ַאמ ֵרי בְ הַ אי שַ ע ֲָּראּ ,ובְ ָּרזָּ א ִדילֵיּה( ,ס''א בהני שערי ובהני מילין) כְ מָּ ה
ָּתאנֵי ִרבִ י ִש ְמעוֹןִ ,אלְ מָּ לֵי י ְַדעֵ י בְ נֵי נָּשָּ א ,מַ אי ָּק ְ
אריהוֹן ,בְ חָּ כְ ְמתָּ א עִ לָָּאה .עַ ד כָּאן ָּרזֵ י ְדא ֹו ַריְ יתָּ אִ ,מכָּ אן ּולְ הָּ לְ ָאה כִ ְת ֵרי (נ''א סתרי)
ְד ִאיהּו בְ ָּרזָּ א ְד ָּרזִ יןִ ,א ְש ְתמו ְֹדעָּ ן לְ מָּ ֵ
תו ָֹּרה( ,ישעיה כג) סַ ְח ָּרּה וְ אֶ ְת ַננָּּה ק ֶֹדש לַיְ יָּ .אמר אברהם המגיה להסיר מכשול מדרך המעיינים אשר לא הופיע עליהם
עדין אור בקבלה השומע ישמע והמבין יבין כי כל המלות אשר הביא האלהי רשב''י בזה הספר הקדוש כגון מצחא
דגולגלתא ,שערי דרישא ,חללי דמוחא ,חוטמא דעתיקא ,אודנין ,ידין ,ורגלין וזולתם מהכלים הגשמיים ותארים
אחרים שתאר בהם ה' ית' ובפרט באדרא קדישא רבא ובאדרא קדישא זוטא כי באלו השני מקומות רבו התארים
הללו ,הלא המה מורים מדות וספירות וענינים פנמיים שכליים וכל האברים שבנו החכמים הללו הם לדמיון וסימנים
לדברים לא לשום סתומים ונעלמים דבר גשמי וחמרי חלילה וחס כי אין דמיון בינו ית' וביננו בשום צד מהצדדים וכל
שכן מצד העצם והתבנית ה' יצילנו משגיאות .אכי''ר.
האדרא רבא קדישא
ֵיתיב בְ ַקיְ ימָּ א ְדסַ ְמכָּא חַ ד .כְ ִתיב (תהלים קיט) עֵ ת ַלעֲשוֹת לַיְ ָּי הֵ פֵ רּו
תַ נְ יָּאָ ,אמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן לְ חַ בְ ַריָּיא ,עַ ד אֵ ימַ תי נ ִ
כַרמָּ א.
ארי כָּ ל יוֹמָּ אּ ,ו ְמחַ ְצ ֵדי חַ ְקלָּא זְ עִ ִירין ִאינּון .וְ ִאינְהּו בְ שּו ֵלי ְ
ארי ְדחוֹבָּ א ָּד ִחיק .כָּרוֹזָּ א ָּק ֵ
תו ָֹּרתֶ ָך .יו ִֹמין זְ עִ ִיריןּ ,ומָּ ֵ
ידיכוֹן,
רּומחֵ י בִ ֵ
לָּא אַ ְשגְ חָּ ן ,וְ לָּא י ְַדעִ ין ,לְ ָאן אֲ תָּ ר ָאזְ לִ ין כְ מָּ ה ְדיָּאּותִ .א ְת ָּכנָּשּו חַ בְ ַריָּיא לְ בֵ י ִא ָּד ָּראְ ,מלּובָּ ִשין ַש ְריָּין ַסיְ יפֵ י וְ ְ
ַאמלִ כּו
ִאזְ ְד ָּרזּו בְ ִתּקּונֵיכוֹן .בְ עֵ יטָּ א ,בְ חָּ כְ ְמתָּ א .בְ סּוכְ לְ תָּ נּו .בְ ַדעְ ָּתא .בְ חֵ יזּו .בְ י ִַדין .בְ ַרגְ לִ ין (נ''א בחילא דידין ורגלין)ְ .
יתי לְ הּו ,וַ חֲ ָּדאן
ישי עֶ לְ י ֹונִין צַ יְ ֵ
ֲעלֵיכוֹן לְ מַ אן (ס''א למלכא) ְדבִ ְרשּותֵ יּה חַ יֵי ּומוֹתָּ א .לְ ִמגְ זַ ר ִמלִ ין ִד ְקשוֹטִ .מלִ ין ְד ַק ִד ֵ
לְ ִמ ְשמַ ע לְ הּוּ ,ולְ ִמנ ְַדע לְ הּו.
