּוְקָבא ַּבֲאָתר ַחדְוִאׁשְ , ְסָטר ְּגבּוָרה ֵמִאיּנּון ְּגבּוָראן ְּדנּוְקָבא
ּוְבַההּוא ֲאָתר ִאְקֵרי ֶעְרָוה . ְּכסּוָתּה ְּדָכל ּגּוָפא ְּדנּוְקָבא, ְוַאְרִׁשם ְּבֶעְריָיָתא

ְּבִגין ְלִאְתַּבְּסָמא ְּגבּוָרה . ְּדִאְקֵרי ֶחֶסד, ֲאָתר ְלַאְצְנָעא ְלַההּוא ַאָּמה. ְּדָּכָלא
, ֶחֶסד ְיִמיָנא. םְּבַהאי ֶחֶסד ְּדָכִליל ְּבָחֵמׁש ֲחָסִדי, ָראןָּדא ְּדָכִליל ָחֵמׁש ְּגבּו
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. ָּכִליל ִמְּתֵרין ִסְטִרין, ְוִאְקֵרי ָאָדם, ִאְתְּבָסם ָּדא ְּבָדא. ְּגבּוָרא ְׂשָמאָלא
   . ִּדינָא ְוַרֲחֵמי, ְּבֻכְּלהּו ִּכְתִרין ִאית ְיִמינָא ּוְׂשָמאָלא, ּוְבִגין ַּכ

, ָּבנָה ָעְלִמין, ַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין, ָלא ַזִּמין ִּתּקּונֹוי ְּדַמְלָּכאַעד , ָּתאנָא
, ְוָלא ִאְתְקיָימּו, ַההּוא נּוְקָּבא ָלא ִאְתַּבְסָמא. ְוַאְתִקין ִּתּקּוִנין ְלִאְתַקְּייָמא

ְּבַהאי ַאָּמה , ְוִאְתְּבָסמּו ִּתּקּונֵי נּוְקָּבא, ַעד ְּדָנִחית ֶחֶסד ִעָּלָאה ְוִאְתְקיָימּו
, ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְּדִאְקֵרי ֶחֶסד

ְוָנִפיק , ְתָקן ֹּכָּלאתַעד ְּדַא, ֲאָתר ְּדָכל ִּדיִנין ִמְׁשַּתְּכִחין ַּתָּמן ְוָלא ִאְתְּבָסמּו
ְּדָלא , ַוָּיָמת ַוָּיָמת, א הּוא ִדְכִתיבֲהדָ . ְוִאְתְיָׁשב ְּבפּוָמא ְּדַאָּמה, ַהאי ֶחֶסד
, ְוִאי ֵּתיָמא ִאי ָהִכי ְּדִדיָנא ֻּכְּלהּו. ִּדינָא ְּבִדיָנא, ְּבָסמּוְוָלא ִאתְ , ִאְתְקיָימּו

. ְוָהא ָלא ִאְתֲחֵזי ִּדיָנא, ְוָהא ְּכִתיב ַוִּיְמלֹוך ַתְחָּתיו ָׁשאּול ֵמְרחֹובֹות ַהּנָָהר
ְּדִמיָנּה ִמְתַּפְּתִחין ַחְמִׁשין ַּתְרִעין , ֹות ַהּנָָהר ִאיהּו ִּבינָהְרחֹוב, ְּדָתֵנינָן

ַּבר ֵמָחד , ּכְֻּלהּו ִּדינָא, ָּתאָנא. ְלִׁשית ִסְטֵרי ָעְלָמא, ִּדְנהֹוִרין ּובּוִציִנין
, ָּדא הּוא ַחד ִסְטָרא, ְוַהאי ָׁשאּול ֵמְרחֹובֹות ַהּנָָהר, ְּדִאְתַקָּיים ַּבְתָרָאה

ָלא ֵּתיָמא , ְוֻכְּלהּו ָלא ִאְתָקיָימּו. ָנִפיק ֵמְרחֹובֹות ַהּנָָהרִאְתָּפָׁשט וְ ְּד 
ַעד ְּדִאְּתַער ְוִאְתָּפַּׁשט ַהאי , ֶאָּלא ְּדָלא ִאְתָקָיימּו ְּבַההּוא ַמְלכּו, ְּדִאְתָּבָטלּו

. ֶחֶסד ִעָּלָאה. רַמאי ֲהדַ . ִּדְכִּתיב ַוִּיְמלֹו ַתְחָּתיו ֲהַדר, ַּבְתָרָאה ְמֻּכְּלהּו
ְּבַהאי ָּפִעי ַּבר ָנׁש ְּדָזֵכי ְלרּוָחא ְּדקּוְדָׁשא ְוֵׁשם . ַמאי ָּפעּו, ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו

ה ְּדָלא מַ , ְוִאְתְקֵרי ִאְׁשּתוֹ , ְּבָכאן ִאְתְּבָסמּו ָּדא ְּבָדא, ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל
ִּתּקּוִנין , ַּבת ַמְטֵרד. ָתא ְּדָדא ְּבָדאִאְתַּבְסמּו, ְמֵהיַטְבֵאל. ְּכִתיב ְּבכְֻּלהּו

: ֵמי ָזָהב, ִאְתְּבָסמּו ְוִאְתְּכִלילּו ָּדא ְּבָדא, ַּבת ֵמי ָזָהב. ְּדִמְּסַטר ְּגבּוָרה
, ִאְתָּפְרָׁשן ִּבְדרֹוִעין, ְּבִסְטרֹוי. ִאְּתָתא ִּבְדכּוָרא אָּכאן ִאְתַּדְּבק. ַרֲחֵמי ְוִדינָא

  .ַּבׁשֹוִקין
ַחד ְׂשָמאָלא ְּדרֹוָעא ַקְדָמָאה ְּתַלת ִקְׁשִרין , ַחד ְיִמיָנא, ִעין ִּדְדכּוָראְּדרוֹ 

ֶאָּלא . ְוִאְתְּכִלילּו ַסְּלָקא ַּדְעָּת. ְּדרֹוִעין תריןְוִאְתְּכִלילּו , ִאְתָקָּׁשרּו ֵּביּה
, ִרין ִּדיִמינָאְּתַלת ִקְׁש . ְוְּתַלת ִקְׁשִרין ִּבְׂשָמאָלא, ְּתַלת ִקְׁשִרין ִּביִמינָא

. ְּדרֹוָעא ָלא ְּכִתיב ֶאָּלא ַחד, ּוְבִגין ָּכ. ִאְתְּכִליָלן ְּבְּתַלת ִקְׁשִרין ִּדְׂשָמאָלא
ּבְּתַלת , ְיִמין ְיָי ִאְתְקֵרי. ֶאָּלא ְיִמיְנ ְייָ , ָלא ְּכִתיב ֵּביּה ְזרֹועַ , ֲאָבל ְיִמינָא

ְוִאי ֵּתיָמא ָהא ִּבְתַלת ֲחָלִלין . ָלֵקיהֹוןְּדַאֲחִסינּו ְלחּוִקְׁשִרין ַּדֲאָבָהָתא 
ּוִמְתַקְּׁשָרן , ּכְֻּלהּו ְּתַלת ִמְתַּפְּׁשִטין, ָּתאָנא. מֹוָחא ְּדגּוְלַּגְלָּתא ִמְׁשַּתְּכִחין

. ן ִּבְדרֹוָעא ְיִמינָאיּוִמְתַקְּׁשרָ , ְוָכל ּגּוָפא ִאְתְקַׁשר ְּבָהֵני ְּתַלת, ְּבָכל ּגּוָפא
ִמּׁשּום ְּדהּוא ִאְתַחָּבר ִעְּמהֹון . ֵׁשב ִליִמיִני,  ָּתִאיב ָּדִוד ְוָאַמרּוְבִגין ּכַ 

ּוְבִגין ַּכ ְּכִתיב ֶאֶבן ָמֲאסּו . ְויִָתיב ַּתָּמן ְלכּוְרְסָיא ְׁשֵליָמָתא, ַּדֲאָבָהָתא
ְוַתֲעמֹוד  ְוָתנּוחַ , ַהְיינּו ִּדְכִּתיב. ִמּׁשּום ְּדיִָתיב ִליִמיָנא', ַהּבֹוִנים ְוגוֹ 

