האדרא זוטא קדישא
שמְּעֹוןַ .והֲוּו קָּ מֵּ י ִרבִי
שמְּעֹון ָּבעָּא ְּל ִאסְּתַ ְּלקָּא מִן ָּע ְּלמָּא ַו ֲהוָּה ְּמסַדֵּ ר מִלֹוי .אִתְּ ְּכנָּשּו ַחב ְַּרי ָּא ְּלבֵּי ִרבִי ִ
תָּ אנָּא ְּבהַהּוא יֹומָּא דְּ ִרבִי ִ
אֶ ְּל ָּעזָּר ב ְֵּּריּה ו ְִּרבִי ַאבָּא ּושְָּאר ַחב ְַּרי ָּאַ .ו ֲהוָּה ַמ ְּלי ָּא בֵּיתָּ א.
שמְּעֹון וְָּאמַרְּ .בז ִ ְּמנָּא ַאח ֲָּרא כַד ֲהוֵּינָּא ְּבבֵּי מ ְַּרעֵּיֲ ,הוָּה ִרבִי ִפנְּחָּס בֶן י ָּאִיר
שמְּעֹון ַו ֲחמָּא דְּ אִתְּ ְּמלֵּי בֵּיתָּ אָּ .בכָּה ִרבִי ִ
זָּקִ יף עֵּינֹוי ִרבִי ִ
שתָּ אְּ .וכַד תַ ְּבנָּא ַא ְּסחַר ֶאשָּא ִמ ָּקמָּאי ּו ֵּמ ַע ְּל ִמין לָּא אִתְּ ְּפסָּקְּ .ולָּא ֲהוָּה עָּאל בַר נָּש אֶ לָּא
אֹוריכּו לִי עַד ַה ְּ
ירנָּא דּוכְּתָּ אי ִ
קַ מָּאיְּ .ועַד דְּ ב ִָּר ְּ
שמְּעֹון ְּו ָּחמָּא מַה דְּ ָּח ָּמא וְַּא ְּסחַר אֶשָּא ְּבבֵּיתָּ א.
ב ְִּרשּותָּ אְּ .ו ַהשְּתָּ א ֲח ֵּמינָּא דְּ אִתְּ ְּפסַק ְּוהָּא אִתְּ ְּמלֵּי בֵּיתָּ א .עַד דַ הֲוֹו י ַתְּ בֵּי .פָּתַ ח עֵּינֹוי ִרבִי ִ
נָּפְּקּו ֻכלְּהּו ְּו ִאשְּתְּ ֲארּו ִרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר ב ְֵּּריּה ו ְִּרבִי ַאבָּאּ .ושְָּאר ַחב ְַּרי ָּא י ָּתְּ בּו ַאב ַָּראי.
שמְּעֹון ל ְִּרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר ב ְֵּּריּה ,פּוק ֲחזֵּי ִאי ָּהכָּא ִרבִי י ִ ְּצחָּק דְּ ֲאנָּא ְּמע ַָּר ְּבנָּא ֵּליּהִ .אימָּא לֵּיּה דִ יסַדֵּ ר מִלֹוי ְּוי ֵּ ִתיב ְּלגַבָּאי זַכָָּאה
ָאמַ ר ִרבִי ִ
חּולָּקֵּ יּה.
קָּ ם ִרבִי שִ מְּעֹון ְּוי ָּתִ יב ְּו ַחי ִיְך ְּו ַח ֵּדיָ .אמַר ָאן אִּנּון ַחב ְַּרי ָּאָּ .קם ִרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר וְָּאעִיל לֹון ְּוי ַתְּ בּו ָּק ֵּמיּה .זָּ ִקיף י ְּדֹוי ִרבִי שִ מְּעֹון ּומְּ ַצלֵּי
ְּצלֹותָּ א ַו ֲהוָּה חַדֵּ י וְָּאמַר .אִּנּון ַחב ְַּרי ָּא דְּ ִאשְּתְּ כָּחּו ְּבבֵּי אִדָּ ָּרא יִזְּ ַדמְּנּון ָּהכָּא .נָּפְּקּו ֻכלְּהּו ְּו ִאשְּתְּ אֲרּו ִרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר ב ְֵּּריּה ו ְִּרבִי אַ בָּא ו ְִּרבִי
שמְּעֹון ַכמָּה י ֵּאֹות חּו ָּלקְָּך ַכמָּה חֵּידּו ָּבעֵּי ְּלאִתֹו ְּספָּא לְָּך ְּבהָּאי
י ְּהּודָּ ה ו ְִּרבִי יֹוסֵּי ו ְִּרבִי ִחי ָּיאַ .א ְּד ָּהכִי עָּאל ִרבִי י ִ ְּצחָּקָ .אמַר לֵּיּה ִרבִי ִ
יֹומָּא .י ָּתִ יב ִרבִי ַאבָּא בָּתַ ר כִתְּ פֹוי ו ְִּרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר ָּקמֵּיּה.
שעְּתָּ א דִ ְּרעּותָּ א הּואַ .ו ֲאנָּא ָּבעֵּינָּא ְּל ֵּמיעָּל ְּבלָּא כִּסּופָּא ְּל ָּע ְּלמָּא דְּ ָאתֵּ יְּ .והָּא ִמלִין קַדִ ישִ ין דְּ לָּא ָּג ְּלי ָּאן עַד
שמְּעֹון הָּא ַהשְּתָּ א ַ
ָאמַ ר ִרבִי ִ
ירן הֲוֹו ְּב ִל ָּב ִאיְּ ,למֵּיעַל בְּהּו
שכִינְּתָּ א ,דְּ לָּא י ֵּי ְּמרּון דְּ הָּא ִבג ְִּריעּותָּא ִאסְּתָּ ַל ְּקנָּא ֵּמ ָּע ְּלמָּאְּ .ועַד ְּכעַן ְּט ִמ ִ
הַשְּתָּ אָּ ,בעֵּינָּא ְּלגַלָָּאה ַק ֵּמי ְּ
ְּל ָּעלְּמָּא דְּ ָאתֵּ יְּ .וכְַך ַאסְּדַ ְּרנָּא לְּכּוִ ,רבִי ַאבָּא יִכְּתֹוב ,ו ְִּרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר ב ְִּרי י ִ ְּלעֵּיּ ,ושְַּאר ַחב ְַּרי ָּיא י ְַּרחֲשּון ְּב ִל ַבי ְּיהּוָּ .קם ִרבִי אַ בָּא מִ בָּתַ ר
כַתְּ פֹויְּ .וי ָּתִ יב ִרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר ב ְֵּּריּה ַק ֵּמיּהָ ,אמַר לֵּיּה קּום ב ְִּרי ,דְּ הָּא ַאח ֲָּרא י ְּתִ יב ְּבהַהּוא אֲתָּ רָּ ,קם ִרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר.
יֹורדֵּ י דּומָּהֹ .לא ַהמֵּתִ ים י ְּ ַהלְּלּו י ָּּהָּ ,הכִי הּוא
שמְּעֹוןְּ ,וי ָּתִ יבָּ .פ ַתח וְָּאמַר( ,תהלים קטו) ֹלא ַה ֵּמ ִתים י ְּ ַהלְּלּו י ָּּה וְֹּלא כָּל ְּ
אִתְּ ֲעטָּף ִרבִי ִ
ָּארי בֵּין ִאיּנּון דְּ ִא ְּקרּון ַחי ִיםְּ ,ולָּא עִם ִאיּנּון דְּ אִקְּ רּון מֵּתִ ים.
ַודַ אי ,אִ יּנּון דְּ ִא ְּקרּון מֵּתִ ים ,דְּ הָּא קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא חַי ִאק ְֵּּרי ,וְּהּוא ש ֵּ
יֹורדֵּ י דּומָּהְּ ,וכָּל ִאיּנּון דְּ נַחְּתִ ין לְּדּומָּהַ ,בגֵּי ִהּנָּם יִשְּתַ ֲארּון .שָּאנֵּי ִאיּנּון דְּ ִא ְּקרּון ַחי ִים ,דְּ הָּא קּודְּ שָּא
וְּסֹופֵּיּה דִ קְּ ָּרא כְּתִ יב ,וְֹּלא כָּל ְּ
ב ְִּריְך הּוא ָּבעֵּי בִיק ֵָּּריהֹון.
ּורתִ יכֹויְּ .ו ַהשְּתָּ א ,הָּא קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא הֵּיכִי
שעֲתָּ א דָּ א ֵּמאִדָּ ָּרא .דִ ְּבאִדָּ ָּרא ִאזְּ ְּדמַן קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא ְּ
שנְּי ָּא ַ
שמְּעֹוןַ ,כמָּה ַ
ָאמַ ר ִרבִי ִ
(הכא) ,וְָּאתֵּ י עִם ִאיּנּון צַדִ י ַקי ָּיא דִ ְּב ִגנְּתָּ א דְּ עֵּדֶ ן ,מַה דְּ לָּא ִאע ְָּּרעּו ְּבאִדָּ ָּרא .וְּקּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא ָּבעֵּי בִיק ֵָּּריהֹון דְּ צַדִ יקַ י ָּיא י ַתִ יר מִ יק ָָּּרא
שיט י ְּדֵּ יּה לָּקֳ ְּבלֵּי דְּ עִדֹו
אֹוריְך לֵּיּהְּ .וכֵּיוָּן דְּ אֹו ִ
ִיר ְּבעָּםְּ ,ד ֲהוָּה ְּמ ַקטֵּר ּו ַמ ְּפלַח ְּלעֲבֹודָּ ה ז ָָּּרה ,וְּקּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא ִ
דִ ילֵּיּה ,כְּמָּה דִ כְּתִ יב ב ָּ
שיט י ְּדֵּ יּה ְּלעִדֹו
נְּבִיָאה ,אִתְּ י ְּיבַש י ְּ ֵּדיּה ,דִ כְּתִ יב( ,מלכים א יג) וַתִ יבַש י ָּדֹו וְּגֹו'ְּ .ועַל דְּ ָּפלַח ְּלעֲבֹודָּ ה ז ָָּּרה לָּא כְּתִ יבֶ ,אלָּא עַל דְּ אֹו ִ
נְּבִיָאהְּ .ו ַהשְּתָּ א קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא ָּבעֵּי בִיק ָָּּרא דִ ילָּןְּ ,ו ֻכלְּהּו ָאתָּ אן ִע ֵּמיּה.
ָאמַ ר ,הָּא ַרב ַהמְּנּונָּא ָּסבָּא ָּהכָּאְּ ,ו ַסח ֲָּרנֵּיּה ע' צַדִ י ֵּקי ְּגלִיפָּן ְּבעִיט ְִּריןְּ ,מנַה ֲִרין כָּל חַד ְּוחַד ִמזִיה ֲָּרא דְּ זִיוָּא דְּ עַתִ יקָּא קַ דִ ישָּא ,סְּתִ ימָּא
שמַע ְּבחֶדְּ וָּותָּ אִ ,אלֵּין ִמלִין דַ ֲאנָּא ֵּאימָּא .עַד דְּ ֲהוָּה י ָּתִ יבָ ,אמַר ,הָּא ִרבִי ִפנְּחָּס בֶן י ָּ ִאיר ָּהכָּאַ ,אתְּ קִ ינּו
דְּ כָּל סְּתִ ימִ ין .וְּהּוא ָאתֵּ י ְּל ִמ ְּ
שיפּולֵּי בֵּיתָּא .ו ְִּרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר ו ְִּרבִי ַאבָּאִ ,אשְּתָּ ֲארּו ַק ֵּמיּה (נ''א עמיה) דְּ ַרבִי
דּוכְּתֵּ יּה ,אִ זְּדַ ֲעזָּעּו ַחב ְַּרי ָּיא דַ הֲוֹו תַ מָּןְּ ,ו ָּקמּו ְּוי ָּתְּ בּו ְּב ִ
ִדָּרא ִאשְּתֵּ ַכ ְּחנָּא דְּ כָּל ַחב ְַּרי ָּיא ֲהוֹו ַאמ ְֵּּריַ ,ו ֲאנָּא ִעמְּהֹוןַ .השְּתָּ א ֵּאימָּא ֲאנָּא ִבלְּחֹודָּ איְּ ,ו ֻכלְּהּו ַצי ְּיתִ ין
שמְּעֹוןְּ ,בא ָּ
שִ מְּעֹוןָ .אמַ ר ִרבִי ִ
לְּמִלּולִיִ ,ע ָּל ִאין וְּתַ תָּ ִאין .זַכָָּאה חּו ָּל ִקי יֹומָּא דֵּ ין.
ִירא אִתְּ קְּ ט ְַּרנָּא בֵּיּה
שמְּעֹון וְָּאמַר( ,שיר השירים ז) ֲאנִי לְּדֹודִ י ְּו ָּעלַי תְּ שּוקָּתֹו .כָּל יֹו ִמין דְּ אִתְּ ְּקט ְַּרנָּא ְּבהַאי ָּע ְּלמָּאְּ ,בחַד ְּקט ָּ
פָּתַ ח ִרבִי ִ
שמַע ְּבחֶדְּ וָּהִ ,מלִין סְּתִ ימִיןּ ,ושְּ ָּבחָּא
בְּקּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּואּ ,ו ְּבגִין כְָּך ַהשְּתָּ א ְּו ָּעלַי תְּ שּוקָּתֹו .דְּ הּוא ְּוכָּל סִיעָּתָּ א קַדִ ישָּא דִ ילֵּיּהָ ,אתּו ְּל ִמ ְּ
דְּ ַעתִ יקָּא קַ דִ ישָּא ,סְּתִ ימָּא דְּ כָּל סְּתִ י ִמין ,פ ִָּריש ְּואִתְּ פ ְַּרש מִכֹּלָּאְּ ,ולָּא פ ִָּריש ,דְּ הָּא כֹּלָּא בֵּיּה מִתְּ דְּ בַק ,וְּהּוא מִתְּ דְּ בַק בְּכֹּלָּא הּוא כֹּלָּא.
עַתִ יקָּא דְּ כָּל עַתִ י ִקין ,סְּתִ ימָּא דְּ כָּל סְּתִ י ִמין ,אִתְּ תְּ קַן ְּולָּא אִתְּ תְּ קַן .אִתְּ תְּ קַןְּ ,בגִין ְּל ַקי ְּימָּא כֹּלָּאְּ .ולָּא אִתְּ תְּ קַןְּ ,בגִין דְּ לָּא שְּ כִי ַח.
שטִין ְּלכָּל עִיבָּר.
ְּהֹורין ִמּנֵּיּה ,מִתְּ נַה ֲִרין ּומִתְּ ַל ֲהטִין ,וְָּאזְּלִין ּומִתְּ ַפ ְּ
ְּהֹורין ,דְּ ַל ֲהטִין ִמּנֵּיּה ,מִתִ קּונֹויְּ .ו ִאיּנּון נ ִ
כַד אִתְּ תְּ קַןַ ,אפִיק ט' נ ִ

שטִין ,כַד יִק ְְּּרבּון ְּל ִמנְּדַ ע לֹון ,לָּא שְּ כִי ַח אֶ לָּא
ְּהֹורין דְּ מִתְּ ַפ ְּ
ְּהֹורין ְּלכָּל עִיבָּרְּ .ו ִאיּנּון נ ִ
שטִין (דמתפשטין) ִמּנֵּיּה נ ִ
כְּבּוצִינָּא דְּ אִתְּ ַפ ְּ
ְּהֹורין דְּ מִתְּ פָּשְּ טָּן,
שכִי ַח בַר ִאיּנּון נ ִ
בּוצִינָּא ִבלְּחֹודֹוי .כְַך הּוא עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא( ,הוא) בּוצִינָּא ִע ָּלָאה ,סְּתִ ימָּא דְּ כָּל ְּס ִתי ִמיןְּ .ולָּא ְּ
שמָּא קַדִ ישָּאּ .ו ְּבגִין כְָּך כֹּלָּא חַד.
ִירןְּ .ו ִאיּנּון ִאקְּרּון ְּ
דְּ מִתְּ ַג ְּלי ָּיןּ ,ו ְּטמ ָּ
ּומַה דְּ ַאמְּ ֵּרי ַחב ְָּּרנָּא ְּב ִספ ְֵּּרי קַדְּ ָּמ ֵּאי ,דְּ ִאיּנּון דַ ְּר ִגין דְּ אִתְּ ב ְִּריאּוְּ ,ועַתִ יקָּא קַדִ ישָּא אִתְּ ְּגלֵּי בְּהּוְּ ,בכָּל חַד ְּוחַד .מִשּום דְּ אִ יּנּון תִ קּונִין
דְּ עַתִ יקָּא קַ דִ ישָּא .לָּאו ַהשְּתָּ א עִידָּ נָּא ְּל ָּהנֵּי ִמלִין דְּ הָּא ֲא ֵּמינָּא לֹון ְּבאִדָּ ָּרא קַדִ ישָּאַ .ו ֲחמֵּינָּא מַה דְּ לָּא י ְּדַ ְּענָּא ָּהכִיְּ ,ועַד הַשְּתָּ א ַאסְּתִ ים
שמַע ִמלִין ִאלֵּין.
ְּב ִלבָּאִ י מִ לָּהְּ .ו ַהשְּתָּ א ֲאנָּא ִבלְּחֹודָּ אי ַא ְּסהִידְּ נָּא ַק ֵּמי ַמ ְּלכָּא קַדִ ישָּאְּ ,וכָּל ָּהנֵּי זַ ָּכ ֵּאי קְּשֹוט דְּ ָאתּו ְּל ִמ ְּ
שט ְּואִתְּ נְּהִירּ ,ו ִמּנֵּיּה י ְַּרתּון צַדִ י ַקי ָּיא ד' מְָּאה ָּעלְּמִ ין
שירּותָּ א ְּו ִסיּומָּא .קּו ְּלט ְָּּרא דְּ ִקטְּפֹוי ,אִתְּ ְּפ ָּ
ָּורא ,לָּאו בֵּיּה ִ
גּו ְּל ַגלְּתָּ א דְּ ֵּרישָּא ִחּו ָּ
ָּורא ,נָּטִיף ַטלָּא כָּל יֹומָּאְּ ,להַהּוא זְּעֵּיר ַאנְּפִין ,לַאֲתָּ ר דְּ אִתְּ קְּ ֵּרי
דְּ כִּסּופִין ְּל ָּע ְּלמָּא דְּ ָאתֵּ יֵּ .מהַאי קּו ְּלט ְָּּרא דְּ ִק ְּטפָּא ,דְּ הִיא גּו ְּל ַגלְּתָּ א ִחּו ָּ
ש ַמי ִםְּ .ואִתְּ ַמ ְּלי ָּיא ֵּרישֵּ יּה,
שָּ מַ י ִםּ ,ובֵּיּה ז ְּ ִמינִין ֵּמי ַתי ָּיא ַל ֲא ַחי ָּיא ְּלזִ ְּמנָּא דְּ ָאתֵּ י .דִ כְּתִ יב( ,בראשית כז) ְּוי ִתֶ ן לְָּך ָּהאֱֹלהִים ִמטַל ַה ָּ
ִירין ֵּמהַהּוא ַטלָּא.
ּומֵּ הַהּוא זְּעֵּיר ַאפִין ,נָּטִיף ַל ֲחקַל תַ פּוחִיןְּ .ו ָּכל ֲחקַל תַ פּוחִין ,נְּה ִ
הַאי עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ָּט ִמיר ְּוגָּנִיזְּ .ו ָּח ְּכמְּתָּ א ִעלָָּאה סְּתִ ימָָּאהְּ ,בהַהּוא גּו ְּל ַגלְּתָּ א ִמשְּתְּ כַח ,וַדַ אי ְּבהַאי עַתִ יקָּא ,לָּא אִתְּ ַג ְּלי ָּיא אֶ לָּא ֵּרישָּא
ִבלְּחֹודֹויְּ ,בגִין דְּ ִאיהּו ֵּרישָּא ְּלכָּל ֵּרישָּאָּ .ח ְּכמְּתָּ א ִעלָָּאה ,דְּ ִאיהִי ֵּרישָּא ,בֵּיּה ָּס ִתיםְּ ,ו ִאק ְֵּּרי מֹוחָּא ִעלָָּאה .מֹוחָּא סְּתִ ימָּא .מֹוחָּא דְּ שָּ כִיְך
וְּשָּקִ יטְּ .ולֵּית דְּ י ֵּדַ ע לֵּיּה ,בַר ִאיהּו.
שא חֲדָּ אָּ ,ח ְּכמְּתָּ א סְּתִ ימָָּאה ,דְּ אִתְּ ַכ ְּּסי ָּיאְּ ,ולָּאו מִתְּ ַפ ְּתחָּאְּ .ו ָּחכְּמְּתָּ א דָּ א
תְּ לַת ֵּרישִ ין אִתְּ גַ ְּלפָּן ,דָּ א ,לְּגֹו מִן דָּ א .וְּדָּ אְּ ,לעֵּילָּא ִמן דָּ אֵּ .רי ָּ
שיּה ,דִ שְַּאר ָּחכְּמֹות( .בראשית קמ''ז ע''א) ֵּרישָּא ִעלָָּאה ,עַתִ יקָּ א קַדִ ישָּא ,סְּתִ ימָּא דְּ כָּל סְּתִ ימִ ין.
סְּתִ ימָָּאהֵּ ,רישָּא ְּלכָּל (רישי) ֵּרי ֵּ
ֵּרישָּא דְּ כָּל ֵּרישָּאֵּ .רישָּא דְּ לָּאו ֵּרישָּא .וְֹּלא י ָּדַ עְּ ,ולָּא אִתְּ י ְּדַ ע ,מַה דַ ֲהוֵּי ב ְֵּּרישָּא דָּ א ,דְּ לָּא אִתְּ דְּ בַק (לא) ְּב ָּח ְּכמְּתָּ אְּ ,ולָּא בְּסּו ְּכלְּתָּ נּו.
ְּועַל הַאי אִ ק ְֵּּרי( ,במדבר כד) ב ְַּרח לְָּך אֶל מְּקֹומֶָך( .יחזקאל א) ְּו ַהחַיֹות ָּרצֹוא ָּושֹוב.
שע ְֵּּריְּ ,וכָּל ִאיּנּון נִי ִמיןִ ,ממֹוחָּא סְּתִ ימָָּאה נָּ ְּפ ִקין( .תליין) ְּו ֻכלְּהּו
ּו ְּבגִין כְַך עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ִאק ְֵּּרי ַאי ִן .דְּ בֵּיּה תַ ְּלי ָּיא ַאי ִןְּ .וכָּל ִאיּנּון ַ
שְּ עִיעִין( ,ס''א יתבין) ְּבשִקּולָּאְּ .ולָּא אִתְּ ֲחזֵּי קְּדָּ לָּא.
שנְּי ָּא מ ֵַּר ֲחמֵּי ְּל ָּע ְּל ִמין .בִתְּ לַת ֲעשַר ְּמכִילָּן דְּ ַר ֲח ִמין אִשְּתְּ כַחְּ .בגִין
כֹּלָּא הּואְּ ,בגִין דְּ הַאי עַתִ יקָּא ַקדִ ישָּא ְּבחַד ֲהוֵּי .כֹּלָּא ְּבחֵּידּוְּ ,ולָּא ַ
שלִיט (לון) עַל כֹּלָּא.
ַארבַע .וְּהּוא עַתִ יקָּאָּ ,כלִיל לֹוןְּ ,ו ָּ
ְַּארבַע ְּ
דְּ הַאי ָּחכְּמְּתָּ א סְּתִ ימָָּאה דְּ בֵּיּה ,מִתְּ פ ְַּרש תְּ לַת זִ ְּמנִין ל ְּ
ִירין בֵּיּה צַדִ י ַקי ָּיא ְּל ָּע ְּלמָּא דְּ ָאתֵּ י ,דִ כְּתִ יב (משלי ד) וְּא ַֹּרח צַדִ יקִ ים
ָארחָּא דִ נְּה ִ
שע ְֵּּרי דְּ נַ ְּפ ֵּקי ִממֹוחָּא ,הּוא ְּ
ָארחָּא דְּ נָּהִיר ְּב ַפלְּגּותָּ א דְּ ַ
חַד ְּ
ָארחִין ,דְּ תַ ְּלי ָּין ִבזְּעֵּיר ַאנְּפִין.
ָארחָּא מִתְּ נַה ֲִרין כָּל שְַּאר ְּ
כְּאֹור נֹוגַּה וְּגֹו'ְּ .ועַל דָּ א כְּתִ יב( ,ישעיה נח) ָאז תִ תְּ ַעּנַג עַל יְּי ָּ'ּ .ומֵּ הַאי ְּ
הַאי עַתִ יקָּא ָּסבָּא דְּ ָּסבִין ,כִתְּ ָּרא ִעלָָּאהְּ ,לעֵּילָּא .דְּ מִתְּ ַעט ְִּרין בֵּיּה כָּל ִעט ְִּריןְּ ,וכִתְּ ִרין ,מִתְּ נַה ֲִריןְּ .וכָּל שְַּאר בֹוצִינִין מִ ּנֵּיּה מִתְּ ַל ֲהטִין
ירא דְּ לָּא אִתְּ י ְּדַ ע( .וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין ומתנהרין) (רצ''ב ע''ב)
(ומתנהרן) .וְּהּוא ,הּוא בּוצִינָּא ִעלָָּאהְּ ,ט ִמ ָּ
שיןּ ,ו ְּכלִילָּן ְּבחַד ֵּרישָּאְּ .והַהּוא (נ''א והוא) ֵּרישָּא ִעלָָּאהְּ ,לעֵּילָּא ְּלעֵּילָּאּ .ו ְּבגִין דְּ עַתִ יקָּא קַ דִ ישָּא
הַאי עַתִ יקָּא ִאשְּתְּ כַח בִתְּ לַת ֵּרי ִ
שים בִתְּ ֵּריןְּ .כ ָּללָּא דְּ עַתִ יקָּא בִתְּ ֵּרין .הּוא
אִתְּ ְּרשִ ים בִתְּ לַת ,אּוף ָּהכִי כָּל שְַּאר בּוצִינִין דְּ נַה ֲִרין ִמּנֵּיּהְּ ,כלִילָּן בִתְּ לַת .עֹוד ,עַתִ יקָּא אִתְּ ְּר ִ
שַאר בּוצִינִין ,סְּתִ י ִמין בִתְּ ֵּרין .עֹוד
שיְּ .והַהּוא דַ ֲהוֵּי ְּלעֵּילָּא מִן דָּ א ,דְּ לָּא אִתְּ י ְּדַ ע .כְַך כָּל ְּ
שא דְּ כָּל ֵּרי ֵּ
כִתְּ ָּרא ִעלָָּאה דְּ כָּל ִע ָּל ִאיןֵּ ,רי ָּ
שין ,מִתְּ ַקש ְִּריןּ ,ומִתְּ הַדְּ ִרין ְּבחַד,
שים וְַּאסְּתִ ים ְּבחַד ,וְּהּוא חַד ,וְּכֹּלָּא הּוא חַד .כְַך כָּל שְַּאר בּוצִינִין ,מִתְּ קַדְּ ִ
עַתִ יקָּא קַ דִ ישָּא אִתְּ ְּר ִ
וְּאִ יּנּון חַד.
טּורנָּא ְּבסִימָּא ,י ָָּאה,
שיט חַד ְּ
מִ ְּצחָּא דְּ אִתְּ ְּגלֵּי ְּבעַתִ יקָּא קַדִ ישָּאָּ ,רצֹון ִאק ְֵּּרי ,דְּ הָּא ֵּרישָּא ִעלָָּאה דָּ א סָּתִ ים ְּלעֵּילָּא ,דְּ לָּא אִתְּ י ְּדַ ע ָּפ ִ
דְּ אִתְּ ְּכלִיל ְּב ִמ ְּצחָּאּ .ו ְּבגִין דְּ ִאיהּו (נ''א דההוא) ַר ֲעוָּא דְּ כָּל ַר ֲעוִין ,אִתְּ תְּ קַן ְּב ִמ ְּצחָּאְּ ,ואִתְּ ַג ְּלי ָּיא בְּבּוסִיטָּא (ס''א אתגליף בפסיטא) ,הַאי
מִ ְּצחָּא אִקְּ ֵּרי ָּרצֹון.
ְּוכַד ָּרצֹון דָּ א אִתְּ ַג ְּלי ָּיאַ ,ר ֲעוָּא דְּ ַר ֲעוִין ִאשְּתְּ כַח ְּב ֻכלְּהּו ָּע ְּל ִמיןְּ ,וכָּל צְּלֹותִ ין דִ לְּתַ תָּ א מִתְּ ַק ְּבלִיןּ ,ומִתְּ נַה ֲִרין ַאנְּפֹוי דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִין ,וְּכֹּלָּא
ב ְַּר ֲחמֵּי אִשְּתְּ כַחְּ ,וכָּל דִ ינִין אִתְּ ַטמ ְָּּרן ְּואִתְּ ַכ ְּפי ָּין.
שעֲתָּ א דִ צְּלֹותָּ א דְּ ִמנְּחָּה ,דְּ הּוא עִידָּ ן דְּ כָּל דִ ינִין מִתְּ ע ִָּרין ,אִתְּ ַג ְּלי ָּיא הַאי ִמ ְּצחָּאְּ ,ואִתְּ ַכ ְּפי ָּין כָּל דִ ינִיןְּ ,ו ִאשְּתְּ כָּחּו ַרחֲמִ ין
בְּשַ בְּתָּ א ְּב ַ