י ִָּתיב ַרבִ י ִש ְמעוֹן ּובָּ כָּ ה ,וְ ָאמַ ר וַ וי ִאי ָּגלֵינָּא ,וַ וי ִאי לָּא ָּגלֵינָּא .חַ בְ ַריָּיא ְדהֲ וָּ ה ַתמָּ ן ִא ְש ִתיקּוָּ .קם ִרבִ י אַ בָּ א וְ ָאמַ ר לֵיּהִ ,אי
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא ִאינּוןּ ,וכְ בַ ר
ירָאיו ,וְ הָּ א חַ בְ ַריָּיא ִאלֵין ַדחֲ לִ ין ְד ְ
נִיחָּ א ַקמֵ יּה ְדמֹר לְ ַגלָָּאה ,הָּ א כְ ִתיב (תהלים כה) סוֹד יְ ָּי לִ ֵ
עָּ אלּו בְ ִא ָּד ָּרא ְדבֵ י מַ ְשכְ נָּאִ ,מנְ הוֹן עָּ אלּוִ ,מ ְנהוֹן נַפְ קּו.
הּודה .וְ ִר ִבי יוֹסֵ י בַ ר ַי ֲעקֹב.
תָּ אנָּאִ ,א ְתמָּ נּו חַ בְ ַריָּיא ַקמֵ יּה ְד ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,וְ ִא ְש ְתכָּ חּוִ ,רבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה .וְ ִר ִבי אַ בָּ א .וְ ִר ִבי יְ ָּ
וְ ִרבִ י יִ ְצחָּ ק .וְ ִרבִ י ִחזְ ִקיָּה בַ ר ַרב .ו ִרבִ י ִחיָּיא .וְ ִרבִ י יוֹסֵ י .וְ ִרבִ י יֵיסָּ א .יְ ִדין יָּהַ בּו לְ ַר ִבי ִש ְמעוֹן ,וְ אֶ ְצבְ עָּ ן זַ ְקפּו לְ עֵ ילָּא .וְ עָּ אלּו
תּוקפֵ יּהַ .שוּו יְ ַדיְ יהּו,
בְ חַ ְקלָּא בֵ ינֵי ִאי ָּלנֵי וְ י ְָּתבּוָּ .קם ַרבִ י ִש ְמעוֹן וְ צַ לֵי ְצלוֹתֵ יּה ,י ִָּתיב בְ גַּוַ ויְ יהּו וְ ָאמַ רָּ ,כל חַ ד יְ ַשּוִ י יְ דוֹי בְ ְ
ָאמרּו ָאמֵ ן.
וְ נ ִָּסיב לוֹן פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר (דברים כז) ָארּור הָּ ִאיש אֲ שֶ ר ַיע ֲֶשה פֶ סֶ ל ּומַ סֵ כָּ ה מַ ע ֲֵשה יְ ֵדי חָּ ָּרש וְ ָּשם בַ סָּ תֶ ר וְ עָּ נּו ֻּכלָּם וְ ְ
פָּ תַ ח ַרבִ י ִש ְמעוֹן וְ ָאמַ ר( ,תהלים קיט) עֵ ת ַלעֲשוֹת לַיְ ָּי ,אֲ מַ אי עֵ ת ַלעֲשוֹת לַיְ ָּיִ .מּׁשּום ְדהֵ פֵ רּו תו ָֹּרתֶ ָך .מַ אי הֵ פֵ רּו תו ָֹּרתֶ ָך,
יהי ִמ ְתבַ ְטלָּא ִאי לָּא יִ ְתעֲבִ יד בְ ִתּקּונוֹי (ס''א שמא) ָּדאּ .ולְ עַ ִתיק יו ִֹמין ִא ְתמַ ר .כְ ִתיב (דברים לג) ַא ְש ֶריְך
תו ָֹּרה ִדלְ עֵ ילָּאְ .ד ִא ִ
יִ ְש ָּראֵ ל ִמי כָּמוָֹךּ .וכְ ִתיב( ,שמות טו) ִמי כָּמוָֹך בָּ אֵ לִ ים יְ ָּי .
ָאמר אֲ נָּן כְ ָּללָּא ְדכ ֹולָּא .עַ ד הַ ְש ָּתא ִא ְת ְת ָּקנּו
ָּק ָּרא לְ ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה ,או ְֹתבֵ יּה ַקמֵ יּהּ ,ולְ ַרבִ י אַ בָּ א ִמ ִס ְט ָּרא ַאחֲ ָּרא ,וְ ַ
ַארכּובָּ תָּ ן ָּדא לְ ָּדא נ ְַקשָּ ן .מַ אי ָּקלָּאָּ .קלָּא ִדכְ נּופְ יָּיא עִ לָָּאה ְד ִמ ְת ַכ ְנפֵ י.
ָּימיןִ .א ְש ִתיקּו ,שַ ְמעֵ י ָּקלָּא ,וְ ְ
ַקי ִ
אתי( .אמר) (קל''ח ע''ב) הָּ תָּ ם יֵאוֹת הֲ וָּ ה לְ מֶ הֱ וִ י ָּד ִחיל .אֲ נָּן
חַ ֵדי ַרבִ י ִש ְמעוֹן וְ ָאמַ ר( ,חבקוק ג) יְ ָּי שָּ מַ עְ ִתי ִש ְמעֲָך י ֵָּר ִ
בַ חֲ בִ יבּותָּ א ַתלְ יָּיא ִמלְ תָּ אִ ,דכְ ִתיב( ,דברים ו) וְ ָאהַ בְ ָּת אֶ ת יְ ָּי אֱ ֹלהֶ יָךּ ,וכְ ִתיב (דברים ז) מֵ ַאהֲ בַ ת יְ ָּי אֶ ְתכֶםּ ,וכְ ִתיב (מלאכי
א) ָאהַ בְ ִתי אֶ ְת ֶכם וְ גוֹ'.