ַזָּכָאה . ְּכַמאן ְּדָזֵכי ַלֲחִביבּוָתא ְּדַמְלָּכא, ְּכלֹוַמר, ְלגֹוָרְל ְלֵקץ ַהָּיִמין
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ְוַהאי . ְוָקִּביל ֵליּה ְּתחֹות ְיִמיֵניּה. ְּדַמאן ְּדָפִריׂש ַמְלָּכא ְיִמינֵיּה, חּוָלֵקיּה
ָעא ָלא אֹוִׁשיט ְיֵדיּה ִּבְתַלת ּוְדרוֹ  .ִקְׁשִרין ִאְתַּפְּׁשָטּו, ְיִמינָא ַּכד ְיִתיב
ִמְתָעִרין ְּתַלת , ּוִמְתַּפְּׁשָטן ְּבָעְלָמא, ְוַכד ִמְתָעִרין ַחָּייַבָּיא. ְקִׁשיִרין ְּדַאָמָרן

ַיד , ְואֹוִׁשיט ְּדרֹוָעא ְוַכד אֹוִׁשיט ְּדרֹוָעא, ְּדִאיּנּון ִּדינָא ַקְׁשיָא, ַאֲחָרִנין
ְזרֹוֲע ַהְנטּויָה ְּבִזְמנָא ְּדְּתַלת ִאֵלין , י ְזרֹוַע ְייָ ֲאָבל ִאְתְקרֵ , ְיִמינָא הּוא

ֲהָדא , ְוָעִביד ִּדינָא ְּבַרֲחֵמי, ִאְקֵרי ֹּכָּלא ְיִמינָא, ִאְתְּכִליָלן בְּתַלת ַאֲחָרִנין
ִמְתֲעִרן ְּבִגין ְּד , ְיִמיְנ ְיָי נְֶאָּדִרי ַּבֹּכַח ְיִמיְנ ְיָי ִּתְרַעץ אֹוֵיב, הּוא ִּדְכִּתיב

, א ְיִמיָנא ִמְתַאֲחָדן ְּתַלת ְמָאה ְוִׁשְבִעין ֶאֶלף ִרּבֹואדַ יְ ּבְ , ְוָתאָנא. ַרֲחֵמי ְּבהּו
ִמְּזרֹוַע ְּדִאְקֵרי ְזרֹוַע , ּוְמָאה ְוִתְמִנין ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ִרּבֹוא. ְּדִאְקרּון ְיִמינָא

, ִּדְכִּתיב, אי ִאְקֵרי ִּתְפֶאֶרתְוַהאי ְוהַ , רֹוָעאְד ֵמַהאי ּוֵמַהאי ַּתְליָיא . ְייָ 
ְזרֹוַע , ִּדְכִּתיב. ָהא ְׂשָמאָלא, ְזרֹועַ . ָהא ְיִמיָנא, מֹוִלי ִליִמין ֹמֶׁשה

ִמְתַאֲחָדן ַאְרַּבע ְמָאה , ִּביָדא ְׂשָמאָלא, ְוָתאנָא. ָּדא ְּבָדא, ִּתְפַאְרּתוֹ 
ּוְבָכל . ָכל ֶאְצְּבָעא ְוֶאְצְּבָעאִמְתַאֲחָדן ּבְ , ְוַחְמִׁשין ִרּבֹוא ָמאֵרי ְּתִריִסין

, ּפּוק ַוֲחׁשֹוב. ֶאְצְּבָעא ְוֶאְצְּבָעא ֶעֶׂשר ַאְלִפין ָמאֵרי ְּתִריִסין ִמְׁשַּתְּכִחין
ְּדָאִתי ִמְּדרֹוָעא , ְוַההּוא ְיִמינָא ִאְקֵרי ִסּיּוָעא ַקִּדיָׁשא. ַּכָמה ִאיּנּון ְּדִביָדא

ֶאֶלף , ּוִמְתַאֲחָדן ֵמַהאי. ִּדְכִּתיב ְוִהּנֵה יִָדי ִעָּמ. ִמְּתַלת ִקְׁשִרין,  ִיִמינָא
ְוִאְקרּון ַיד ְייָ . ְוַאְרַּבע ְמָאה ְוָחֵמׁש ַאְלִפין ָמאֵריהֹון ְּדִסּיּוִעין ְּבָכל ָעְלָמא

, ָזכּו ְיִמין ְייָ . ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְבָכל ֲאָתר ַיד ְיָי ְׂשָמאָלא. ַיד ְיָי ַּתָּתָאה. ִעָּלָאה
. יַד ְיָי ַּתָּתָאה, ְוִאי ָלאו. ְוִאְקֵרי ָיִמין, ַוֲהִוי ִסּיּוָעא, רֹוָעאְד ִאְתְּכִלל ְיָדא ּבִ 

סֹוד ְייָ , ְּכִתיב ָהָכא, ַּכד ִמְתָעִרין ִּדיִנין ַקְׁשָיין ְלַאֲחָתא ְּבָעְלָמא ,ָּתאנָא
, ִמְׁשַּתְכִחין ִמְּדכּוָראְּדָכל ִּדיִנין ְּד , ְוָתאנָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא .ִליֵרָאיו

ַנְייִחין , ְוָכל ִּדיִנין ְּדִמְׁשַּתְכִחין ִמּנּוְקָבא. ְוַנְייִחין ְּבסֹוָפא, ַּתִּקיִפין ְּבֵריָׁשא
ָעְלָמא  ליָלא ַיכְ , ְוִאְלָמֵלא ְּדִאְתָעֵבידּו ַּכֲחָדא. ְוַתִּקיִפין ְּבסֹוָפא, ְּבֵריָׁשא
לֹון ְוָחַבר , ָּפִריׁש ָּדא ִמן ָּדא, ַעִּתיֵקי ְסִתיָמא ְּדֹכָּלאַעד ְּדַעִּתיק ְּד . ְלִמְסַּבל

ּוָפִריׂש , ִּפיןנָאִּפיל ּדּוְרִמיָטא ִלְזֵעיר ַא, ְוַכד ָּפִריׁש לֹון. ְלִאְתַּבְּסָמא ַּכֲחָדא
 ְוַאְצְנָעא ְליֹוָמא, ְוַאְתִקין ָלּה ָּכל ִּתּקּונָָהא, ְלנּוְקָּבא ֵמֲאחֹורֹוי ְּדִסְטרֹוי

ִהים ַּתְרֵּדָמה ַעל , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלֵמיָתָהא ִלְדכּוָרא, ִּדיֵליּה ַוַּיֵּפל ְיָי ֱא
. אדניעּוָרה ָלָּמה ִּתיָׁשן , ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב. ַמהּו ַוִּייָׁשן. ָהָאָדם ַוִּייָׁשן

ַאַחת , ְדַאְּת ָאֵמר ְּכָמה. ָּדא ִהיא נּוְקָבא. ַמאי ַאַחת, ַוִּיַּקח ַאַחת ִמַּצְלעֹוָתיו
ֲהָדא , ּוְבַאְתָרָהא ְׁשִקיַע ַרֲחֵמי ְוֶחֶסד. ְוִאְתַּתְקנָא, ְוַסְּלָקא, ִהיא יֹונִָתי ַתָּמִתי

ּוְכִתיב ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן . ַוִיְסגֹור ָּבָׂשר ַּתְחֶּתּנָה, הּוא ִדְכִתיב
ֲעָתא ְּדָבָעא ְלֵמיַעל ַׁשְּבָתא ֲהָוה ָּבֵרי ּוְבׁשַ . ְונַָתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר ִמְּבַׂשְרֶכם

, ָאַתת ַמְטרֹוִניָתא ְּבִתּקּונָָהא, ְוַעד ָלא ִסֵּיים לֹון, רּוִחין ְוֵׁשִדין ְוִעְלעּוִלין
ְוָלא , ֲאָנח לֹון ְלִאיּנּון ִּבְריָיאן, ְּבַׁשֲעָתא ְּדיִָתיַבת ָקֵּמיּה. ְויִָתיַבת ַקֵּמיּה
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, ִּפיןנִּפין ְּבַאנְוִאְתַחָּברּו ַא, יָון ְּדַמְטרֹוִניָתא יְַתַבת ִעם ַמְלָּכאּכֵ . ִאְׁשְּתִלימּו
לה יבגין כך סתימא דמ. ַמאן הּוא ְּדִיְקַרב ַּבֲהַדְייהּו, ַמאן ֵייעּול ֵּבינְַייהּו

, ְוַכד ִאְתַחְּברּו. עונתן של תלמידי חכמים דידעי רזא דנא משבת לשבת
ִאְתְּבָסמּו ִּדיִנין , ּוְבִגין ָּכ. יֹוָמא ְּדֹכָּלא ִאְתְּבָסם ֵּביּה .ִאְתְּבָסמּו ָּדא ְּבָדא