שבָּת ְּבלָּא דִ ינָּא ,לָּא ְּלעֵּילָּא ְּולָּא לְּתַ תָּ אַ .ו ֲאפִילּו ֶאשָּא דְּ גֵּי ִהּנָּם ִאשְּתְּ קַע (ס''א אשתכך) בְַּאתְּ ֵּריּה,
ְּב ֻכלְּהּו ָּע ְּל ִמיןּ .ו ְּבגִין כְָּך ִאשְּתְּ כַח ַ
שבְּתָּ א.
שמְּתָּ א דְּ חֵּדּו ְּב ַ
ְּונַי ְּיחִין ַחי ָּי ַבי ָּאְּ .ועַל דָּ א אִתֹוסַף נִ ְּ
שבְּתָּ א ,דְּ הָּא כָּל ְּמהֵּימְּנּותָּאְּ ,וכָּל ְּכ ָּללָּא דִ ְּמהֵּי ְּמנּותָּ א ,בֵּיּה ִאשְּתְּ כַחּ ,ו ָּבעֵּי בַר נָּש ְּלסַדְּ ָּרא
ּו ָּבעֵּי בַר נָּש ְּל ֶמ ְּח ֵּדי בִתְּ לַת סְּעּודָּתֵּ י דְּ ַ
ָּתֹוראּ ,ו ְּל ֵּמיכַל תְּ לַת סְּעּודָּ תֵּ י ִד ְּמהֵּימְּנּותָּ אּ ,ו ְּל ֵּמח ֵּדי בְּהּו.
פ ָּ
שמְּעֹוןַ ,א ְּסהַדְּ נָּא ָּעלַי ְּלכָּל ִאלֵּין דְּ ָּהכָּא ,דְּ הָּא מִן יֹומָּאי לָּא ָּבטִי ְּלנָּא ִאלֵּין ג' סְּעּודָּ תֵּ יּ ,ו ְּבגִינֵּיהֹון לָּא ִא ְּצט ְִּרי ְּכנָּא לְּתַ ֲענִיתָּ א
ָאמַ ר ִרבִי ִ
שלֵּימָּתָּ א .חַד ,סְּעּודָּ תָּ א
שבְּתָּ א .דְּ מַאן דְּ זָּכֵּי בְּהּו ,זָּכֵּי ִל ְּמהֵּימְּנּותָּא ְּ
שכֵּן ְּב ַ
בְּשַ בְּתָּ אַ .ו ֲאפִילּו בְּיֹומֵּי ַאח ֲִרינֵּי לָּא ִא ְּצט ְִּרי ְּכנָּא ,כָּל ֶ
דְּ מַ טְּרֹונִיתָּ אְּ .וחַד ,סְּעּודָּ תָּ א דְּ ַמ ְּלכָּא קַדִ ישָּאְּ .וחַד ,סְּעּודָּ תָּ א דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ,סְּתִ ימָּא דְּ כָּל סְּתִ ימִיןּ .ו ְּבהַהּוא ָּע ְּלמָּא יִזְּכֵּי בְּהּו לְּאִ לֵּין.
שלֵּיהֹון.
הַאי ָּרצֹון כַד אִתְּ גַ ְּלי ָּיא ,כָּל דִ ינִין אִתְּ ַכ ְּפי ָּין מִשּו ְּל ְּ
תִ קּונָּא דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא אִתְּ תְּ קַן ְּבתִ קּונָּא חַדְּ ,כ ָּללָּא דְּ כָּל תִ קּונִיןְּ .והִיא ָּח ְּכמָּה ִעלָָּאה ,סְּתִ ימָָּאהְּ .כ ָּללָּא דְּ כָּל שְָּארְּ ,והַאי אִקְּ ֵּרי עֵּדֶ ן
שט עֵּדֶ ן ַאח ֲָּראּ .ו ֵּמהַאי עֵּדֶ ן אִתְּ ְּגלַף.
ִעלָָּאה סְּתִ ימָּא .וְּהּוא מֹוחָּא דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּאְּ .והַאי מֹוחָּא אִתְּ ְּפשַט ְּלכָּל עִיבָּרִ ,מּנֵּיּה אִתְּ ְּפ ַ
טּורנָּא (ס''א גוונא) ,דְּ ֲהוָּה מִתְּ תַ קָּן ְּל ִאתְּ נַה ֲָּראָּ ,בטַש ְּבהַאי מֹוחָּא
שיט חַד ְּ
ְּוהַהּוא ֵּרישָּא סְּתִ ימָּא ִדב ְֵּּרישָּא ְּדעַתִ יקָּא דְּ לָּא אִתְּ י ְּדַ ע ,כַד ָּפ ִ
ְּהֹורא ,דְּ אִקְּ ֵּרי
שים בֵּיּה חַד נ ָּ
שים כְּבֹוסִיטָּא דָּ אְּ ,בהַאי ִמ ְּצחָּאְּ .ו ִאת ְְּּר ִ
ְַּאר ִ
ִיריןְּ ,ו ַאפִיק ו ְּ
(נ''א מצחא)ְּ ,ואִתְּ ְּגלַףְּ ,ואִתְּ נְּהִיר ְּב ַכ ָּמה נְּה ִ
שבָּא ְּבדִ י ְּקנָּאְּ ,ו ִאק ְֵּּרי ֶחסֶד ִעלָָּאה .וְּדָּ א ִאיהּו נֹוצֵּר ֶחסֶדּ .ו ְּבהַאי ָּרצֹון
שט לְּתַ תָּ א ְּבדִ י ְּקנָּא ,עַד הַהּוא אֲתָּ ר דְּ מִתְּ י ַ ְּ
ָּרצֹוןְּ .והַאי ָּרצֹון אִתְּ ְּפ ַ
ָּארי דְּדִ ינָּא ּומִתְּ ַכ ְּפי ָּין.
כַד אִתְּ ַג ְּלי ָּיאִ ,מסְּתַ ְּכלִין מ ֵּ
יראְּ ,ולָּא נָּ ִאים .דִ כְּתִ יב( ,תהלים קכא) ֹלא יָּנּום וְֹּלא י ִישָּן שֹומֵּ ר
ש ְּגחִין תָּ דִ ָּ
שקִילָּן .דְּ ַא ְּ
עֵּינֹוי דְּ ֵּרישָּא דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ,תְּ ֵּרין ְּבחַד ְּ
י ִשְּ ָּראֵּל ,יִש ְָּּראֵּל קַדִ ישָּאְּ ,בגִין כְַך לָּא אִית לֵּיּה ְּגבִינִין עַל עֵּינָּאְּ ,ולָּא כְּסּותָּ א.
ָּורא חֲדָּ א ִמ ְּס ַת ְּחי ָּין ַעיְּנִין דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִין ,דִ כְּתִ יב( ,שיר השירים ה)
ָּורין דְּ עֵּילָּא (נ''א דעינא)ְּ ,ב ִחּו ָּ
הַהּוא מֹוחָּא אִתְּ ְּגלִיף ְּונָּהִר בִתְּ לַת ִחּו ִ
ָּורין ִאסְּתַ ְּחי ָּין ְּונַה ֲִרין ִלשְַּאר בֹוצִינִין.
ָּורא קַדְּ מָָּאהּ .ושְַּאר ִחּו ִ
רֹוחֲצֹות ֶב ָּחלָּב .דְּ הּוא (נ''א בההוא) ִחּו ָּ
ָּורין דְּ עֵּינָּאְּ ,בעֵּינָּא תָּ לָּא בֵּיּה
מֹוחָּא אִקְּ ֵּרי נְּבִיעָּא דְּ ב ְִּרכָּתָּ א ,נְּבִיעָּא דְּ כָּל ב ְִּרכָּאן ִמּנֵּיּה ִאשְּתְּ כָּחּוּ .ו ְּבגִין דְּ הַאי מֹוחָּא ָּלהִיט בְּג' ִחּו ִ
שגַח ִבזְּעֵּיר ַאנְּפִין( ,עלמין)
ְּבֹורְך ,דְּ הָּא ְּבמֹוחָּא תַ ְּלי ָּין ִחּוָּורּו דְּ עֵּינָּא .הַאי עֵּינָּא כַד ַא ְּ
ב ְִּרכָּתָּ א ,דִ כְּתִ יב( ,משלי כב) טֹוב ַעי ִן הּוא י ָּ
שמָּאלָּאַ .עי ְּינִין דְּ תַ תָּ א ,י ְּמִ ינָּא ּושְּ מָּאלָּא,
(ס''א אתנהרן אנפין כלהו בחדו) ַאנְּה ַָּרן ֻכלְּהּו ְּבחֵּדּו .עֵּינָּא דָּ א ,הּוא כֹּלָּא י ְּ ִמינָּא ,לֵּית בֵּיּה ְּ
תְּ ֵּרי ,בִתְּ ֵּרי ַגוְּונִין.
ִב ְּצנִיעּותָּ א דְּ ִספ ְָּּרא אֹולִי ְּפנָּא ,דְּ הָּא י' ִעלָָּאה ,י' תַ תָּ ָאה .ה' ִעלָָּאה ,ה' תַ תָּ ָאה .ו' ִעלָָּאה ,ו' תַ תָּ ָאה .כָּל ִאלֵּין ִע ָּל ִאיןְּ ,בעַתִ יקָּ א תַ ְּלי ָּין.
שמָּא דְּ עַתִ יקָּא אִתְּ ַכ ְּסי ָּיא מִכ ֹּ ָּלאְּ ,ולָּא
תַ תָּ אִ יןִ ,בזְּעֵּיר ַאנְּפִין ִאיּנּון .לָּאו תַ ְּלי ָּיןֶ ,אלָּא ִאיּנּון ַממָּשּ .ו ְּבעַתִ יקָּא קַדִ ישָּא תַ ְּלי ָּין .דְּ הָּא ְּ
אִשְּתְּ כַח .אֲ בָּל ִאלֵּין ַאתְּ וָּון דְּ תַ ְּלי ָּין ְּבעַתִ יקָּאְּ .בגִין דְּ י ִתְּ ַקי ְּימּון ִאיּנּון דִ לְּתַ תָּ א .דְּ אִי לָּאו ָּהכִי לָּא י ִתְּ ַקי ְּימּון.
שמָּא קַדִ ישָּא סָּתִ ים ְּוגַ ְּלי ָּיא .הַהּוא דְּ סָּתִ ים ָּל ֳק ְּבלֵּיּה דְּ עַתִ יקָּא ַקדִ ישָּא ,סְּתִ ימָּא דְּ כֹּלָּאְּ .והַהּוא (אתגלייא בגיניה דתלייא)
ּו ְּבגִין כְַךְּ ,
(ס''א דאתגלי בגיניה דההוא דאתגלייא) (דתלייא) ִבזְּעֵּיר ַאפִיןּ .ו ְּבגִין כְַך ,כָּל ב ְִּרכָּאן ַב ְּעי ָּין סָּתִ ים ְּוגַ ְּלי ָּיאִ .אלֵּין ַאתְּ וָּון סְּתִ ימָּן
דְּ תַ ְּלי ָּין (בעתיקא קדישא .תליין ,אמאי תליין (תליא) י' לקיימא י' דלתתא (ס''א ודאי בגולגלתא במצחא בעיינין תליא י' (ס''א
אמאי) אמא תליא לקיימא לי' דלתתא))
שיב רּוחָּא ְּד ַחי ֵּי ִלזְּעֵּיר ַאפִיןּ .ו ְּבהַאי חֹו ָּטמָּא ,בְּנּו ְּקבָּא דְּ פ ְַּרדַ שְּקָּא ,תַ ְּלי ָּיא ה',
שקָּא דְּ בֵּיּה ,נָּ ִ
חֹוטָּמָּאְּ ,בהַאי חֹו ָּטמָּא ,בְּנּו ְּקבָּא דְּ פ ְַּרדַ ְּ
לְּקַ י ְּימָּא ה' ַאח ֲָּרא דִ לְּתַ תָּ א .וְּדָּ א רּוחָּא נָּפִיק ִממֹוחָּא סְּתִ ימָָּאהְּ ,ו ִאק ְֵּּרי רּוחָּא דְּ ַחי ֵּיּ .ו ְּבהַאי רּוחָּא ,ז ְּ ִמינִין ְּל ִמנְּדַ ע ָּחכְּמְּתָּ אְּ ,בזִמְּ נָּא
דְּ מַ ְּלכָּא מְּשִ יחָּא .דִ כְּתִ יב( ,ישעיה יא) ְּונָּחָּה ָּעלָּיו רּו ַח יְּי ָּ' רּו ַח ָּח ְּכמָּה ּובִינָּה וְּגֹו' .הַאי חֹו ָּטמָּאַ ,חי ִין ִמכָּל ִסט ְִּרין ,חֵּדּו שְּ לֵּימָּא .נַחַת
רּו ַחַ .א ְּסוָּותָּ א .בְּחֹו ָּטמָּא דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִין (כמה דאוקימנא) כְּתִ יב( ,שמואל ב כב) ָּעלָּה ָּעשָּן ְּבאַפֹו וְּגֹו'ְּ .ו ָּהכָּא כְּתִ יב (ישעיה מח)
ּותְּ ִהלָּתִ י אֶ חטָּם לְָּך.
ּו ְּב ִספ ְָּּרא דְּ ַאגַדְּ תָּ א ,דְּ בֵּי ַרב י ֵּיבָּא ָּסבָּא ,אֹו ִקים ,ה' בְּפּומָּאְּ ,ו ָּהכָּא לָּא מִתְּ ַקי ְּימָּא ָּהכִיְּ ,ולָּא ִא ְּצט ְָּּרפָּא (ס''א אצטריכנא)ַ ,אף עַל גַב
דִ ְּבחַד ַסלְּקָּאֶ ,אלָּא ְּב ֵּה' דִ ינָּא תַ ְּלי ָּא ,וְּדִ ינָּא בְּחֹו ָּטמָּא תַ ְּלי ָּא ,דִ כְּתִ יב ָּעלָּה ָּעשָּן ְּבאַפֹוְּ .ו ִאי תֵּ ימָּא ,הָּא כְּתִ יב ְּואֵּש ִמפִיו ת ֹּאכֵּל .עִקָּ ָּרא

דְּ רּוגְּזָּא בְּחֹו ָּטמָּא תַ ְּלי ָּא.
ש ִקיט ְּו ָּס ִתים מִתְּ תַ ְּקנָּןְּ .וכָּל תִ קּונִין דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִיןְּ ,ב ָּח ְּכמָּה תַ תָּ ָאה מִתְּ תַ ְּקנָּן .דִ כְּתִ יב( ,תהלים קד)
כָּל תִ קּונִין דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּאְּ ,במֹוחָּא ָּ
שיתָּ  ,וְּה' ְּכ ָּללָּא דְּ כֹּלָּא וַדַ אי .מַה בֵּין ה' לְּה' .ה' דְּ ָּהכָּא ,דִ ינָּא אִתְּ עַר ִמּנָּּהּ .ודְּ ָּהכָּא ַר ֲח ֵּמי גֹו ַר ֲח ֵּמי.
ֻכלָּם ְּב ָּחכְּמָּה ָּע ִ
ְּבדִ יקְּ נָּא דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ,תַ ְּלי ָּא ָּכל י ְּ ִקירּו דְּ כֹּלָּאַ .מזָּלָּא דְּ כֹּלָּא אִ ק ְֵּּריֵּ .מהַאי דִ י ְּקנָּאַ ,מזָּלָּא י ַ ִקירּותָּ א (נ''א מהאי מזלא יקירא)
שגִיחִין ְּלהַהּוא ַמזָּלָּאְּ .בהַאי ַמזָּלָּא תַ ְּלי ָּיא ַחי ֵּי דְּ כֹּלָּאְּ ,מזֹונֵּי דְּ כֹּלָּאְּ .בהַאי
יריןַ ,מזָּלֵּי ִע ָּל ֵּאי וְּתַ תָּ ֵּאיֻ .כלְּהּו ַמ ְּ
(ממזלא יקירא) דְּ כָּל י ַ ִק ִ
שגָּחּותָּא דְּ כֹּלָּאְּ .בהַאי ַמזָּלָּא תַ ְּלי ָּין כָּל ַחי ָּילִין ִע ָּל ִאין וְּתַ תָּ אִ ין.
שמִין דְּ ַר ֲעוָּאְּ .בהַאי ַמזָּלָּאַ ,א ְּ
ְַּארעָּאִ .ג ְּ
ש ַמי ָּא ו ְּ
מַ זָּלָּא תַ ְּלי ָּין ְּ
ירא דָּ אְּ .ו ֻכלְּהּו נָּ ְּפ ִקין ִלזְּעֵּיר ַאנְּפִין .לָּא תֵּ ימָּא ֻכלְּהּו ,אֶ לָּא
שחָּא דִ ְּרבּותָּ א ָּטבָּא ,תַ ְּלי ָּין ְּב ִדי ְּקנָּא דְּ ַמזָּלָּא י ַ ִק ָּ
תְּ לַת עֲשַ ר נְּבִיעִין ,דְּ ִמ ְּ
שי קִ דּושִ ין דִ קְּ דּושָּא
ַבּורא .כָּל ִקדּו ֵּ
תִ שְּ עָּה מִ ּנַי ְּיהּוִ ,משְּתַ ְּכחָּן ִבזְּעֵּיר ַאנְּפִין ,לְַּא ְּכ ְּפי ָּיא דִ ינִין( .וכד) הַאי ַמזָּלָּא ,תַ ְּלי ָּיא ְּבשִקּולָּא ַעד ט ָּ
שין ,דְּ לָּא אִתְּ י ְּדַ עְּ ,ולָּא ִאשְּתְּ מֹודַ עְּ ,ולָּא י ַדְּ עִין ִעלָּאִ ין
שיטּותָּ א דְּ קּוט ְָּּרא ִעלָָּאה .הַהּוא ֵּרישָּא דְּ כָּל ֵּרי ִ
שיט ְּפ ִ
בֵּיּה תַ ְּלי ָּיןְּ .בהַאי ַמזָּלָּאָּ ,פ ִ
וְּתַ תָּ אִ יןְּ .בגִין ַכְך כֹּלָּא ְּבהַאי ַמזָּלָּא תַ ְּלי ָּיא.
שטָּןְּ .ו ֻכלְּהּו מִתְּ ַחב ְָּּרן ְּבהַאי ַמזָּלָּאּ ,ו ִמשְּתַ ְּכחִין בֵּיּהּ .ו ְּבגִין כְַך ,כָּל י ְּ ִקירּו דְּ י ַ ִקירּותָּ אְּ ,בהַאי ַמזָּלָּא
שין דַ ֲא ֵּמינָּא ,מִתְּ ַפ ְּ
ְּבדִ יקְּ נָּא דָּ א ,ג' ֵּרי ִ
תַ ְּלי ָּיא .כָּל ִאלֵּין ַאתְּ וָּון דְּ תַ ְּלי ָּין ְּבהַאי עַתִ יקָּא ,כּולְּהּו תַ ְּלי ָּין ְּבהַאי דִ י ְּקנָּאּ ,ומִתְּ ַחב ְָּּרן ְּבהַאי ַמזָּלָּא ,וְּתַ ְּלי ָּין בֵּיּהְּ ,ל ַקי ְּימָּא ַאתְּ וָּון ַאח ֲָּרנִין.
דְּ אִ לְּמָּ לֵּי לָּא ְּסלִיק ִאלֵּין ַאתְּ וָּון ְּבעַתִ יקָּא ,לָּא ַקי ְּי ִמין ִאלֵּין ַאח ֲָּרנִיןּ .ו ְּבגִין כְַך ָאמַר מֹּשֶה כַד ִא ְּצט ְִּריְך ,יְּי ָּ' יְּי ָּ' ,תְּ ֵּרי זִימְּ נָּא (זימני),
ּו ָּפסִיק ַטעֲמָּא ְּבגַּוַוי ְּיהּו .דְּ הָּא ְּב ַמזָּלָּא תַ ְּלי ָּיא כֹּלָּאֵּ .מהַאי ַמזָּלָּא ,מִתְּ ַכ ְּּספֵּי ִע ָּל ֵּאי וְּתַ תָּ ֵּאיּ ,ומִתְּ ַכ ְּפי ָּין ַק ֵּמיּה .זַכָָּאה חּולָּקֵּ יּה מַאן דְּ זָּכֵּי
ְּלהַאי.
הַאי עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ,סְּתִ ימָּא דְּ כָּל סְּתִ י ִמין ,לָּא ַאדְּ כַרְּ ,ולָּא ִאשְּתְּ כַחּ .ו ְּבגִין דְּ ִאיהּו ֵּרישָּא ִעלָָּאה ְּלכָּל ִע ָּל ִאין ,לָּא אִדְּ כַר ,בַר ֵּרישָּא
חֲדָּ אְּ ,בלָּא גּופָּאְּ ,ל ַקי ְּימָּא כֹּלָּא.
ְּוהַאי (נ''א דכל סתימין (ס''א בגין דאיהו) רישא (עלאה) עלאין לכל עלאין ,לא אדכר ,אלא רישא חדא ,בלא גופא ,לקיימא כלא.
שט ְּואִתְּ ָּתקַן כֹּלָּא ְּונָּפִיק ֶחסֶד ִעלָָּאהְּ ,ו ֶחסֶד
והוא) טָּמִ יר ְּוסָּתִ ים ְּוגָּנִיז מִכֹּלָּא ,תִ קּונֹוי אִתְּ תָּ ְּקנָּןְּ ,בהַהּוא מֹוחָּא סְּתִ ימָָּאה דְּ כֹּלָּא ,דְּ אִתְּ ְּפ ַ
ָּורא דָּ א ִבנְּהִירּו דָּ אָּ ,בטַש מַאן דְּ ָּבטַשְּ ,בהַאי מֹוחָּא
שט ְּואִתָּ קַ ן ְּואִתְּ ְּכלִיל כֹּלָּא ְּבמֹוחָּא סְּתִ ימָָּאה דָּ א .כַד אִתְּ תְּ קַן ִחּו ָּ
ִעלָָּאה אִתְּ ָּפ ַ
ירא .אִתְּ נְּהִירּו ג'
שבִילִין .כַד אִתְּ נְּהִיר נָּהִיר ִמ ַמזָּלָּא י ַקִ ָּ
שט ְּונָּהִיר לִתְּ לָּתִ ין ּותְּ ֵּרין ְּ
ירא מֹוחָּא ַאח ֲָּרא ,דְּ אִתְּ ְּפ ַ
וְּאִתְּ נְּהִיר ,וְּתַ ְּלי ָּיא ִמ ַמזָּלָּא י ַ ִק ָּ
שיןְּ ,וחַד דְּ ָּכלִיל לֹוןּ .ו ְּב ַמזָּלָּא תַ ְּלי ָּיןְּ ,ואִתְּ ְּכלִילָּן בֵּיּה.
ֵּרישִ ין ִעלָּאִ ין ,תְּ ֵּרין ֵּרי ִ
שָּארי ְּלאִתְּ ַג ְּלי ָּיא י ָּ ִקירּו ְּדדִ י ְּקנָּא ,דְּ ִאיהּו ַמזָּלָּא סְּתִ ימָָּאהְּ .ו ִאיּנּון מִתְּ תָּ ְּקנָּן (ביה)ְּ ,כמָּה דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא תְּ לַת ֵּרישִ ין מִתְּ ַעט ְִּרין
ֵּ
מִ כָּאן
ִתְּרין ִסט ְִּריןְּ ,וחַד דְּ ָּכלִיל לֹון.
שין ,תְּ ֵּרין מ ֵּ
שיןְּ .וכַד אִתְּ נָּה ֲָּרן ,תַ ְּלי ָּין ֻכלְּהּו דָּ א בְּדָּ א בִתְּ לַת ֵּרי ִ
בֵּיּהָּ ,הכִי כֹּלָּא בִתְּ לַת ֵּרי ִ
וְּאִ י תֵּ ימָּא ,מַאן עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא.
שין בֵּיּה ְּכלִילָּן (ס''א תליין).
שים ,וְּהּוא ָּכלִיל כֹּלָּאּ ,ותְּ ֵּרין ֵּרי ִ
תָּ א ֲחזֵּיְּ ,לעֵּילָּא ְּלעֵּילָּאִ ,אית דְּ לָּא אִתְּ י ְּדַ עְּ ,ולָּא ִאשְּתְּ מֹודַ עְּ ,ולָּא אִתְּ ְּר ִ
שבָּן ֶאלָּא ב ְִּרעּותָּ א דְּ ִלבָּא ,עַל דָּ א אִתְּ מַר( ,תהלים לט)
ּוכְּדֵּ ין כ ֹּלָּא (חדא) ָּהכִי אִתְּ תְּ קַןְּ .והַהּוא לָּאו ְּב ִמנְּי ָּינָּאְּ ,ולָּא ִב ְּכ ָּללָּא ְּולָּא בְּחּו ְּ
ָאמַ ְּרתִ י אֶשְּ מ ְָּּרה דְּ ָּרכַי ֵּמחֲט ֹּא ִבלְּשֹונִי.
שט לִתְּ לָּתִ ין ּותְּ ֵּרין עִיבָּרְּ .ונָּפְּקָּא מֵּ הַהּוא
אֲתָּ ר דְּ שֵּ ירּותָּ א ִאשְּתְּ כַחֵּ ,מעַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ,דְּ אִתְּ נְּהִיר ִמ ַמזָּלָּא ,הּוא נְּהִירּו דְּ ָּח ְּכמְּתָּ א ,דְּ אִתְּ ְּפ ַ
שירּותָּ א ִממָּה דְּ אִתְּ ַג ְּלי ָּיא (הוי),
מֹוחָּא סְּתִ ימָָּאהִ ,מּנְּהִירּו ְּדבֵּיּהּ .ומַה דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא נָּהִיר ְּבקַדְּ ִמיתָּ א (ס''א בחכמתא) ,דָּ א הִיאְּ .ו ֵּ
שטָּן ִלזְּעֵּיר ַאנְּפִיןּ ,ו ֵּמ ִאלֵּין נַה ֲִרין כֹּלָּא.
שין ,ו ְֵּּרישָּא חֲדָּ א ָּכלִיל לֹוןְּ .ו ִאלֵּין תְּ לַת מִתְּ ַפ ְּ
וְּאִתְּ ָּעבִיד לִתְּ לַת ֵּרי ִ
ש ָּקָאה ִגנְּתָּ א ְּו ָּעי ִיל (נ''א ועיילן) ב ְֵּּרישָּא דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִין ,וְּאִתְּ ָּעבִיד חַד מֹוחָּא
אִתְּ ְּגלִיף הַאי ָּח ְּכמְּתָּ אְּ ,ו ַאפִיק חַד נַה ֲָּרא ,דְּ נָּגִיד ְּונָּפִיק ְּל ַא ְּ
ש ֵּקי כָּל ִאיּנּון נְּטִיעָּאן .הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יב( ,בראשית ב) ְּונָּהָּר יֹוצֵּא ֵּמעֵּדֶ ן ְּלהַשְּקֹות אֶת ַהגָּן וְּגֹו'.
שיְך ְּונָּגִיד ְּבכָּל גּופָּאְּ ,ו ַא ְּ
ּומִתַ מָּן אִתְּ ְּמ ִ
תּו אִתְּ ְּגלִיף הַאי ָּח ְּכמְּתָּ אְּ ,ואִתְּ ְּמשְַך ְּו ָּעי ִיל ב ְֵּּרישָּא דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִיןְּ ,ואִתְּ ָּעבִיד מֹוחָּא ַאח ֲָּרא (ההוא אחרא) .הַהּוא נְּהִירּו דְּ אִתְּ מַשְּ כָּא מִ ּנֵּיּה
ֵּירא ,דִ כְּתִ יב( ,משלי ג) בְּדַ עְּתֹו תְּ הֹומֹות נִ ְּבקָּעּוְּ .ו ָּעי ִיל ב ְֵּּרישָּא דִ זְּעֵּיר
שיכָּן אִתְּ ְּגלִיפּוִ ,מ ְּת ַחב ְָּּרן ְּבחַד ֵּרישָּא דְּ ָּע ִמיקָּא דְּ ב ָּ
אִ לֵּין תְּ ֵּרין ְּמ ִ
שיְך ְּו ָּעי ִיל לְּגֹו גּופָּאּ ,ו ַמ ְּלי ָּיא כָּל ִאיּנּון אִדָּ ִרין וְַּא ְּכסַדְּ ִרין דְּ גּופָּא .הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יב( ,משלי
ַאנְּפִין ,וְּאִתְּ ָּעבִיד מֹוחָּא ַאח ֲָּראּ ,ומִתַ מָּן אִתְּ ְּמ ִ