ַרבִ י ִש ְמעוֹן פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר( ,משלי יא) ה ֹולְֵך ָּרכִ יל ְמ ַגלֶה סוֹד וְ נֶאֱ מַ ן רּוחַ ְמכַסֶ ה ָּדבָּ ר .ה ֹולְֵך ָּרכִ יל ,הַ אי ְק ָּרא ַק ְשיָּא( ,כיון
ימנָּא,
ישב בְ רּוחֵ יּה ,וְ לָּא הֲ וִ י ְמהֵ ָּ
דאתמר רכיל אמאי הולך) ִאיש ָּרכִ יל ִמבָּ עֵ י לֵיּה לְ מֵ ימַ ר ,מַ אן ה ֹו ֵלְך .אֶ לָּא ַמאן ְדלָּא ִא ְתיְ ָּ
יּומא .אֲ בָּ ל
הַ הּוא ִמלָּה ְדשָּ מַ עָ ,אזִ יל בְ גַוִ ויּה כְ ִחיזְ ָּרא בְ מַ יָּא ,עַ ד ְד ָּרמֵ י לֵיּה לְ בַ ר .מַ אי טַ עְ מָּ אִ .מּׁשּום ְדלֵית רּוחֵ יּה רּוחָּ א ְד ִק ָּ
מַ אן ְדרּוחֵ יּה רּוחָּ א ְד ִקיּומָּ א ,בֵ יּה כְ ִתיב ,וְ נֶאֱ מַ ן רּוחַ ְמ ַכסֶ ה ָּדבָּ ר .וְ נֶאֱ מַ ן רּוחַ ִ ,קיּומָּ א ְדרּוחָּ א( .כמו (ישעיה כ’’ב) ותקעתיו
יתד במקום נאמן) בְ רּוחָּ א ַתלְ יָּיא (נ''א ברזא) ִמלְ תָּ אּ .וכְ ִתיב( ,קהלת ה) ַאל ִת ֵתן אֶ ת פִ יָך לַחֲ ִטיא אֶ ת בְ ָּש ֶרָך.
וְ ֵלית עָּ לְ מָּ א ִמ ְת ַקיְ ימָּ א אֶ לָּא בְ ָּרזָּ א .וְ כִ י ִאי בְ ִמלֵי עָּ לְ מָּ א ִא ְצ ְט ִריְך ָּרזָּ א .בְ ִמלִ ין ָּרזִ ין ְד ָּרזַ יָּיא ְדעַ ִתיק יו ִֹמיןְ ,דלָּא ִא ְתמַ ְס ָּראן
ַארעָּ א לָּא
אֲ פִ ילּו לְ מַ לְ ָאכִ ין עִ ל ִָּאין עַ ל ַאחַ ת כַמָּ ה וְ ַכמָּ הָ .אמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,לִ ְשמַ יָּא לָּא ֵאימָּ א ְדי ִֵציתּון (ס''א דיציתן) ,לְ ְ
ַאת ָּרא ,וַ חֲ בֵ ִרין
אֵ ימָּ א ְד ִת ְשמַ עְ ,דהָּ א אֲ נָּן ִקיּומֵ י עָּ לְ ִמיןָּ .תנָּא ָּרזִ ין ְד ָּרזִ ין ,כַ ד פָּ תַ ח ַרבִ י ִש ְמעוֹן בְ ָּרזֵ י ְד ָּרזִ יןִ ,אזְ ַדעְ זָּ ע ְ
ִא ְתחַ לְ חָּ לּו.
ַגלֵי בְ ָּרזָּ א ּופָּ תַ ח וְ ָאמַ ר ,כְ ִתיב (בראשית לו) וְ אֵ לֶה הַ ְמלָּכִ ים אֲ שֶ ר מָּ לְ כּו בְ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם לִ פְ נֵי ְמלְָּך מֶ לְֶך וְ גוֹ' .זַ כָּ ִאין ַאתּון
ּומאן יִ זְ כֶה בְ הַ איְ ,דהּוא
ישי עֶ לְ י ֹו ִנין ,מַ אן י ְַשגַח בְ הַ איַ ,
יקיָּיאְ ,ד ִא ְתגְ לֵי לְ כוֹן ָּרזֵ י ְד ָּרזִ ין ְדאו ַֹריְ יתָּ אְ ,דלָּא ִא ְתגַלְ יָּין לְ ַק ִד ֵ
צַ ִד ַ
ימנּותָּ א (דמהימנותא) ְד ֹכלָּא( .דנהיר למאתאן ושבעין עלמין ומניה נהיר אורייתא דנהירין ביה
סַ הֲ דּותָּ א עַ ל ְמהֵ ְ
צדיקייא לעלמא דאתי .הדא הוא דכתיב (משלי ד) וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום .מן ההוא ארחא
מתפרשן לשית מאה ותליסר אורחיה דפליג בזעיר אנפין דכתיב (תהלים כ''ה) כל ארחות יי חסד ואמת לנוצרי בריתו
וגו') ְצלוֹתָּ א בְ ַרעֲוָּ א יְ הֵ אְ ,דלָּא יִ ְתחֲ שָּ ב לְ חוֹבָּ א לְ ַגלָָּאה ָּדא.