ָּבָעא , ְוָתאָנא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא. ָקנּו ִעָּלִאין ְוַתָּתִאיןְוִאְתּתְ , ָּדא ְּבָדא
ין ָּדא ְוִאְתְּדָבקּו ְּתֵרין ִאּלֵ , ִאי ִאְתְּבָסמּו ִּדיִנין, ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְלֵמֱחֵזי

דלא יכיל עלמא למסבל , ְונַָפק ִמִּסְטָרא ְּדנּוְקָבא ִּדינָא ַּתִּקיָפא, ְּבָדא
ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת ַקִין ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל , ִּדְכִּתיב

ִּטיל ָּבה זּוֲהָמא ְוִחְויָא ַּתִּקיָפא אַ , ִמּׁשּום ְּדָלא ִאְתַּבְּסַמת, ָעְלָמא ְלִמְסַּבל
ְוַכד ָנִפיק ָּדא ַקִין . ּוְבִגין ָּכ ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלִאְתַּבְּסָמא, ְּדִדיָנא ַקְׁשיָא

ֵּכיָון . ַקְׁשיָא ְּבִדינֹוי, ַּתִּקיף ְּבִדינֹוי, ָנַפק ַּתִּקיף ַקְׁשָיא, ִמְּסַטר ְּדנּוְקָבא
ְוָסִליק , ַאִּפיַקת ַאֲחָרא ְּבִסיָמא ַיִּתיר, ָּדא ָּבַתר. ְּדָנַפק ִאְתֲחָלָׁשת ְוִאְתַּבְּסַמת

ַמה , ָּתא ֲחֵזי. ְוָכל ִּדיִנין ָלא ִאְתָעְרבּו ָקֵמיּה, ַקְדָמָאה ְּדֲהָוה ַּתִּקיָפא ַקְׁשיָא
ַּבָּׂשֶדה ְּדִאְקֵרי . ְּדִאְׁשְּתמֹוַדע ְלֵעיָּלא: ַּבָּׂשֶדה. ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה, ְּכִתיב

, ִמּׁשּום ְּדֲהָוה ַקְׁשיָא ִמֵּניּה, ְונַָצח ַהאי ִּדיָנא ַלֲאחּוה. ֶדה ְּדַתּפּוִחיםׂשָ 
, ַעד ְּדִאְּתַער ְּבַהאי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ְוַאְכְּפיֵיּה ְוַאְטְמֵריּה ְּתחֹוֵתיּה

יל ַלֲאחּוי ְוָכלִ . ְוַׁשְקֵעיּה ְּבנּוְקָבא ִּדְתהֹוָמא ַרָּבא. ְוַאְעְּבֵריּה ִמַּקֵּמיּה
ּוִמְּנהֹון ַנְחִתין ִנְׁשָמִתין . ִּדְמַבֵּסם ִּדְמִעין ִעָּלִאין, ְּבִׁשּקּוָעא ְּדַיָּמא ַרָּבא

ִמְתַּפְּׁשִטין ָּדא . ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְטִמיִרין ִאיּנּון. ֱאיָנׁש ְלפּום אֹוְרחֹוי, אְלָעְלמָ 
נְַחִּתין ִנְׁשָמְתהֹון ְּדַרִׁשיַעָּייא , אְוִאְתֲעִבידּו ּגּוָפא ַחד ּוֵמַהאי ּגּופָ , ְּבָדא

, ֶאָּלא ָּדא ְלִסְטרֹוי. ִמַּתְרִוויהֹון ַּכֲחָדא ַסְּלָקא ַּדְעָּת. ַּתִקיֵפי רּוָחא, ַחָּייַבָּיא
ִּדְמַׁשְלֵפי ִנְׁשָמְתהֹון ֵמַהאי ּגּוָפא , ַזָּכִאין ִאיּנּון ַצִּדיַקָּייא. ְוָדא ְלִסְטרֹוי

ֲאָתר ְּדִעְטִרין ְוִכְתִרין ַקִּדיִׁשין , ְּדָכִליל ֹּכָּלא, ִאְקֵרי ָאָדםַקִּדיָׁשא ְּד 
אתון חברייא ְּדָכל ָהֵני ִמִּלין  ַזָּכִאיןָלא כְ ִּבְצרֹוָרא ְּדַאתְ , ִמְתַחְּבָראן ַּתָּמן

 רּוַח ְּדָכל ַקִּדיִׁשין ִעָּלִאין, ְּדִאְתָמרּו ְּברּוַח ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, ַקִּדיִׁשין
ַזָּכִאין , ִמִּלין ְּדִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ַצְייִתין ְלהּו. ִאְתַּגְלָיין ְלכּו, ִאְתַּכְּלָלן ֵּביּה

ְּדִמִּלין ִאֵּלין ִּתְנְּדעּון ְוִתְסַּתְּכלּון , ְמַחְצֵּדי ַחְקָלא, ַאּתּון ָמאֵריהֹון ְּדָמאִרין
ּוְבָהנֵי ִמִּלין ִּתְזּכּון . ֵעיָנא ְּבֵעינָא, יןּפִ נִּפין ְּבַאנְוִתְנְּדעּון ְלָמאֵריכֹון ַא, ְּבהּו

' כי ה ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבֹוָת ֶאל ְלָבֶב, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי
ִהים: ְייָ . הוא האלהים ְּבִרי ְׁשֵמיּה , ְוֹכָּלא הּוא ַחד. ַעִּתיק יֹוִמין הּוא ָהֱא

  . ַמָּיאָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעלְ לְ 
, ִעָּלִאין ְלַתָּתא. ְוַתָּתִאין ְלֵעיָּלא, ֲחֵמיָנא ִעָּלִאין ְלַתָּתא, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון

ְּכִתיב ְוַצִּדיק , ָּתאָנא. ְּכָלָלא ְּדֻכְּלהּו, ְּדהּוא ִּתּקּוֵני ִעָּלָאה, ִּדּיּוְקנָא ְּדָאָדם
ׁשֹוָקיו , יבְוַהאי הּוא ִּדְכּתִ . ָדאְּדָכִליל ִׁשית ְּבַקְרטּוָפא ַּכחֲ , ְיסֹוד עֹוָלם
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, ָּבָאָדם ִאְתְּכִלילּו ִּכְתִרין ִעָּלִאין, ְוָתאנָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא. ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש
ִּכְתִרין . ִּבְפָרט ּוְכָלל, ּוְבָאָדם ִאְתְּכִלילּו ִּכְתִרין ַּתָּתִאין. ִּבְכַלל ּוִבְפַרט
ְּבֶאְצְּבָען : ִּבְפָרט. דיוקניןְּדִאְּתַמר ְּבִדּיּוְקנָא ְּדָכל ָהנֵי  ְּכָמה, ִעָּלִאין ִּבְכַלל

ְּבֶאְצְּבִעין ְּדַרְגִלין ְּדִאיּנּון ְּפָרט , ִּכְתִרין ַּתָּתִאין. ָחֵמׁש ְּכֶנֶגד ָחֵמׁש, ִּדְיִדן
ּוְבִגין ָּכ ָלא . ְּדִאיּנּון ְלַבר ִמּגּוָפא. ְּדָהא ּגּוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי ַּבֲהַדְייהּו. ּוְכָלל

ַמאי ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּביֹום , ִאי ָהִכי. גּוָפא ַאְעִּדיּו ִמּנְַייהּוְּד . ֲהוֹו ְּבגּוָפא
ָמאֵריהֹון ְּדִדיִנין ְלֶמְעַּבד נּוְקִמין ְוִאְקרּון ַּבֲעֵלי , ֶאָּלא ַרְגָליו ְּדגּוָפא. ַההּוא
ְּבִכְתִרין , ָּתאֲחָדן ָמאֵריהֹון ְּדִדיִנין ִּדי ְלתַ ּוִמְתַא. ּוִמְּנהֹון ַּתִּקיִפין. ַרְגַלִים
, ְּכָלָלא ְּדָאָדם, ִּדְבגּוָפא ַקִּדיָׁשא, ָּכל ִאיּנּון ִּתּקּונֵי ִּדְלֵעיָּלא, ָּתאָנא. ַּתָּתִאין

ְּכָמה . ְוַאְׁשקּון ָּדא ְלָדא, ּוִמְתַאֲחָדן ָּדא ְּבָדא, ִאְתְמִׁשי ָּדא ִמן ָּדא
ֵמֲאָתר ָּדא , ְלָהָכא ּוְלָהָכא,  ָּדָמא ְּבִקְטִפין ְּדָוִריִדין ְלָדא ּוְלָדאְּדִאְתְמׁשָ 