כד) ּו ְּבדַ עַת חֲדָּ ִרים י ִ ָּמלְּאּו.
וְּאִ לֵּין נַה ֲִריןִ ,מּנְּהִירּו דְּ הַהּוא מֹוחָּא ִעלָָּאה סְּתִ ימָָּאה ,דְּ נָּהִיר ְּב ַמזָּלָּא (עתיקא קדישא) .וְּכֹּלָּא דָּ א בְּדָּ א תַ ְּלי ָּיןְּ .ואִתְּ קְּשַ ר דָּ א בְּדָּ א ,וְּדָּ א
ְּהֹורין ,נְּה ִִרין לִתְּ לַת ַאח ֲָּרנִין ,דְּ אִקְּ רּון
בְּדָּ א ,עַד דְּ יִשְּתְּ מֹודָּ ע דְּ כֹּלָּא חַד ,וְּכֹּלָּא הּוא עַתִ יקָּאְּ ,ולָּא אִתְּ פ ְַּרש ִמּנֵּיּה כְּלּוםִ .אלֵּין תְּ לַת נ ִ
אֲ ָּבהָּן .וְּאִ לֵּין נַה ֲִרין ִל ְּבנִין .וְּכֹּלָּא נָּהִיר ֵּמאֲתָּ ר חַד .כַד אִתְּ ַג ְּלי ָּיא הַאי עַתִ יקָּאַ ,ר ֲעוָּוא דְּ ַר ֲעוָּון ,כֹּלָּא נָּהִיר וְּכֹּלָּא ִאשְּתְּ כַח ְּבחֵּדּו
שְּ לֵּימָּתָּ א.
שירּותָּ א .דִ ְּבעַתִ יקָּא לָּא אִקְּ ֵּרי,
הַאי ָּחכְּמְּתָּ א ִאק ְֵּּרי עֵּדֶ ןְּ ,והַאי עֵּדֶ ן אִתְּ ְּמשְַך ֵּמעֵּדֶ ן ִעלָָּאה ,סְּתִ ימָָּאה דְּ כָּל סְּתִ י ִמיןּ .ו ֵּמהַאי עֵּדֶ ןִ ,אק ְֵּּרי ֵּ
שירּותָּ א ְּוסִיּומָּא ,לָּא ִאק ְֵּּרי אַתָּ הְּ .בגִין דְּ אִתְּ ַכ ְּסי ָּיא ְּולָּא אִתְּ ַג ְּלי ָּיא .וְּאִקְּ ֵּרי הּואּ .ומֵּ אֲתָּ ר
ְּולָּא ֲהוֵּי שֵּ ירּותָּ א ְּוסִיּומָּאּ .ו ְּבגִין דְּ לָּא ֲהוֵּי בֵּיּה ֵּ
דְּ שֵּ ירּותָּ א ִאשְּתְּ כַח ִאק ְֵּּרי אַתָּ הְּ ,ו ִאק ְֵּּרי ָאב .דִ כְּתִ יב( ,ישעיה סג) כִי אַתָּ ה ָאבִינּו.
שפִירְּ .והַשְּתָּ א קָּ ֵּרינָּן
בְּאַ גַדְּ תָּ א דְּ בֵּי ַרב י ֵּיבָּא ָּסבָּאְּ ,כ ָּללָּא דְּ כֹּלָּא ,זְּעֵּיר ַאנְּפִין אִ ק ְֵּּרי אַתָּ ה .עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא דְּ אִתְּ ַכ ְּסי ָּיאִ ,אק ְֵּּרי הּואְּ .ו ַ
שירּותָּ אְּ ,ו ִאק ְֵּּרי ָאב .וְּהּוא ָאב ַל ֲא ָּבהָּןְּ .והַאי ָאב נָּפִיק מֵּ עַתִ יקָּא
שירּותָּ א ִאשְּתְּ כַח ,אַתָּ הַ .אף עַל גַב דְּ אִתְּ ַכ ְּסי ָּיאִ ,מּנֵּיּה ֲהוֵּי ֵּ
בַאֲתָּ ר דָּ א דְּ ֵּ
קַ דִ ישָּא ,דִ כְּתִ יב (איוב כח) ְּו ַה ָּח ְּכמָּה מֵַּאי ִן תִ ָּמצֵּאּ .ו ְּבגִין כְָּך לָּא ִאשְּתְּ מֹודַ ע.
שכֵּן דַ ְּרכָּּה( .מקומה
תָּ א ֲחזֵּי ,כְּתִ יב (איוב כח) אֱֹלהִים ֵּהבִין דַ ְּרכָּּה ,דַ ְּרכָּּה ַממָּשֲ .אבָּל וְּהּוא י ָּדַ ע אֶת מְּקֹומָּּה ,מְּקֹומָּּה ַממָּשְּ .וכָּל ֶ
שכֵּן הַהּוא ָּח ְּכמָּה דִ סְּתִ ימָּא בֵּיּה ְּבעַתִ יקָּא קַדִ ישָּא.
ממש .ולא דרכה .מקומה ממש .וכל שכן דרכהְּ ).וכָּל ֶ
ְּאֹורי ְּיתָּא בְּהּו אִתְּ ְּכלִילַת ְּבעֶשְּ ִרין ּותְּ ֵּרין
שבִילִין( .שבילין ולא ארחין) ו ַ
שטָּן תְּ לָּתִ ין ּותְּ ֵּרין ְּ
שירּותָּ א דְּ כֹּלָּאִ ,מּנֵּיּה מִתְּ ַפ ְּ
הַאי ָּחכְּמָּה ֵּ
שירּותָּ א ְּוסִיּומָּא ִאשְּתְּ כַחּ .ו ְּבגִין דָּ אָּ ,ח ְּכמָּה ִעלָָּאה ָּחכְּמָּה תַ תָּ ָאה .כַד
ירן .הַאי ָּח ְּכמָּה ָאב ַל ֲא ָּבהָּןּ .ו ְּבהַאי ָּח ְּכמָּהֵּ ,
ַאתְּ וָּוןְּ ,ו ֶעשֶר ֲא ִמ ָּ
אִתְּ פְּשָּ ט ָּח ְּכמָּהִ ,אק ְֵּּרי ָאב ַל ֲא ָּבהָּן .כֹּלָּא לָּא אִ תְּ ְּכלִיל ֶאלָּא ְּבהַאי( .ס''א כד מתפשטן חכמות ,אתקרי אב לאבהן .כלא לא אתכליל
שיתָּ .
אלא בהאי) דִ כְּתִ יב( ,תהלים קד) ֻכלָּם ְּב ָּח ְּכמָּה ָּע ִ
שעֲתָּ א דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ,סְּתִ ימָָּאה
שעֲתָּ א דָּ א .תָּ אנָּאְּ ,ב ַ
זָּקַף ִרבִי שִ מְּעֹון י ְּדֹויְּ ,וחַדֵּ יָ ,אמַר ,וַדַ אי עִידָּ ן הּוא ְּלגַלָָּאה ,וְּכֹּלָּא ִא ְּצט ְִּריְך ְּב ַ
דְּ כָּל סְּתִ ימִ יןָּ ,בעָּא לְַּאתְּ ְּקנָּא כֹּלָּאַ ,אתְּ ִקין ְּכעֵּין דְּ כַר וְּנּו ְּקבָּאַ .באֲתָּ ר דְּ אִתְּ ְּכלִילּו דְּ כַר וְּנּו ְּקבָּא לָּא אִ תְּ ְּקי ָּימּוֶ ,אלָּא בְּקִ יּומָּא ַאח ֲָּרא (ס''א
כעין דכר) (אלא בדכר) דִ דְּ כַר וְּנּו ְּקבָּאְּ .והַאי ָּח ְּכמָּה ְּכ ָּללָּא דְּ כֹּלָּא ,כַד נָּ ְּפקָּא ְּו ִאתְּ נְּהִיר ֵּמעַתִ יקָּא קַ דִ ישָּא ,לָּא אִתְּ נְּהִיר אֶ לָּא בִדְּ כַר
שטְּ ,ו ַאפִיק ִמיּנֵּיּה בִינָּהְּ ,ו ִאשְּתְּ כַח דְּ כַר וְּנּו ְּקבָּא .הּואָּ ,ח ְּכמָּה ָאב .בִינָּה ֵּאםָּ .ח ְּכמָּה ּובִינָּהְּ ,בחַד מַתְּ קְּ לָּא
וְּנּוקְּ בָּא .דְּ הַאי ָּח ְּכמָּה אִתְּ ְּפ ַ
אִתְּ קָּלּו ,דְּ כַר וְּנּו ְּקבָּאּ .ו ְּבגִינַי ְּיהּו כֹּלָּא אִתְּ ְּקי ָּים בִדְּ כַר וְּנּו ְּקבָּא ,דְּ ִא ְּל ָּמלֵּא הַאי ,לָּא מִתְּ ַקי ְּי ִמין.
שֵּ ירּותָּ א דָּ א ָאב לְּכֹּלָּאָ ,אב ְּל ֻכלְּהּו ֲא ָּבהָּן ,אִתְּ ַחבָּרּו דָּ א בְּדָּ אּ ,ונְּהִירּו דָּ א בְּדָּ א( .חכמה אב .בינה אם( .משלי ב) כי אם לבינה תקרא)
שטַת ְּמהֵּימְּנּותָּ אְּ .ב ַאגַדְּ תָּ א דְּ בֵּי ַרב י ֵּיבָּא ָּסבָּאָּ ,הכִי תָּ אנֵּי ,מַהּו בִינָּהֶ .אלָּא כַד אִתְּ ַחבָּר דָּ א בְּדָּ א ,יֹו''ד
כַד אִתְּ ַחבָּרּו ,אֹולִידּוְּ ,ואִתְּ ַפ ְּ
שלֵּימּותָּ א דְּ כֹּלָּאִ .אשְּתְּ כָּחּו תַ ְּרוַוי ְּיהּו דְּ מִתְּ ַחב ְָּּרןּ ,ובֵּן
ְּב ֵּה''א ,אִתְּ ַעב ְַּרתְּ ,ו ַאפִיקַת בֵּן ,וְּאֹולִידַ תּ .ו ְּבגִין כְָּך ,בִינָּה ִאק ְֵּּרי ,בֵּן י ָּ''ּהְּ ,
שלֵּימּותָּ א (נ''א בן י''ה ,תרווייהו דמתחברן ,ובן בגווייהו .בתקונייהו אשתכחו
ְּבגַּוַוי ְּיהּוְּ .כ ָּללָּא דְּ כֹּלָּא .בְּתִ קּונַי ְּיהּו ִאשְּתְּ כַח ְּ
שלימותא דכלא כללא) דְּ כֹּלָּאָ ,אב ָּו ֵּאם .בֵּן ּובַת.
ָארחֹוי דְּ קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא ,דְּ לָּא ָּסטָּאן בְּהּו לִימִינָּא
שי ֶעלְּיֹונִין ,דְּ עָּאלּו ְּונַפְּקּוְּ ,וי ַדְּ עִין ְּ
מִ לִין אִ לֵּין ,לָּא אִתְּ י ְּיהִבּו ְּלגַ ָּלָאה ,בַר ְּלקַדִ י ֵּ
אֹורחֹויְּ ,ולָּא ָּסטֵּיְּ ,ולָּא
ְּולִשְּ מָּאלָּא .דִ כְּתִ יב( ,הושע יד) כִי יְּש ִָּרים דַ ְּרכֵּי יְּי ָּ' ְּוצַדִ י ִקים יֵּלְּכּו בָּם וְּגֹו' .זַכָָּאה חּו ָּל ֵּקיּה ,דְּ מַאן דְּ זָּכֵּי ְּל ִמנְּדַ ע ְּ
ִירין בְּהּוְּ ,כמַאן דְּ נָּהִיר ִמּנְּהִירּו דְּ בּוצִינָּא .לָּא אִתְּ ְּמסָּרּו ִמלִין אִ לֵּין ,אֶ לָּא
שי ֶעלְּיֹונִין נְּה ִ
י ִ ְּטעֵּי בְּהּוְּ .ד ִמלִין ִאלֵּין סְּתִ ימִין ִאיּנּון ְּוקַדִ י ֵּ
לְּמַאן דְּ עָּאל ְּונָּפִיק .דְּ מַאן דְּ לָּא עָּאל ְּונָּפַק ,טַב לֵּיּה דְּ לָּא ִאב ְֵּּריְּ .דהָּא ַג ְּלי ָּא ַק ֵּמי עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ,סְּתִ ימָּא דְּ כָּל סְּתִ י ִמין ,דְּ מִ לִין אִ לֵּין
ִירן בְּאִ לֵּין
דִרחִימּותָּ א ּודְּ חִילּו דְּ קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּואְּ .ו ִאלֵּין ְּבנַי דְּ ָּהכָּא ,י ְּדַ ְּענָּא בְּהּו דְּ הָּא עָּאלּו ְּונַפְּקּו ,וְּאִתְּ נְּה ָּ
שלְּמּותָּ א ְּ
נְּה ִִרין ְּב ִלבָּאיְּ ,ב ַא ְּ
שלֵּימּותָּ א ְּכמָּה דְּ ִא ְּצט ְִּריְך .זַכָָּאה חּו ָּל ִקי ִעמְּהֹוןְּ ,בהַהּוא ָּע ְּלמָּא.
מִ לִיןְּ ,ולָּא ְּב ֻכלְּהּוְּ .ו ַהשְּתָּ א אִתְּ נְּהִירּו ִב ְּ
שמְּעֹון ,כָּל ַמה דַ ֲא ֵּמינָּא דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּאְּ .וכָּל מַה דַ אֲ ֵּמינָּא דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִין .כֹּלָּא חַד ,כֹּלָּא הּוא חַד ִמלָּה .לָּא תַ ְּלי ָּיא בֵּיּה
ָאמַ ר ִרבִי ִ
שמֵּיּה ְּל ָּעלַם ּו ְּל ָּע ְּל ֵּמי ָּע ְּל ִמין.
פִירּודָּ א .ב ְִּריְך הּוא ב ְִּריְך ְּ
תָּ א ֲחזֵּי ,שֵּ ירּותָּ א דָּ א דְּ ִאק ְֵּּרי ָאב ,אִתְּ ְּכלִיל בְּיֹו''ד ,דְּ תַ ְּלי ָּיא ִמ ַמזָּלָּא קַדִ ישָּאּ .ו ְּבגִין כְָּך ,יֹו''ד ָּכלִיל ַאתְּ וָּון ַאח ֲָּרנִין .י' סְּתִ ימָּא דְּ כָּל ַאתְּ וָּון

ַאח ֲָּרן .י' ֵּרישָּא ְּוסֵּיפָּא דְּ כֹּלָּא.
ְּוהַהּוא נָּהָּר דְּ נָּגִיד ְּונָּפִיקִ ,אק ְֵּּרי ָּע ְּלמָּא דְּ ָאתֵּ י ,דְּ ָאתֵּ י תָּ דִ יר ְּולָּא ָּפסִיקְּ .והַאי הּוא עִדּונָּא דְּ צַדִ י ַקי ָּאְּ ,לזַכָָּאה ְּלהַאי ָּעלְּמָּא דְּ ָאתֵּ י ,דְּ אַשְּקֵּ י
תָּ דִ יר ְּלגִנְּתָּ אְּ ,ולָּא ָּפסִיקָּ .עלֵּיּה כְּתִ יב (ישעיה נח) ּוכְּמֹוצָּא ַמי ִם ֲאשֶר ֹלא י ְּ ַכזְּבּו מֵּי ָּמיוְּ .והַהּוא ָּע ְּלמָּא דְּ ָאתֵּ יִ ,אב ְֵּּרי בְּיֹו''ד ,הֲדָּ א הּוא
דִ כְּתִ יב( ,בראשית ב) ְּונָּהָּר יֹוצֵּא ֵּמעֵּדֶ ן ְּל ַהשְּקֹות אֶת ַהגָּן .י' ָּכלִיל תְּ ֵּרין ַאתְּ וָּון ו''ד.
בְּאַ גַדְּ תָּ א דְּ בֵּי ַרב י ֵּיבָּא ָּסבָּא תָּ נֵּינָּןֲ ,אמַאי ו''ד ְּכלִילָּן בְּיֹו''דֶ .אלָּא נְּטִיעָּה דְּ ִגנְּתָּ א (ס''א ודאי) דָּ אִ ,אק ְֵּּרי ו'ִ .אית ִגנְּתָּ א ַאח ֲָּרא ,דְּ אִ יהִי
שתַ ְּקי ָּיא ד'( .דאיהי ארבעה ראשים) ְּו ַהי ְּינּו ָּרזָּא דִ כְּתִ יבְּ ,ונָּהָּר יֹוצֵּא ֵּמעֵּדֶ ן וְּגֹו' .מַאי עֵּדֶ ן .דָּ א ָּח ְּכמָּה ִעלָָּאה ,וְּדָּ א י'.
ד'ּ .ומֵּ הַאי ו'ִ ,א ְּ
שים ,דָּ א הּוא ד' ,וְּכֹּלָּא ָּכלִיל בְּיֹו''ד.
ְַּאר ָּבעָּה ָּרא ִ
שם יִפ ֵָּּרד ְּו ָּהי ָּה ל ְּ
ְּלהַשְּקֹות .אֶת ַהגָּן ,דָּ א הּוא ו'ּ .ו ִמ ָּ
שירּותָּ א דְּ כֹּלָּא( ,אקרי) בֵּיתָּ א דְּ כֹּלָּא ,דִ כְּתִ יב( ,משלי כד) ְּב ָּח ְּכמָּה י ִ ָּבנֶה ָּבי ִת( .מהאי י'
ּו ְּבגִין כְַךִ ,אק ְֵּּרי ָאב לְּכֹּלָּאָ .אב ַל ֲא ָּבהָּןֵּ .
שיתָּ  .בְַּאתְּ ֵּריּה ,לָּא אִתְּ ַג ְּלי ָּיאְּ ,ולָּא אִתְּ י ְּדַ ע .מִדְּ אִתְּ ַחבָּר בְּאִ ימָּא אִתְּ ְּרמִ יז
שירותא וסיומא דכלא) ּו ְּכתִ יב( ,תהלים קד) ֻכלָּם ְּב ָּח ְּכמָּה ָּע ִ
שירּותָּ א ְּוסִיּומָּא דְּ כֹּלָּא( .חכמה אקרי) דְּ בָּּה סָּתִ ים כֹּלָּא.
בְּאִ ימָּא ּו ְּבגִין כְָּך ִאימָּא ְּכ ָּללָּא דְּ כֹּלָּא ,בָּּה אִתְּ י ְּדַ ע ּובָּּה אִתְּ ְּר ִמיזִ ,
שמָּא קַדִ ישָּא .עַד ַהשְּתָּ א ָּר ִמיזְּנָּאְּ ,ולָּא ֲא ֵּמינָּא כָּל ִאלֵּין יֹו ִמיןְּ .ו ָּה ִאידָּ נָּא מִתְּ ַג ְּלפִין ִסט ְִּרין ,י'ָּ ,כלִיל ְּבהַאי ָּחכְּמָּה .ה' דָּ א
ְּכ ָּללָּא דְּ כֹּלָּאְּ ,
אִ ימָּא ,וְּקָּ ֵּרינָּן בִינָּה .ו''הִ ,אלֵּין תְּ ֵּרין ְּבנִין ,דְּ מִתְּ ַעט ְָּּרן ֵּמ ִאימָּאְּ .והָּא תָּ נֵּינָּן ,דְּ בִינָּה אִתְּ ְּכלִיל מִכֹּלָּא .יֹו''ד דְּ מִתְּ ַחב ְָּּרא ְּבאִימָּאּ ,ומַ פְּקִין
ֵּב''ןְּ .ו ַהי ְּינּו בִינָּה ,אָּ ''ב ָּו ֵּא''ם דְּ אִ יּנּון י''ה ,בֵּן ְּבגַּוַוי ְּיהּו.
שעֲתָּ א דְּ יַנְּקָּא לִתְּ ֵּרין ְּבנִיןֵּ ,ב''ן
הַשְּתָּ א אִ ית ְּל ִאסְּתַ ְּכלָּא ,בִינָּהְּ ,ו ִאק ְֵּּרי תְּ בּונָּהֲ ,אמַאי ִאק ְֵּּרי תְּ בּונָּהְּ ,ולָּא בִינָּהֶ .אלָּא תְּ בּונָּה ִאק ְֵּּריְּ ,ב ַ
שעֲתָּ א ִאק ְֵּּרי תְּ בּונָּה .דְּ כֹּלָּא ָּכלִיל בְּאִ לֵּין ַאתְּ וָּוןֵּ ,ב''ן ּו ַב''תִ ,איּנּון ו''ה .וְּכֹּלָּא חַד ְּכ ָּללָּאְּ ,ו ַהי ְּינּו תְּ בּונָּה.
ּו ַב''ת ,דְּ אִ יּנּון ו''הְּ ,ו ַההִיא ַ
ְּב ִספ ְָּּרא דְּ ַרב ַהמְּנּונָּא ָּסבָּא ָאמַר ,דִ שְֹּלמ ֹּה ַמ ְּלכָּא ,תִ קּונָּא קַדְּ מָָּאה דְּ גַלֵּי וְָּאמַר( ,שיר השירים א) ִהּנְָּך יָּפָּה ַר ְּעי ָּתִ י ֵּמהַאי הּואְּ .ותִ קּונָּא
תִ נְּי ָּינָּא ,אִקְּ ֵּרי ַכלָּה ,דְּ ִאיהִי נּו ְּקבָּא דִ לְּתַ תָּ אְּ .ו ִאיּנּון דְּ ַאמ ְֵּּרי ,דְּ תַ ְּרוַוי ְּיהּו ְּלהַאי נּו ְּקבָּא דִ לְּתַ תָּ א ִאיּנּון ,לָּאו ָּהכִי .דְּ ֵּה''א קַ דְּ מָָּאה לָּא אִ קְּ ֵּרי
כּורא לָּא אִתְּ ַחבָּר עִמָּּה,
ַכלָּהְּ .ו ֵּה''א בַתְּ ָּרָאהִ ,אק ְֵּּרי ַכלָּהְּ ,לזִ ְּמנִין (ידיען) י ְּדִ יעִין (לזמנין סגיאין) .דְּ הָּא זִ ְּמנִין ַסגִי ִאין ִאיּנּון ,דִ דְּ ָּ
כּורא ָּבעֵּי
שעֲתָּ א ְּדאִתְּ דַ כְַּאת נּו ְּקבָּאּ ,ודְּ ָּ
וְּאִ סְּתַ לָּק מִ יּנָּּהְּ .בהַהּוא זִ ְּמנָּא כְּתִ יב( ,ויקרא יח) ְּואֶל ִאשָּה ְּבנִדַת טּומְָּאתָּ ּה ֹלא תִ ק ְַּרבְּ .ב ַ
לְּאִתְּ ַחב ְָּּרא ִעמָּּה ,כְּדֵּ ין ִאק ְֵּּרי ַכ ָּל''הְּ .כ ַכ ָּל''ה ַממָּש ַאתְּ י ָּיא( .אבל) הַאי ִאימָּא ,לָּא ַא ְּפסִיק ְּרעּותָּ א דְּ תַ ְּרוַוי ְּיהּו ְּל ָּע ְּל ִמיןְּ ,בחַד נָּפְּקִ יןְּ ,בחַד
שַ ְּרי ָּין .לָּא ַא ְּפסִיק דָּ א מִן דָּ אְּ ,ולָּא ִאסְּתְּ לַק דָּ א מִן דָּ אּ .ו ְּבגִין כְָּך כְּתִ יב ְּונָּהָּר יֹּצֵּא ֵּמעֵּדֶ ן ,יֹוצֵּא תָּ דִ ירְּ ,ולָּא ַא ְּפסִיק .הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יב,
שלֵּימּותָּ א (שלימתא) .אֲ בָּל ָּהכָּא
ּוכְּמֹוצָּא מַ י ִם ֲאשֶר ֹלא י ְּ ַכז ְּבּו מֵּי ָּמיוּ .ו ְּבגִין כְָּך כְּתִ יב ַר ְּעי ָּתִ י ,ב ְִּרעּותָּ א דְּ ַא ְּחוָּה ש ְַּרי ָּין ,בְַּאחֲדּותָּ א ְּ
כּורא ְּלאִתְּ ַחב ְָּּרא ִעמָּּה ,הִיא ַכלָּהְּ ,כ ַכלָּה ִאיהִי ַאתְּ י ָּיא ַממָּש.
אִקְּ ֵּרי ַכ ָּלה ,דְּ כַד ָאתָּ א דְּ ָּ
ּו ְּבגִין כְָּך ,תְּ ֵּרי (ויחי רמ''ב) תִ קּונִין דְּ נּו ְּקבֵּי פ ִָּריש שְֹּלמ ֹּה .תִ קּונָּא דְּ קַדְּ ֵּמיתָּ א סְּתִ ימָּאְּ ,בגִין דְּ ִאיהִי סְּתִ ימָּאְּ .ותִ קּונָּא תִ נְּי ָּינָּא פ ִָּריש
ש ָּבחָּא ְּב ַההִיא דִ ְּלעֵּילָּא .דִ כְּתִ יב( ,שיר השירים ו) ַאחַת הִיא ְּל ִאמָּּה ב ָָּּרה הִיא
י ַתִ ירְּ ,ולָּא סָּתִ ים כּולֵּי הַאיּ .ו ְּלבָּתַ ר תַ ְּלי ָּא כָּל ְּ
ּורעּותָּ א דְּ יֹו''ד לָּא ַא ְּפסִיק ִמּנָּּה ְּל ָּע ְּל ִמין ,אִתְּ יְּהִיב ב ְִּרשּותָּ ּה כָּל חֵּירּו דְּ ַעבְּדִ ין.
לְּיֹולַדְּ תָּ ּהּ .ו ְּבגִין דְּ ִאיהִי ִאימָּא מִתְּ ַעט ְָּּרא ְּב ִעט ְָּּרא דְּ ַכלָּהְּ ,
כָּל חֵּירּו דְּ כֹּלָּא .כָּל חֵּירּו דְּ ַחי ָּי ַבי ָּא ,לְּדַ כָָּאה לְּכֹּלָּא .דִ כְּתִ יב( ,ויקרא טז) כִי בַיֹום ַהזֶה י ְּ ַכפֵּר ֲעלֵּיכֶםּ .וכְּתִ יב (ויקרא כח) וְּקִ דַ שְּתֶ ם אֵּת
שלַח ש ָָּּרשָּיו .מִשּום הַהּוא נָּהָּר דְּ ָאתֵּ י ְּונָּגִיד ְּונָּפִיק,
שנָּה יֹובֵּל הִיא .מַאי יֹובֵּלְּ .כמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּר (ירמיה יז) ְּועַל יּובַל י ְּ ַ
שים ָּ
שְּ נַת ַהחֲמִ ִ
וְָּאתֵּ י תָּ דִ ירְּ ,ולָּא ָּפסִיק.
כְּתִ יב (משלי ב) כִי ִאם ַלבִינָּה תִ ק ְָּּרא ַלתְּ בּונָּה תִ תֵּ ן קֹולֶָך .כֵּיוָּן דְּ ָאמַר כִי אִם ַלבִינָּה תִ ק ְָּּראֲ ,אמַאי ַלתְּ בּונָּהֶ .אלָּא כֹּלָּא כְּמָּה דַ אֲ מֵּ ינָּא.
הֵּי מִ ּנַי ְּיהּו ִעלָָּאה .בִינָּה ִעלָָּאה ִמתְּ בּונָּה .בִינָּה ָאב ָּו ֵּאם ּובֵּן .י''הָ :אב ָּו ֵּאםּ ,ובֵּן ְּבגַּוַוי ְּיהּו .תְּ בּונָּה :כֹּלָּא ְּכ ָּללָּא דִ ְּבנִין ,בֵּן ּובַת ,ו''הְּ .ולָּא
אִשְּתְּ כַח ָאב ָּו ֵּאםֶ ,אלָּא ב ִאימָּא ד ִאימָּא וַדַ אי (ס''א בבינה .ובתבונה ודאי אימא) ְּרבִיעָּא ָּע ַלי ְּיהּוְּ ,ולָּא אִתְּ ַג ְּלי ָּיא .אִשְּתְּ כַח דִ ְּכ ָּללָּא
דִ תְּ ֵּרין ְּבנִיןִ ,אק ְֵּּרי תְּ בּונָּהּ .ו ְּכ ָּללָּא דְּ ָאב ֵּאם ּובֵּןִ ,אק ְֵּּרי בִינָּהְּ .וכַד ָּבעֵּי לְַּא ְּכ ְּללָּא כֹּלָּאְּ ,בהַאי אִתְּ ְּכלִיל.
ְּוהַאי ָאב ָּו ֵּאם ּובֵּןִ ,א ְּקרּון ָּח ְּכמָּה בִינָּה ָּודַ עַתְּ .בגִין דְּ הַאי בֵּן נָּטִיל סִי ָּמנִין דַ ֲאבֹוי ְּו ִא ֵּמיּהִ ,אק ְֵּּרי דַ עַת ,דְּ הּוא ַסהֲדּותָּ א דְּ תַ ְּרוַוי ְּיהּוְּ .והַאי
ְּכֹורי יִש ְָּּראֵּלּ .ו ְּבגִין ְּד ִאק ְֵּּרי בּוכ ְָּּרא ,נָּטִיל תְּ ֵּרין חּו ָּלקִיןְּ .וכַד אִתְּ ַרבֵּי ְּב ִעטְּרֹוי ,נָּטִיל תְּ לַת
בֵּן ,אִקְּ ֵּרי בּוכ ְָּּרא .דִ כְּתִ יב( ,שמות ד) ְּבנִי ב ִ
חּולָּקִ יןּ .ובֵּין כְַך ּובֵּין כְַך ,תְּ ֵּרין חּו ָּל ִקיןּ ,ותְּ לַת חּו ָּל ִקין כֹּלָּא חַד ִמלָּהְּ .והַאי ְּוהַאי ֲהכִי (ס''א חד) ֲהוֵּי ,י ְּרּותָּ א דְּ ָאבֹוי וְּאִ מֵּ יּה י ִָּרית.