ֵימרּון חַ בְ ַריָּיאְ ,דהַ אי ְק ָּרא ַק ְשיָּא הּואְ ,דהָּ א לָּא הֲ וָּ ה לֵיּה לְ ִמכְ ַתב הָּ כִ יְ ,דהָּ א חֲ זֵ ינָּן כַמָּ ה ְמלָּכִ ים הֲ ווֹ ,עַ ד ְדלָּא יֵיתּון
ּומַ ה י ְ
בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל ,וְ עַ ד לָּא יְ ִהי מַ לְ כָּ א לִ בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל ּומַ ה ִא ְתחֲ זֵ י הָּ כָּאּ ,ובְ ָּדא אַ ְתעֲרּו חַ בְ ַריָּיאֶ .אלָּא ָּרזָּ א ְד ָּרזִ ין הּואְ ,דלָּא יַכְ לִ ין בְ נֵי
נָּשָּ א לְ ִמנְ ַדע ּולְ ִא ְש ְתמו ַֹדע ּולְ ִמ ְרחַ ש בְ ַדע ֲַתיְ יהּו בְ הַ אי.
טּוריןֵ ,שירּותָּ א וְ ִסיּומָּ א לָּא הֲ וָּ ה .וַ הֲ וָּ ה
טּורי עִ ִ
ירא ִד ְט ִמ ִירין ,עַ ד לָּא זַ ִמין ִתּקּונוֹי (דמלכא) ,וְ עִ ֵ
יקיןְ ,ט ִמ ָּ
יקא ְדעַ ִת ִ
תָּ אנָּא ,עַ ִת ָּ
ּומשַ עֵ ר בֵ יּהּ .ופָּ ִריס ַקמֵ יּה חַ ד פַ ְרסָּ אּ ,ובָּ ה גְ לִ יף וְ ִשיעֵ ר מַ לְ כִ ין.
מַ גְ לִ יף ְ
וְ ִתּקּונוֹי לָּא ִא ְת ְקיָּימּו ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב וְ אֵ לֶה הַ ְמלָּכִ ים אֲ שֶ ר מָּ לְ כּו בְ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם לִ פְ נֵי ְמלְָּך מֶ לְֶך לִ ְבנֵי יִ ְש ָּראֵ ל .מַ לְ כָּ א
ַאצנַע לְ הּו,
ַק ְדמָּ ָאה ,לִ בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל ַק ְדמָּ ָאה .וְ כֻּלְ הּו ִדגְ לִ יפּו (ולא אתקיימו) בִ ְשמָּ הָּ ן ִא ְת ְקרּון .וְ לָּא ִא ְת ְקיָּימּו ,עַ ד ְדָאנַח לְ הּו ,וְ ְ
ּולְ בָּ תַ ר זִ ְמנָּא הּוא ִא ְס ְתלַק (נ''א הוה מסתכל) בְ הַ הּוא פַ ְרסָּ א ,וְ ִא ְת ְת ַּקן בְ ִתּקּונוֹי.
ַאת ְקנָּא
ָאמ ָּרה ַקמֵ יּה ,מַ אן ְדבָּ עֵ י לְ ְ
ירא ְת ֵרי ַאלְ פֵ י ְשנִין ,וְ אַ פְ ָּקהִ ,מיַד ְ
וְ תָּ אנָּא ,כַד סָּ לִ יק בִ ְרעּותָּ א ,לְ ִמבְ ֵרי או ַֹריְ יתָּ א ְט ִמ ָּ

ּולְ מֶ עְ בַ ד ,יְ תַ ֵּקן בְ ַק ְד ִמיתָּ א ִתּקּונוֹי.
יקיןִ ,ס ְת ָּרא ְד ִס ְת ִרין טָּ ִמיר ִד ְט ִמ ִיריןִ ,א ְת ְת ַּקן וְ ִאזְ ְדמַ ן( ,כלומר אשתכח ,ולא
יקא ְדעַ ִת ִ
תָּ אנָּא בִ ְצנִ יעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,עַ ִת ָּ
אשכח ממש ,אבל אתתקן ולא דידע ליה משום דהוה עתיק דעתיקין) (אבל בתיקוני ידיע) כְ חַ ד סָּ בָּ א ְדסָּ בִ ין ,עַ ִתיק
בּוסיטָּ א (ס''א בוצינא)
ארי ְד ִחּוָּ ור כְ סּו (ס''א בסומק) ,וְ חֵ יזּו ִ
יקין ,טָּ ִמיר ִמ ְט ִמ ִיריןּ ,ובְ ִתיקּונוֹי יְ ִדיעַ וְ לָּא יְ ִדיעַ  .מָּ ֵ
מֵ עַ ִת ִ
כּור ְסיָּיא ִד ְשבִ יבִ ין ,לְ ַאכְ פְ יָּיא לוֹן.