. ְמנֲַהִרין ָּדא ְלָדא, ְוִאיּנּון ַמְׁשִקין ְּדגּוָפא ַאְׁשְקָיין ָּדא ְלָדא, ְלֲאָתר ַאֲחָרא
ָּכל ִאיּנּון ִּכְתִרין , ָּתאנָא. ּוִמְתָּבְרָכאן ְּבִגיֵניהֹון, ַעד ְּדַאְנִהירּו ֻּכְּלהּו ָעְלִמין

ּוְמַסֲאָבן ָּכל ַמאן ְּדִיְקַרב , ֻּכְּלהּו ְרִחיִקין ּוְמָסֲאִבין, ְּדָלא ִאְתְּכִללּו ְּבגּוָפא
  . ְלִמְנַּדע ִמְּנהֹון ִמִּלין, ְלַגֵּביהֹון

ָמן ֶאָּלא ִמּׁשּום ְּדחָ . ַמאי ִּתיאּוְבָתא ִּדְלהֹון ְלַגֵּבי ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָּתאנָא
, ִאי ָהִכי, ְוִכי ֵּתיָמא. ּוְלִאְתַּכְלָלא ְּבהּו ְּבַההּוא ּגּוָפא, ְּבהּו ּגּוָפא ַקִּדיָׁשא

ְּדַחס ְוָׁשלֹום ִאי . ָלא. ָהא ַמְלָאִכין ַקִּדיִׁשין ְוֵליְתהֹון ִּבְכָלָלא ְּדגּוָפא
. ן ְוָלא ִמְתַקְייֵמיָלא ֲהוֹו ַקִּדיִׁשי, ֶליֱהוֹון ְלַבר ִמְּכָלָלא ְּדגּוָפא ַקִּדיָׁשא

. ְוָהִאיׁש ַּגְבִריֵאל. ּוְכִתיב ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ֵעיַנִים. ּוְכִתיב ּוְגִוָּייתֹו ְכַתְרִׁשיׁש
, ְּדִאיּנּון ִמְסֲאִבין, ַּבר ֵמָהנֵי ְּדֵליְתהֹון ִּבְכָלָלא ְּדגּוָפא. ֻּכְּלהּו ִּבְכָלָלא ְּדָאָדם

ְּדָלא , ֻּכְּלהּו ֵמרּוָחא ִּדְׂשָמאָלא, ְוָתאנָא. ב ַּבֲהַדְייהּואן ְּדִיְקרַ ּוְמַסֲאָבן ָּכל מַ 
ְוָלא ִאְתָּדָבקּו , ְוַנְפקּו ִמְּכָלָלא ְּדגּוָפא ַקִּדיָׁשא, ִאְתְּבָסם ְּבָאָדם ִמְׁשַּתְּכִחין

ּוְקָבא ְוַעְייִלין ְּבנ, ּוְבִגין ָּכ ֻּכְּלהּו ִמְסֲאִבין ְוַאְזִלין ְוָטאִסין ָעְלָמא. ֵּביּה
ְּדָנִפיק , ְלִאְתַּדְּבָקא ְּבַההּוא ִּדינָא ַקְדָמָאה ְּדִאְקֵרי ַקִין, ִּדְתהֹוָמא ַרָּבא

ּוַפְרָחן ְוָלא , ְוָׁשאִטין ְוָטאִסין ָּכל ָעְלָמא. ְּדגּוָפא ִּדְלַּתָּתא אִּבְכָלל
ָּכל ַמִׁשְרָיין ִּדְלֵעיָּלא ִמ , ּוְבִגינֵי ַּכ ִאיּנּון ְלַבר, ִמְתַּדְּבָקאן ִּבְכָלָלא ְּדגּוָפא

ּוְברּוָחא ְּדִאְקֵרי . ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבוֹ  ְּבהּו ְּכִתיב. ִמְסֲאִבין ִאיּנּון. ְוַתָּתא
נְָפִקין ַאֲחָרִנין ְּדִמַּבְסָמן . ְּדִאְתָּבָּסם יִַּתיר ִּבְכָלָלא ְּדגּוָפא ַקִּדיָׁשא, ֶהֶבל
ֻּכְּלהּו ַּתְלָיין ַּבֲאִויָרא ְונְָפִקין . ְוָלא ִמְתַּדְּבָקן, ָפאּוִמְתַּדְּבָקן ְּבגּו, ַיִּתיר

 ּוִמַּנְייהּו ַיְדֵעי, ְוַׁשְמִעין ַמה ְּדַׁשְמִעין ֵמֵעיָּלא. ֵמַהאי ְּכָלָלא ְּדִאֵּלין ִמְסֲאִבין
  . ְלַתָּתא ְּדָקַאְמֵרי ְלהּו

ּגּוָפא , מּו ְלֵעיָּלא ְּכָלָלא ְּדָאָדםֵּכיָון ְּדִאְתְּבסָ , ְוָתאנָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא
. ְונַָפק ִאְתַּבְּסמּוָתא ְּדֹכָּלא, ִאְתַחָּברּו ִזְמנָא ְּתִליָתָאה. ְּדַכר ְונּוְקָבא, ַקִּדיָׁשא
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ּוִמָּכאן ִאְׁשָּתְכָלל ָעְלָמא ִּדְלֵעיָּלא . ְוִאְתְּבָסמּו ָעְלִמין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין
, ּוִמְתַאֲחָדן ָּדא ְּבָדא, ּוִמְתַחְּבָרן ָעְלִמין. גּוָפא ַקִּדיָׁשאִמִּסְטָרא ְּד , ְוַתָּתא

ּוְבֻכְּלהּו ָלא . ְוַעְייָלא ְּבַחד ּגּוָפא, ּוְמַׁשְּלָפא רּוָחא. ְוִאְתָעִבידּו ַחד ּגּוָפא
א ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודוֹ . ִאְתֲחֵזי ֶאָּלא ַחד . ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש ְיָי ְצָבאֹות ְמ

  . ָּלא הּוא ַחד ּגּוָפאְּדכֹ 
ְוִאְתַּבְּסַמת . ִאְתָקָּׁשרּו ִּדינָא ְוַרֲחֵמי, ֵּכיָון ְּדִאְתְּבָסמּו ָּדא ְּבָדא, ָּתאנָא

א ָּדא. נּוְקּבא ִּבְדכּוָרא ְּדָלא , ְּכַהאי ָּתָמר, ּוְבִגינֵי ַּכ ָלא ַסְּלָקא ָּדא ְּב
א ָּדא ַמאן ְּדַאִּפיק ַּגְרֵמיּה ְּבַהאי ָעְלָמא , ָנןְוַעל ַהאי ָּתֵני. ַסְּלָקא ָּדא ְּב

, ָלא ָעֵייל ִּבְכָלָלא ְּדָאָדם, ְלָבַתר ַּכד נִָפיק ֵמַהאי ָעְלָמא, ִמְּכָלָלא ְּדָאָדם
ְונִָפיק ִמְּכָלָלא , ֶאָּלא ְּבִאיּנּון ְּדָלא ִאְקרּון ָאָדם. ְּדִאְקֵרי ּגּוָפא ַקִּדיָׁשא

  . גּוָפאְּד 
. ְּדִאְתְּבָסמּו ִּדיָנא ְּבַרֲחֵמי, ֵרי ָזָהב נֲַעֶׂשה ָּל ִעם ְנקּודֹות ַהָּכֶסףּתוֹ , ַּתְנָיא

נָאוּו ְלָחַיִי ַּבּתֹוִרים , ְוַעל ַהאי ְּכִתיב. ְּדָלא ֲהוֹו ֵּביּה ַרֲחֵמי, ְוֵלית ִּדינָא
: ַּבֲחרּוִזים .ה ָלּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ , ִּדְכִּתיב הֹ ְּכמ: ַּבּתֹוִרים. ַצָּואֵר ַּבֲחרּוִזים

ָּדא ַמְטרֹוִניָתא , ִּבְכָלָלא ְּדנּוְקָבא, ַצָּואֵר. ִעם ְנקּודֹות ַהָּכֶסף, ְּכָמה ִּדְכִּתיב
ְוָכל ָּדא . ִוְירּוָׁשַלם ִּדְלַּתָּתא ּוַמְקְּדָׁשא, ִאְׁשְּתַכח ֵּבי ַמְקְּדָׁשא ִּדְלֵעיָּלא

ְוָדא הּוא ְּכָלָלא , ִביד ְּכָלָלא ְּדָאָדםְוִאְתעָ , ִמְדִאְתְּבָסַמת ִּבְדכּוָרא
, ְוָתאָנא. ִּדְבַגִּויּה ִאְׁשְּתַכח ָּכל ְמֵהיְמנּוָתא. ַמאי ְמֵהיְמנּוָתא. ִּדְמֵהיְמנּוָתא