ּותְּרין ִעט ְִּרין דַ הֲוֹו ְּגנִיז ִין ְּבגַּוַוי ְּיהּו ,וְַּא ֲחסִינּו ְּלבֵּן דָּ אִ .מ ִּסט ְָּּרא דַ ֲאבֹויֲ ,הוָּה ָּגנִיז ְּבגַוֵּויּה חַד
מַאי י ְּרּותָּ א דָּ אַ .א ֲח ַסנְּתָּ א דַ ֲאבֹוי ְּו ִאי ֵּמיּהֵּ ,
שיּה ,וְָּאחִיד לֹוןְּ .וכַד נַה ֲִרין אִ לֵּין ָאב וָּאֵּ ם
ְּבּורהְּ .ו ֻכלְּהּו מִתְּ ַעט ְִּרין ב ְֵּּרי ֵּ
ִעט ְָּּרא ,דְּ אִ ק ְֵּּרי ֶחסֶדּ .ו ִמ ִּסט ְָּּרא ְּד ִאימָּא ,חַד ִעט ְָּּרא דְּ ִאק ְֵּּרי ג ָּ
שט ְּבכָּל גּופָּאְּ .והַאי בֵּן יָּהִיב ִלב ְַּרתָּ אּ .וב ְַּרתָּ א מִ ּנֵּיּה אִתְּ זָּן.
ָּעלֵּיּהֻ ,כלְּהּו ִאקְּרּון תְּ פִילִין דְּ ֵּרישָּא .וְּכֹּלָּא נָּטִיל בֵּן דָּ אְּ ,וי ִָּרית כֹּלָּאְּ ,ואִתְּ ְּפ ַ
ְּועַל כָּל ָּפנִים ִמכָּאן ,ב ְָּּרא י ִָּרית ְּולָּא ב ְַּרתָּ א .ב ְָּּרא י ִָּרית ַלאֲבּוי ּו ְּל ִא ֵּמיּה ְּולָּא ב ְַּרתָּ אּ .ו ִמּנֵּיּה אִתְּ זָּן ב ְַּרתָּ אְּ .כמָּה דִ כְּתִ יב( ,דניאל ד) ּומָּ זֹון
לְּכֹּלָּא בֵּיּה( .ואי תימא כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא).
ָּהנֵּי ָאב וָּאֵּ םְּ ,כלִילָּן ּומִתְּ ַחב ְָּּרן דָּא בְּדָּ א .וְָּאב ָּט ִמיר י ַ ִתיר .וְּכֹּלָּא ָאחִיד ֵּמעַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ,וְּתַ ְּלי ָּא ִמ ַמזָּלָּא קַדִ ישָּא ,י ָּ ִקירּו (יקירא) דְּ כָּל
ירין .וְּאִ לֵּין ָאב ָּו ֵּאם ,מְּתַ ְּקנִין בֵּיתָּ אְּ ,כמָּה דַ ֲא ֵּמינָּא דִ כְּתִ יב( ,משלי כד) ְּב ָּח ְּכמָּה י ִ ָּבנֶה ָּבי ִת ּו ִב ְּתבּונָּה י ִתְּ כֹונָּן ּו ְּבדַ עַת חֲדָּ ִרים י ִמָּ לְּאּו
י ַקִ ִ
שמ ְֵּּרם ְּב ִב ְּטנֶָך( .הני כללא דכלא ,כמה דאמינא ותליין ממזלא קדישא יקירא).
כָּל הֹון י ָּקָּ ר ְּונָּעִיםּ .וכְּתִ יב (משלי כב) כִי נָּעִים כִי תִ ְּ
ירין ְּב ִלבָּאי הֲוֹו עַד ַהשְּתָּ אּ ,ו ָּבעֵּינָּא לְַּא ְּטמ ְָּּרא לֹון ְּל ָּעלְּמָּא דְּ ָאתֵּ י ,מִשּום
שמְּעֹוןְּ ,באִדָּ ָּרא לָּא ָּגלֵּינָּא כֹּלָּאְּ .וכָּל ָּהנֵּי ִמלִיןְּ ,ט ִמ ִ
ָאמַ ר ִרבִי ִ
ש ִאיל ָּלנָּאְּ ,כמָּה דִ כְּתִ יב( ,ישעיה לג) ְּו ָּהי ָּה ֱאמּונַת עִתֶ ָך חֹוסֶן י ְּשּועֹות ָּח ְּכמָּה וָּדָּ עַת וְּגֹו'ְּ ,ו ָּח ְּכמָּה ַב ְּעי ָּין מִ ינִיְּ ,ו ַהשְּתָּ א
דְּ תַ מָּן שְּאֶ לְּתָּ א ָּ
ְּרעּותָּ א דְּ קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא ְּבהַאי ,הָּא ְּבלָּא כִּסּופָּא ִאיעּול ַק ֵּמי ַפ ְּלטְּרֹוי.
ֲדָּרים י ִמָּ לְּאּו( .בגין כך)
כְּתִ יב (שמואל א ב) כִי אֵּל דֵּ עֹות יְּי ָּ' .דֵּ עֹות וַדַ אי .הּוא הַדַ עַתְּ .בדַ עַת כָּל ַפ ְּלטְּר ֹּי אִתְּ ַמ ְּלי ָּין .דִ כְּתִ יבּ ,ו ְּבדַ עַת ח ִ
שט ְּבמֹוחָּא כֹּלָּא( .במוחא ,בגופא כלא,
ירא ָאזִיל ְּבגַוֵּויּהְּ ,ואִתְּ ְּכלִיל בֵּיּה .דַ עַת נָּהִיר בְּמֹוחִיןְּ ,ואִתְּ ְּפ ַ
דַ עַת ַאח ֲָּרא לָּא אִתְּ ַג ְּלי ָּא ,דְּ הָּא ְּט ִמ ָּ
כי אל דעות יי')
ְּב ִספ ְָּּרא דְּ אַ גַדְּ תָּ א תָּ נֵּינָּן ,כִי אֵּל דֵּ עֹות יְּי ָּ'ַ ,אל תִ ק ְֵּּרי דֵּ עֹותֶ ,אלָּא עֵּדּות .דְּ הּוא ַסהֲדּותָּ א דְּ כֹּלָּאַ ,סהֲדּותָּ א דִ תְּ ֵּרין חּולָּקִ ין ,כְּמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּר
(תהלים עח) ַוי ָּ ֶקם עֵּדּות ְּביַעֲק ֹּב .וְַּאף עַל גַב דְּ הַאי ִמלָּה ,אֹו ְּקמּו ָּה ְּב ִספ ְָּּרא דִ ְּצנִיעּותָּ א ְּבגַוְּונָּא ַאח ֲָּרא .הָּתָּ ם בְַּאתְּ ֵּריּה שְּ לִיםָּ ,הכָּא כֹּלָּא
שַ ִפיר ,וְּכֹּלָּא ֲהוֵּי ,כַד ַאסְּתִ ים ִמלָּה.
הַאי ָאב וָּאֵּ םֻ ,כלְּהּו בְּהּו ְּכלִילָּן ,כֹּלָּא בְּהּו סְּתִ ימָּןְּ ,ו ִאיּנּון סְּתִ ימָּן ְּב ַמזָּלָּא קַדִ ישָּא ,עַתִ יקָּא דְּ כָּל עַתִ י ִקין .בֵּיּה סְּתִ ימָּן .בֵּיּה ְּכלִילָּן .כֹּלָּא
ש ֵּמיּהְּ ,ל ָּעלַם ּו ְּל ָּע ְּל ֵּמי ָּע ְּל ִמין.
הּוא ,כֹּלָּא ֲהוֵּי .ב ְִּריְך הּוא ,ב ְִּריְך ְּ
שמָּאלָּאֻ ,כלְּהּו ִמלִין דִ סְּתִ י ִמיןְּ ,ואִתְּ ַג ְּלי ָּין לְּאִ יּנּון דְּ עָּאלּו
שיןִ ,מלִין דְּ לָּא ָּסטָּאן לִי ִמינָּא ְּו ִל ְּ
כָּל מִ לִין דְּ אִדָּ ָּרא י ָּאּותְּ ,ו ֻכלְּהּו ִמלִין קַדִ י ִ
ְּונַפְּקּו ,וְּכ ֹּלָּא ָּהכִי הּואְּ .ועַד הַשְּ תָּ א הֲוֹו מִתְּ ַכ ְּסי ָּין ִאלֵּין ִמלִין דְּ דָּ חִי ְּלנָּא ְּלגַלָָּאהְּ ,ו ַהשְּתָּ א אִתְּ ַג ְּלי ָּיןְּ .וגַלֵּי ַק ֵּמי (מלכא) עַתִ יקָּא קַ דִ ישָּא,
דְּ הָּא לָּא לִיק ָָּּרא דִ ילִי ּודְּ בֵּית ַאבָּא ֲעבִידְּ נָּאֶ ,אלָּא ְּבגִין דְּ לָּא ִאיעּול ְּבכִּסּופָּא ָּק ֵּמי ַפ ְּלטְּרֹוי ֲעבִידְּ נָּא .וְּעֹוד ,הָּא ֲח ֵּמינָּא ,דְּ קּודְּ שָּא ב ְִּריְך
הּוא ְּוכָּל ָּהנֵּי זַ ָּכ ֵּאי קְּשֹוט דְּ ָּהכָּא ִמשְּתַ ְּכחָּןֻ ,כלְּהּו ִמסְּתַ ְּכ ִמין עַל י ְּדָּ י .דְּ הָּא ֲח ֵּמינָּא דְּ ֻכלְּהּו חַדָּ אן ְּבהַאי הִלּולָּא דִ ילִיְּ ,ו ֻכלְּהּו זְּמִ ינִין
ְּבהַהּוא ָּע ְּלמָּא ְּבהִילּולָּא דִ ילִי ,זַכָָּאה חּו ָּל ִקי.
ָארים י ְּדֹויּ ,ו ָּבכָּה ְּו ַחי ִיְךָּ .בעָּא ְּלגַלָָּאה ִמלָּה חֲדָּ אָ .אמַ ר ,בְּמִ לָּה דָּ א
ָאמַ ר ִרבִי ַאבָּא ,כַד ִסי ֵּים ִמלָּה דָּא בּוצִינָּא קַדִ ישָּא ,בּוצִינָּא ִעלָָּאהִ ,
ש ְּפוָּו ֵּתיּהְּ ,ו ָּסגִיד תְּ לַת זִ ְּמנִיןְּ ,ולָּא ֲהוָּה יָּכִיל בַר נָּש
אִ ְּצ ָּטע ְַּרנָּא כָּל יֹומָּאיְּ ,ו ַהשְּתָּ א לָּא י ָּ ֲהבִין לִי ְּרשּותָּ א .אִתְּ תָּ קַףְּ ,וי ָּתִ יב ,ו ְָּּרחִיש ְּב ִ
שכֵּן בֵּיּהָ .אמַר ,פּומָּא פּומָּאְּ ,דזָּכִית ְּלכָּל הַאי ,לָּא ַאנְּגִיבּו ַמבּועְָּך .מַבּועְָּך נָּפִיק ְּולָּא ָּפסַקֲ .עלְָּך קָּ ֵּרינָּן
לְּאִ סְּתַ ְּכלָּא ַבאֲתְּ ֵּריּה ,כָּל ֶ
(בראשית ב) ְּונָּהָּר יֹוצֵּא ֵּמעֵּדֶ ןּ .וכְּתִ יב (ישעיה נח) ּוכְּמֹוצָּא ַמי ִם ֲאשֶר ֹלא י ְּ ַכזְּבּו מֵּי ָּמיו.
הָּאִ ידָּ נָּא ַא ְּסהַדְּ נָּא ָּעלַי .דְּ כָּל יֹו ִמין דְּ ָּק ֵּאי ְּמנָּא ,תָּ ִאי ְּבנָּא ְּל ֵּמ ֱח ֵּמי יֹומָּא דָּ א( ,נ''א רעותא לגלאה רזא דא) ְּולָּא ָּסלִיק ב ְִּרעּותִ י (ס''א
שתָּא ָּבעֵּינָּא ְּלגַלָָּאה ִמלִיןַ ,ק ֵּמיּה דְּ קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא ,דְּ הָּא ֻכלְּהּו
בידי) ,בַר ָּה ִאידָּ נָּא ,דְּ הָּא ְּב ִעט ְָּּרא דָּ א מִתְּ ֲעטָּר הַאי יֹומָּאְּ .ו ַה ְּ
מִתְּ ַעט ְִּרין ב ְֵּּרישֵּי (ברישיה)ְּ .והַאי יֹומָּא לָּא י ִתְּ ַרחָּק ְּלמֵּיעַל לְּדּוכְּתֵּ יּה ,כְּיֹומָּא ַאח ֲָּרא .דְּ הָּא כָּל יֹומָּא דָּ א ב ְִּרשּותִ י ַקי ְּימָּאְּ .והַשְּתָּא
שָּ ֵּרינָּא ְּלגַלָָּאה ִמלִיןְּ ,בגִין דְּ לָּא ִאיעּול ְּבכִּסּופָּא ְּל ָּע ְּלמָּא דְּ ָאתֵּ יְּ .והָּא ש ֵָּּרינָּא ֵּאימָּא.
אֹורחֹוי (ס''א דינוי)
שפָּט מְּכֹון ִכ ְּסאֶָך ֶחסֶד ְּו ֱאמֶת יְּקַדְּ מּו ָּפנֶיָך .מַאן ַחכִימָּא ,יִסְּתָּ כַל ְּבהַאיְּ ,ל ֵּמ ֱחמֵּי ְּ
כְּתִ יב( ,תהלים פט) צֶדֶ ק ּו ִמ ְּ
ירא דְּ כָּל
דְּ קַ דִ ישָּא ִעלָָּאה ,דִ ינִין דִ קְּשֹוט ,דִ ינִין דְּ מִתְּ ַעט ְִּרין ְּבכִתְּ ִרי ִע ָּל ִאין .דְּ הָּא ֲח ֵּמינָּא דְּ ֻכלְּהּו בּוצִינִין נַה ֲִרין ִמבּוצִינָּא ִעלָָּאה ,טְּמִ ָּ
ְּהֹורא דִ ְּבכָּל דַ ְּרגָּא וְּדַ ְּרגָּא ,אִתְּ גַ ְּלי ָּיא מַה דְּ אִתְּ ַג ְּלי ָּיא,
יריןֻ ,כלְּהּו דַ ְּרגִין ְּלאִתְּ נַה ֲָּרא( .נ''א וכלהו אינון דרגין לאתנהרא) ּו ְּבהַהּוא נ ָּ
טְּמִ ִ
ְּהֹורא דָּ אְּ ,ונַה ֲִרין דָּ א בְּדָּ אְּ ,ולָּא מִתְּ פ ְָּּרשָּן דָּ א מִן דָּ א.
ְּהֹורא דָּ אִ ,בנ ָּ
ְּהֹורא דָּ אּ ,ונ ָּ
ְּהֹורא דָּ א ִבנ ָּ
ְּהֹורין ֲאחִידָּ ן ,נ ָּ
ְּו ֻכלְּהּו נ ִ

ְּהֹורא דִ לְּגֹו לְּגֹוְּ ,ולָּא מִתְּ פ ְַּרש
ְּהֹורא דְּ כָּל בּוצִינָּא ּובּוצִינָּא ,דְּ ִא ְּקרּון תִ קּונֵּי ַמ ְּלכָּא ,כִתְּ ֵּרי ַמ ְּלכָּאָּ ,כל חַד ְּוחַד ,נָּהִיר וְָּאחִיד ְּבהַהּוא נ ָּ
נ ָּ
ְּהֹורא דְּ אִתְּ ַג ְּלי ָּיא,
ש ֵּמיּה חַד הּוא .נ ָּ
ְּלבַרּ .ו ְּבגִין כְָּך כֹּלָּא ְּבחַד דַ ְּרגָּא ִאסְּתְּ לַק ,וְּכֹּלָּא ְּבחַד ִמלָּה אִתְּ ֲעטָּרְּ ,ולָּא מִתְּ פ ְַּרש דָּ א מִן דָּ אִ ,איהּו ּו ְּ
ְּהֹורא סָּתִ יםּ ,ובֵּיּה ש ְַּרי ָּא הַהּוא דְּ לָּא אִתְּ פ ְַּרש ְּולָּא אִתְּ ַג ְּלי ָּיא.
ְּהֹורא דִ לְּגֹו לְּגֹו( ,בההוא נהורא הוא מה) נ ָּ
אִקְּ ֵּרי לְּבּושָּא דְּ ַמ ְּלכָּא .נ ָּ
ְּהֹורין דְּ אִתְּ פַשְּ טָּן.
ְּהֹורין ,נַה ֲִרין ֵּמעַתִ יקָּא קַדִ ישָּא סְּתִ ימָּא דְּ כָּל סְּתִ י ִמין ,בּוצִינָּא ִעלָָּאהְּ .וכַד ִמסְּתַ ְּכלָּןֻ ,כלְּהּו נ ִ
ְּו ֻכלְּהּו בּוצִינֵּיְּ ,ו ֻכלְּהּו נ ִ
לָּא אִשְּתְּ כַח בַר בּוצִינָּא ִעלָָּאה ,דְּ ַא ְּט ָּמר ְּולָּא אִתְּ ַג ְּלי ָּיא.
כּור ְּסי ָּיא ְּד ַמ ְּלכָּא ,וְּאִקְּ רּון צֶדֶ ק
שי קְּשֹוט ,תִ קּונֵּי קְּשֹוט ,בּוצִינֵּי קְּשֹוטִ ,אשְּתְּ כָּחּו תְּ ֵּרין בּוצִינִין ,תִ קּונָּא דְּ ְּ
שין דִ יקַר ,לְּבּו ֵּ
בְּאִ יּנּון לְּבּו ִ
שלֵּימּותָּ אְּ ,בכָּל ְּמהֵּימְּנּותָּ אּ .ו ְּב ָּהנֵּי ִמ ְּת ַעט ְִּרין כָּל דִ ינִין דִ ְּלעֵּילָּא וְּתַ תָּ א ,וְּכֹּלָּא סָּתִ ים ְּבמִשְּ פָּטְּ .וצֶדֶ ק מֵּ הַאי
שירּותָּ אּ ,ו ְּ
ּומִשְּ פָּט .וְּאִ יּנּון ֵּ
שלֵּם.
מִשְּ פָּט אִתְּ זָּןּ .ו ְּלזִ ְּמנִין ק ֵָּּרינָּן לָּּה( ,בראשית יד) ּו ַמ ְּלכִי צֶדֶ ק ֶמלְֶך ָּ
שלִימּו .דְּ הַאי ְּמ ַבּסֵּם ְּלהַאי צֶדֶ ק ,וְּדִ ינִין מִתְּ תַ ְּקנִיןְּ ,ו ֻכלְּהּו נַחְּתִ ין ְּל ָּעלְּמָּא בִשְּ לִימּו,
שפָּטֻ ,כלְּהּו ַר ֲח ֵּמיֻ ,כלְּהּו ִב ְּ
כַד מִתְּ ע ִָּרין דִ ינִין ִמ ִמ ְּ
שעֲתָּ א דְּ מִתְּ ַחב ְָּּרן דְּ כַר וְּנּו ְּקבָּאְּ ,וכָּל ָּע ְּל ִמין ֻכלְּהּו ב ְַּר ֲח ֵּמיּ ,ו ְּבחֶדְּ וָּותָּ א.
ב ְַּר ֲחמֵּיּ .וכְּדֵּ ין (אקרי) ַ
כּורא אִתְּ ְּרחַק מִן נּו ְּקבָּאְּ ,ו ִח ְּוי ָּא תַ ִקיפָּא ש ְַּרי ָּא ְּלאַתְּ ע ָָּּרא ,וַוי ְּל ָּעלְּמָּא דְּ מִתְּ זָּן ְּבהַהּוא
ְּוכַד ַא ְּסגִיאּו חֹובֵּי ָּע ְּלמָּאְּ ,ו ִא ְּס ַת ֲאבַת ַמקְּדְּ שָּאּ ,ודְּ ָּ
כּורא מִ ן
זִמְּ נָּא מֵּ הַאי צֶדֶ קַ .כמָּה ֲחבִילֵּי ט ְִּרי ִקין מִתְּ ע ִָּרין ְּב ָּע ְּלמָּאַ ,כמָּה זַ ָּכ ִאין ִמסְּתַ ְּל ִקין ֵּמ ָּע ְּלמָּאְּ .וכָּל כְַך ָּלמָּהְּ .בגִין דְּ אִתְּ ְּרחַק דְּ ָּ
שפָּט אִתְּ ְּרחַק ֵּמהַאי צֶדֶ קְּ ,ולָּא אִתְּ ַבסְּמָּא,
שפָּטְּ ,ד ִמ ְּ
שפָּט לָּא ק ֵָּּרב ְּבצֶדֶ ק דָּ אְּ .ועַל הַאי כְּתִ יב( ,משלי יג) ְּוי ֵּש נִ ְּספֶה בְֹּלא ִמ ְּ
נּוקְּ בָּאּ ,ומִ ְּ
ְּוצֶדֶ ק יַנְּקָּא ֵּמאֲתָּ ר ָאח ֳָּרא.
ְּועַל דָּ א ָאמַ ר שְֹּלמ ֹּה ַמ ְּלכָּא( ,קהלת ז) אֶת ַהכ ֹּל ָּר ִאיתִ י בִי ֵּמי ֶה ְּבלִי י ֵּש צַדִ יק אֹובֵּד ְּבצִדְּ קֹו וְּגֹו'ָּ ,הבֶל דָּ א( ,ס''א ל''ג הבל דא) ָּהבֶל
חֲדָּ א ,מֵּ ֲה ָּבלִים דִ ְּלעֵּילָּא ,דְּ ִא ְּקרּון ַאפֵּי ַמ ְּלכָּא ,וְּדָּ א ִאיהּו ַמלְּכּותָּ א קַדִ ישָּא ,דְּ כַד הִיא מִתַ ע ְָּּרא בְּדִ ינֹוי ,כְּתִ יב י ֵּש ַצ ִדיק אֹובֵּד ְּבצִדְּ קֹו.
שפָּט.
ִתְּרחַק ִמצֶדֶ קּ .ו ְּבגִין כְָּך ִאק ְֵּּריְּ ,וי ֵּש נִ ְּספֶה בְֹּלא ִמ ְּ
שפָּט א ְּ
מַאי ַטעְּמָּא .מִשּום דְּ ִמ ְּ
תָּ א ֲחזֵּי ,כַד ִאשְּתְּ כַח זַכָָּאה ִעלָָּאה ְּב ָּע ְּלמָּאְּ ,רחִימָּא דְּ קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּואֲ ,אפִילּו כַד אִתְּ עָּר ֶצדֶ ק ִבלְּחֹודֹוי ,יָּכִיל ָּע ְּלמָּא לְּאִשְּתְּ זָּבָּא
ְּבגִינֵּיּה .וְּקּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא ָּבעֵּי בִיק ֵָּּריּהְּ ,ולָּא ִמסְּתָּ פֵּי מִן דִ ינָּאְּ .וכַד הַהּוא זַכָָּאה לָּא ַקי ְּימָּא ְּב ִקיּו ֵּמיּהִ ,מסְּתָּ פֵּי ֲאפִילּו מִמִשְּ פָּטְּ ,ולָּא
שכֵּן ְּבצֶדֶ ק.
יָּכִיל לְּמֵּ יקָּ ם בֵּיּהָּ .כל ֶ
דָּ וִד מַ ְּלכָּאְּ ,בקַדְּ ִמיתָּ א ָאמַר( ,תהלים כו) ְּב ָּחנֵּנִי יְּי ָּ' ְּונַ ֵּּסנִי .דְּ הָּא ֲאנָּא לָּא ִמסְּתַ פֵּינָּא ִמכָּל דִ ינִין ,אֲ פִילּו ֵּמהַאי צֶדֶ קְּ ,וכָּל שֶ כֵּן דַ אֲ חִידְּ נָּא
בֵּיּה ,מַה כְּתִ יב( .תהלים יז) ֲאנִי ְּבצֶדֶ ק ֶא ֱחזֶה ָּפנֶיָךְּ ,בצֶדֶ ק וַדַ אי .לָּא ִמסְּתַ פֵּינָּא ְּל ֵּמי ָּקם ְּב ִדינֹוי .בָּתַ ר דְּ חָּבֲ ,אפִילּו מִ מִשְּ פָּט מִ סְּתָּ פֵּי,
שפָּט אֶת ַעבְּדֶ ָך.
דִ כְּתִ יב( ,תהלים קמג) וְַּאל תָּ ב ֹּא ְּב ִמ ְּ
שפָּט ,כְּדֵּ ין ִאק ְֵּּרי צְּדָּ קָּהְּ .ו ָּע ְּלמָּא מִתְּ ַב ְּּסמָּא ְּב ֶחסֶדְּ ,ואִתְּ ַמ ְּלי ָּא ִמּנֵּיּה .דִ כְּתִ יב( ,תהלים לג) אֹוהֵּב
תָּ א ֲחזֵּי ,כַד ִמ ְּת ַב ְּּסמָּא הַאי צֶדֶ ק ִמ ִמ ְּ
ָָּארץ.
צְּדָּ קָּה ּומִשְּ פָּט ֶחסֶד יְּי ָּ' ָּמלְָּאה ה ֶ
שלְּהֹובֹויְּ .כמָּה דִ כְּתִ יב( ,משלי ל)
ַא ְּסהַדְּ נָּא ָּעלַי ,דְּ כָּל יֹו ָּמ ִאי ֲהוֵּינָּא ִמ ְּצ ַטעֵּר עַל ָּע ְּלמָּא ,דְּ לָּא יֶע ֱַרע בְּדִ ינֹוי דְּ צֶדֶ קְּ ,ולָּא יֹו ִקיד ָּע ְּלמָּא ְּב ַ
ִירין ִאיּנּון דִ יקּומּון לְּאַ ָּגנָּא
ֵּירא ִע ְּמקָּאְּ ,והָּא בְּדָּ ָּרא דָּ א ִאית בֵּיּה זַ ָּכ ִאיןּ ,וזְּע ִ
ָא ְּכלָּה ּומָּ חֲתָּ ה פִי ָּהִ .מכָּאן ּו ְּל ָּהלְָּאה ,כְּפּום כָּל חַד ,כְּפּום ב ָּ
ֵַּאר ָּבעָּה זִי ְּוי ָּן( .ס''א על עלמא ,ועלינא בעיין) .עַל כֵּן ֲאחִידָּ ן ִמלָּי דָּ א ְּבדָּאּ ,ומִתְּ פ ְָּּרשָּן ִמלִין דִ סְּתִ ימִ ין
עַל ָּעלְּמָּאְּ ,ועַל עָּאנָּא ,מ ְּ
ְּבעַתִ יקָּא קַ דִ ישָּא ,סְּתִ ימָּא דְּ כָּל סְּתִ י ִמיןְּ ,והֵּיְך ֲאחִידָּ ן ִאלֵּין ְּב ִאלֵּיןִ .מכָּאן ְּל ָּהלְָּאהִ ,מלִין דִ זְּ ֵּעיר ַאנְּפִיןִ ,איּנּון דְּ לָּא אִתְּ ַג ְּלי ָּין בְּאִ דָּ ָּרא.
ירין ֻכלְּהּו.
אִ יּנּון דַ הֲוֹו סְּתִ י ִמין ְּב ִלבָּאי ,וְּתַ מָּן לָּא אִתְּ קָּנּו( .עד כאן סתימן מלין) ַהשְּתָּ א אִתְּ תְּ קָּ נּו ְּואִתְּ ַג ְּלי ָּיןְּ ,ו ֻכלְּהּו ִמלִין סְּתִ י ִמיןּ ,וב ְִּר ִ
ש ָּככָּה לֹו וְּגֹו'.
זַכָָּאה חּולָּקִ יְּ ,ו ִאיּנּון דְּ י ְַּרתּו י ְּרּותָּא דָּ א ,דִ כְּתִ יב( ,תהלים קמד) ַאש ְֵּּרי ָּהעָּם ֶ
הַאי דְּ אֹוקִ י ְּמנָּאָ ,אב ָּו ֵּאם ְּבעַתִ יקָּא ֲאחִידָּ ן ,בְּתִ יקּונ ֹּיָּ ,הכִי הּוא .דְּ הָּא ִממֹוחָּא ְּס ִתימָָּאה דְּ כָּל סְּתִ ימִין תַ ְּלי ָּין( ,נ''א נפקין) ּומִתְּ ַא ֲחדָּ ן בֵּיּה.
(ואף על גב דעתיקא קדישא אתתקן בלחודוי) ְּוכַד יִסְּתַ כְּלּון (בכל) ִמלָּי .כֹּלָּא הּוא עַתִ יקָּא ִבלְּחֹודֹוי ,הּוא ֲהוֵּי ,וְּהּוא יְּהֵּאְּ .וכָּל ָּהנֵּי
תִ קּונִין בֵּיּה( .בס''י לא נמצא אחידן ביה סתימן לא מתפרשן מניה מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא תליא ביה) אָּ ''ב וָּאֵּ ''ם מֵּ הַאי
מֹוחָּא נַפְּקּו ,אִתְּ ְּכלִילּו ְּב ַמזָּלָּאּ ,ובֵּיּה תַ ְּלי ָּיןּ ,ובֵּיּה ֲאחִידָּ ן .זְּעֵּיר ַאנְּפִיןְּ ,בעַתִ יקָּא קַדִ ישָּא תַ ְּלי ָּיא וְָּאחִידְּ .והָּא אֹו ִקי ְּמנָּא מִ לֵּי בְּאִ דָּ ָּרא.
שמָּאלָּאּ .ומַאן דְּ לָּא עָּאל ְּונָּפַק ,טַב לֵּיּה דְּ לָּא אִ ב ְֵּּריּ .וכְּתִ יב
אֹורחִין דְּ לָּא י ִ ְּסטֵּי לִימִינָּא ְּו ִל ְּ
זַכָָּאה חּולָּקֵּ יּה דְּ מַאן דְּ עָּאל ְּונָּפִיקְּ ,ויִנְּדַ ע ְּ