ְדַאנְפוֹי (נ''א באנפוי) ,י ִָּתיב עַ ל ְ
יקיָּיא לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י ,ד'
ורא ,י ְַר ֵתי צַ ִד ַ
ּומנְ ִהירּו ְדהַ אי ִחיּוָּ ָּ
ורא ְדגּולְ גַלְ ָּתא ְד ֵרישוֹיִ .
ַארבַ ע ְמָאה ַאלְ פֵ י עָּ לְ ִמיןִ ,א ְתפְ שָּ ט ִחּוָּ ָּ
ְ
ַארבַ ע מֵ אוֹת שֶ ֶקל כֶסֶ ף עוֹבֵ ר לַסוֹחֵ ר.
ְמָאה עָּ לְ ִמין ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,בראשית כג) ְ
ּומהַ אי גּולְ גַלְ ָּתא
בְ גּולְ גַלְ ָּתא( ,בכל יומא) י ְַתבִ ין ְתלֵיסַ ר (ס''א תריסר) ַאלְ פֵ י ִרבוֹא עָּ לְ ִמיןְ ,דנ ְַטלִ ין עֲלוֹי ַרגְ לִ ין ,וְ ַס ְמכִ ין עֲלוֹיֵ .
ֹאשי נ ְִמלָּא טָּ ל.
נ ִָּטיף טַ לָּא ,לְ הַ הּוא ִדלְ בַ רּ ,ומַ לְ יָּיא לְ ֵרישֵ יּה בְ כָּל יוֹמָּ אִ ,דכְ ִתיב( ,שיר השירים ה) ֶשר ִ
ּומֵ הַ הּוא טַ לָּא ְדַאנְעַ ר מֵ ֵרישֵ יּה ,הַ הּוא ְד ִאיהּו לְ בַ ר ,יִ ְתעֲרּון מֵ תַ ָּייא לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ יִ .דכְ ִתיב (שראשי נמלא טל ,מלאתי טל
ימין
יקאּ .ומֵ הַ הּוא טַ לָּאִ ,מ ְת ַקיְ ִ
לא כתיב ,אלא נמלא) ִדכְ ִתיב (ישעיה כו) כִ י טַ ל אוֹרוֹת טַ לֶָך ,אוֹרוֹת נְהו ָֹּרא ְד ִחוַ ְור ָּתא ְדעַ ִת ָּ
ישין .הֲ ָּדא הּוא
פּוחין ַק ִד ִ
יקיָּיא לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י .וְ נ ִָּטיף הַ הּוא טַ לָּא לְ חַ ְקלָּא ְדתַ ִ
ַק ִדישֵ י עֶ לְ י ֹו ִנין .וְ הּוא (רצ''ב) מָּ נָּא ְדטַ ְחנֵי לְ צַ ִד ַ
ַאבנִ ין
חּוספָּ ס .וְ חֵ יזּו הַ הּוא טַ לָּא ִחּוָּ ור .כְ הַ אי גַוְ ונָּא ְד ְ
ִדכְ ִתיב( ,שמות טז) וַ ַתעַ ל ִשכְ בַ ת הַ טָּ ל וְ ִהנֵה עַ ל פְ נֵי הַ ִמ ְדבָּ ר ַדק ְמ ְ
(מ''ט) ִדבְ דוֹלְ חָּ אְ ,ד ִא ְתחַ זְ יָּיא כָּל גַוְ ו ִנין בְ גַּוָּ וּה .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,במדבר יא) וְ עֵ ינ ֹו כְ עֵ ין הַ בְ ד ֹולַח.
ַארבַ ע עִ יבָּ ר
ַארבַ ע עִ יבָּ ר בְ ִס ְט ָּרא חַ דּ ,ולְ ְ
ורא ִדילֵיּהַ ,אנ ְִהיר לִ ְתלֵיסַ ר (רפ''ח) עִ יבָּ ר גְ לִ יפִ ין בְ סַ חֲ ָּרנוֹי .לְ ְ
הַ אי גּולְ גַלְ ָּתאִ .חּוָּ ָּ
ַארבַ ע עִ יבָּ ר בְ ִס ְט ָּרא ָּדא ,לְ ִס ְט ָּרא ְדאֲ חו ָֹּרא .וְ חַ ד לְ עֵ ילָּא ְדגּולְ גַלְ ָּתא( .כלומר לסטרא
בְ ִס ְט ָּרא ָּדא ,בְ ִס ְט ָּרא ְדַאנְפוֹיּ .ולְ ְ
דלעילא).