ָאִסיר ְלֵמיַבת ֵליּה . ּוִמית, ְוִנְׁשְמָתא נְַפַקת ִמֵּניּה, ַמאן ְּדִאְקֵרי ָאָדם
ְּדָלא , ִמּׁשּום ְיָקָרא ְּדַהאי ּגּוָפא, ַעל ַאְרָעא ְלֶמְעַּבד ֵליּה ִלינָה, ְּבֵביָתא

ָאָדם ְּדהּוא יָָקר ִמָּכל , ָאָדם ִּביָקר ַּבל ָיִלין, ִּדְכִּתיב, ִיְתֲחֵזי ֵּביּה ְקָלָנא
ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות , ִמּׁשּום ְּדִאי יַַעְבדּון ָהִכי. ַמאי ַטְעָמא. ַּבל ָיִלין, ְיָקָרא
, ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְּבהּו רּוָחא ַקִּדיָׁשא, יֵרי ָלא ֲהוֹו ִּבְכָלָלא ְּדָאָדםַמה ְּבעִ . ִנְדמּו

ָלא  ,ְּדהּוא ְיָקָרא ְּדֹכָּלא, ְוַהאי ּגּוָפא, ּגּוָפא ְּבָלא רּוָחא, אּוף ָהָכא ִּכְבִעיֵרי
ינָה ְלַהאי ָּכל ַמאן ְּדָעִביד לִ , ְוָתאנָא ִּבְצִניעּוָתא ְּדִסְפָרא. ִיְתֲחֵזי ֵּביּה ְקָלָנא

ְּדָהא ְּבִגין . ָעִביד ְּפִגימּוָתא ְּבגּוָפא ְּדָעְלִמין, ְּבָלא רּוָחא, ּגּוָפא ַקִּדיָׁשא
   , ְּבַאְרָעא ְּדֶצֶדק ָיִלין ָּבּה, ָלא ָעִביד ִליָנה ְּבַאְתָרא ַקִּדיָׁשא, ָּדא

ִהים ֶאת ְּבנֹות ָהָאָדם, ָּתאנָא ְונְָפלּו , ְּדִאְטַמרּוִאיּנּון . ַוִּיְראּו ְבנֵי ָהֱא
ּוְכִתיב ְוָיְלדּו . האדם הידוע, ֶאת ְּבנֹות ָהָאָדם. ְּבנּוְקָּבא ִּדְתהֹוָמא ַרָּבא

ִּכְדָּתֵניָנן ְיֵמי . ֵמַההּוא ְּדִאְקֵרי עֹוָלם. ַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ָלֶהם ֵהָּמה
ְתַּדְּבָקא ְלאִ , ֵׁשִדין ְלָעְלָמאִמְּנהֹון נְַפקּו רּוִחין וְ , ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם. עֹוָלם

. ְּדָלא ֲהוֹו ָּבָאֶרץ. ְלַאָּפָקא ִאֵּלין ַאֲחָרִנין, ַהְּנִפיִלים ָהיּו ָבָאֶרץ. ְּבַרִׁשיַעיָיא
ִהים ָלא ֲהוֹו ָּבָאֶרץ. ל ֲהוֹו ָּבָאֶרץ''א ְוַעָּזאֵ ''ַעּזָ : ַהְּנִפיִלים ָזא ְורָ . ְּבֵני ָהֱא

  . הּוא ְוֹכָּלא ִאְּתַמר
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ְּדָלא , ְלַאָּפָקא ָאָדם ִּדְלֵעיָּלא, ְּכִתיב ַוִּיָּנֵחם ְייָ ִּכי ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ
ַוֶּיְעַצב , ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבוֹ . ִּפין ִאְּתַמרנַוִּינֶָחם ְיָי ַהאי ִּבְזֵעיר ַא. ֲהִוי ָּבָאֶרץ
ַלֲאּפּוֵקי . ֵביּה ַּתְלָייא ִמְּלָתאְּד , ִאיהּו ִאְתֲעָּצב, ֶאָּלא ַוִּיְתַעֵּצב. א נֱֶאַמר

ְּכַמאן . ֶאָּלא ֶאל ִלּבוֹ , ְּבִלּבֹו ָלא ְּכִתיב, ֶאל ִלּבוֹ . ִמַּמאן ְּדָלא ִאְתֲעָּצב
  . ַהאי ְלִלָּבא ְּדָכל ִלִּביןְּדַאְחֵזי , ְּדִאְתֲעָּצב ְלָמאֵריּה

ְלַאָּפָקא ָאָדם . נֵי ָהֲאָדָמהַוֹּיאֶמר ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָּבָראִתי ֵמַעל ּפְ 
ִמּׁשּום . ָלאו ְלַאָּפָקא ְּכָלל. ְוִאי ֵּתיָמא ָאָדם ִּדְלַּתָּתא ִּבְלחֹודֹוי. ִּדְלֵעיָּלא

ֹּכָּלא ִאְתָּתַּקן , ְוִאְלָמֵלא ָחְכָמה ְסִתיָמא ְּדֹכָּלא. ָלא ָקִאים ָּדא ְּבָלא ָּדאְּד 
, ַאל ִּתְקֵרי ָׁשַכְנִּתי. ִני ָחְכָמה ָׁשַכְנִּתי ָעְרָמהאֲ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְּכֵמֵריָשא

ֲהָדא הּוא . ָלא ָקִאים ָעְלָמא, ֶאָּלא ְׁשַכָנִּתי ְוִאְלָמֵלא ַהאי ִּתּקּונָא ְּדָאָדם
  . ח ָמָצא ֵחן ְּבֵעינֵי ְייָ ּוְכִתיב ְונ. ְייָ ְּבָחְכָמה יַָסד ָאֶרץ, ִּדְכִּתיב
ְוַהָחְכָמה הּוא ְּכָלָלא ְּדֹכָּלא . ַּתְלָיין ְּבַהאי מֹוָחא ֻּכְּלהּו מֹוִחין, ְוָתאנָא

, ְּדָבּה ִאְתָּתִקיף ְוִאְתָּתַּקן ִּתּקּונָא ְּדָאָדם, הְוָדא ָחְכָמה ְסִתיָמא. הּוא
,  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ָּכל ַחד ְּבַאְתֵריּה, ְלִאְתַייְּׁשָבא ֹּכָּלא ַעל ִּתּקּוֵניּה

. ְּדִאיּנּון ִּתּקּוָנא ְׁשֵליָמא ְּדָאָדם, ָחָכם ֵמֲעָׂשָרה ַׁשִּליִטיםַהָחְכָמה ָּתעֹוז לֶ 
כי האדם , הדא הוא דכתיב. ִמֵּניּה ָקִאים רּוָחא, ְוָאָדם הּוא ִּתּקּונָא ִּדְלגוֹ 

, ּוְבַהאי ִּתּקּונָא ְּדָאָדם. יהו בלגו לגודא, יראה לעינים ויהוה יראה ללבב
, ִּדְכִּתיב. ְּדָקִאים ַעל ּכּוְרְסָּייא, יְמנּוָתא ְּדֹכָּלאִאְתֲחֵזי ְׁשֵלימּוָתא ְמהֵ 

ַוֲארּו ִעם ֲענֵָני ְׁשַמיָא ְּכַבר ּוְכִתיב . ם ָעָליו ִמְלָמְעָלהּוְדמּות ְּכַמְרֵאה ָאדָ 
ַעד ָּכאן . ֱאָנׁש ָאֵתה ֲהָוא ְוַעד ַעִּתיק יֹוַמָּיא ְמָטה ּוְקָדמֹוִהי ַהְקְרבּוִהי

. ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדַמאן ְּדָיַדע ְוַיְׁשַגח ְּבהֹון. ּוְבִריָרן ַטֲעִמין. ןְסִתיָמאן ִמִּלי
ּוְמַחְצֵּדי ן ֶאָּלא ְלָמאֵרי ָמארי, ְּדִמִּלין ִאֵּלין ָלא ִאְתְיִהיבּו. ְוָלא ִיְטֵעי ְּבהֹון

ִקים ֵיְלכּו ָבם ִּכי ְיָׁשִרים ַּדְרֵכי ְיָי ְוַצִּדי, ִּדְכִּתיב. ְּדָעאלּו ְוַנְפקּו, ַחְקָלא
  . ּופֹוְׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם

ְּדִאְתַּגְּלָיין , ִאי ְּבִמִּלין ִּדיָלן, ְוָאִרים ַקֵליּה ְוָאַמר, ָּבָכה ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָּתאנָא
, ְוִאְסְּתָּלקּו ֵמַהאי ָעְלָמא, ִאְתְּגִניזּו ַחְבַרָּייא ְּבִאָּדָרא ְּדָעְלָמא ְּדָאֵתי, ָהָכא