(הושע יד) כִי יְּש ִָּרים דַ ְּרכֵּי יְּי ָּ'.
שמָּ חּוְּ .והָּאִידָּ נָּא
שמְּעּו ֲענָּוִים ְּוי ִ ְּ
שי י ִ ְּ
שמְּעֹוןִ ,מסְּתַ כֵּל ֲהוֵּינָּא כָּל יֹומָּא ְּבהַאי ק ְָּּרא ,דִ כְּתִ יב( ,תהלים לד) ַביְּי ָּ' תִ תְּ ַהלֵּל נַ ְּפ ִ
ָאמַ ר ִרבִי ִ
שמָּתִ י בֵּיּה ֲאחִידָּ א ,בֵּיּה ַל ֲהטָּא ,בֵּיּה אִתְּ דַ ְּבקַת ְּו ִאשְּתַ דְּ לַת ּו ְּבאִשְּתַ דְּ לּותָּ א דָּ א
שי וַדַ אי ,דְּ הָּא נִ ְּ
אִתְּ קְּ י ָּים קְּ ָּרא כֹּלָּאַ .ביְּי ָּ' תִ תְּ ַהלֵּל נַ ְּפ ִ
ש ָּמחּו ,כָּל ָּהנֵּי צַדִ י ַקי ָּיאְּ ,וכָּל ְּבנֵּי מְּתִ יבְּתָּ א קַדִ ישָּאְּ ,וזַ ָּכ ִאין דְּ ַאתְּ י ָּין ַהשְּתָּ א עִם קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא,
שמְּעּו ֲענָּוִים ְּוי ִ ְּ
תִ סְּתָּ לַק לְַּאתְּ ָּרהָּא .י ִ ְּ
שמֹו יַחְּדָּ יו.
ֻכלְּהּו שַ מְּ עִין ִמלַיְּ ,וחַדָּ אןְּ .בגִין כְַך( ,תהלים לד) גַדְּ לּו ַליְּי ָּ' אִתִ י ּונְּרֹו ְּממָּה ְּ
פָּתַ ח וְָּאמַ ר ,כְּתִ יב( ,בראשית לו) ְּו ֵּאלֶה ַה ְּמ ָּלכִים ֲאשֶר ָּמלְּכּו ְּבא ֶֶרץ אֱדֹום .הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יב( ,תהלים מח) כִי ִהּנֵּה הַמְּ ָּלכִים נֹועֲדּו
ָּעבְּרּו יַחְּדָּ יו .נֹועֲדּו ,בְָּאן אֲתָּ רְּ .בא ֶֶרץ אֱדֹוםַ .באֲתָּ ר דְּ דִ ינִין מִתְּ ַאחֲדִ ין תַ מָּןָּ .עבְּרּו יַחְּדָּ יו ,דִ כְּתִ יב ַויָּמָּת ַויִמְּלֹוְך תַ ְּח ָּתיו .הֵּמָּה ָּראּו כֵּן
שא וְּשּורֹוי ,לָּא ִאזְּדְּ מָּנּו.
תָּ מָּהּו נִ ְּבהֲלּו נֶ ְּחפָּזּו ,דְּ לָּא אִתְּ ְּקי ָּימּו בְַּאתְּ ַרי ְּיהּוְּ ,בגִין דְּ תִ קּונִין דְּ ַמ ְּלכָּא לָּא אִתְּ קָּ נּוְּ ,וק ְַּרתָּ א קַדִ י ָּ
כּורא ,דְּ שַ ְּרי ָּא עִמָּּה.
ש ַמעְּנּו כֵּן ָּר ִאינּו וְּגֹו' ,דְּ הָּא ֻכלְּהּו לָּא אִ תְּ ְּקי ָּימּוְּ ,והִיא אִתְּ ַקי ְּימַת ַהשְּתָּ אְּ ,ב ִסט ְָּּרא דִ דְּ ָּ
הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יבַ ,כ ֲאשֶר ָּ
שם ִאשְּתֹו ְּמהֵּי ַט ְּבאֵּל בַת ַמט ְֵּּרד בַת ֵּמי זָּהָּבֵּ .מי זָּהָּב וַדַ אי כְּמָּה דְּ אֹוקִ ימְּ נָּא
שם עִירֹו פָּעּו ְּו ֵּ
הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יבַ ,ויִמְּלֹוְך תַ ְּח ָּתיו הֲדַ ר ְּו ֵּ
בְּאִ דָּ ָּרא.
דְּרב ַהמְּנּונָּא ָּסבָּא אִתְּ מַרַ ,ויִמְּלֹוְך תַ חְּתָּ יו הֲדַ ר .הֲדַ ר וַדַ איְּ ,כמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּר( ,ויקרא כג) פ ְִּרי עֵּץ הָּדָּ ר .וְּשֵּ ם
ְּוהַא ְּב ִספ ְָּּרא דְּ ַאגַדְּ תָּ א ַ
אִשְּ תֹו מְּ הֵּי ַט ְּבאֵּלְּ ,כמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּר כַפֹות תְּ מ ִָּריםּ .וכְּתִ יב( ,תהלים צב) צַדִ יק כַתָּ מָּר יִפ ְָּּרח ,דְּ ִאיהִי דְּ כַר וְּנּו ְּקבָּא .הַאי אִתְּ קְּ ִריַאת בַת
מַ ט ְֵּּרד ,בַת ֵּמהַהּוא אֲתָּ ר דְּ ט ְַּרדִ ין כֹּלָּא ְּלאִתְּ דַ ְּבקָּאְּ ,ו ִאק ְֵּּרי ָאבּ .וכְּתִ יב (איוב כח) ֹלא י ָּדַ ע אֱנֹוש ע ְֶּרכָּּה וְֹּלא תִ ָּמצֵּא בְּאֶ ֶרץ ַה ַחי ִים .דָּ בָּר
ַאחֵּר ,בַת ֵּמאִימָּא ,דְּ ִמ ִּסט ְָּּרהָּא מִתְּ ַאחֲדִ ין דִ ינִין ,דְּ ט ְַּרדִ ין לְּכֹּלָּא .בַת ֵּמי זָּהָּב ,דְּ יָּנְּקָּא בִתְּ ֵּרין ַאנְּפִין ,דִ נְּהִירּו בִתְּ ֵּרין ַגוְּונִיןְּ .ב ֶחסֶד ּובְּדִ ינָּא.
שגִיחִין ַאנְּפִין בְַּאנְּפִיןּ ,ו ְּבגִין כְַךָּ ,ע ְּל ִמין קַדְּ ָּמ ֵּאי אִתְּ ח ֲָּרבּוְּ ,ו ָּע ְּל ִמין קַדְּ ָּמ ֵּאי ְּבלָּא תִ קּונָּא אִתְּ ָּעבִידּו.
עַד לָּא אִ ב ְֵּּרי ָּע ְּלמָּא ,לָּא הֲוֹו ַמ ְּ
ְּוהַהּוא דְּ לָּא ֲהוָּה ְּבתִ קּונָּאִ ,אק ְֵּּרי זִי ִקין נִצֹוצִיןְּ ,כהַאי אּו ָּמנָּא ,מ ְַּר ֵּצפָּא (ס''א מרזפתא) ,כַד ַאכְּתִ ש ְּב ָּמנָּא (בראשית קנ''ו ע''א)
ִירין ,וְּדַ ֲעכִין לְַּאלְּתָּ ר .וְּאִ לֵּין ִא ְּקרּון ָּע ְּל ִמין קַ דְּ מָּאֵּ יּ .ו ְּבגִין כְַך
דְּ פ ְַּרזְּלָּא ,אַ פִיק זִי ִקין ְּלכָּל עִיבָּרְּ ,ו ִאיּנּון זִי ִקין דְּ נָּ ְּפ ִקין ,נָּ ְּפ ִקין ְּלהִיטִין ּונְּה ִ
אִתְּ ח ֲָּרבּו ְּולָּא אִתְּ ְּקי ָּימּו .עַד דְּ ִאתְּתָּ קַן עַתִ יקָּא קַדִ ישָּאְּ ,ונָּפִיק אּומָּ נָּא (ד''א מאנא) לְּאּומָּנּותֵּ יּה.
ְּועַל הַאי תָּ נֵּינָּא ְּבמַתְּ נִיתָּ א דִ ילָּן( ,דניצוצא) דְּ בּוצִינָּא ַאפִיק זִי ִקין (שמות רנ''ד ע''ב ,בראשית ק''ז ע''ב סתרי תורה) ָּבזִיקִ ין (נ''א
דבוצינא אפיק זיקין ניצוצין) לִתְּ לַת מְָּאה ְּו ֶעש ְִּרין עִיבָּרְּ .ו ִאיּנּון זִי ִקיןָּ ,ע ְּל ִמין קַדְּ ָּמ ֵּאי ִא ְּקרּוןּ ,ו ִמיתּו לְַּאלְּתָּ רְּ .לבָּתַ ר נָּפִיק אּומָּ נָּא
(ס''א מאנא) לְּאּומָּנּותֵּ יּהְּ ,ואִתְּ תְּ קַן בִדְּ כַר וְּנּו ְּקבָּאְּ ,ו ָּהנֵּי זִי ִקין דְּ אִ תְּ דַ עֲכּו ּו ִמיתּוַ ,השְּתָּ א אִתְּ ְּקי ָּים כֹּלָּאִ .מבּוצִינָּא דְּ ק ְַּרדִ ינּותָּ א ,נָּפַק
ִירא דַ ְּכי ָּאְּ ,ואִתְּ ְּבסָּמּו דָּ א בְּדָּ א.
נִיצֹוצָּאַ ,פטִישָּא תַ ִקיפָּא ,דְּ ָּבטַשְּ ,ו ַאפִיק זִי ִקין ָּע ְּל ִמין קַדְּ ָּמ ֵּאיּ ,ומִתְּ ע ְָּּרבֵּי (ד''א ומתדכי) ַב ֲאו ָּ
ֵּירא ,וְַּא ְּכלִיל ְּלנִיצֹוצָּא ,דְּ נָּפִק מִ בּוצִינָּא
כַד אִתְּ ַחבָּר ַא ָּב''א ְּו ִאי ָּמ''אְּ ,והַהּוא ָאב הּואֵּ ,מרּוחָּא דְּ גָּנִיז ְּבעַתִ יק יֹו ִמין ,בֵּיּה אִתְּ ְּגנִיז הַאי ֲאו ָּ
שט ְּב ִסטְּרֹוי ,דָּ א
דְּ קַ ְּרדִ ינּותָּ א דְּ גָּנִיז ְּבמֵּעֹוי דְּ ִאימָּאְּ .וכַד אִתְּ ַחבָּרּו תַ ְּרוַוי ְּיהּוְּ ,ואִתְּ ְּכלִילּו דָּ א בְּדָּ א .נָּפִיק גּו ְּלגַלְּתָּ א חַד תַ ִקיפָּאְּ ,ואִתְּ ָּפ ַ
שיןְּ ,כמָּה (רפ''ח ע''ב)
שין ִאשְּתְּ כָּחּו ְּבחַד ,כְַך כֹּלָּא ִאזְּדְּ מַן בִתְּ לַת ֵּרי ִ
ְּב ִסט ְָּּרא דָּ א ,וְּדָּ א ְּב ִסט ְָּּרא דָּ אְּ .כמָּה דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא תְּ לַת ֵּרי ִ
דַ אֲ מֵּ ינָּא.
ִתְּרי ְּגוָּונֵּיּ .ו ִמּנֵּיּה ִמ ְּתזָּן חַקְּ לָּא דְּ תַ פּוחִין
ָּורא (ואחיד ליה)ְּ ,והַהּוא ַטלָּא אִתְּ ֲחזֵּי ב ֵּ
ְּבהַאי גּו ְּל ַגלְּתָּ א ִדזְּעֵּיר ַאנְּפִין ,נָּטִיף ַטלָּא מ ֵֵּּרישָּא ִחּו ָּ
קַ דִ ישִ יןּ .ומֵּ הַאי ַטלָּא דְּ גּו ְּל ַגלְּתָּ א דָּ אַ ,ט ֲחנִין ָּמנָּא ְּלצַדִ י ַקי ָּיא ְּל ָּע ְּלמָּא דְּ ָאתֵּ יּ ,ובֵּיּה ז ְּ ִמינִין מֵּתַ י ָּיא ַל ֲא ַחי ָּיאְּ .ולָּא ִאזְּדְּ מַן מָּ נָּא דְּ נָּפַל מֵּ הַאי
ַטלָּא ,בַר הַהּוא זִ ְּמנָּא ְּבזִ ְּמנָּא דְּ ָאזְּלּו יִש ְָּּראֵּל ְּב ַמ ְּדב ְָּּראְּ ,וזָּן לְּהּו עַתִ יקָּא דְּ כֹּלָּאֵּ ,מהַאי אֲתָּ ר .מַה דְּ לָּא ִאשְּתְּ כַח ְּלבָּתַ ר .הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יב,
ש ַמי ִם וְּגֹו' .הַאי ְּבהַהּוא
ש ָּמי ִםְּ .כמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּר (בראשית כז) ְּוי ִתֶ ן לְָּך ָּהאֱֹלהִים ִמטַל ַה ָּ
(שמות טז) ִהנְּנִי ַמ ְּמטִיר ָּלכֶם ֶלחֶם מִן ַה ָּ
שים ְּמזֹונֹותָּ יו שֶל ָאדָּ ם ַקמֵּי קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּואְּ .והָּא ְּב ַמזָּלָּא תַ ְּלי ָּיא ְּב ַמזָּלָּא וַדַ איְּ .ועַל כֵּן ְּבנֵּי ַחי ֵּי
זִמְּ נָּאְּ .לזִמְּ נָּא ַאח ֲָּרא תָּ נֵּינָּןָּ ,ק ִ
ּומְּ זֹונֵּי ,לָּאו ִבזְּכּותָּ א תַ ְּלי ָּיא ִמ ְּלתָּאֶ ,אלָּא ְּב ַמזָּלָּא תַ ְּלי ָּיא ִמלְּתָּ א ,וְּכֹּלָּא תַ ְּלי ָּין ְּבהַאי ַמזָּלָּאְּ ,כמָּה דְּ אֹו ִקי ְּמנָּא.
ִירא דַ ְּכי ָּא אִתְּ ְּכלִיל בְּכֹּלָּא ,כֵּיוָּן דְּ הּוא ָּכלִיל מִכ ֹּלָּא וְּכֹּלָּא
תִ שְּ עָּה ַא ְּלפִין ִרבֹוא ָּע ְּל ִמין ,נַ ְּטלִין ְּו ַס ְּמכִין עַל הַאי גּו ְּל ַגלְּתָּ אְּ .והַאי ֲאו ָּ
ְּהֹורין ְּכלִילָּן מִכֹּלָּאְּ .וכַד ִאסְּתָּ כָּלּו ַאנְּפֹוי ,בְַּאנְּפִין דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ,כֹּלָּא אֶ ֶרְך
שטּו ַאנְּפֹוי לִתְּ ֵּרין ִסט ְִּריןִ ,בת ְֵּּרי נ ִ
אִתְּ ְּכלִיל בֵּיּה ,אִתְּ ְּפ ָּ
ָאריְך ַאפֵּיּה ְּל ַחי ָּי ַבי ָּאֲ .אבָּל א ֶֶרְך ַא ַפי ִםַ ,א ְּסוָּותָּ א
אַ ַפי ִם אִקְּ ֵּרי .מַאי א ֶֶרְך ַא ַפי ִם( .אריך אפים מבעי ליה) ֶאלָּא ָּהכִי תָּ נֵּינָּןְּ ,בגִין דְּ ִ
שגְּחִין ַאנְּפִין בְַּאנְּפִין.
שתְּ כַח ַא ְּסוָּותָּ א ְּב ָּע ְּלמָּאֶ ,אלָּא ְּבזִ ְּמנָּא דְּ ַא ְּ
דְּ ַאנְּפִין .דְּ הָּא לָּא ִא ְּ

ַארבַע ִאיּנּוןְּ ,כמָּה דַ ֲא ֵּמינָּאַ ,א ֲח ַסנְּתֵּ יּה דַ ֲאבֹוי ְּו ִאמֵּיּהּ ,ותְּ ֵּרין ְּגנִיז ִין דִ לְּהֹון,
ְּהֹוריןְּ .ו ִאי תֵּ ימָּא תְּ לַתְּ ,
ִירין תְּ לַת נ ִ
ַב ֲח ָּללָּא דְּ גּו ְּל ַגלְּתָּ א ,נְּה ִ
שיּהְּ ,ו ִאיּנּון תְּ ִפלִין דְּ ֵּרישָּאְּ .לבָּתַ ר מִתְּ ַחב ְָּּרן ְּב ִס ְּטרֹויְּ ,ונַה ֲִרין ְּועָּאלִין בִתְּ לַת ֲח ָּללֵּי דְּ גּו ְּל ַגלְּתָּ א .נָּפְּקִ ין כָּל חַד
דְּ מִתְּ ַעט ְָּּרן ֻכלְּהּו ב ְֵּּרי ֵּ
שטִין ְּבכָּל גּופָּא.
ְּב ִסטְּרֹויּ ,ומִתְּ ַפ ְּ
וְּאִ לֵּין מִתְּ ַחב ְִּרין ִבת ְֵּּרי מֹוחֵּיּ .ומֹוחָּא תְּ לִיתָּ ָאה ָּכלִיל לֹון ,וְָּאחִיד (ואינון תפלין דרישא .ואלין מתחברין בתרי מוחי .ומוחא תליתאה
כליל לון ,ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא .לבתר נפקין כל חד בסטרוי ,ומתפשטין בכל גופא .והאי מוחא תליתאה אחיד)
שט ְּבכָּל גּופָּאְּ ,ואִתְּ ָּעבִיד ִמּנֵּיּה תְּ ֵּרי ְּגוָּונֵּי ְּכלִילָּן ַכחֲדָּ אּ .ו ֵּמהַאי נָּהִיר ַאנְּפֹוי ,וְַּא ְּסהִיד בְּאַ בָּא וְּאִימָּא
ְּבהַאי ִסט ְָּּרא ּו ְּבהַאי ִסט ְָּּראּ ,ו ִמ ְּת ָּפ ַ
ְּגוָּונֵּי דְּ ַאנְּפֹוי .וְּהּוא ִאק ְֵּּרי דַ עַתְּ ,בדַ עַת (ס''א בדא) כְּתִ יב( ,שמואל א ב) כִי אֵּל דֵּ עֹות ה' וְּגֹו'ְּ ,בגִין דְּ ִאיהּו בִתְּ ֵּרי ְּגוָּונֵּי לֹו נִתְּ כְּנּו
ֲעלִילֹות .אֲ בָּל ְּלעַתִ יקָּא קַדִ ישָּא סְּתִ ימָָּאה ,לָּא נִתְּ כְּנּו .מַאי ַט ְּעמָּא נִתְּ כְּנּו ְּלהַאיְּ .בגִין דְּ י ִָּרית תְּ ֵּרין חּו ְּל ֵּקיּ ,וכְּתִ יב (שמואל ב כב) עִם
ָּחסִיד תִתְּ ַחּסָּד וְּגֹו'.
ְּוהָּא בִקְּ שֹוט אֹו ִקימּו ַחב ְַּרי ָּיאִ ,דכְּתִ יב( ,בראשית כט) ַויַגֵּד יַעֲק ֹּב ל ְָּּרחֵּל כִי ֲאחִי ָאבִי ָּה הּואַ .ויַגֵּד ,הָּא אֹו ְּקמּו ָּה ,דְּ כֹּלָּא ָּרזָּא דְּ ָּחכְּמְּתָּ א.
שלִים בְּכֹּלָּאּ .ובֵּיּה אִתְּ ֲחזֵּי
ְּוכִי בֶן ִרבְּקָּה הּוא .בֶן ִר ְּבקָּהְּ ,ולָּא כְּתִ יב בֶן י ִ ְּצחָּקֶ .רמֶז ,וְּכֹּלָּא ְּר ִמיזָּא ְּב ָּח ְּכמְּתָּ אְּ .ועַל הַאי ִאק ְֵּּרי ְּ
מְּ הֵּימְּנּותָּ אּ .ו ְּבגִין ָּכְך כְּתִ יבַ ,ויַגֵּד יַעֲק ֹּבְּ ,ולָּא כְּתִ יב וַי ֹּאמֶר.
שטִין ְּבכָּל גּופָּא ,וְּגּופָּא אִתְּ ֲאחִיד בְּהּו( .אבל) ְּלעַתִ יקָּא
ָּהנֵּי ְּגוָּונֵּיְּ ,כמָּה דְּ נַה ֲִרין ְּב ִעט ְָּּרא דְּ ֵּרישָּאְּ ,ועָּאלִין ַב ֲח ָּללֵּי דְּ גּו ְּל ַג ְּלתָּאָּ .הכִי מִתְּ ַפ ְּ
קַ דִ ישָּא סְּתִ ימָּא ,לָּא נִתְּ כְּנּוְּ ,ולָּא י ָּיָאן לֵּיּה ,דְּ הָּא כֹּלָּא ְּבחַד ִאשְּתְּ כַח ,חֵּידּו לְּכֹּלָּאַ ,חי ִים לְּכֹּלָּא .לָּא תַ ְּלי ָּיא בֵּיּה דִ ינָּא .אֲ בָּל ְּבהַאי ,לֹו
נִתְּ כְּנּו ֲעלִילֹות וַדַ אי.
שע ְִּרין ,דְּ ִאיּנּון אּו ָּכ ִמיןּ .ו ִמסְּתַ ְּבכִין דָּ א בְּדָּ אֲ ,אחִידָּ ן דָּ א בְּדָּ א,
דְּרישָּא ,תַ ְּלי ָּין כָּל ִאיּנּון ִר ְּבוָּון וְַּא ְּלפִין (קוצי) מִקֹוצֵּי דְּ ַ
בְּגּו ְּלגַלְּתָּ א ֵּ
דַ אֲ חִידָּ ן ִבנְּהִירּו ִעלָָּאה דִ ְּמ ַעטֵּר (דמתעטר) ב ְֵּּרישֵּיּה ֵּמ ַאבָּאּ ,ו ִממֹוחָּא דְּ אִתְּ נְּהִיר ֵּמ ַאבָּאְּ .לבָּתַ ר נָּ ְּפ ִקין נִי ִמין עַל נִי ִמין ,מִ ּנְּהִירּו דְּ מִתְּ ַעטָּר
שע ְֵּּרי דַ ֲאחִידָּ ן ֵּמ ַאבָּאְּ ,בגִין דְּ ִאיּנּון מִתְּ ע ְָּּרבִין דָּ א בְּדָּ אּ ,ו ִמסְּתַ ְּבכִין דָּ א
ב ְֵּּרישֵּ יּה מֵּ ִאימָּאּ ,ו ִמשְַּאר מֹוחֵּיְּ .ו ֻכלְּהּו ֲאחִידָּ ןּ ,ו ִמסְּתַ ְּבכֵּי ְּב ִאיּנּון ַ
בְּדָּ א.
שכָּן מִתְּ לַת ֲח ָּללֵּי דְּ מֹוחָּא( ,אחידן במוחי) מִתְּ ע ְָּּרבָּן
שיכָּן (דאתמשכן) אִתְּ ַמ ְּ
ְּו ֻכלְּהּו מֹוחֵּי ֲאחִידָּ ן בְּגּולְּגּולְּתָּ אְּ ,במֹוחָּא ִעלָָּאהְּ .ו ֻכלְּהּו ְּמ ִ
דָּ א בְּדָּ א ,בְּדַ ְּכי ָּא ִב ְּמ ָּס ֲאבָּאְּ .בכָּל ִאיּנּון ַט ֲע ִמין ו ְָּּרזִין ,סְּתִ י ִמין ּו ִמ ְּת ַג ְּלי ָּיןּ .ו ְּבגִין כְָּך ֻכלְּהּו מֹוחֵּי ְּרמִיז ֵּי (כך נמצא בס''י) בְָּאנֹּכִי יְּי ָּ'
ְּהֹורין ְּב ִעט ְָּּרא דְּ ֵּרישָּאְּ ,ועָּאלִין ַב ֲח ָּללֵּי דְּ גּו ְּל ַגלְּתָּ א.
אֱֹלהֶיָך וְּכּו'ְּ ,כמָּה דִ נ ִ
כָּל אִ יּנּון קֹוצִין אּו ָּכ ִמיןַ ,ח ְּפי ָּין וְּתַ ְּלי ָּין ְּל ִסט ְָּּרא דְּ אּודְּ נִיןְּ .והָּא אֹו ִקי ְּמנָּא ,דְּ ְּבגִין כְָּך כְּתִ יב( ,מלכים ב יט) ַהטֵּה יְּי ָּ' ָאזְּנְָּך ּושֲ מָּע .מִ כָּאן
שמַע לֵּיּה מַ ְּלכָּא ְּבכָּל מַה
שע ְֵּּרי ֵּמעַל אּודְּ נֹויְּ ,וי ִ ְּ
שיּה דְּ ַמ ְּלכָּאְּ ,וי ִ ְּפנֶה ַ
אֹוקִ ימְּ נָּא ,מַאן דְּ ָּבעֵּי דְּ י ְַּרכִין ַמ ְּלכָּא אּודְּ נֵּיּה ָּל ֳק ְּבלֵּיּה ,י ְּ ַס ְּלסֵּל ב ְֵּּרי ֵּ
דְּ ָּבעֵּי.
אֹורי ְּיתָּ א( ,ואתמנן עלייהו) כָּל
אֹורחֹוי דְּ פִקּודֵּ י ַ
ְָּארחָּא דְּ עַתִ יק יֹומִיןּ ,ומִתְּ פ ְָּּרשָּן ִמּנֵּיּה כָּל ְּ
אֹורחָּא ,ב ְּ
שע ְֵּּרי ,מִתְּ ַאחֲדָּ א חַד ְּ
ְּב ַפלְּגּותָּ א דְּ ַ
ָארחִין .הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יב( ,משלי
מָּאריהֹון דִ י ָּבבָּא וִי ָּללָּא תַ ְּלי ָּין ְּבכָּל קֹוצָּא וְּקֹוצָּאְּ ,ו ִאיּנּון ַמפ ְִּרשִין ִרשְּתָּ א ְּל ַחי ָּי ַבי ָּא ,דְּ לָּא י ַדְּ עִין ִאיּנּון ְּ
ֵּ
מָּאריהֹון
שעִיעָּן אִתְּ ַאחֲדָּ ן ֵּ
שעִים ָּכ ֲא ֵּפלָּהְּ .וכָּל ִאלֵּין תַ ְּלי ָּין בְּקֹוצִין תַ ִקיפִיןּ ,ו ְּבגִין כְָּך ֻכלְּהּו תַ ִקיפִין .וְּאֹו ִקי ְּמנָּא ְּב ִאיּנּון ְּ
ד) דֶ ֶרְך ְּר ָּ
שכִין ִממֹוחִין ְּס ִתימִין דִ ְּרהִיטֵּי דְּ מֹוחָּא.
ָארחֹות יְּי ָּ' ֶחסֶד ֶו ֱאמֶתְּ .וכָּל כְַךְּ ,בגִין דְּ ַמ ְּ
דְּ מַתְּ קְּ לָּא( ,ס''א דרחימותא) דִ כְּתִ יב( ,תהלים כה) כָּל ְּ
ָּאריהֹון דְּ מַתְּ ְּקלָּא( ,דרחימותא) דִ כְּתִ יב כָּל
שכָּן מ ֵּ
שעִיעָּן ,אִתְּ ַמ ְּ
אֹורחֹויֵּ ,מחַד מֹוחָּא ְּב ִאיּנּון קֹוצִין ְּ
ּו ְּבגִין כְָּך מִ שְּתַ ְּכחֵּי כָּל חַד כְּפּום ְּ
ָארחֹות יְּי ָּ' ֶחסֶד ֶו ֱאמֶת.
ְּ
שעִים ָּכ ֲא ֵּפלָּה ֹלא י ָּדְּ עּו בַמֶה
ָּאריהֹון דִ י ָּבבָּא וִי ָּללָּא דִ כְּתִ יב בְּהּו דֶ ֶרְך ְּר ָּ
שכָּן וְּתַ ְּלי ָּין מ ֵּ
מִ מֹוחָּא תִ נְּי ָּינָּאְּ ,ב ִאיּנּון קֹוצִין תַ ִקיפִין ,אִתְּ ַמ ְּ
יִכָּשֵּלּו .מַאי קָּא ַמי ְֵּּיריֶ .אלָּא ֹלא י ָּדְּ עּו ,כְּלֹומַר לָּא י ַדְּ עִיןְּ ,ולָּא ָּבעָּאן ְּל ִמנְּדַ עַ ,במֶה י ִ ָּכשֵּלּוַ .אל תִ קְּ ֵּרי ַבמֶהֶ ,אלָּא בְּאִימָּא יִכָּשֵּלּו.
ָּאריהֹון דִ י ָּבבָּא וִי ָּללָּא.
ְּבּורה תַ קִיפָּא ִמיּנֵּּה מִתְּ ַאחֲדָּ ן מ ֵּ
בְּאִ יּנּון דְּ מִתְּ ַאחֲדִ ין ִב ְּסטַר דְּ אִימָּא .מַאי ִסט ְָּּרא דְּ ִאימָּא .ג ָּ
ִירין.
ִירין ְּולָּא נְּה ִ
ָּאריהֹון דְּ ִמי ִדין (דמארין)ְּ .ו ִא ְּקרּון ַאפִין נְּה ִ
שכָּן וְּתַ ְּלי ָּין מ ֵּ
מִ מֹוחָּא תְּ לִיתָּ ָאהְּ ,ב ִאיּנּון קֹוצִין דְּ ִאיּנּון ְּב ֶא ְּמ ָּצעִיתָּ א ,אִתְּ ַמ ְּ
שע ְֵּּרי דְּ ֵּרישָּא.
ּו ְּב ָּהנֵּי כְּתִ יב (משלי ד) ַפלֵּס ַמ ְּעגַל ַרגְּלֶיָך .וְּכֹּלָּא ִאשְּתְּ כַח ְּב ִאיּנּון קֹוצִין דְּ ַ