ּומֵ הַ אי ִא ְתפְ שָּ ט או ְֹרכָּא ְדַא ְנפוֹי ,לִ ְתלַת ְמָאה וְ ִשבְ עִ ין ִרבוֹא עָּ לְ ִמין .וְ הַ הּוא ִא ְת ְק ֵרי אֶ ֶרְך ַאפַ יִ ם( .כלומר אורכא דאנפין)
יקא סָּ בָּ א ,ק ֶֹדש קֳ ָּד ִשים
יקין ִא ְת ְק ֵרי אֲ ִריכָּא ְדַא ְנפִ ין .וְ הַ הּוא ִדלְ בַ ר ִא ְת ְק ֵרי זְ עֵ יר ַאנְ פִ ין .לָּקֳ בְ לֵיּה ְדעַ ִת ָּ
יקא ְדעַ ִת ִ
וְ הַ אי עַ ִת ָּ
ְדקֻּ ְדשַ יָּאּ .וזְ עֵ יר ַאנְ פִ ין כַד ִא ְס ָּתכַל לְ הַ איֹ ,כלָּא (ס''א טלא) ִדלְ ַת ָּתא ִא ְת ְת ַּקן ,וְ ַאנְפוֹי ִמ ְתפַ ְּׁש ִטין וַ אֲ ִריכִ ין בְ הַ הּוא זִ ְמנָּא ,אֲ בָּ ל
יקא.
לָּא כָּל שַ עֲתָּ א כְ מָּ ה ְדעַ ִת ָּ
ישיּהּ .ומֵ הַ אי לִ ְשַאר גּולְ גַלְ ִתין ִדלְ ַת ָּתאְ ,דלֵית לוֹן
ּומֵ הַ אי גּולְ גַלְ ָּתא ,נָּפִ יק חַ ד עִ יבָּ ר ִחיּוָּ ר לְ גּולְ גַלְ ָּתא ִדזְ עֵ יר ַאנְ פִ ין ,לְ תַ ְּקנָּא ֵר ֵ
חּושבָּ נָּא ְתחוֹת ַש ְרבִ יטָּ א .וְ לָּקֳ בֵ יל
חּושבָּ נָּא .וְ כָּל גּולְ גַלְ ָּתא יָּהֲ בִ ין אֲ גָּר ִחיוַ ְר ָּתא (ס''א אוראותא) לְ עַ ִתיק יו ִֹמין .כַד עָּ אלִ ין בְ ְ
ְ
חּושבָּ נָּא.
ָּדא( ,קל''ו) בֶ ַקע ַלגּולְ ג ֹולֶת לְ תַ ָּתא ,כַד עָּ אלִ ין בְ ְ
ירא ְדחָּ כְ ְמתָּ א עִ לָָּאה ְס ִתימָּ ה ְדלָּא פָּ סַ ק .וְ הַ אי לָּא ְשכִ יחַ (קכ''ט) ,וְ לָּא ִא ְתפְ תַ ח .וְ הַ אי
בְ חַ ָּללָּא ְדגּולְ גַלְ ָּתאְ ,קרּומָּ א ַדאֲ וִ ָּ
ְקרּומָּ א ִא ְתחַ פְ יָּיא עַ ל מוֹחָּ א ְד ִאיהּו חָּ כְ ְמתָּ א ְס ִתימָּ ָאהּ .ובְ גִ ינֵי כְַך ִא ְת ַכ ְסיָּא (ס''א ובגין דאתכסיא) הַ אי חָּ כְ ְמ ָּתא בְ הַ הּוא
ְקרּומָּ אְ ,דלָּא ִא ְתפַ ְתחָּ א( .ס''א בגין דא אקרי חכמתא סתימאה).
ָאמ ֵרי סָּ בָּ א ַדעְ תוֹי
דּור ְדיֵיּה ,וְ הַ יְ ינּו ְד ְ
ַאת ֵריּה ,כַ חֲ מָּ ר טַ ב עַ ל ְ
וְ הַ אי מוֹחָּ אְ ,ד ִאיהּו הַ אי חָּ כְ ְמתָּ א ְס ִתימָּ ָאה .שָּ ִקיט וְ ִא ְש ְתכִ יְך בְ ְ
סָּ ִתיםּ ,ומוֹחֵ יּה סָּ ִתים וְ שָּ כִ יְך.