, ָהָדר ְוָאַמר. ְּבִגין ְּדָלא ִאְתַּגְּליָין ְלַחד ִמְּבֵני ָעְלָמא, ַׁשִּפיר ֲהָוהָיאּות וְ 
ְּדָהא , ְסִתיָמא ְּדָכל ְסִתיִמין, ְּדָהא ַּגֵּלי ָקֵּמיּה ְּדַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין, ַהְדִרי ִּבי

ִליָקָרא ְּדַחְבַרָּייא ְוָלא , ְוָלא ִליָקָרא ְּדֵבית ַאָּבא, ָלא ִליָקָרא ִּדיִלי ֲעִביְדנָא
ְוָלא יֲַעלּון ְּבִכּסּוָפא ְלַתְרֵעי , ֶאָּלא ְּבִגין ְּדָלא ִיְטעּון ְּבאֹוְרחֹוי, ִאֵּלין

  .ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי, ןַזָּכָאה חּוָלִקי ִעְּמהוֹ . ְוָלא ִיְּמחּון ִּביֵדיהֹון, ַּפְלְטרֹוי
, ִמיתּו ִרִּבי יֹוֵסי ַּבִרִּבי ַיֲעֹקב, ָראַעד ָלא נְַפקּו ַחְבַריָיא ֵמַההּוא ִאָּד , נָאאּתָ 

ַּדֲהוֹו ַנְטִלין לֹון ַמְלֲאִכין ַקִּדיִׁשין , ְוָחמּו ַחְבַרָּייא. ְוִרִּבי יֵיָסא, ְוִרִּבי ִחְזִקָּיה
ֶׁשָּמא , ָצַווח ְוָאַמר. ְוִאְׁשְּתָככּו, ְוָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִמָּלה. ְּבַההּוא ַּפְרָסא
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ְּדִאְתְגֵלי ַעל ְיָדנָא ַמה ְּדָלא , ם ְּגֵזָרה ִאְתְּגַזר ֲעָלָנא ְלִאְתַעְּנָׁשאַחס ְוָׁשלוֹ 
ַוְיִהי ָׁשם ִעם ְייָ , ִּדְכִּתיב, ִאְתְּגֵלי ִמּיֹוָמא ְּדָקִאים ֹמֶׁשה ַעל טּוָרא ְּדִסיַני

  . ֲעָנׁשּוִאי ְּבִגין ָּדא ִאתְ . ַמה ֲאָנא ָהָכא. ִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלהַאְרּבָ 
ִאֵּלין , ַזָּכָאה חּוָלָק ְוַחְבַרָּייא, ַזָּכָאה ַאְנְּת ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָׁשַמע ָקָלא

, ְּדָהא ִאְתְּגֵלי ְלכֹון ַמה ְּדָלא ִאְתְּגֵלי ְלָכל ֵחיָלא ִּדְלֵעיָּלא, ְּדַקְייִמין ַּבֲהָד
ְוָּכל . ה ּוִבְצִעירֹו ַיִּציב ְּדָלֶתיהָ ִּבְבכֹורֹו ְייְַּסֶדּנָ , ְּדָהא ְּכִתיב, ֲאָבל ָּתא ֲחֵזי

. ִאְתָּדָבקּו נְַפַׁשְתהֹון ְּבַׁשֲעָתא ָּדא ְּדִאְתְנִסיבּו, ֶׁשֵּכן ְּדִבְרעּו ַסִּגי ְוַתִּקיף
ְּבעֹוד ְּדִאְתַּגְּלָיין , ָּתאָנא. ְּדָהא ִּבְׁשֵלימּוָתא ִאְסָּתָלקּו, ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון

ְוָקָלא ִאְּתַער ְּבָמאָתן ְוַחְמִׁשין , ְתְרִגיׁשו ִעָּלִאין ְוַּתָּתִאיןאִ , ִמִּלין ִאֵּלין
ְוַעד ְּדִאֵּלין ִמְתַּבְּסָמן , ָעְלִמין ְּדָהא ִמִּלין ַעִּתיִקין ְלַתָּתא ִאְתַּגְלָיין

ַההּוא ְוִאְתַקָּׁשר ּבְ , נְַפָקא ִנְׁשָמַתְייהּו ִּבְנִׁשיָקה, ִנְׁשָמַתְייהּו ְּבִאיּנּון ִמִּלין
. ַוֲאַמאי ִאֵּלין. ְוַסְּלִקין לֹון ְלֵעיָּלא, ְונְַטִלין ְלהּו ַמְלֲאֵכי ִעָּלֵאי, ַּפְרָסא

ַאֲחִריֵני  ְוֻכְּלהּו, ִמּׁשּום ְּדָעאֻלן ְוָלא ַנְפקּו ִזְמָנא ַאֲחָרא ִמן ַקְדַמת ְּדנָא
  . ָעאלּו ְונְַפקּו

ְוַזָּכָאה חּוָלָקנָא , יהֹון ְּדָהֵני ְּתָלָתאַּכָמה ַזָּכָאה חּוָלקֵ , ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון
ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבְייָ , נַָפק ָקָלא ִּתְנָיינּות ְוָאַמר. ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי ְּבִגין ָּדא

ֵהיֶכם ַחִּיים ּכְֻלֶכם ַהּיֹום ְּבָכל ֲאָתר ַּדֲהוֹו ִמְסַּתְּכֵלי ָסִליק . ָקמּו ְוַאְזלּו. ֱא
ַוֲהוּו נֲַהִרין . ְּדָעְלָמא ִמְתְּבָר ְּבִגינָן, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשַמע ִמיּנָּהָאַמר . ֵריִחין

  . ְלָמא ְלִאְסַּתְּכָלא ְּבהּוְוָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְּבנֵי עָ , ַאְנּפֹוי ְּדֻכְּלהּו
ָּבא ְוִרִּבי אַ . ַוֲהָוה ַחֵּדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְוֶׁשַבע נְַפקּו, ֲעָׂשָרה ָעאלּו, ָּתאנָא
ָאַמר ַרִּבי , יֹוָמא ַחד ֲהָוה יִָתיב ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוִרִּבי ַאָּבא ִעֵּמיּה. ָעִציב

, ְוָחמּו ְלִאֵּלין ְּתָלָתא ַּדֲהוֹו ַמְייִתין ְלהֹון ַמְלֲאִכין ִעָּלִאין, ִׁשְמעֹון ִמָּלה
ַוֲהוּו ַעְייֵלי לֹון . א ִּדְלהֹוןְּבִגין ְיָקרָ , ּוְמַחְזָיין ְלהּו ְּגִניִזין ְוִאָּדִרין ִּדְלֵעיָּלא

  . ַנח ַּדְעֵּתיּה ְּדִרִּבי ַאָּבא. ְּבטּוֵרי ְּדֲאַפְרְסמֹוָנא ַּדְכָיא
ְוַכד ֲהָוה ַרִּבי . ֵמַההּוא יֹוָמא ָלא ַאְעּדּו ַחְבַרָּייא ִמֵּבי ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָּתאנָא

ַוֲהָוה ָקאֵרי ְלהּו ִרִּבי . ן ֶאָּלא ִאיּנּוןָלא ִמְׁשַּתְּכִחין ַּתּמָ , ִׁשְמעֹון ְמַגֶּלה ָרִזין
. ִׁשְבָעה ֵאֶּלה ֵעינֵי ְיָי ְוָעָלן ִאְּתַמר, ִּדְכִּתיב. ִׁשְבָעה ֲאָנן ֵעיֵני ְייָ, ִׁשְמעֹון

ַאְנְּת הּוא . ְּדנֲַהָראן ִמְּׁשִביָעָאה, ֲאנָן ִׁשיָתא ּבֹוִציֵני, ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא
ְּדֹכָּלא ָּתֵלי . ַּבר ִמְּׁשִביָעָאה, ָהא ֵלית ִקיּוָמא ְלִׁשיָתאְּד . ְׁשִביָעָאה ְּדֹכָּלא

, ְּדֻכְּלהּו ִׁשיָתא ִמּנֵיּה ִמְתָּבְרִכין, ִרִּבי ְיהּוָדה ָקאֵרי ֵליּה ַׁשָּבת. ִּבְׁשִביָעָאה
ן ַׁשָּבת ְמעוֹ אּוף ַרִּבי ִׁש , ַמה ַׁשָּבת ַלְיָי ֹקֶדׁש, ֹקֶדׁש ַלְייָ , ַׁשָּבת ַלְייָ , ִּדְכִּתיב