מָּאריהֹון דְּ דִ ינִין,
מִ ְּצחָּא דְּ גּו ְּל ַגלְּתָּ אִ ,מ ְּצחָּא ְּלאִתְּ ַפקְּדָּ א (ס''א לאתפקרא) ַחי ָּי ַבי ָּא עַל עֹובָּדֵּ יהֹוןְּ .ו ַכד הַאי ִמ ְּצחָּא אִתְּ ַג ְּלי ָּיא ,מִתְּ ע ִָּרין ֵּ
ָּורא
שעֲתָּ א דְּ אִתְּ ַג ְּלי ָּיא ִמ ְּצחָּא דְּ עַתִ יקָּא ְּבהַאי ִמ ְּצחָּא ,אִתְּ הַדְּ ַרת ִחּו ָּ
ַורדָּ אּ .ו ְּב ַ
לְּאִ יּנּון דְּ לָּא מִתְּ ַכ ְּּספִין בְּעֹובָּדֵּ יהֹון .הַאי ִמ ְּצחָּא סּו ָּמקָּא ְּכו ְּ
שעֲתָּ א ,עֵּת ָּרצֹון ִאק ְֵּּרי לְּכֹּלָּא.
כְּתַ ְּלגָּאְּ .ו ַההִיא ַ
ְּב ִספ ְָּּרא דְּ ַאגַדְּ תָּ א ְּדבֵּי ַרב י ֵּיבָּא ָּסבָּא ָאמַרֶ ,מצַח .זָּכֵּי ֶמצַחִ ,מ ְּצחָּא דְּ עַתִ יקָּאְּ .ואִי לָּאוַ ,אשְּדֵּ י ח' בֵּין תְּ ֵּרין ַאתְּ וָּון ,כְּמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּ ר
(במדבר כד) ּו ָּמחַץ ַפאֲתֵּ י מֹוָאב.
וְּאֹוקִ ימְּ נָּא ,דְּ ִאק ְֵּּרי נֶצַח בְַּאתְּ וָּון ְּרצּופִיןְּ .ו ַכמָּה נְּ ָּצחִים הֲוֹו .וְַּאף עַל גַב דְּ נֶצַח ַאח ֲָּרא (באתרא) ְּבנֶצַח ָאח ֳָּרא ִאסְּתְּ לַק ,וְּאִ ית נְּ ָּצחִים
שעֲתָּ א דִ צְּלֹותָּ א דְּ ִמנְּחָּהְּ ,בגִין דְּ לָּא י ִתְּ עַר דִ ינִיןַ ,ג ְּלי ָּא עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא מִ ְּצחָּא דִ ילֵּיּה,
שבְּתָּ א ְּב ַ
שטִין ְּבכָּל גּופָּאּ .ו ְּבגִין דְּ ַ
ָאח ֳָּרנִין דְּ מִתְּ ַפ ְּ
ְּוכָּל דִ ינִין אִתְּ ַכ ְּפי ָּין ְּו ִאשְּתְּ כָּכּו ְּולָּא אִתְּ ָּעבִידּו.
ְּבהַאי מִ ְּצחָּא תַ ְּלי ָּין כ''ד בָּתֵּ י דִ ינִיןְּ ,לכָּל ִאיּנּון דְּ ַחצִיפִין בְּעֹובָּדֵּ יהֹוןְּ .כמָּה דִ כְּתִ יב( ,תהלים עג) וְָּאמְּרּו ֵּאיכָּה י ָּדַ ע אֵּל ְּוי ֵּש דֵּ עָּה
ְּב ֶעלְּיֹוןְּ .והָּא ֶעש ְִּרים ִאיּנּון ,ד' ָּלמָּהָּ .ל ֳק ְּבלֵּיהֹון דְּ ד' ִמיתֹות בֵּית ִדינָּא לְּתַ תָּ א ,דְּ תַ ְּלי ָּין ִמ ְּלעֵּילָּא .וְּאִ שְּתָּ ָארּו ֶעש ְִּריןּ .ו ְּבגִין כְָּך לָּא
שנִיןָּ ,ל ֳק ְּבלֵּיהֹון דְּ כ' בָּתֵּ י דִ ינָּאְּ .במַתְּ נִיתָּ א סְּתִ ימָָּאה דִ ילָּן תָּ נֵּינָּן,
שלִים (נ''א עשרין) ְּו ַס ְּלקָּא לְּכ' ְּ
מַ ֲענִישִ ין בֵּי דִ ינָּא ִעלָָּאה ,עַד דְּ י ַ ְּ
ְּאֹורי ְּיתָּ א.
לָּקֳ ְּבלֵּיהֹון דְּ כ''ד ְּספ ִָּרים דְּ אִתְּ ְּכלִילָּן ב ַ
ַעי ְּינִין דְּ ֵּרישָּאִ ,איּנּון ַעי ְּינִין דְּ לָּא ִמסְּתַ מ ְִּרין ִמּנַי ְּיהּו ַחי ָּי ַבי ָּאַ .עי ְּינִין דְּ נַי ְּי ִמין ְּולָּא נַי ְּי ִמיןּ .ו ְּבגִין כְָּך ִא ְּקרּו (שיר השירים ה) עֵּינָּיו
כְּיֹונִים .מַאי יֹונִיםְּ .כמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּר( ,ויקרא כה) וְֹּלא תֹונּו ִאיש אֶת ֲע ִמיתֹוְּ .ועַל דָּ א כְּתִ יב( ,תהלים צד) וַי ֹּא ְּמרּו ֹלא י ְִּראֶה י ָּ''ּה וְּגֹו'.
שמָּע וְּגֹו'.
ּוכְּתִ יב (שם) הֲנֹוטַע אֹּזֶן הֲֹלא י ִ ְּ
שגָּחּותָּ א ,לְַּאגָּחָּא קְּ ָּר ָּבאּ .וכְּדֵּ ין
ָּארי דְּ ַא ְּ
שע ֲִרין תַ ְּלי ָּין ֶאלֶף וְּז' מְָּאה מ ֵּ
שלִיםֵּ .מ ִאיּנּון ַ
ִעּורא ְּ
שע ְָּּרן ְּבש ָּ
תִ קּונָּא דְּ עַל עֵּינָּא ,שַ ע ְֵּּרי דְּ מִתְּ ַ
שלֵּיהֹון ּומִתְּ ַפ ְּקחִין ַעי ְּינִין.
קַ י ְּימֵּ י ֻכלְּהּו מִשּו ְּל ְּ
ָּארי תְּ ִריסִין אִתְּ ַאחֲדָּ ן בְּהּוְּ ,ו ִאיּנּון ִא ְּקרּון כְּסּותָּ א דְּ ַעי ְּינִיןְּ .וכָּל
כְּסּותָּ א דְּ עַל ַעי ְּינִיןְּ ,גבִינִין מִתְּ ַאחֲדָּ ן בְּהּוְּ .ו ֶאלֶף (וד' מאה) ִר ְּבוָּון מ ֵּ
שין ִאיּנּון תַ תָּ ֵּאי ֵּמ ִע ָּל ֵּאיּ .ובְּשַ עֲתָּ א
אִ יּנּון דְּ אִקְּ רּון עֵּינֵּי יְּי ָּ' ,לָּא ַפ ְּקחִיןְּ ,ולָּא אִתְּ עָּרּון ,בַר ְּבזִ ְּמנָּא דְּ ִאלֵּין כְּסּותֵּ י דִ גְּבִינִין ,מִתְּ פ ְָּּר ִ
שינָּתֵּ יּה (משנתיה) .אִ סְּתַ חֲרּו ַעי ְּינִין
שגְּחָּא ִמתְּ ַפ ְּקחִין ַעי ְּינִיןְּ ,ואִתְּ ַחזֵּי ְּכמַאן דְּ אִתְּ עַר ִמ ֵּ
דְּ אִתְּ פ ְָּּרשָּן ְּגבִינֵּי תַ תָּ ֵּאי ֵּמ ִע ָּל ֵּאיְּ ,וי ָּ ֲהבִין אֲתָּ ר ְּל ַא ְּ
עּורה
ָּאריהֹון דְּ דִ ינִין ְּליִש ְָּּראֵּלּ .ו ְּבגִין כְָּך כְּתִ יב( ,תהלים מד) ָּ
ָּורא דִ ילֵּיּהְּ .וכַד ִא ְּס ַת ְּחי ָּיןִ ,א ְּת ַכ ְּפי ָּין מ ֵּ
ְּוחָּמָּא ְּלעֵּינָּא ְּפ ִקיחָּאְּ ,ו ִאסְּתָּ חָּן ְּב ִחּו ָּ
לָּמָּה תִ ישַן יְּי ָּ' ָּה ִקיצָּה וְּגֹו'.
ִירין ד' בָּתֵּ י דִ תְּ פִילִין ,דְּ נַה ֲִרין ב ְִּרהִיטֵּי מֹוחָּא .ז' דְּ ִא ְּקרּון עֵּינֵּי ה' .וְּאַשְּ גָּחּותָּ א (נפקא)
ַארבַע ַגוְּונִין אִתְּ ַחזְּי ָּין ְּבאִיּנּון ַעי ְּינִיןֵּ .מ ִאיּנּון נְּה ִ
ְּ
ש ְּבעָּה עֵּינָּי ִםְּ .ו ִאיּנּון ַגוְּונִין מִתְּ ַל ֲהטִין
נַפְּקֵּ י ,מִ ְּגוָּון אּו ָּכמָּא דְּ עֵּינָּאְּ .כמָּה דְּ אֹו ִקי ְּמנָּא ְּבאִדָּ ָּרא ,דִ כְּתִ יב( ,זכריה ג) עַל ֶאבֶן ַאחַת ִ
ְּב ִסט ְַּרי ְּיהּו.
ָָּארץ .מְּ שֹוטְּטֹות,
שגָּחּותָּ א לְּדִ ינָּאְּ .ו ִאיּנּון ִא ְּקרּון( ,דברי הימים ב טז) עֵּינֵּי יְּי ָּ' מְּשֹוטְּטֹות ְּבכָּל ה ֶ
ָּארי דְּ ַא ְּ
מִ ּסּומָּקָּא ,נָּ ְּפ ִקין אֹוח ֲָּרנִין ,מ ֵּ
וְֹּלא מְּ שֹו ְּטטִיםְּ .בגִין דְּ ֻכלְּהּו דִ ינָּאִ .מירֹוקָּא ,נָּ ְּפ ִקין אֹוח ֲָּרנִין ,דְּ ַקיְּי ִמין ְּלגַלָָּאה עֹובָּדִ ין ,בֵּין טַב ּובֵּין בִיש .דִ כְּתִ יב (איוב לד) כִי עֵּינָּיו
עַל דַ ְּרכֵּי אִ ישְּ .ו ִאלֵּין ִא ְּקרּון( ,זכריה ד) עֵּינֵּי יְּי ָּ' מְּשֹו ְּטטִים .מְּשֹו ְּטטִים ,וְֹּלא מְּשֹוטְּטֹותְּ .בגִין דְּ אִיּנּון לִתְּ ֵּרין ִסט ְִּריןְּ ,לטָּב ּו ְּלבִיש.
ָּורא ,נָּ ְּפ ִקין כָּל ִאיּנּון ַר ֲח ֵּמי ,כָּל ִאיּנּון ָּטבָּאן ,דְּ ִמשְּתַ ְּכחֵּי ְּב ָּע ְּלמָּא ,לְּאֹו ָּטבָּא לְּהּו ְּליִש ְָּּראֵּלּ .ו ְּכ ֵּדין ִאסְּתַ ְּחי ָּין (נ''א אסתחרן) כָּל
מֵּ ִחּו ָּ
אִ יּנּון תְּ לַת ְּגוָּונֵּי ,ל ְַּר ֲחמָּא ָּע ַלי ְּיהּו.
ָּורא ,דְּ ֻכלְּהּו ְּכלִילָּן בֵּיּה כַד
אִ לֵּין ַגוְּונִין מִתְּ ע ְָּּרבִין דָּ א בְּדָּ אְּ ,ואִתְּ דַ ְּבקָּן דָּ א בְּדָּ א .כָּל חַד אֹוזִיף ְּל ַחב ְֵּּריּה ִמ ְּגוָּונֵּי דִ ילֵּיּה ,בַר ֵּמ ִחּו ָּ
ָּורא ,לְּאּו ָּכמָּא לְּסּו ָּמקָּא ְּולִירֹוקָּאְּ .ו ָּהכָּא
אִ ְּצט ְִּריְך ,וְּהּוא ָּחפֵּי עַל כֹּלָּא .כָּל ַגוְּונִין דִ לְּתַ תָּ א ,לָּא י ַ ְּכלִין כָּל ְּבנֵּי ָּע ְּלמָּא ,לְַּא ְּסח ֲָּרא לֹון ִחּו ָּ
ָּורא.
בְּאַשְּ גָּחּותָּ א חַדֻ ,כ ְּלהּו אִתְּ ַאחֲדָּ ן ְּו ִאסְּתַ ְּחי ָּין ְּב ִחּו ָּ
ש ָּגחָּאְּ ,ל ֻכלְּהּו ְּגוָּונֵּיְּ .ו ִאי אִ יּנּון לָּא י ָּ ֲהבִין
ש ָּגחָּאְּ ,בגִין דִ גְּבִינִין י ָּ ֲהבִין אֲתָּ ר ְּל ַא ְּ
ָּורא ְּל ַא ְּ
ְּגבִינֹוי לָּא ִמשְּתַ ְּככִין ,בַר כַד ַב ְּעי ָּין ַגוְּונִין דְּ ִחּו ָּ
שלֵּימּותָּ א (שלימתא)ֶ ,אלָּא פַקְּ חִין ְּוסַתְּ מִ ין,
שעֲתָּ א חֲדָּ א ְּ
שגְּחָּא ּו ְּל ִאסְּתַ ְּכלָּאְּ .גבִינִין לָּא ַקי ְּי ִמיןְּ ,ולָּא ִמשְּתַ ְּככִין ַ
אֲתָּ ר ,לָּא י ַ ְּכלִין ְּל ַא ְּ
סַתְּ מִ ין ּופַקְּ חִין ,מִשּום עֵּינָּא ְּפ ִקיחָּא דְּ ָּק ֵּאי ָּע ַלי ְּיהּוְּ .ועַל דָּ א כְּתִ יב( ,יחזקאל א) ְּו ַהחַיֹות ָּרצֹוא וָּשֹובְּ .והָּא אֹו ִקי ְּמנָּא.

שנָּה וְּגֹו' .דְּ הָּא י ְּרּושָּ לַם
שית ַה ָּ
ש ֲאנָּןּ ,וכְּתִ יב (דברים יא) תָּ ִמיד עֵּינֵּי יְּי ָּ' אֱֹלהֶיָך בָּּה מ ֵֵּּר ִ
שלַם נָּוֶה ַ
כְּתִ יב (ישעיה לג) עֵּינֶיָך תִ ְּר ֶאינָּה י ְּרּו ָּ
שפָּט תִ פָּדֶ ה וְּגֹו' ,דְּ כֹּלָּא
ש ַל םְּ ,ולָּא צִיֹון .דִ כְּתִ יב( ,ישעיה א) צִיֹון ְּב ִמ ְּ
ַב ְּעי ָּא כֵּן ,דִ כְּתִ יב( ,ישעיה א) צֶדֶ ק י ָּלִין בָּּהּ .ו ְּבגִין כְָּך י ְּרּו ָּ
ַרחֲמֵּ י.
עֵּינֶיָך ,עֵּינְָּך כְּתִ יב ,עֵּינָּא דְּ עַתִ יקָּ א קַדִ ישָּא ,סְּתִ ימָּא דְּ כֹּלָּאַ .השְּתָּ א ,עֵּינֵּי יְּי ָּ' אֱֹלהֶיָך בָּּהְּ ,לטָּב ּו ְּלבִישְּ ,כמָּה דְּ אִתְּ ֲחזֵּי( .לסומקא
ולירוקא .והכא באשגחותא חדא ,כלהו אסחרן ואסתחיין בחוורא .גבינוי לא משתככין ,בר כד בעיין גוונין לאשגחא) ְּבגִין כְָּך לָּא
ש ַל ם ,כֹּלָּא ְּלטָּב ,כֹּלָּא ב ְַּר ֲח ֵּמי .דִ כְּתִ יב( ,ישעיה נד) ּוב ְַּר ֲח ִמים גְּדֹולִים אֲקַ ְּבצְֵּך.
אִתְּ קְּ י ָּימּו ְּב ִקיּומָּא תָּ דִ ירְּ .והָּתָּ ם עֵּינֶָך תִ ְּר ֶאינָּה י ְּרּו ָּ
שית בְָּאלֶף .מַאן הִיאֵּ .ה''א דִ לְּתַ תָּ אּ .ו ְּלעֵּילָּא כְּתִ יב( ,איכה
שית ָּחסֵּר א' כְּתִ יבְּ ,ולָּא ֵּרא ִ
שנָּה .מ ֵֵּּר ִ
תָּ מִ יד עֵּינֵּי יְּי ָּ' אֱֹלהֶיָך בָּּה מ ֵֵּּרשִית ַה ָּ
שמַ י ִם קַ דְּ רּותְּ ,ו ַעי ְּינִין
ש ַמי ִם א ֶֶרץ .מִשּום דִ כְּתִ יב( ,ישעיה נ) ַא ְּלבִיש ָּ
שלִיְך ִמ ָּ
ש ַמי ִם א ֶֶרץ תִ ְּפא ֶֶרת יִש ְָּּראֵּל .מַאי ַט ֲעמָּא ִה ְּ
ב) הִשְּ לִיְך ִמ ָּ
בְּקַ דְּ רּותָּ אְּ ,בגַוְּונָּא אּו ָּכמָּא אִתְּ חָּפּו.
שנָּה ,דְּ הּוא ִדינָּא ְּבלָּא ָאלֶף ,וְּדִ ינָּא אִתְּ אֲ חָּד
שית ַה ָּ
ֵּירש ,מ ֵֵּּר ִ
שלַם ִאלֵּין עֵּינֵּי יְּי ָּ'ָּ ,חזַר ּופ ַ
שנָּה ,מֵָּאן אֲתָּ ר ִמסְּתַ ְּכ ִלין ִבי ְּרּו ָּ
מֵּ ֵּרשִ ית ַה ָּ
שנָּה וַדַ אי דִ ינָּא ִאשְּתְּ כַח .דְּ ָּהא כְּתִ יב( ,ישעיה א) צֶדֶ ק יָּלִין
שנָּהַ ,אח ֲִרית ָּ
מִ ִּסט ְָּּרהָּאַ ,אף עַל גַב דְּ לָּאו הּוא דִ ינָּא ַממָּשְּ .ועַד ַאח ֲִרית ָּ
שנָּה.
בָּּה ,דְּ הִיא ַאח ֲִרית ַה ָּ
תָּ א ֲחזֵּי ,א' ִבלְּחֹודֹוי ִאק ְֵּּרי ִראשֹון ,דְּ כַר .בְָּאלֶף סָּתִ ים ְּוגָּנִיז מַה דְּ לָּא אִתְּ י ְּדַ ע .כַד אִתְּ ַחבָּר הַאי ָאלֶף ַבאֲתָּ ר ַאח ֲָּרא ,אִקְּ ֵּרי ֵּראשִ ית .וְּאִ י
שגַח ִבי ְּרּושָּ לַם ,דְּ אִ לְּמָּ לֵּא
שיתַ .ו ֲאפִילּו ְּבהַאי ֵּראשִית ,לָּא ַא ְּ
תֵּ ימָּא דְּ אִתְּ ַחב ָָּּרא .לָּאֶ .אלָּא אִתְּ ַג ְּלי ָּא בֵּיּהְּ ,ונָּהִיר לֵּיּהּ ,וכְּדֵּ ין ִאק ְֵּּרי ֵּרא ִ
שית כְּתִ יבּ .ו ְּל ָּע ְּלמָּא דְּ ָאתֵּ י כְּתִ יב( ,ישעיה מא) ִראשֹון ְּלצִיֹון ֵּהּנָּה ִהּנָּם וְּגֹו'.
יראֲ .אבָּל מ ֵֵּּר ִ
ֲהוַת ְּבהַאי ,אִתְּ ַקי ָּימַת תָּ ִד ָּ
חֹוטָּמָּא דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִין ,תִ קּונָּא דְּ פ ְַּרצּופָּא .כָּל פ ְַּרצּופָּא בֵּיּה ִאשְּתְּ מֹודַ ע .חֹו ָּטמָּא דָּ א ,לָּא כְּחֹו ָּטמָּא ְּדעַתִ יקָּא קַדִ ישָּא סְּתִ ימָָּאה דְּ כָּל
סְּתִ ימִין .דְּ חֹו ָּטמָּא דְּ עַתִ יקָּאַ ,חי ִים דְּ ַחי ִים לְּכֹּלָּא .דְּ הָּא מִתְּ ֵּרין נּוקְּ בִין ,נָּ ְּפקִין רּוחִין דְּ ַחי ִין ,לְּכֹּלָּאְּ .בהַאי זְּעֵּיר ַאנְּפִין כְּתִ יב( ,שמואל ב
כב) ָּעלָּה עָּשָּ ן ְּב ַאפֹו וְּגֹו'.
שי ָּא .דַ ֲאחִידָּ ן ְּבהַהּוא תְּ נָּנָּא( .ובגין
ָּאריהֹון דְּ דִ ינָּא ַק ְּ
ְּבהַאי תְּ נָּנָּא כָּל ְּגוָּונֵּי (תרי גווני) ֲאחִידָּ ן בֵּיּהְּ ,בכָּל גְּוָּונָּא ּוגְּוָּונָּאֲ ,אחִידָּ ן ַכמָּה מ ֵּ
כך) ְּולָּא מִתְּ ַב ְּּס ִמין ֻכלְּהּוֶ ,אלָּא בִתְּ נָּנָּא דְּ מַדְּ ְּבחָּא דִ לְּתַ תָּ אְּ .ועַל דָּ א כְּתִ יב( ,בראשית ח) ַוי ַָּרח יְּי ָּ' אֶת ֵּרי ַח ַהּנִיח ֹּ ַח .מַהּו ַהּנִיח ֹּ ַח.
ָּארי ִדינָּא ,נַחַת רּו ַח.
אִתְּ ַבּסְּמּותָּ א ְּדמ ֵּ
ְּבּוראן דַ ֲאחִידָּן בְּחֹו ָּטמָּאְּ ,וכָּל דְּ אִתְּ ַאחֲדָּ ן בְּהּו,
ַוי ַָּרח יְּי ָּ' אֶ ת ֵּרי ַח ַהּנִיח ֹּ ַח ,אֶת ֵּרי ַח ַהק ְָּּרבָּן לָּא כְּתִ יבֶ ,אלָּא אֶת ֵּרי ַח ַהּנִיח ֹּ ַח .דְּ ֻכלְּהּו ג ָּ
ש ִמי ַע כָּל תְּ ִהלָּתֹוְּ .והַאי חֹוטָּמָּאֵּ ,מחָּד
ְּבּוראן מִתְּ ַאחֲדָּ ן ַכחֲדָּ א ,דִ כְּתִ יב (תהלים קו) ִמי י ְּ ַמלֵּל גְּבּורֹות יְּי ָּ' י ַ ְּ
ֻכלְּהּו מִתְּ ַב ְּּסמָּןְּ .ו ַכ ָּמה ג ָּ
שא ּותְּ נָּנָּא דְּ מַדְּ ְּבחָּאְּ .ו ִא ְּת ַג ְּלי ָּיא הַאי עַתִ יקָּא
שיןְּ .בחַד נּו ְּקבָּא תְּ נָּנָּאְּ .והַאי ְּוהַאי ִאשְּתְּ כַח ְּב ֶא ָּ
נּוקְּ בָּא נָּפַק ֶאשָּ א דְּ ַא ְּכלָּא כָּל שְּ ַאר ֶא ִ
קַ דִ ישָּא ,וְּאִ שְּתְּ כְַך כֹּלָּאַ .הי ְּינּו דְּ אִתְּ מַר (ישעיה מח) ּותְּ ִהלָּתִ י אֶחטָּם לְָּך.
שטְּ .ו ִאק ְֵּּרי א ֶֶרְך ַא ַפי ִםְּ .והַאי חֹו ָּטמָּא ,זְּעֵּירְּ .וכַד תְּ נָּנָּא ש ֵָּּרי נָּפִיק ִב ְּבהִילּו ,וְּאִתְּ ָּעבִיד דִ ינָּא.
ָאריְךּ ,ומִתְּ ְּפ ַ
חֹוטָּמָּא דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא ִ
ּומַאן מְּ ַעכֵּב ְּלהַאי .חֹו ָּטמָּא דְּ עַתִ יקָּא .וְּכֹּלָּא ְּכמָּה דַ ֲא ֵּמינָּא ְּבאִדָּ ָּראְּ ,ואִתְּ עֲרּו ַחב ְַּרי ָּיא.
ּו ְּב ִספ ְָּּרא דְּ ַרב ַהמְּנּונָּא ָּסבָּא ,אֹוקִים ָּהנֵּי תְּ ֵּרי נּו ְּקבֵּיֵּ .מחַד תְּ נָּנָּא ְּו ֶאשָּאּ .ו ֵּמחַד נַי ְּיחָּא וְּרּוחָּא ָּטבָּא .דְּ ִאית בֵּיּה י ְּ ִמינָּא ּושְּ מָּאלָּאּ ,וכְּתִ יב
(ס''א דכתיב) (הושע יד) ו ְֵּּרי ַח לֹו ַכ ְּלבָּנֹוןּ .ובְּנּו ְּקבָּא כְּתִ יב( ,שיר השירים ז) ו ְֵּּרי ַח ַאפְֵּך כַתַ פּוחִיםּ .ומַה בְּנּו ְּקבָּא ָּהכִי ,כָּל שֶ כֵּן ֵּביּה.
וְּשַ פִיר קָָּאמַר.
ּומַה דְּ ָאמַ ר ַוי ַָּרח יְּי ָּ' אֶת ֵּרי ַח ַהּנִיח ֹּ ַחַ .הּנִיח ֹּ ַח בִתְּ ֵּרי ִסט ְֵּּרי ,חַד נַי ְּיחָּא ,דְּ אִתְּ ַג ְּלי ָּיא עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא סְּתִ ימָּא דְּ כָּל ְּס ִתי ִמין ,דְּ הַאי הּוא
נַי ְּיחָּא וְּאִתְּ ַבּסְּמּותָּ א לְּכֹּלָּאְּ .וחַד אִתְּ ַבּסְּמּותָּ א דִ לְּתַ תָּ אְּ ,בהַהּוא תְּ נָּנָּא ְּו ֶאשָּא דְּ מַדְּ ְּבחָּאּ .ו ְּבגִין דְּ ִאיהּו מִתְּ ֵּרין ִסט ְִּרין ,כְּתִ יב נִיח ֹּ ַח .וְּכֹּלָּא
ִבזְּעֵּיר ַאנְּפִין אִתְּ מַר.
שמָּע .אּודְּ נָּא לְּגֹו בְּגֹו דִ ילֵּיּה ,תַ ְּלי ָּיא
שמַע טַב ּובִיש .וְּתַ ְּרוַוי ְּיהּו ַס ְּל ִקין ְּלחַד .דִ כְּתִ יב( ,מלכים ב יט) ַהטֵּה יְּי ָּ' ָאזְּנְָּך ּו ֲ
תְּ ֵּרי אּודְּ נִיןְּ ,ל ִמ ְּ
ב ְִּרשִ ימִין ַע ִקי ִמיןְּ ,בגִין דְּ י ִתְּ ַעכָּב ָּקלָּא לְַּא ֲעלָּא ְּבמֹוחָּאְּ ,וי ַ ְּבחִין בֵּיּה מֹוחָּאְּ ,ולָּא ִב ְּבהִילּו ,דְּ כָּל ִמלָּה דַ ֲהוֵּי ִב ְּבהִילּו ,לָּא ֲהוָּה ְּב ָּחכְּמְּתָּא
שְּ ֵּלימָּתָּ א.

ָּאריהֹון דְּ גַדְּ פִין ,דְּ נַ ְּטלִין ָּקלָּא ֵּמ ָּע ְּלמָּאְּ ,ו ֻכלְּהּו ָּהכִי ִא ְּקרּון ָאזְּנֵּי יְּי ָּ' ,דִ כְּתִ יב בְּהּו( ,קהלת י) כִי עֹוף הַשָּ מַ י ִם
מֵּ אּודְּ נִין אִ לֵּין תַ ְּלי ָּין כָּל מ ֵּ
שי ָּאַ ,השְּתָּ א מַאי קֹול ִאיכָּא ָּהכָּא ,דְּ הָּא ֵּרישָּא דִ קְּ ָּרא כְּתִ יב גַם
יֹולִיְך אֶת הַקֹול וְּגֹו' .כִי עֹוף הַשָּ ַמי ִם יֹולִיְך אֶת הַקֹול ,הַאי ק ְָּּרא ַק ְּ
ש ַמי ִם יֹולִיְך אֶת הַקֹולְּ ,והָּא לֵּי ָּכא ָּהכָּא קָּ לָּא.
ש ָּכבְָּך וְּגֹו' .מַאי ַט ֲעמָּא כִי עֹוף ַה ָּ
בְּמַ דָּ עֲָך מֶ לְֶך ַאל תְּ ַקלֵּלְּ ,במַדָּ עֲָך כְּתִ יבּ ,ו ְּבחַדְּ ֵּרי ִמ ְּ
ש ְּפוָּותֵּ יּה ,וְּהּוא (ואף על גב דאיהו) לָּא
שיב בַר נָּשְּ ,וכָּל מַה דְּ יִסְּתְּ כַל ְּבלִבֹוי ,לָּא ָּעבִיד ִמלָּה ,עַד דְּ ַאפִיק לֵּיּה ְּב ִ
אֶ לָּא וַדַ אי כָּל מַה דְּ ָּח ִ
אִתְּ ְּכּוָּון בֵּיּהְּ .ו ַההִיא ִמלָּה דְּ ַאפִיק ,מִתְּ ְּב ַקעָּא ַב ֲאוִי ָּרא ,וְַּאזְּלָּא ְּו ַס ְּלקָּא ְּו ָּטסָּא ְּב ָּע ְּלמָּאְּ ,ואִתְּ ָּעבִיד ִמּנֵּיּה ָּקלָּאְּ .והַהּוא קָּ לָּא נַ ְּטלִין לֵּיּה
שמַע יְּי ָּ' אֶת קֹול דִ ב ְֵּּריכֶם( .במדבר יא) ְּויִשְּמַע
מָּארי דְּ גַדְּ פִיןְּ ,ו ַס ְּל ִקין לֵּיּה ְּל ַמ ְּלכָּאְּ ,ו ָּעי ִיל בְּאּודְּ נֹוי .הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יב( ,דברים ה) ְּוי ִ ְּ
ֵּ
יְּי ָּ' ַויִחַר אַ פֹו.
ש ְּפוָּותֵּ יּה ,דְּ אִי לָּא ַאפִיק לֹון ,לָּאו צְּלֹותֵּ יּה
ּו ְּבגִין כְָּך ,כָּל צְּלֹותָּ א ּובָּעּותָּ א דְּ ָּבעֵּי בַר נָּש ִמ ַקמֵּי קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּואָּ ,בעֵּי ְּל ַא ָּפקָּא ִמלִין ְּב ִ
ִיראַ ,ס ְּל ִקין ְּו ָּטסִין ְּואִתְּ ָּעבִידּו ָּקלָּאְּ ,ונָּטִיל לֹון מַאן דְּ נָּטִיל ,וְָּאחִיד
צְּלֹותָּ אְּ ,ולָּאו בָּעּותֵּ יּה בָּעּותָּ אְּ .וכֵּיוָּן דְּ ִמלִין נָּ ְּפ ִקין ,מִתְּ ַב ְּקעִין בַאֲ ו ָּ
לֹון לְַּאתְּ ָּרא (נ''א לכתרא) קַדִ ישָּא ,ב ְֵּּרישָּא דְּ ַמ ְּלכָּא.
מִתְּ לַת ַח ָּללֵּי דְּ מֹוחֵּי ,נָּטִיף נְּטִיפָּא לְּאּודְּ נִיןְּ ,והַהּוא ִאק ְֵּּרי נַחַל כ ְִּריתְּ .כמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּר( ,מלכים א יז) נַחַל כ ְִּרית ,כְּלֹומַ ר ,כְּרּותָּ א
דְּ אּודְּ נִיןְּ .ו ָּקלָּא ַעי ִיל ְּבהַהּוא ֲע ִקימָּאְּ ,ו ִאשְּתְּ ַאב ְּבהַהּוא נַה ֲָּרא ,דְּ הַהּוא נְּטִיפָּאּ .וכְּדֵּ ין אִתְּ ַעכָּב תַ מָּןְּ ,ואִתְּ ְּבחִין בֵּין טַב ְּלבִיש .הֲדָּ א הּוא
דִ כְּתִ יב( ,איוב לד) כִי אֹּזֶן ִמלִין תִ ְּבחָּןּ .ומַאי ַט ְּעמָּא אֹּזֶן ִמלִין תִ ְּבחָּן .מִשּום דְּ אִתְּ ַעכָּב ָּקלָּא ְּבהַהּוא נַה ֲָּרא דִ נְּטִיפָּאַ ,בעֲקִ ימּותָּ א
דְּ אּודְּ נִיןְּ ,ולָּא ַעי ִיל ִב ְּבהִילּוּ .ו ְּבגִין כְָּך אִתְּ ְּבחִין בֵּין טַב ְּלבִיש( ,שם) ְּוחֵּיְך י ִ ְּטעַם ֶלאֱכֹול .מַאי ַט ְּעמָּא חֵּיְך י ִ ְּטעַם ֶלאֱכֹולְּ .בגִין דְּ י ִתְּ ַעכָּב
תַ מָּןְּ ,ולָּא ַעי ִיל ִב ְּבהִילּו בְּגּופָּאְּ ,ועַל דָּ א י ִ ְּטעַם ְּוי ִתְּ ְּבחָּן ,בֵּין מְּתִ יקָּא ִלמ ְִּרירּו.
ְּבהַאי נּוקְּ בָּא דְּ אּודְּ נִין ,תַ ְּלי ָּין נּוקְּ בִין אֹוח ֲָּרנִין ,נּו ְּקבָּא דְּ ַעי ְּינִין .נּו ְּקבָּא דְּ פּומָּא .נּו ְּקבָּא דְּ חֹו ָּטמָּאֵּ .מהַהּוא ָּקלָּא דְּ ַעי ִיל בְּנּוקְּ בָּא דְּ אּודְּ נִין,
שקָּאּ ,ו ַמפְּקֵּ י תְּ נָּנָּא וְּאֶ שָּ א
אִ י אִ ְּצט ְִּריְך ַעי ִיל לְּנּו ְּקבֵּי דְּ ַעי ְּינִיןְּ ,ונַ ְּבעִין דִ ְּמעִיןֵּ .מהַהּוא ָּקלָּא ִאי ִא ְּצט ְִּריְךַ ,עי ִיל לְּנּו ְּקבָּא דְּ חֹו ָּטמָּא דְּ פ ְַּרדַ ְּ
שמַע יְּי ָּ' ַויִחַר אַפֹו וַתִ ְּבעַר בָּם אֵּש יְּי ָּ'ְּ .ו ִאי ִא ְּצט ְִּריְךַ ,עי ִיל הַהּוא ָּקלָּא לְּנּוקְּ בָּא דְּ פּומָּא,
מֵּ הַהּוא קָּ לָּא .הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יב( ,במדבר יא) ְּוי ִ ְּ
ּומַ ִליל ְּוגָּזַר ִמלִין (נ''א גזרין) ֵּמהַהּוא ָּקלָּא .כֹּלָּא ֵּמהַהּוא ָּקלָּא דְּ אּודְּ נִיןַ .עי ִיל ְּבכָּל גּופָּא ְּואִתְּ ְּרגִיש ִמּנֵּיּה כֹּלָּא( .ס''א כמה תלייא)
שפָּתֶ יָך מִדַ בֵּר מ ְִּרמָּה.
(וכלא תלייא) ְּבהַאי אּודְּ נָּא .זַכָָּאה מַאן דְּ נָּטִיר מִלֹוי .עַל דָּ א כְּתִ יב( ,תהלים לד) נְּצֹור לְּשֹונְָּך מ ֵָּּרע ּו ְּ
ש ִמיעָּה אִתְּ ְּכלִילָּן ִאיּנּון מֹוחֵּיָּ .ח ְּכמָּה אִתְּ ְּכלִיל בֵּיּה ,דִ כְּתִ יב( ,מלכים א ג) ְּונָּתַ תָּ ְּל ַעבְּדְּ ָך לֵּב שֹו ֵּמ ַע.
ש ִמיעָּהּ .ו ִב ְּ
הַאי אּודְּ נָּא ק ֵָּּרי בֵּיּה ְּ
בִינָּה ,כְּמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּר (שמואל א ג) דַ בֵּר כִי שֹו ֵּמ ַע ַעבְּדֶ ָך( .מלכים ב יח) כִי שֹו ְּמעִים ֲאנָּחְּנּו( .ובהני תליין כלא) דַ עַת ,כְּמָּה דְּ אַ תְּ
שמַע ְּבנִי ְּו ַקח ֲאמ ָָּּרי( .משלי ב) ּו ִמצְֹּותַ י תִ צְּפֹון אִתָּ ְך .הָּא כֹּלָּא תַ ְּלי ָּין בְּאּודְּ נִין ְּבהַאי אּודְּ נָּא תַ ְּלי ָּין צְּלֹותִ ין ּובָּעּותִ ין
ָאמֵּ ר( ,משלי ד) ְּ
ּוראֵּה .הָּא כֹּלָּא בֵּיּה תַ ְּלי ָּיא.
שמָּע ְּפ ַקח עֵּינֶיָך ְּ
ּופְּקִ יחָּא דְּ ַעי ְּינִין .הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יב( ,מלכים ב יט) ַהטֵּה יְּי ָּ' ָאזְּנְָּך ּו ֲ
ְּבהַאי אּודְּ נָּא ,תַ ְּלי ָּין ָּרזִין ִע ָּל ִאין ,דְּ לָּא נָּ ְּפ ִקין ְּלבַרְּ ,בגִין כְָּך הִיא ֲע ִקימָּא לְּגֹו .ו ְָּּרזָּא דְּ ָּרז ִין סְּתִ י ִמין בֵּיּה ,וַוי ְּלהַהּוא ְּמגַלֶה ָּרזִיןּ .ו ְּבגִין
ְָּאר ַחי ְּיהּוֶ ,אלָּא ְּל ִאיּנּון דְּ לָּא ַע ִקימִ ין .הֲדָּ א הּוא
דְּ הַאי אּודְּ נָּא ָּכנִיש ָּרזִיןַ ,ו ֲע ִקימּותָּ א דִ לְּגֹו נָּטִיל לֹון ,לָּא ַגלֵּי ָּרזִין ְּל ִאיּנּון דַ ֲע ִקי ִמין ב ְּ
ָארחֹוי ְּונַ ְּטלֵּי (ונטרי) ִמלִין.
ִירָאיו ּוב ְִּריתֹו לְּהֹודִ יעָּם ,דְּ נַ ְּטלֵּי ְּ
דִ כְּתִ יב( ,תהלים כה) סֹוד יְּי ָּ' ל ֵּ
ְָּאר ַחי ְּיהּו ,נַ ְּטלֵּי ִמלִין ְּו ַעי ְּילִין לֹון ִב ְּבהִילּוְּ ,ולֵּית בְּהּו אֲתָּ ר ְּלאִתְּ ַע ְּכבָּאְּ .וכָּל נּו ְּקבִין ַאח ֲָּרנִין ,מִתְּ פַתְּ חִין בֵּיּה ,עַד
וְּאִ יּנּון דַ עֲקִ י ִמין ב ְּ
דְּ נָּפְּקִ ין מִ לִין בְּנּו ְּקבָּא דְּ פּומָּאְּ .ו ִאלֵּין ִא ְּקרּו ַחי ָּיבֵּי ד ָָּּרא ,שְּנּו ֵּאי דְּ קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּואְּ .במַתְּ נִיתָּ א דִ ילָּן תְּ נָּןְּ ,כ ִאילּו ָּקטִיל גּוב ְִּריןּ ,ו ְּכאִלּו
ָּפ ַלח ְּלעֲבֹודָּ ה ז ָָּּרה .וְּכֹּלָּא ְּבחַד ק ְָּּרא ,דִ כְּתִ יב( ,ויקרא יט) ֹלא תֵּ לְֵּך ָּרכִיל ְּב ַעמֶָך ֹלא תַ עֲמֹוד עַל דַ ם ֵּרעֶָך ֲאנִי יְּי ָּ' .מַאן דְּ ָּעבַר עַל הַאי
ֵּרישָּא דִ קְּ ָּראְּ ,כ ִאילּו ָּעבַר עַל כֹּלָּא.
זַכָָּאה חּולָּקֵּ יהֹון דְּ צַדִ י ַקי ָּיא ,דְּ ָּע ַלי ְּיהּו כְּתִ יב( ,משלי יא) ְּונֶ ֱאמַן רּו ַח ְּמ ַכּסֶה דָּ בָּר .נֶ ֱאמַן רּו ַח וַדַ אי ,דְּ הָּא רּוחָּא דִ לְּהֹון מֵּאֲתָּ ר ִעלָָּאה
שמָּתֵּ יּה ,לָּאו ִאיהּו מִגּופָּא דְּ מַ ְּלכָּא
קַ דִ ישָּא אִשְּתְּ לִיףּ ,ו ְּבגִין כְָּך נֶ ֱאמַן רּו ַח ִא ְּקרּוןְּ .וסִימָּן דָּ א אֹו ִקי ְּמנָּא ,הַהּוא דִ ְּמ ַגלֶה ָּרזִיןְּ ,בי ָּדּו ַע דְּ נִ ְּ
שמָּתֵּ יּה ,לָּא אִתְּ דַ ְּבקָּא בְּגּופָּא דְּ ַמ ְּלכָּא ,דְּ הָּא לָּא ַאתְּ ֵּריּה הּוא .וַוי
קַ דִ ישָּאּ .ו ְּבגִין כְָּך לֵּית בֵּיּה ָּרזָּאְּ ,ולָּא ֵּמאֲתָּ ר דְּ ָּרזָּא הּואְּ .וכַד תִ יפּוק נִ ְּ
שכֵּן ָּרזִין ִע ָּל ִאין דְּ קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא( .רזין
שמָּתֵּ יּה .זַכָָּאה חּו ָּל ֵּקיהֹון דְּ צַדִ י ַקי ָּיא ,דִ ְּמ ַכּסִין ָּרזִין ,כָּל ֶ
ְּלהַהּוא בַר נָּש ,וַוי לֵּיּהַ ,ווי ְּלנִ ְּ
ָארץ.
עלאין דמלכא קדישא) ָּע ַלי ְּיהּו כְּתִ יב( ,ישעיה ס) ְּו ַעמְֵּך כּולָּם צַדִ י ִקים לְּעֹולָּם י ְִּירשּו ֶ
ַאנְּפֹוי ,כִתְּ ִרין תַ ְּקרֹובִין דְּ בּו ְּסמָּא( .כלהו) ַסהֲדּותָּ א עַל מַה דַ ֲא ֵּמינָּא ,דְּ הָּא ַסהֲדּותָּ א בְּהּו תַ ְּלי ָּאּ .ובְּכֹּלָּא תַ ְּלי ָּא ַסהֲדּותָּ א .אֲ בָּל ָּהנֵּי