ּות ֵרין ְש ִבילִ ין ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,בראשית
וְ הַ אי ְקרּומָּ א ִא ְתפְ סָּ ק ִמזְ עֵ יר אַ פִ יןּ ,ובְ גִ ינֵי כְַך מוֹחֵ יּה ִא ְתפְ שַ ט וְ נָּפִ יק לִ ְתל ִָּתין ְ
ב) וְ נָּהָּ ר יוֹצֵ א מֵ עֵ ֶדן .מַ אי טַ עְ מָּ אִ .מּׁשּום ִד ְקרּומָּ א ִא ְתפְ סָּ קְ ,דלָּא ְמחַ פְ יָּא עַ ל מוֹחָּ א( .ועל כל פנים קרומא פסיק לתתא)
ַאתוָּ וןָּ ,תי''ו ָּר ִשים ִרישּומָּ א לְ עַ ִתיק יו ִֹמין ְדלֵית ִדכְ וָּ ותֵ יּה( .דביה תליא תמים דעות שלים מכל
וְ הַ יְ ינּו ְדתָּ נֵינָּן בְ ֵרישּומֵ י ְ
סטרוי וסתים ושכיך ושקיט כחמר טב על דורדייה)
תָּ אנָּא ,בְ גּולְ גַלְ ָּתא ְד ֵרישָּ אַ ,תלְ יָּין אֶ לֶף ַאלְ פִ ין ִרבוֹא ,וְ ִשבְ עַ ת ַאלְ פִ ין ,וַ חֲ מֵ ש ְמָאה קוֹצֵ י ְד ַשעְ ֵריִ ,חּוָּ ור וְ נ ִָּקי ,כְ הַ אי עַ ְמ ָּרא כַ ד
בּוריֵיּהְ ,דלָּא נָּפִ יק נִימָּ א ִמנִ ימָּ א ,וְ ַשע ֲָּרא
ִאיהּו נ ִָּקיְ ,דלָּא ִא ְס ְתבַ ְך ָּדא בְ ָּדאְ .דלָּא לְ ַאחֲ זָּ ָאה עִ ְרבּובְ יָּה בְ ִתּקּונוֹי .אֶ לָּא ֹכלָּא עַ ל ְ
ִמשַ ע ֲָּרא.
ַארבַ ע ְמָאה וָּ עֶ ֶשר
חּושבַ ן ָּקדוֹ''ש .וְ כָּ ל נִ ימָּ א וְ ִנימָּ א ל ִָּהיט בְ ְ
ַארבַ ע ְמָאה וָּ עֶ שֶ ר נִ ימֵ י ְד ַשעְ ֵרי ,כְ ְ
וְ כָּל קוֹצָּ א וְ קוֹצָּ אִ ,אית בֵ יּה ְ
עָּ לְ ִמין .וְ כָּל עָּ לְ מָּ א וְ עָּ לְ מָּ א סָּ ִתים וְ גָּנִ יז ,וְ לֵית ְדי ֵָּדע לוֹן ,בַ ר ִאיהּו .וְ ל ִָּהיט לְ ֶשבַ ע (ס''א לארבע) ְמָאה וָּ עֶ ֶשר עִ יבָּ ר.
ימין ִדזְ עֵ יר ַאנְ פִ ין.
ּובְ כָּל נִ ימָּ א וְ נִימָּ אִ ,אית מַ בּועָּ ְדנָּפִ ק ִממוֹחָּ א ְס ִתימָּ אה( ,דבתר כותלא) וְ נ ִָּהיר וְ נָּגִ יד בְ הַ הּוא נִימָּ א ,לְ ִנ ִ
ּות ֵרין ְש ִבילִ ין.
ּומֵ הַ אי ִמ ְת ַּקן (ס''א מתזן) מוֹחֵ יּהּ .וכְ ֵדין ,נָּגִ יד הַ הּוא מוֹחָּ א ,לִ ְתל ִָּתין ְ
ימין,
יראְ .מחַ פְ יָּין עַ ל גּולְ גַלְ ָּתאִ .מ ְת ַת ְקנֵי קוֹצֵ י ְדנִ ִ
וְ כָּל קוֹצָּ א וְ ק ֹוצָּ א ִמ ְתלַהֲ טָּ ן ,וְ תַ לְ יָּיןִ .מ ְת ַת ְּקנָּן בְ ִתּקּונָּא יָּאֶ ה ,בְ ִתּקּונָּא ַשפִ ָּ
מֵ הַ אי ִס ְט ָּראּ ,ומֵ הַ אי ִס ְט ָּרא ,עַ ל גּולְ גַלְ ָּתא .וְ תָּ אנָּא ,כָּל נִ ימָּ א וְ ִנימָּ אִ ,א ְק ֵרי (ס''א איהי) ְמ ִשיכָּא ִממַ בּועַ (ס''א ממבועין)
ימיןְ ,דנָּפְ ִקין ִממוֹחָּ א ְס ִתימָּ אה.
(ס''א ואינון מבועין) ְס ִת ִ
ַאר ְבעִ ין ְשנִין .וַ אֲ פִ ילּו כַד ִאיהּו עּולֶם,
וְ תָּ אנָּאִ ,משַ עְ רוֹי ְדבַ ר נָּשִ ,א ְש ְתמו ַֹדע מַ אי הּואִ ,אי ִדינָּא ִאי ַרחֲ מֵ יִ .מכַד עַ בְ ִרין עֲלוֹי ְ
בְ שַ עְ ֵריּה בְ ִתיקּונֵיּה (ס''א בדיוקניה) (ס''א בדיקניה) ּובִ גְ בִ ינֵי עֵ ינוֹי.