  . ַלְיָי ֹקֶדׁש
ֲאַמאי , ָמאֵריּה ְּדַׂשְעֵרי, ַּתַּווְהָנא ַעל ַההּוא ַחִגיר ַחְרָצן, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון

. ְּבִזְמָנא ְּדִאְתַּגְּליָין ִמִּלין ִאֵּלין ַקִּדיִׁשין, ָלא ִאְׁשְּתַכח ְּבֵבי ִאָּדָרא ִּדיָלן
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ָאַמר ֵליּה ַרִּבי . ַקְטפֹוֵרי ְנִהיִרין ְּבַאְנּפֹוי ּוְתַלת, ָאָתא ֵאִלָּיהּו, ַאְּדָהִכי
ְּביֹוָמא , יּהַמאי ַטְעָמא ָלא ְׁשִכיַח ֹמר ְּבַקְרדּוָטא ְּגִליָפא ְּדָמארֵ , ִׁשְמעֹון

ַחֶּיי ִרִּבי ֶׁשַבע יֹוִמין ִאְתְּבִרירּו ַקֵּמיּה קּוְדָׁשא ְּבִרי , ָאַמר ֵליּה. ְּדִהּלּוָלא
ָלא ַעִייְלּתּון ְּבֵבי ִאָּדָרא  דעַ , יּנּון ְּדיֵיתּון ְוִיְׁשַּתְכֻחן ִעֵּמיּהָּכל אִ , הּוא

ין ָקִטיר ְּבַכְתפי וכד, ּוָבֵעינָא ְלִאְׁשַּתְּכָחא, ואנא הוינא זמין תמן, ִּדְלכֹון
ַרב ְלֶמְעַּבד ִנִּסין לְ , ְּדַההּוא יֹוָמא ָׁשַדְרִני קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְוָלא ָיִכיְלָנא

ְוַאְרִחיְׁשנָא ְלהּו , ְּדִאְתְמָסרּו ְּבַאְרמֹונָא ְּדַמְלָּכא, ַהְמנּונָא ָסָבא ְוַחְברֹוי
ְּדִמיתּו , ְוִאְתְקָטרּו ְּבִקְטרֹוי, ְּדָרֵמינָא ְלהּו ּכֹוָתָלא ְּדֵהיָכָלא ְּדַמְלָּכא, ְּבִנָּסא

ַרב ַהְמנּוָנא ְוַחְברֹוי ְוָרֵמיָנא לֹון ַוֲאִּפיְקנָא לְ . ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה ַּפְרַּדְׁשֵּכי
ְּדָלא ַאְכלּו , ְוַזִמיְננָא ַקַּמְייהּו נֲָהָמא ּוַמָּייא. ְוִאְׁשְּתִזיבּו, ְלִבְקַעת אֹונוֹ 
ַאְׁשַּכְחנָא , ְוַכד ַּתְבנָא. ָלא ָּבִדיְלנָא ִמַּנְייהּו ְוָכל ַההּוא יֹוָמא. ְּתָלָתא יֹוִמין

. ְוָׁשִאיְלנָא לֹון, ּוְתַלת ִמן ַחְבַרָּייא ֲעָלּה, ל ִאיּנּון ַסְמִכיןַּפְרָסא ְּדָנְטלּו ּכָ 
. ֵמִהּלּוָלא ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוַחְברֹוי, ְוָאְמרּו חּוָלָקא ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא

ְּדיְַתִבין ְוחּוָלָקא ְּדִאיּנּון ַחְבַרָּייא , ְוַזָּכָאה חּוָלָק, ַזָּכָאה ַאְנְּת ַרִּבי ִׁשְמעֹון
ַּכָמה ּבֹוִציִנין ִּדְנהֹוִרין . ַּכָמה ַּדְרִּגין ִאְתָּתָקנּו ְלכֹון ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי. ַקָּמ

יֹוָמא ֵּדין ְּבִגיָנ ִאְתַעָּטרּו ַחְמִׁשין ִּכְתִרין , ְוָּתא ֲחֵזי. ְזִמיִנין ְלַנֲהָרא ְלכּו
ֲאִזיְלנָא ִעֵּמיּה ְּבָכל ִאיּנּון נֲַהֵרי ְּדטּוֵרי ַוֲאָנא . ְלִרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן יִָאיר ָחמּו

ִרין יְקט, ָאַמר ֵליּה. ְוִאְתָּתַּקן, ְוהּוא ָּבִריר ּדּוְכֵּתיּה, ְּדֲאַפְרְסמֹונָא ַּדְכיָא
ִּתיר ִמָּכל ְׁשַאר יַ, ְּבֵריׁש ַיְרֵחי ּוִבְזַמֵּני ְוַׁשָּבֵתי, ַצִּדיַקָּייא ְּבַקְרטּוָפא ְּדִעְטִרין

ְוָהיָה ִמֵּדי ֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו , ִּדְכִּתיב, ְוַאף ָּכל ִאיּנּון ִּדְלַבר, ָאַמר ֵליּה. ִמיןיוֹ 
ִמֵּדי ֹחֶדׁש . ָּכל ֶׁשֵּכן ַצִּדיַקָּייא, ִאי ִאֵּלין ַאְתיָין. ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבתוֹ 

ּוִמֵּדי ַׁשָּבת . ַקִּדיָׁשאִמּׁשּום ְּדִמְתַעְּטֵרי ֲאָבָהָתא ְרִתיָכא . ָלָּמה, ְּבָחְדׁשוֹ 
ַוְיָבֶר , ִּדְכִּתיב, ְּדִמְתַעָּטר ְׁשִביָעָאה ְּדָכל ִאיּנּון ִׁשיָתא יֹוִמין, ְּבַׁשַּבתוֹ 
ִהים  ְּתֵהא , ְׁשִביָעָאה ְּדִׁשיָתא, ְוַאְנְּת הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון .ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעיֱא

, ּוְתַלת ִעּדּוִנין ְּדִמְׁשַּתְכִחין ִּבְׁשִביָעָאה. ֹּכָּלאִמְתַעָּטר ּוִמְתַּקָּדׁש יִַּתיר מִ 
ּוְכִתיב . ְזִמיִנין ַחְבַרָייא ִאֵּלין ַצִּדיַקָּייא ְלִאְתַעְּדָנא ְּבִגינָ ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי

ן ָּדא ִרִּבי ִׁשְמעוֹ . ַמאן הּוא ְקדֹוׁש ְייָ . ְוָקָראָת ְלַׁשָּבת ֹענֶג ִלְקדֹוׁש ְיָי ְמכּוָּבד
  . ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ְּדִאְקֵרי ְמכּוָּבד ְּבָעְלָמא ֵּדין, ֶּבן יֹוָחאי

  קדישארבא עד כאן האדרא 
  

ואחר כך יאמר תפילה , ר"פעמים שעולה כמנין כפ' בסוף הלילה יקרא תהלים ב
  .זו

ס ְוָׁשלֹום ְוִאם חַ . ִהּנֵה ֲאִני ָּבא ְּבבֶׁשת ָּפִנים ָיֵרא ְוָחֵרד, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
. ִנְתַחַּיְבִּתי ָּכֵרת ְּבֵבית ִּדינָ ַהֶּצֶדק ַעל ַחֹּטאַתי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפָׁשַעי ַהְמֻרִּבים
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ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשְּיֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשִּנְצַטַעְרִּתי ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְונַָדְדִּתי 
, ין ֶחְמָלֶת ַהִהיא ֵעינָא ְּפִקיָחא ְדָלא ָנִאיםְוַתְׁשִּגיַח ָעַלי ְּבעֵ , ֵׁשָנה ֵמֵעינַי
א ִייַׁשן ֹׁשֵמר ִיְׂשָרֵאל"ֶׁשּנֱֶאַמר . ְוִתיר ַּתִּדיר א יָנּום ְו ְוִתְקַרע ֹרַע , "ִהּנֵה 

ְוִתֵּתן ִלי , ּוְתָחּנִֵני ּוְתָבְרֵכִני ֵמאֹוַצר ַהֶּכֶסף ָהעֹוֵמד ִליִמין ָהֶעְליֹון, ְּגַזר ִּדיִני
ְוִיְהיֶה ַהַּצַער ֶׁשֵּיׁש . י ַעְבְּד ַחִּיים ֲאֻרִּכים ַלֲעֹסק ְּבתֹוָרְת יֹוָמם ָוַלְיָלהֲאנִ 