ָּורא וְּסּו ָּמקָּאַ ,סהֲדּותָּ א ְּל ַאבָּא ְּו ִאימָּאַ .סהֲדּותָּ א לְַּא ְּח ְּסנָּא דְּ י ִָּרית וְָּאחִיד לֹוןְּ .והָּא ְּבמַתְּ נִיתָּ א דִ ילָּן אֹוקִ ימְּ נָּא ,כַמָּה
תַ קְּ רֹובֵּי דְּ בּו ְּסמָּאִ ,חּו ָּ
ָּורא.
ָּורא לְּסּו ָּמקָּאְּ ,ואִתְּ ְּכלִילָּן בֵּיּה ַכחֲדָּ א ְּב ִסט ְָּּרא דְּ ִחּו ָּ
פ ְָּּרסֵּי בֵּין ִחּו ָּ
ָּורא עַל סּו ָּמקָּאְּ .ו ֻכלְּהּו ִבנְּהִירּו ִאשְּתְּ כַחּ .וכְּדֵּ ין כְּתִ יב( ,במדבר ו) י ָּאֵּ ר יְּי ָּ' ָּפנָּיו
ָּורא דְּ עַתִ יקָּאַ ,ח ְּפי ָּיא הַהּוא ִחּו ָּ
כַד אִתְּ נְּהִיר ִמנְּהִירּו דְּ ִחּו ָּ
שט בְַּאנְּפִיןְּ ,ו ָּחפָּא ָּכל (נ''א
אֵּ לֶיָךְּ .וכַד ַחי ָּיבִין ַסגִיאִין ,תַ ְּלי ָּין דִ ינִין ְּב ָּע ְּלמָּאִ ,אשְּתְּ ָּכחַת ְּסגִירּותָּ א בְּכֹּלָּא (ס''א בעלמא) .וְּסּו ָּמקָּא אִתְּ ְּפ ַ
שי ָּרע( .בגדי קנאה כתיב (ישעיה נט) בגדי נקם)
שתְּ כַח בְּדִ ינָּאּ .וכְּדֵּ ין כְּתִ יב (תהלים לד) ְּפנֵּי יְּי ָּ' בְּעֹו ֵּ
ָּוראּ .וכְּדֵּ ין כֹּלָּא ִא ְּ
על) ִחּו ָּ
וְּכֹּלָּא ְּבהַאי תַ ְּלי ָּיאּ ,ו ְּבגִין דָּ א ַסהֲדּותָּ א הּוא בְּכֹּלָּא.
ָּורא ,כֹּלָּא
ִירין ְּגוָּונֵּי ,כָּל ָּע ְּל ִמין ֻכלְּהּו ְּבחֵּדּוְּ .בזִ ְּמנָּא דְּ נָּהִיר ִחּו ָּ
ָּארי תְּ ִריסִין ְּמ ַחכָּאן ְּל ָּהנֵּי ְּגוָּונֵּיְּ ,מ ַצפָּאן ְּל ָּהנֵּי ְּגוָּונֵּי .כַד נְּה ִ
כַמָּה ְּוכַמָּה מ ֵּ
אִתְּ חָּזּו ְּבהַהּוא ַגוְּונָּאְּ .וכַד אִתְּ ֲחזֵּי בְּסּו ָּמקָּא כֹּלָּא ָּהכִי אִתְּ חָּזּו ְּבהַהּוא ַגוְּונָּא.
שע ֲִרין אּוכָּמִ ין דְּ דִ יקְּ נָּא,
ַארי דִ י ְּקנָּא ְּלאִתְּ ֲחזָָּאה ,מ ֵֵּּרישָּא דְּ אּודְּ נִיןְּ ,ונָּחִית ְּו ַסלִיק בְּתַ ְּקרֹובָּא ְּדבּו ְּסמָּאַ ,
בְּאִ לֵּין תַ קְּ רֹובִין דְּ בּו ְּסמָּא ,ש ִ
שחָּא דִ ְּרבּות ְּדדִ י ְּקנָּא ִעלָָּאה דְּ עַתִ יקָּאְּ ,בהַאי דִ י ְּקנָּא דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִין אִתְּ ֲחזֵּיְּ ,ונָּהִיר.
שפִירִ .מ ְּ
שפִירְּ .כגִיבָּר תַ קִיףַ ,
ְּבתִ קּונָּא י ָּאֶה ַ
שחָּא דִ ְּרבּות ,דִתְּ לַת ֲעשַר נְּבִיעִין דְּ דִ י ְּקנָּא דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא נָּהִיר ְּב ַהאי דִ יקְּ נָּא,
שַ פִירּו דְּ הַאי דִ י ְּקנָּא ,בְּט' תִ קּונִין ִאשְּתְּ כַחְּ .וכַד ִמ ְּ
אִשְּתְּ כָּחּו כ''ב תִ קּונִיןּ .וכְּדֵּ ין מִתְּ ב ְָּּרכִין ֻכלְּהּוְּ .ויִש ְָּּראֵּל ָּסבָּא ִמ ְּתב ְָּּרכָּא ְּבהַאיְּ ,וסִימָּן( ,בראשית מח) בְָּך יְּב ֵָּּרְך יִש ְָּּראֵּל .כָּל תִ קּונִין
דְּ דִ יקְּ נָּא דָּ א ,אֹו ִקי ְּמנָּא ְּבאִדָּ ָּרא קַ דִ ישָּא ,דְּ ֻכלְּהּו מִתִ יקּונִין דְּ עַתִ יקָּא קַדִ ישָּא אִתְּ קָּנּוְּ .ו ָּהכָּא ָּבעֵּינָּא ְּלגַלָָּאה ,מַה דְּ לָּא אִתְּ ְּגלֵּי תַ מָּןְּ ,בגִין
לְּמֵּ יעַל ְּבלָּא כִּסּופָּא( .הא כל תקונין דדיקנא אוקימנא דכלהו מתיקונין דדיקנא (דעתיקא) עתיקא קדישא אוקימנא באדרא
קדישא)
שע ֲָּרא דְּ ֵּרישָּא ,מִתְּ חֹות קֹוצִין דְּ עַל
שִ יתָּ א אִ יּנּון ,ט' אִ ְּקרּון .תִ קּונָּא קַדְּ מָָּאה ,נָּפַק הַהּוא נִיצֹוצָּא בּוצִינָּא דְּ ק ְַּרדִ ינּותָּ אּ ,ו ָּבטַש בִתְּ חֹות ַ
שתְּ כַחֶ ,אלָּא כַד נָּגִיד מַ זָּלָּא דְּ עַתִ יקָּא
אּודְּ נִיןְּ ,ונָּחִית ִמ ַק ֵּמי פִתְּ חָּא דְּ אּודְּ נִין עַד ֵּרישָּא דְּ פּומָּא .הָּא תִ קּונָּא דָּ א ֵּמעַתִ יקָּא קַדִ ישָּא לָּא ִא ְּ
ָּורא נָּקִ יט אִ ימָּא
ִירא דַ ְּכי ָּא ,הַהּוא ִחּו ָּ
שכָּא ְּואִתְּ ְּכלִילַת ַב ֲאו ָּ
קַ דִ ישָּא ,וְּתַ ְּלי ָּיא ִמּנֵּיּה הַהּוא ַמבּועָּא דְּ ָּח ְּכמְּתָּ א (חסר) ,כַד ִאימָּא אִתְּ ַמ ְּ
(חסר)ְּ ,ונִיצֹוצָּא עָּאלַת ְּונַ ְּפקַתְּ ,ואִתְּ ֲאחָּד דָּ א בְּדָּ אְּ ,ואִתְּ ָּעבִידַ ת חַד תִ קּונָּא.
ְּוכַד אִ ְּצט ְִּריְך ַס ְּלקָּא דָּ א עַל דָּ אְּ ,ואִתְּ ַכ ְּּסי ָּא חַד ִמ ַקמֵּי חֲדָּ אּ .ו ְּבגִין כְָּך כֹּלָּא ִא ְּצט ְִּריְך ,חַד ְּל ֶמ ְּעבַד נּו ְּק ִמיןְּ .וחַד ל ְַּר ֲחמָּאְּ .ועַל הַאי תָּ אִיב
ְּלהַאי דִ יקְּ נָּא דָּ וִד ַמ ְּלכָּאְּ ,כמָּה דְּ אֹו ִקי ְּמנָּא.
שיתָּ א דְּ תַ ְּלי ָּין ,תַ ְּלי ָּין בְּשַ ע ֲֵּרי דִ תְּ חֹות
שטִין ְּבכָּל גּופָּאְּ .ו ִאלֵּין ִ
שיתָּ א ִר ְּבוָּון דְּ תַ ְּלי ָּין בְּהּוּ ,ו ִמ ְּת ַפ ְּ
ְּבהַאי דִ יקְּ נָּא ט' תִ קּונִין ִאשְּתְּ כָּחּוִ ,
תַ קְּ רּובָּא דְּ בּו ְּס ִמין .תְּ לַת ֵּמהַאי ִסט ְָּּראּ ,ותְּ לַת ֵּמהַאי ִסט ְָּּראּ .ו ְּביָּקִירּותָּ א דְּ דִ י ְּקנָּא ,תַ ְּלי ָּין תְּ לַת ַאח ֲָּרנִין .חַד ְּלעֵּילָּא בְּשִ ְּפוָּוןּ ,ותְּ ֵּרין
שע ְֵּּרי דְּ תַ ְּלי ָּין ּומִתְּ פָּשְּ טִין ְּבכָּל
שכָּן וְּתַ ְּלי ָּין ֻכלְּהֹוןְּ ,ב ִאיּנּון ַ
שיתָּ א ,ג' ִמכָּאן וְּג' ִמכָּאן ,אִתְּ ַמ ְּ
ַבּוראְּ .וכָּל ָּהנֵּי ִ
בְּאִ יּנּון שַ ע ֲִרין דְּ תַ ְּלי ָּין עַד ט ָּ
גּופָּא.
קָּראתִ י י ָּּהָּ ,ענָּנִי
שמָּא קַדִ ישָּא .דִ כְּתִ יב( ,תהלים קיח) מִן ַה ֵּמצַר ָּ
ּו ְּבגִין דְּ ָּהנֵּי תְּ לָּתָּ א ִאיּנּון ְּבי ָּ ִקירּו דְּ דִ י ְּקנָּא י ַתִ יר ִמ ֻכלְּהּו ,כְּתִ יב בְּהּו ְּ
שטָּא ,דְּ הּוא אֲתָּ ר (ס''א דחיק)
יראְּ .והָּא דְּ אֹו ִקי ְּמנָּא ְּבאִדָּ ָּרא ,מִן ַה ֵּמצַר ק ָָּּראתִ י י ָּּהֵּ ,מאֲתָּ ר דְּ ש ֵָּּרי ִדי ְּקנָּא ְּלאִתְּ ַפ ְּ
בַמֶ ְּרחָּב י ָּּה ,יְּי ָּ' לִי ֹלא ִא ָּ
שפִיר הּוא.
ָּרחִיק מִקַ מֵּ י אּודְּ נִיןַ ,
שירּותָּ א דְּ דִ י ְּקנָּא ֵּמ ֶחסֶד ִעלָָּאה ,דִ כְּתִ יב( ,דברי הימים א כט) לְָּך יְּי ָּ'
ּו ְּב ִספ ְָּּרא דְּ ַאגַדְּ תָּ א דְּ בֵּי ַרב י ֵּיבָּא ָּסבָּאָּ ,הכִי ָא ַמר וְּאֹוקִים ,דְּ ֵּ
שָּארי ,וְּקִ יּומָּא לָּא
ֵּ
שכָּן וְּתַ ְּלי ָּין ְּבדִ י ְּקנָּאּ ,ו ִמ ַק ֵּמי אּודְּ נִיןָּ ,הכִי
שעָּה אִתְּ ַמ ְּ
ָּארי ,וְּתִ ְּ
ְּבּורה ְּוהַתִ ְּפא ֶֶרת וְּגֹו' .וְּכֹּלָּא הּואְּ ,ו ָּהכִי ש ֵּ
ַהגְּדּולָּה ְּו ַהג ָּ
מִתְּ קַ י ְּימִין ֶאלָּא ַבאֲתָּ ר ָאח ֳָּראְּ ,כמָּה דְּ אֹו ִקי ְּמנָּא.
ירא דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִיןֻ ,כלְּהּו ַר ֲח ֵּמי מִשְּתַ ְּכחֵּיְּ .וכַד
ְּוכַד אִ ְּצט ְִּריְך ָּע ְּלמָּא ל ְַּר ֲח ֵּמיִ ,א ְּת ַג ְּלי ָּיא ַמזָּלָּא קַדִ ישָּאְּ .וכָּל ָּהנֵּי תִ קּונִין דִ ְּבדִ י ְּקנָּא י ַ ִק ָּ
שנְּ ֵּאיהֹון דְּ יִש ְָּּראֵּלְּ ,ל ִאיּנּון דְּ ָּע ִקין לְּהּו .כָּל י ְּ ִקירּו דְּ דִ י ְּקנָּא ,בְּאִ יּנּון שַ ע ְֵּּרי
אִ ְּצט ְִּריְך לְּדִ ינָּא ,מִתְּ ַחזְּי ָּיא דִ ינָּאּ ,וכְּדֵּ ין ַעבְּדִ ין נּו ְּק ִמין ְּל ַ
דְּ תַ ְּלי ָּין אִ ינְּהּו ,מִשּום דְּ כֹּלָּא ְּבהַאי תַ ְּלי ָּין.
שעֲתָּ א דְּ ַמזָּלָּא קַדִ ישָּא אִתְּ ְּגלֵּיְּ .וכַד ָּבעָּא
שין תַ ִקיפִין ,מִשּום דְּ ֻכלְּהּו ַא ְּכ ְּפי ָּין לְּדִ ינִיןְּ ,ב ַ
שי ִ
כָּל ָּהנֵּי שַ ע ְֵּּרי דְּ דִ י ְּקנָּא דִ זְּעֵּיר ַאנְּפִיןֻ ,כלְּהּו ְּק ִ
ָּארי נַ ְּצחָּן ק ְָּּר ַבי ָּאּ .וכְּדֵּ ין מ ִָּריט מַאן דְּ מ ִָּריט ,וְַּאגְּלִיש מַאן דְּ ַאגְּלִיש.
לְַּאגָּחָּא קְּ ָּרבָּאְּ ,בהַאי דִ י ְּקנָּא אִתְּ ֲחזֵּי ְּכגִבָּר תַ ִקיף ,מ ֵּ

שעֲתָּ א דְּ ִא ְּצט ְִּריְך לְָּאהַדְּ ָּרא לֹון ֻכלְּהּו ַר ֲח ֵּמי .דְּ ַאף עַל גַב דִ תְּ לֵּיסָּר תִ קּונִין לָּא אֲ מָּ ָּרן
ָּהנֵּי תִ שְּ עָּה תִ קּונִיןֲ ,אמ ָָּּרן מֹּשֶה זִ ְּמנָּא תִ נְּי ָּינָּאְּ ,ב ַ
הַשְּתָּ אְּ ,ב ַכּוָּונָּא תַ ְּלי ָּיא ִמלְּתָּ א ,דְּ הָּא לָּא י ֵּיעּול ְּב ָּהנֵּי תִ קּונִין לְַּאדְּ כ ְָּּראֶ ,אלָּא ְּב ַמזָּלָּא אִתְּ ְּכּוָּון ,וְַּאדְּ כַר לֵּיּה .הֲדָּ א הּוא דִ כְּתִ יב( ,במדבר
יד) עַתָּ ה יִגְּדַ ל נָּא כ ֹּ ַח יְּי ָּ' .מַאן כ ֹּ ַח יְּי ָּ'ַ .ההּוא דְּ ִאק ְֵּּרי ַמזָּלָּא קַדִ ישָּא ,סְּתִ ימָּא דְּ כָּל סְּתִ י ִמין .דְּ חִילָּא דָּ אּ ,ונְּהִירּו דָּ א ,מִ מַ זָּלָּא תָּ לֵּיְּ .וכֵּיוָּן
שעָּה תִ קּונִין ,דְּ תַ ְּלי ָּין ִבזְּעֵּיר ַאנְּפִיןְּ .בגִין ְּדיַנְּהִירּו ֻכלְּהּוְּ ,ולָּא י ִשְּתְּ כַח דִ ינָּא.
דְּ ָאמַ ר מ ֹּשֶה דָּ א ,וְַּאדְּ כַר דָּ אְּ ,ואִתְּ ְּכּוָּון בֵּיּהָ ,אמַר ָּהנֵּי תִ ְּ
ְּועַל דָּ א כֹּלָּא ְּב ַמזָּלָּא תָּ לֵּי.
ָּארי נָּצַח ק ְָּּרבִיןְּ .בהַאי דִ יקְּ נָּא,
הַאי דִ יקְּ נָּא כַד ש ָָּּראן שַ ע ְֵּּרי (ס''א לאתערבא) ְּלאִתְּ ע ָָּּרא (לאתארכא) ,אִתְּ ֲחזֵּי ְּכגִיבָּר תַ ִקיף ְּכגִיבָּר מ ֵּ
יֹורד עַל ַהזָּקָּן זְּקַ ן ַאהֲר ֹּן.
שמֶן הַטֹוב עַל הָּר ֹּאש ֵּ
דִרבּות ֵּמעַתִ יקָּא ְּסתִימָָּאהְּ .כמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּר( ,תהלים קלג) ַכ ֶ
נָּגִיד מְּשַ ח ְּ
ש ְּפוָּון מְּ ַרחְּשָּן
שּנִיםִ .
שפְּתֹותָּ יו שֹו ַ
ַורדָּ א .דִ כְּתִ יב( ,שיר השירים ה) ִ
ש ְּפוָּון ֻכלְּהּו סּו ָּמ ִקין ְּכו ְּ
ש ְּפוָּוןְּ ,ו ִ
אִ לֵּין שַ ע ְֵּּרי לָּא ַח ְּפי ָּין עַל ִ
ָּאריהֹון דְּ ַאתְּ עָּרּותָּ א ,דְּ כַד מְּ ַרחֲשִ ין אִ לֵּין
ש ְּפוָּון תַ ְּלי ָּין מ ֵּ
ש ְּפוָּון תַ ְּלי ָּין טַב ּובִישַ ,חי ֵּי ּומֹותָּ אֵּ .מ ִאלֵּין ִ
ְּבּורה ,מְּ ַר ְּחשָּן ָּח ְּכמְּתָּ אְּ .באִיּנּון ִ
ג ָּ
ִירין .דִ כְּתִ יב( ,דניאל ד) ִבגְּז ֵַּרת
שִ ְּפוָּון ,מִתְּ ע ִָּרין כֹּלָּא ְּל ִמגְּזַר (מארי) דִ ינָּאְּ ,בכָּל בָּתֵּ י דִ ינִין( ,דמדוריהון בהון ,ובגין כך) דְּ ִאקְּרּון ע ִ
ִירין פִתְּ ָּגמָּא ּו ְּבמֵּאמַר וְּגֹו'( .ובמימר קדישין שאלתא)
ע ִ
מַאי עִירְּ .ב ִספ ְָּּרא דְּ ַאגַדְּ תָּ אְּ ,כמָּה דְּ אַתְּ ָא ֵּמר( ,שמואל א כח) ַויְּהִי ע ֶָּרָך .דְּ מִתְּ ע ֲִרין דִ ינִין ְּל ִאיּנּון דְּ לָּא אִתְּ ְּרחִימּו ְּלעֵּילָּאְּ ,בגִין כְָּך
ָּארי דְּ בָּבּו( ,ס''א להו) (בכלהו) ְּועִם כָּל דָּ א בִתְּ ֵּרי ְּגוָּונֵּי ב ְַּר ֲח ֵּמי ְּו ִדינָּאְּ ,ועַל דָּ א ִא ְּקרּון ִעיר וְּקַ דִ יש דִ ינָּא
מִתְּ ע ִָּרין אִ לֵּין דְּ ִאיּנּון מ ֵּ
ו ְַּרחֲמֵּ י.
שט ,מִתְּ ַלבְּשִ ין בֵּיּה
ּובְּאִ לֵּין שִ ְּפוָּון ,אִתְּ ֲחזֵּי פּומָּא כַד אִתְּ פְּתַ ח .רּוחָּא דְּ נָּפִיק מִן פּומָּא ,בֵּיּה מִתְּ ַל ְּבשִין ַכמָּה ֶאלֶף ו ְִּר ְּבבָּןְּ .וכַד אִתְּ ְּפ ַ
ש ְּפוָּון ,מִתְּ נַה ֲִרין ְּל ֻכלְּהּו תִ ְּמנֵּי ס ֵָּּרי ַא ְּלפִין ָּעלְּמִ ין ,עַד
שין ְּב ִ
נְּבִיָאן מְּ הֵּי ְּמנֵּיְּ .ו ֻכלְּהּו פֶה יְּי ָּ' ִאקְּ רּון .כַד ִמלִין נָּ ְּפ ִקין מִן פּומָּאּ ,ומִתְּ ַר ֲח ִ
שבִילִין ,דְּ ִאשְּתְּ מֹו ְּדעָּן.
אֹורחִין ּו ְּ
דְּ מִתְּ קַ ט ְִּרין ֻכלְּהּו ַכחֲדָּ א ,בְּתַ ְּמנֵּיסָּר ְּ
וְּכֹּלָּא מְּ ַחכָּאן לְּפּו ָּמא דָּ א( ,בדא) ְּבלִישָּן ְּמ ַמלֵּל ַרב ְְּּרבָּן ְּב ִקיט ְָּּרא דְּ טִיה ֲָּרא בְּעּוט ְָּּראְּ .ועַל דָּ א כְּתִ יב( ,שיר השירים ה) חִכֹו מַמְּתַ קִים,
מַ מְּתַ קִ ים וַדַאי .מַאי חִכֹוְּ .כמָּה ְּדאַתְּ ָאמֵּר( ,איוב לד) ְּוחֵּיְך י ִ ְּטעַם ֶלאֱכֹולְּ .וכֻלֹו ַמ ֲחמַדִ ים ,אֵּש ּו ַמי ִםֶ .אשָּא ּו ַמי ָּיא מִתְּ תַ קְּ נָּן( ,ס''א
מתדבקין ויאן) י ָָּאן ְּבצִייּורֹוי( ,בציורוי) דְּ הָּא ְּגוָּונֵּי מִתְּ ַחב ְָּּרן ַכחֲדָּ א.
שימָּן ,דְּ ִמ ְּת ַג ְּלפָּן ְּב ִעטְּרֹוי ְּגלִידִ ין (גליפין) אחה''ע ַבגָּרֹון .א' ,דְּ ט ִָּריד ַמ ְּלכִין( ,דניאל ב) ּו ְּמ ַהעְּדֵּ א ַמ ְּלכִיןּ ,ומְּ הָּקֵּ ם
חִכֹו ,בְַּאתְּ וָּון ְּר ִ
שט לְּנּוקְּ בָּא ַרבָּא,
מַ ְּלכִין .ח' ,דְּ ט ִָּריד ְּונָּחִיתְּ ,ו ָּסלִיק ְּו ָּעטִירָּ ,כבִיש ְּב ֶאשָּא ָּגלִיף בְּרּוחָּא .ה' יְּנִיקָּה דְּ ִאימָּאָּ ,סטִיר לְּנּו ְּקבָּא ,אִתְּ ְּפ ַ
בְּתִ יאּובְּתָּ א דְּ ק ְַּרתָּ א קַדִ ישָּא( ,עד דמתקטרי) מִתְּ ַקט ְֵּּרי ַאתְּ ִרין דָּ א בְּדָּ אְּ .כמָּה דְּ אַתְּ ָאמֵּר( ,שיר השירים ד) הַר הַמֹור ִג ְּבעַת ַהלְּבֹונָּה.
ע' טִיה ֲָּרא דְּ טִי ְּפסָּאְּ ,גלִיפָּא ְּבטִי ְּפסָּאְּ ,רהִיטִין דַ ֲענָּפִין מִתְּ ַאחֲדָּ ןְּ ,ל ִסטְּרֹוי לְּרּוחִין ְּגלִיפִין.
ְּוהָּא ב ְָּּרזֵּי דְּ ַאתְּ ָּוון דִ שְֹּלמ ֹּה ַמ ְּלכָּא ,אִתְּ ַעטָּרּו ִאלֵּין ַאתְּ וָּון ד' ,בד' גיכ''ק ַבחֵּיְך ְּכמָּה דְּ אַתְּ ָא ֵּמר ְּוחֵּיְך י ִ ְּטעַם ֶלאֱכֹול( ,איוב ו) ֲהי ֵָּאכֵּל
תָּ פֵּל מִ ְּבלִי ֶמלַח וְּגֹו'ּ .וכְּתִ יב (ישעיה לב) ְּו ָּהי ָּה ַמ ֲעשֵּה ַהצְּדָּ קָּה שָּ לֹום( .תהלים יט) ַהּנֶ ֱחמָּדִ ים ִמזָּהָּב ּו ִמפָּז ָּרב ּומְּתּוקִ ים וְּגֹו' .מְּתּוקִ ים
וַדַ אי.
ִירנָּא ִעט ְֵּּרי
דָּ וִד מַ ְּלכָּא ָאמַר ,גַם ַעבְּדְּ ָך נִזְּהָּר ָּבהֶם וְּגֹו'ַ .א ְּסהַדְּ נָּא ָּעלַי דְּ כָּל יֹומָּאי ִאזְּדְּ ה ְַּרנָּא בְּהּו ,דְּ לָּא לְַּא ְּטעָָּאה בְּהּו ,בַר יֹומָּא חַד דְּ ָּעט ְּ
מַ ְּלכָּאִ ,במְּ ע ְַּרתָּ א דְּ ֵּמרֹונְּי ָּאַ ,ו ֲחמֵּינָּא בּוצִינָּא דְּ ֶאשָּא מִתְּ ַל ֲהטָּא אַפּותְּ י ָּא דְּ ֵּמרֹונְּי ָּא (נ''א דמערתא)ְּ ,ו ִאזְּדַ ֲעזַ ְּענָּאֵּ .מהַהּוא יֹומָּא אִ זְּדָּ ה ְַּרנָּא
שבִי ְּקנָּא לֹון כָּל יֹומָּאי .זַכָָּאה חּו ָּל ֵּקיּה מַאן ְּד ִאזְּדְּ הַר ִב ְּמ ִתיקָּא דְּ ַמ ְּלכָּאְּ ,ו ָּטעִים בְּהּו כִדְּ ַק ֲחזֵּי .עַל דָּ א כְּתִ יב( ,תהלים
בְּדַ עְּתָּ אי בְּהּוְּ ,ולָּא ָּ
ּוראּו כִי טֹוב יְּי ָּ' וְּגֹו'ּ .וכְּתִ יב (משלי ט) לְּכּו ַלחֲמּו ְּב ַל ְּח ִמי וְּגֹו'.
לד) ַטעֲמּו ְּ
שט ְּבכָּל גּופָּאְּ ,מחַדֹוי ּו ְּדרֹועֹוי ּובְּכֹּלָּא .מֵּאֲ חֹורֹוי,
כּורא ְּבדַ עַתְּ ,ואִתְּ ַמ ְּלי ָּין ַא ְּכסַדְּ ִרין ְּואִדָּ ִריןֵּ ,מ ֵּרישָּא דְּ גּו ְּל ַגלְּתָּ א ש ֵָּּריְּ ,ואִתְּ ְּפ ַ
אִתְּ פְּשַ ט דְּ ָּ
אִתְּ דְּ בַק נִיצֹוצָּא דְּ בּוצִינָּא דְּ ק ְַּרדִ ינּותָּ אְּ ,ו ַל ֲהטָּא ְּו ַאפִיק ֻג ְּל ַגלְּתָּ א חֲדָּ א ,סְּתִ ימָּא ִמכָּל ִסטְּרֹויּ ,ונְּהִירּו (ס''א ונחיתו) דִ תְּ ֵּרי מֹוחֵּי ְּגלִיפָּן
כּוראְּ .בגִין כְַך אִתְּ ק ְֵּּרי (שיר השירים ה) יֹונָּתִ י תַ מָּתִ יַ ,אל תִ ק ְֵּּרי תַ מָּתִ י ֶאלָּא תְּ אֹומָּתִ י וַדַ אי.
בָּּה ,וְּאִתְּ דַ ְּבקַת ְּב ִסטְּרֹוי דִ דְּ ָּ
ְּבּורה ַבחֲמֵּש
ַָּאר ָּגמָּן .אִתְּ ְּקטַר ג ָּ
שַ עֲרֹוי דְּ נּו ְּקבָּא ְּכלִילָּן בֵּיּה ְּגוָּונֵּי (ס''א גווני בגו גווני) ,כְּדִ כְּתִ יב( ,שיר השירים ז) וְּדַ לַת ר ֹּאשְֵּך כ ְּ
כּורא.
שטַת נּו ְּקבָּא ְּב ִסט ְָּּרהָּאְּ ,ואִתְּ דַ ְּבקַת ְּב ִסטְּרֹוי דִ דְּ ָּ
ְּבּוראן ,וְּאִתְּ ַפ ְּ
ג ָּ

עַד דְּ אִתְּ פ ְָּּרשָּא ִמ ִּסטְּרֹוי .וְָּאתִ יַאת ְּלאִתְּ ַחב ְָּּרא ִעמֵּיּה ַאפִין ְּב ַאפִיןְּ .וכַד מִתְּ ַחב ְָּּרן ִמ ְּת ַחזְּי ָּין חַד גּופָּא ַממָּשֵּ .מ ָּהכָּא אֹולִי ְּפנָּא ,דְּ כַר
ִבלְּחֹודֹוי ,אִ ְּת ֲחזֵּי ְּפלַג גּופָּאְּ ,ו ֻכלְּהּו (וכלא איהו) ַר ֲח ֵּמיְּ .וכְַך נּוקְּ בָּאְּ .וכַד מִתְּ ַחב ְָּּרן ַכחֲדָּ א ,אִתְּ ֲחזֵּי כֹּלָּא חַד גּופָּא ַממָּשְּ ,ו ָּהכִי הּוא .אּוף
שלִים מִתְּ ב ְָּּרכָּן.
ָּהכָּא ,כַד דְּ כַר אִתְּ ַחבָּר בְּנּו ְּקבָּא ,כֹּלָּא הּוא חַד גּופָּאְּ ,ו ָּע ְּל ִמין ֻכלְּהּו ְּבחֵּידּו ,דְּ הָּא ֻכלְּהּו ִמגּופָּא ְּ
שלִים ,דְּ הָּא ַמטְּרֹונִיתָּ א אִתְּ דַ בְּקַת
שבָּת ַויְּקַדְּ שֵּהּו .דְּ הָּא ִאשְּתְּ כַח כֹּלָּא ְּבחַד גּופָּא ְּ
ְּו ַהי ְּינּו ָּרזָּא( ,שמות כ) עַל כֵּן ב ֵַּרְך יְּי ָּ' אֶת יֹום ַה ַ
בְּמַ ְּלכָּא ,וְּאִ שְּתְּ כַח גּופָּא חַדְּ .ועַל כֵּן ב ְִּרכָּאן ִמשְּתַ ְּכחִין ְּבהַאי יֹומָּאּ .ו ֵּמ ָּהכָּא ,מַאן דְּ לָּא ִאשְּתְּ כַח דְּ כַר וְּנּו ְּקבָּאִ ,אק ְֵּּרי ְּפלַג גּו ָּפאְּ ,ולֵּית
שלִיםְּ ,ולָּא ְּב ַפלְּגּות ִמלָּהּ ,ו ַפלְּגּות ִמלָּה לָּא אִתְּ ְּקי ָּים ְּל ָּעלְּמִ יןְּ ,ולָּא
שלִיםְּ ,ב ִמלָּה ְּ
ֵּיראֶ ,אלָּא ַבאֲתָּ ר ְּ
ב ְִּרכָּתָּ א שַ ְּרי ָּא ְּב ִמלָּה ְּפגִימָּא ַו ֲחס ָּ
אִתְּ ב ְָּּרכָּן ְּל ָּע ְּל ִמין.
כּורא הּואְּ .והָּא אֹו ִקי ְּמנָּא ִמלֵּיְּ ,ו ִאשְּתְּ מֹודְּ עָּן בֵּינֵּי ַחב ְַּרי ָּיאֵּ .מהַאי נּו ְּקבָּא מִתְּ ַאחֲדָּ ן כָּל ִאיּנּון דִ לְּתַ תָּ א .מִ ּנָּּה
נֹוי דְּ נּוקְּ בָּא ,כֹּלָּא מִּנֹוי דִ דְּ ָּ
יַנְּקִ יןּ ,ובָּּה תָּ בִיןְּ ,והִיא אִתְּ ק ְִּריַאת אֵּם ְּל ֻכלְּהּוְּ .כמָּה דְּ ַאח ֲָּרא אֵּם לְּגּופָּאְּ ,וכָּל גּופָּא ִמּנָּּה (ס''א לגנתא וכל גנתא מנה) יַנְּקָּא .כְַך הַאי
אֵּ ם ְּל ֻכלְּהּו ַאח ֲָּרנִין דִ לְּתַ תָּ א.
ֵּירא ְּלגַבֵּי ַאח ֲָּרא ְּועַל דָּ א כְּתִ יב,
כְּתִ יב( ,משלי ז) ֱאמֹור ַל ָּח ְּכמָּה ֲאחֹותִ י אָּתְּ ִ .אית ָּח ְּכמָּה ְּו ִאית ָּח ְּכמָּהְּ ,והַאי נּו ְּקבָּא ,אִתְּ ק ְֵּּרי ָּח ְּכמָּה זְּע ָּ
(שיר השירים ח) ָאחֹות לָּנּו ְּק ַטּנָּה ְּושָּדַ י ִם ֵּאין לָּּה וְּגֹו' .דְּ הָּא דָּ א ְּבגָּלּותָּ א אִתְּ ְּמשְַךָ .אחֹות לָּנּו ְּק ַטּנָּה ,וַדַ אי ְּק ַטּנָּה אִתְּ ֲחזֵּי אֲ בָּל ַרב ְְּּרבָּא
שלִימּו דְּ נָּטִיל מִכֹּלָּאְּ .כמָּה דִ כְּתִ יב( ,שם) ֲאנִי חֹומָּה ְּושָּדַ י ַכ ִמגְּדָּ לֹותְּ .ושָּדַ י ,דְּ הָּא ַמ ְּלי ָּין אִ יּנּון ְּליַנְּקָּ א
הִיאְּ ,ו ָּסגִיָאה הִיא ,דְּ הָּא הִיא ְּ
לְּכֹּלָּא .כַמִ גְּדָּ לֹות ,דְּ ִאיּנּון נַה ֲִרין ַרב ְְּּרבִין דְּ נַפְּקּו ֵּמ ִאימָּא ִעלָָּאה.
שמָּאלָּאְּ ,בי ָּרּותָּ א דְּ ַא ֲח ָּסנָּאְּ .וכַד ְּגוָּונֵּי אִתְּ ַחבְּרּוִ ,אק ְֵּּרי תִ ְּפא ֶֶרתְּ .ו ִאתְּתְּ קַן כָּל גּופָּאְּ ,ואִתְּ ָּעבִיד אִ י ָּלנָּא
כּורא בִי ִמינָּא ּו ְּ
תּו אִתְּ פְּשַ ט דְּ ָּ
ש ַמי ָּאּ ,ו ָּמזֹון לְּכֹּלָּא בֵּיּה .דְּ רֹועֹוי י ְּמִינָּא
שפִיר ְּויָּאֶה( ,דניאל ד) תְּ חֹותֹוהִי תַ ְּטלֵּל חֵּיוַת ב ָָּּראּ ,ו ְּב ַענְּפֹוהִי י ְּדּורֹון עֹופֵּי ְּ
ַרב ְְּּרבָּא ,וְּתַ ִקיףַ ,
ְּבּורה .מֵּעֹוי ,אִתְּ תָּ קַן ְּבדַ עַתְּ ,ואִתְּ ַמ ְּלי ָּין כָּל ַא ְּכסַדְּ ִרין ְּואִדָּ ִריןְּ ,כמָּה דַ אֲ מֵּ ינָּא ,דִ כְּתִ יב,
שמָּאלָּא ִמיתָּ ה ּוג ָּ
ּושְּ מָּאלָּא .בִימִינָּא ַחי ִים ָּו ֶחסֶדִ ,ב ְּ
(משלי כד) ּו ְּבדַ עַת חֲדָּ ִרים י ִ ָּמלְּאּו.
ּורבּות ְּוחֵּילָּא (דדכורא) דְּ כָּל
שחָּא ְּ
כּורא .דְּ כָּל ִמ ְּ
תְּרין שֹו ִקיןּ .ומִתְּ ַאחֲדָּ ן בֵּינַי ְּיהּו ת ְֵּּרין כּו ְּלי ָּיןּ ,ותְּ ֵּרין בֵּיעֵּי דִ דְּ ָּ
תּו אִתְּ פְּשָּ ט גּופָּאִ ,ב ֵּ
גּופָּא ,בְּהּו אִתְּ ְּכנַש ,דְּ כָּל ַחי ָּילִין דְּ נָּפִיקִ ,מּנְּהֹון נָּ ְּפ ִקיןְּ .וש ְַּרי ָּין כֹּלָּא בְּפּום ַא ָּמהּ .ו ְּבגִין כְָּך ִא ְּקרּון ְּצבָּאֹות( ,דכל גופא ,בהו אתכנש,
ושריין כלא בפום אמה .ובגין כך אקרון צבאות ,דכל חיילין (דנפקי) דנפיק ,מנהון נפקי) ְּו ִאיּנּון נֶצַח וְּהֹוד .תִ פְּאֶ ֶרת ,י ְּד ָֹּו''ד .נֶצַח
וְּהֹודְּ ,צבָּאֹותּ .ו ְּבגִין כְָּך י ְּד ָֹּו''ד ְּצבָּאֹות.
כּורא ְּלגַבֵּי נּו ְּקבָּא,
כּורא ,סִיּומָּא (נ''א כסותא) דְּ כָּל גּופָּאְּ ,ו ִאק ְֵּּרי י ְּסֹודְּ .ודָּא הּוא דַ ְּרגָּא דִ ְּמ ַבּסֵּם לְּנּו ְּקבָּאְּ .וכָּל תִ יאּובְּתָּ א דִ דְּ ָּ
אַ מָּה דִ דְּ ָּ
ְּבהַאי י ְּסֹוד ַעי ִיל לְּנּו ְּקבָּאְּ ,לאֲתָּ ר דְּ ִאק ְֵּּרי צִיֹון .דְּ הָּתָּ ם הּוא אֲתָּ ר כְּסּותָּ א דְּ נּו ְּקבָּאְּ ,כבֵּית ֶרחֶם ְּל ִאתְּתָּ אּ .ו ְּבגִין כְָּך ,יְּי ָּ' ְּצבָּאֹות אִקְּ ֵּרי
י ְּסֹוד.
שב לֹו .כַד אִתְּ פ ְָּּרשַת ַמטְּרֹונִיתָּ אְּ ,ואִתְּ ֲחב ְַּרת ְּב ַמ ְּלכָּא ַאנְּפִין בְַּאנְּפִין ,בְּמַ ֲע ֵּלי שַ בְּתָּ א.
כְּתִ יב (תהלים קלב) כִי ָּבחַר יְּי ָּ' ְּבצִיֹון ִאוָּּה לְּמֹו ָּ
שמָּא קַדִ ישָּא ,ב ְִּריְך שְּ מֵּ יּה ְּל ָּעלַם ְּל ָּעלְּמֵּ י
שלִיםְּ ,
שמָּא ְּ
ְּכּור ְּסי ֵּיּהְּ .ו ִאק ְֵּּרי כֹּלָּא ְּ
אִתְּ ָּעבִיד כֹּלָּא חַד גּופָּאּ ,וכְּדֵּ ין י ָּתִ יב קּודְּ שָּא ב ְִּריְך הּוא ב ְּ
ָּעלְּמִ ין .כָּל ִאלֵּין ִמלִין ְּסלִי ְּקנָּא עַד יֹומָּא דָּ א ,דְּ ִאתְּ ַעטָּר בְּהּו ְּל ָּע ְּלמָּא דְּ ָאתֵּ יְּ ,ו ַהשְּתָּ א אִתְּ ַג ְּלי ָּין ָּהכָּא ,זַכָָּאה חּו ָּל ִקי.
כּורא ָּכלִיל בִתְּ לָּתָּ א ,וְּשֵּ ירּותָּא
הַאי מַ טְּרֹונִיתָּ א ,כַד אִתְּ ַחב ְַּרת עִם ַמ ְּלכָּא ,כָּל ָּע ְּל ִמין מִתְּ ב ְָּּרכָּןְּ ,ו ִאשְּתְּ כָּחּו ְּבחֶדְּ וָּותָּ א דְּ כֹּלָּאְּ .כמָּה דִ דְּ ָּ
בִתְּ לָּתָּ א .כְַך כֹּלָּא ָּהכִיְּ ,וסִיּומָּא ְּדכָּל גּופָּא ָּהכִיּ ,ו ַמטְּרֹונִיתָּ א לָּא מִתְּ ב ְָּּרכָּאֶ ,אלָּא ִב ְּכ ָּללָּא דִ תְּ לָּתָּ א אִ לֵּין ,דְּ ִאיּנּון נֶצַח הֹוד י ְּסֹוד,
שם ִצּוָּה יְּי ָּ' אֶת ַהב ְָּּרכָּה .דְּ הָּא תְּ ֵּרין דַ ְּרגִין
שים דִ לְּתַ תָּ א .דִ כְּתִ יב( ,תהלים קלג) כִי ָּ
ּומִתְּ ַבּסְּמָּא ּו ִמ ְּתב ְָּּרכָּא ַבאֲתָּ ר דְּ ִאק ְֵּּרי ק ֹּדֶ ש ַהקֳדָּ ִ
אִ יּנּון ְּלעֵּילָּא וְּתַ תָּ אּ .ו ְּבגִין כְָּך לֵּית ְּרשּותָּ א ְּל ֵּמיעַל תַ מָּן ,בַר ַכ ֲהנָּא ַרבָּא ,דְּ ָאתֵּ י מִן ִסט ְָּּרא דְּ ֶחסֶדְּ .בגִין דְּ לָּא ַעי ִיל ְּלהַהּוא אֲ תָּ ר
שים בְּגֹו לְּגֹו ,אֲתָּ ר דְּ אִקְּ ֵּרי
שיםּ ,ו ִמ ְּת ַב ְּּסמַת נּו ְּקבָּאּ .ו ִמ ְּתב ְָּּרכָּא הַאי ק ֹּדֶ ש ַהקֳדָּ ִ
דִ ְּלעֵּילָּא ,אֶ לָּא הַהּוא דְּ אִ ק ְֵּּרי ֶחסֶדְּ ,ו ַעי ִיל בַק ֹּדֶ ש ַהקֳדָּ ִ
שלֵּים ,דִ כְּתִ יב,
שפָּט תִ פָּדֶ ה .י ְּרּו ְּ
שלַם ,תְּ ֵּרין דַ ְּרגִין ִאיּנּון ,חַד ַר ֲח ֵּמיְּ ,וחַד דִ ינָּא .צִיֹון ,דִ כְּתִ יב( ,ישעיה א) צִיֹון ְּב ִמ ְּ
צִיֹון .צִיֹון ִוי ְּרּו ָּ
(ישעיה א) צֶדֶ ק יָּלִין בָּּה ְּכמָּה דְּ אֹו ִקי ְּמנָּא.
כּורא ְּלגַבֵּי נּו ְּקבָּאָּ ,הכָּא הּואְּ ,וק ֵָּּרינָּן לְּהּו ב ְָּּרכָּה ,דְּ מִתַ מָּן נַ ְּפ ֵּקי ב ְִּרכָּן ְּל ֻכלְּהּו ָּע ְּל ִמיןְּ ,ו ֻכלְּהּו מִתְּ ב ְָּּרכָּן .הַאי אֲתָּ ר
ְּוכָּל תִ יאּובְּתָּ א דִ דְּ ָּ
כּורא ,מִ ִּסט ְָּּרא
כּורא ַעי ְּילִין תַ מָּןְּ ,בהַהּוא דַ ְּרגָּא דַ ֲא ֵּמינָּאְּ ,ו ֻכלְּהּו ַאתְּ י ָּין מ ֵֵּּרישָּא ִעלָָּאה דְּ גּו ְּל ַגלְּתָּ א דִ דְּ ָּ
שים דִ דְּ ָּ
אִקְּ ֵּרי ק ֹּדֶ שְּ .וכָּל קֳדָּ ִ

שי ְּיפֵּי גּופָּא ,עַד ִאיּנּון דְּ ִאקְּרּון ְּצבָּאֹותְּ .וכָּל הַהּוא נְּגִידּו דְּ אִתְּ נְּגִיד מִ כָּל גּופָּא,
דְּ מֹוחֵּי ִעלָּאֵּ י ,דְּ ש ְַּרי ָּין בֵּיּהְּ ,ונָּגִיד ַההִיא ב ְָּּרכָּה ְּבכָּל ַ
מִתְּ ַכּנְּשֵּ י תַ מָּןְּ ,ועַל דָּ א ִא ְּקרּון ְּצבָּאֹות ,דְּ כָּל ְּצבָּאֹות דְּ ִע ָּל ִאין וְּתַ תָּ ִאין תַ מָּן נָּ ְּפ ִקיןְּ .והַהּוא נְּגִידּו ָּב ַתר דְּ אִתְּ ְּכנִיש ,תַ מָּן שַ ְּרי ָּין לֵּיּה ְּבהַהּוא
שם ִצּוָּה יְּי ָּ' אֶת ַהב ְָּּרכָּה
שים ,דִ כְּתִ יב (תהלים קל''ג) כִי ָּ
ָּוראְּ ,בגִין כְָּך ִאק ְֵּּרי ֶחסֶדְּ .והַהּוא ֶחסֶד ַעי ִיל לְּק ֹּדֶ ש ַהקֳדָּ ִ
י ְּסֹוד קַ דִ ישָּא ,כֹּלָּא ִחּו ָּ
ַחי ִים עַד הָּעֹולָּם.
ָאמַ ר ִרבִי ַאבָּא ,לָּא ִסי ֵּים בּוצִינָּא קַדִ ישָּא ְּל ֵּמימַר ַחי ִים ,עַד דְּ ִאשְּתְּ כָּכּו מִלֹויַ ,ו ֲאנָּא כָּתַ ְּבנָּאָּ ,סב ְַּרנָּא ְּל ִמכְּתַ ב ְּטפֵּיְּ ,ולָּא שְּ מַ ְּענָּאְּ .ולָּא
ָּארי וְָּאמַר (משלי ג) אֶ ֶרְך יָּמִים
ש ַמ ְּענָּא ָּקלָּא דְּ ק ֵּ
ֹורא ֲהוָּה ָּסגִיְּ ,ולָּא ֲהוָּה יָּכִי ְּלנָּא ְּל ִאסְּתַ ְּכלָּא .אַ דְּ ָּהכִי ִאזְּדַ ֲעזַ ַענָּאְּ ,
זָּקִ י ְּפנָּא ֵּרישָּא ,דִ נְּה ָּ
ש ַמ ְּענָּא ָּקלָּא ַאח ֲָּרא( ,תהלים כא) ַחי ִים שַָּאל ִממְָּך וְּגֹו'.
ּושְּנֹות ַחי ִים וְּגֹו'ְּ .
ְּהֹורא ְּו ֶאשָּא ֲהוָּה בְּסּוח ֲָּרנֵּיּה .כָּל הַהּוא יֹומָּא
כָּל הַהּוא יֹו ָּמא ,לָּא ַא ְּפסִיק ֶאשָּא מִן בֵּיתָּ אְּ ,ולָּא ֲהוָּה מַאן דְּ ָּמטֵּי ְּלגַבֵּיּה ,דְּ לָּא יָּכִילּו דִ נ ָּ
שים ,דְּ ִאסְּתְּ לַק מִן ָּע ְּלמָּא ,אִתְּ ֲעטָּף שָּ כִיב עַל
ַארעָּאְּ ,וגָּעֵּינָּא .בָּתַ ר דְּ ָאזִיל ֶאשָּאֲ ,ח ֵּמינָּא לְּבּוצִינָּא קַדִ ישָּא ק ֹּדֶ ש ַהקֳדָּ ִ
נָּפִי ְּלנָּא עַל ְּ
י ְּמִ ינֵּיּה ,וְַּאנְּפֹוי ַחי ְּיכִין.
שיק לֹוןַ ,ו ֲאנָּא ָּלחִי ְּכנָּא ַעפ ְָּּרא דִ תְּ חֹות ַרגְּלֹוי .בָּעּו ַחב ְַּרי ָּיא ְּל ִמ ְּבכֵּיְּ ,ולָּא יָּכִילּו לְּמַ ְּללָּא .שָּארּו
קָּ ם ִרבִי אֶ ְּל ָּעזָּר ב ְֵּּריּהְּ ,ונָּטִיל י ְּדֹוי ְּונָּ ִ
ַחב ְַּרי ָּיא ְּב ִב ְּכי ָּה ,ו ְִּרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר ב ְֵּּריּה נָּפִיל תְּ לַת זִ ְּמנִיןְּ ,ולָּא יָּכִיל ְּל ִמפְּתַ ח פּו ֵּמיּהְּ .לבָּתַ ר פָּתַ ח וְָּאמַרַ ,אבָּא ַאבָּא .תְּ לַת הֲוֹו ,חַד אִתְּ ֲחזָּרּו.
הַשְּתָּ א תְּ נּוד חֵּיוָּתָּ אִ ,צפ ֳָּראן טָּאסִיןִ ,משְּתַ ְּקעָּן בְּנּו ְּקבָּאן דְּ יַמָּא ַרבָּאְּ ,ו ַחב ְַּרי ָּיא ֻכלְּהּו שַתְּ י ָּין דָּ מָּא.
קָּ ם ִרבִי ִחי ָּיא עַל ַרגְּלֹוי וְָּאמַר ,עַד ַהשְּתָּ א בּוצִינָּא קַדִ ישָּא ִמ ְּס ְּתכַל (ס''א משתדל) ֲעלָּןַ .השְּתָּ א לָּאו הּוא עִדָּ ןֶ ,אלָּא לְּאִשְּתַ דְּ לָּא
בִיקָּ ֵּריּה .קָּ ם ִרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר ו ְִּרבִי ַאבָּא ,נַטְּלּו לֵּיּה ְּבטִיק ְָּּרא דְּ סִי ְּקלָּא ,מַאן ָּחמָּא (ס''א ערעורא וערבוביא) ע ְִּרבּו ְּבי ָּא דְּ ַחב ְַּרי ָּיאְּ ,וכָּל
ְּפּורי ֵּיּהְּ ,ולָּא ִאשְּתְּ מַש בֵּיּהֶ ,אלָּא ִרבִי ֶא ְּל ָּעזָּר ו ְִּרבִי ַאבָּא.
בֵּיתָּ א ֲהוָּה ָּסלִיק ֵּריחִין ְּסלִיקּו בֵּיּה ב ְּ
ִירין ,דְּ חָּשִיבּו דְּ לָּא
תְּריסִין דִ ְּכפַר ִצפ ֳִרי ְּוט ְַּרדָּ אן בְּהּו (ס''א דצפרי וטרדיא והוו) ְּבנֵּי ְּמרֹונְּי ָּאַ ,צוְּוחִין ִב ְּקט ִ
ָּארי ִ
ָאתּו ט ְִּריקִ יןּ ,ומ ֵּ
שמְּעּו ָּקלָּא ,עּולּו וְָּאתּוְּ ,ואִתְּ ְּכנָּשּו ְּלהִילּולָּא דְּ ִרבִי
ִיראְּ .ו ֶאשָּא ֲהוָּה ָּלהִיט ַק ֵּמיּהָּ ,
פּורי ָּיאֲ ,הוָּה ָּסלִיק ַב ֲאו ָּ
י ִתְּ קְּ בַר תַ מָּן .בָּתַ ר דְּ נָּפַק ְּ
שכְּבֹותָּ ם.
שִ מְּעֹון( ,ישעיה נז) י ָּב ֹּא שָּלֹום י ָּנּוחּו עַל ִמ ְּ
ָָּארץ מ ְַּרגִיז ַמ ְּמלָּכֹותַ ,כמָּה ִפט ְִּרין ב ְִּר ִקיעָּא ִמשְּתַ ְּככִין (ס''א ולא
שמְּעּו ָּקלָּא ִב ְּמע ְַּרתָּ א ,זֶה ָּה ִאיש מ ְַּרעִיש ה ֶ
כַד עָּאל ִל ְּמע ְַּרתָּ א ָּ
ָּאריּה ִמשְּתְּ בַח בֵּיּה ְּבכָּל יֹומָּא .זַכָָּאה חּו ָּל ֵּקיּה ְּלעֵּילָּא וְּתַ תָּ א .כַמָּה ְּגנִיזִין
שמְּעֹון בֶן יֹוחָּאי ,דְּ מ ֵּ
משתכחין) בְּיֹומָּא ֵּדין ְּבגִינְָּך ,דְּ נָּא ִרבִי ִ
ְּגֹורלְָּך ְּלקֵּץ ַהי ָּ ִמין .עַד כָּאן ַהאִדְּ ָּרא קַ דִ ישָּא זּוטָּא
ִעלָּאִ ין מִ סְּתַ מ ְָּּרן לֵּיּהָּ ,עלֵּיּה אִתְּ מַר (דניאל יב) ְּואַתָּ ה לְֵּך ַלקֵּץ וְּתָּ נּו ַח וְּתַ עֲמֹוד ל ָּ