ַוֲאֶׁשר ָהַרע ְּבֵעיֶני , ִלי ְבֵעיַני ִּתּקּון ִלְפַגם ָהְראּות ֶׁשָּפַגְמִּתי ְּבַעְיִנין ִעָּלִאין
ת ֶׁשָּפַגְמִּתי ֵמַאְרַּבע עֹוָלמֹות ִויֻתַּקן ַהְּפָגם ַההּוא ְּבָכל ַהְּמקֹומוֹ . ָעִׂשיִתי

ְוַתִּציֵלִני ֵמֹעֶנׁש ִחּבּוט ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא . ֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה
. ְוֶאָּפֵטר ֵמאֹותֹו ַהַּצַער, ַהְמַׁשֵּבר ֶאת ֵעינֵי ָהָאָדם ַאַחר ְּפִטיָרתֹו ַּבֶּקֶבר

ֹוב ִמֶּכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִּציֵלִני ִמָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְוָכֵרת ְוַתְׁשִּפיַע ָעַלי ִמֶּׁשַפע ַהּט
ְּכֶׁשהּוא ָּכלּול ִעם ְמקֹורֹו ) ד"אל(ּוְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא . ְּדָׁשנֵי

ְוִיְהיֶה ִלּמּוד ֶזה . ֶׁשְּתַבֵּטל ֵמָעַלי ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות) ה"אאהליד(
ְוִתֵּתן ִּבי ֹּכַח ַלֲעֹמד ַעל ַהִּמְׁשָמר ְוִלְלֹמד . ֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדַנַחת רּוַח ִלפְ 

ָּתִמיד ְלָפֶני ְוַלְהּגֹות ְּבִאְמֵרי תֹוָרֶת ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוְבִדים ְלָפנֶי ְּבֵלב 
ָׁשֵלם ּוְבנֶֶפׁש ֲחֵפָצה ְולֹוְמִדים ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ְוִלְבֹרר ָּכל ִניצֹוצֹות 

ְליֲַחָדא , ְּקדֹוׁשֹות ֶׁשִּנְתַּפְּזרּו ֵּבין ַהְּקִלּפֹות ַעל יִָדי ּוְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשההַ 
ְוָלֵתת נַַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְלַדֵּבק , ְׁשִכיְנָּתא ְּבַבְעָלּה ּוְלַאָּקָמא יָָתּה ֵמַעְפָרא
ִויִהי ֹנַעם . ה אֹותֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלםַנְפֵׁשנּו ְורּוֵחנּו ְוִנְׁשָמֵתנּו ְלָעְבדֹו ּוְלִיְרָא

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְננָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְננֵהּו : ַאֹדָני ֱא
  :ָּברּו ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֲאדֹון , ַרֲחִמיםַאב הָ , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני יָָהָוָה ֱא
ֶׁשִיְכְּבׁשּו , ְלִהָּכֵרת ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשִאם ִנְגָזר ָעַלי, ַהְּסִליחֹות

ֶׁשְּיֵהא ָחׁשּוב ַצֲעִרי ֶׁשִּנְצַטַעְרִּתי , ַרֲחֶמי ֶאת ַּכֲעֶס ְוִיֹּגּלּו ַרֲחֶמי ָעַלי
ְיַכֵוון ְבֵׁשם (ֵעיַני ִלְקֹרַע ֹרַע ְּגַזר ִּדיִני ַהַּלְיָלה ַהֹּזאת ְוִקַּמְטִּתי ֵׁשנָה מֵ 

ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפנֶי ֶאְׂשְּבָעה . ְוָנָהר יּוַצק ְיסֹוִדי") ן"ע שט"קר"
א . ְוָתחּוס ּוְתַרֵחם ָעַלי. ְּבָהִקיץ ְּתמּונֶָת א ָּכֵרת ְּדיֹוֵמי ְו ְוַאל ַּתְכִריֵתִני 

א תִ . ָּכֵרת ְּדָׁשנֵי א ִתָּכֵרת . ָּכֵרת נְַפִׁשי ִמְּלַהֲעלֹות ַמִיין נּוְקִבין ְלַמְעָלהְו ְו
א ָּבעֹוָלם ַהֶּזה א ְּבעֹוַלם ַהְּנָׁשמֹות ְּבִהָּכֵרת , ַנְפִׁשי ִמְּלִהְזַּדֵּוג ְּבַבת זּוָגּה  ְו

ֶתר ֶעְליֹון ְוַתְׁשִּפיַע ָעֵלינּו אֹור ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמּכֶ . ַחס ְוָׁשלֹום, ְרָׁשִעים
. ְלַהִּציל ִמָּמֶות נְַפִׁשי ּוְלַהֲחיֹוֵתִני ַחִּיים ֲאֻרִּכים ְּדֵׁשִנים ְוַרֲענִַּנים ַלֲעבֹוָדֶת

ְוֶאְזֶּכה ִלְהיֹות , ּוְתַזֵּכִני ְלָמקֹום ֶׁשָהרּוחֹות ְוַהְּנָׁשמֹות ֶנְחָצבֹות ִמָּׁשם
) ה"אאהליד(ּוְבֹכַח ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . אֵמָהעֹוִלים ְוַהּזֹוִכים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהּבָ 
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ְוַתְׁשִּגיַח . ְּתַבֵּטל ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבֵני ֵביֵתינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות
א ִייַׁשן ֹׁשֵמר ִיְׂשָרֵאל"ָעֵלינּו ְּבֵעין ֶחְמָלֶת ֶׁשּנֱֶאַמר ּבֹו  א ָינּום ְו ". ִהּנֵה 

ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשנָה ֵמֵעיַני ַּבַּלְיָלה ַהֹּזאת ְלִתּקּון ַמה ֶּׁשָּפַגְמִּתי  ְוִיְהיֶה ַהַּצַער
ְוֶאָּפֵטר ִמְּלִהְתַּגְלֵּגל ַנְפִׁשי ְּבעֹוף , ְּבַעְייִנין ִעָּלִאין ְוָהַרע ְּבֵעינֶי ָעִׂשיִּתי

ּוט ַהֶּקֶבר ֵמַהַּמְלָא ּוְפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ֵמֹעֶנׁש ִחּב. ַהִּנְקָרא ָרָאה ַּבֲעֹון ָהְראּות
ּוַבַּצַער ֶׁשּנַָדְדִּתי ֵׁשָנה ֵמֵעיַני ֶאָּפֵטר ֵמאֹותֹו . ַהְמַׁשֵּבר ֵעינֵי ָהְרָׁשִעים ַּבֶּקֶבר

  .ַהַּצַער ְוָתנּוַח ַנְפִׁשי ְּבִמְׁשְּכנֹות ִמְבַטִחים

ְּקדֹוָׁשה ַהֹּזאת ִהיא ְוִהֵּנה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָּבּה ִנְתַעַּסְקִּתי ַהַּלְיָלה הַ 
ֵהָּמה ַיְמִליצּו , ְוַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהּיֹוְצִאים ִמָּכל ַמה ֶּׁשָּקִרינּו, ִנְפֵלאת

. ְוִנָּפֵטר ִמָּכל ַצַער, טֹוב ַּבֲעֵדנּו ְלַקְּבֵלנּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִלְקֹרַע ֹרַע ְּגַזר ִּדינֵנּו
. ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ִיָּמחּו ְּבֹכַח ּתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה ְוָכל ַהְמַקְטְרִגים ֲאֶׁשר ִנְבְראּו

ַהֵּבט ַּבֲעָמֵלנּו ְוַאל ַּתִּביט ְּבַמֲעֵלנּו ְוָתֹבא ְלָפנֶי , ָאּנָא ְיֹהָוה יאהדונהי
א ִתְבֶזה. ַׁשְוָעֵתנּו ִהים  ֶבן . ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ֱא ְוֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמ

ְנַהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר . ֶּדֶר ְרחֹובֹות ַהּנָָהר ְלַקו ָהֶאְמָצִעיָהֶעְליֹון 
ֵהינּו ְלַטֲהֵרנּו ִמָּכל ְּפָׁשֵעינּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ְוִיֶפן ִמְצָחא . ֱא

, נָא ְדָאִרי ַאְנִּפיןְוֵעי. ְּבֶמַצח ְזֵעיר ַאְנִּפין, ְדָאִרי ַאְנִּפין ַרֲעָוא ְּדָכל ַרָעִוין
א ָהיּו. ְבֵעינָא ִדְזֵעיר ַאְנִּפין ִּכי ַאָּתה , ּוְבֵכן ִיְתַּבְּטלּו ָּכל ַהִּדיִנים ְוָהיּו ְּכ

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי . ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ָחֵפץ ִּבְתׁשּוַבת ָהְרָׁשִעים
  :ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני
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