ישי ְדכִ ְתפוֹיְ ,דלָּא ִא ְתחֲ זֵ י
קו ִֹצין ְד ַשע ֲֵריַ ,תלְ יָּין בְ ִתּקּונֵי נ ְַקיֵי ַכעֲמַ ר נ ְֵקא עַ ד כִ ְתפוֹי .עַ ד כִ ְתפוֹי סַ לְ ָּקא ַדעְ ָּתְך .אֶ לָּא עַ ד ֵר ֵ
אּודנִיןְ ,דלָּא לְ חַ פְ יָּיא עֲלוֹיִ ,דכְ ִתיב
קּודלָּאִ .מּׁשּום ִדכְ ִתיב( ,ירמיה ב) כִ י פָּ נּו אֵ לַי עו ֶֹרף וְ ֹלא פָּ ִנים .וְ שַ ע ֲָּרא סָּ לִ יק אֲ בַ ְתרוֹי ְד ְ
ְ
לִ ְהיוֹת ָאזְ נֶיָך פְ קּוחוֹת.
יראָּ .ת ִאיב
אּודנוֹי ,כּולֵיּה בְ ִשּקּו ָּלא .לָּא נָּפִ יק ָּדא ִמן ָּדאִ ,תּקּונָּא ְשלִ יםִ .תּקּונָּא יָּאֶ הִ .תּקּונָּא ַשפִ ָּ
שַ ע ֲָּרא ְדנָּפִ יק ִמבָּ תַ ר ְ
יקא ְס ִתימָּ ָאה ְד ֹכלָּא.
יקיָּיאְ ,ד ִאינּון בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ,לְ מֵ חֱ מֵ י ּולְ ִא ְת ַדבְ ָּקא בְ ִתּקּונוֹיְ .דעַ ִת ָּ
לְ מֵ חמֵ יִ .תיאּובְ ָּתא וְ חֶ ְדוָּ ותָּ א ְדצַ ִד ַ
ּוב ִאינּון ַש ְריָּין ַשעְ ֵרי לְ ִא ְתפַ לְ גָּא .לֵית
ימין ְדשַ עְ ִריןַ ,קיְ ימֵ י מֵ הַ אי ִס ְט ָּראּ ,ומֵ הַ אי ִס ְט ָּרא ְדגּולְ גַלְ ָּתא ,לָּקֳ בֵ יל ַא ְנפוֹיְ .
י''ג נִ ִ
יקא ְס ִתימָּ ָאהֹ ,כלָּא יְ ִמינָּאִ .א ְתחֲ זֵ י וְ לָּא ִא ְתחֲ זֵ י .סָּ ִתים וְ לָּא סָּ ִתים .וְ הַ אי בְ ִתּקּונֵיּה ,כָּל ֶשכֵן בֵ יּה.
ְשמָּ אלָּא בְ הַ אי עַ ִת ָּ
וְ עַ ל הַ איָּ ,ת ִאיבּו בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל לְ צָּ ְרפָּ א בְ לִ בְ הוֹןִ ,דכְ ִתיב( ,שמות יז) הֲ יֵש יְ ָּי בְ ִק ְרבֵ נּו ִאם ָאיִ ן .בֵ ין זְ עֵ יר ַאנְ פִ ין ְד ִא ְק ֵרי יְ יָּּ ,ובֵ ין
ָאריְך ַאנְ פִ ין ְד ִא ְק ֵרי ַאיִ ''ן .אֲ מַ אי ִא ְת ֲענָּשּוִ .מּׁשּום ְדלָּא עַ בְ דּו בַ חֲ בִ יבּותָּ א ,אֶ לָּא ְבנ ְִסי ֹונָּאִ .דכְ ִתיב( ,שמות יז) וְ עַ ל נַסוֹתָּ ם אֶ ת
ִ
יְ ָּי לֵאמֹר הֲ יֵש יְ ָּי בְ ִק ְרבֵ נּו ִאם ָאיִ ן.
יקיָּיא
ָארחָּ א ִדזְ עֵ יר ַאנְפִ יןִ ,דנְ ִה ִירין בֵ יּה צַ ִד ַ
ּומנֵיּה נ ִָּהיר ְ
ָארחָּ א ְדנ ִָּהיר לְ מָּ אתָּ ן וְ ִשבְ עִ ין עָּ לְ ִמיןִ .
בְ פַ לְ גּותָּ א ְדשַ עְ ֵריָ ,אזִ יל חַ ד ְ

ָארחָּ א
ּומן הַ הּוא ְ
יקים כְ אוֹר נ ֹוגַּה ה ֹולְֵך וָּ אוֹר עַ ד ְנכוֹן הַ יוֹםִ .
לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,משלי ד) וְ או ַֹרח צַ ִד ִ
ָארחוֹת יְ ָּי חֶ סֶ ד וְ אֱ מֶ ת
ִא ְתפָּ ְרשָּ א לְ ִשית מֵ ָאה ּו ְתלֵיסָּ ר או ְֹר ִחין ְדאו ַֹריְ יתָּ אְ ,דפָּ לִ יג בִ זְ עֵ יר אַ פִ יןִ .דכְ ִתיב בֵ יּה (תהלים כה) כָּל ְ
וְ גוֹ'.
ִמ ְצחָּ א ְדגֻּלְ גַלְ ָּתא ַרעֲוָּ א ְד ַרעֲוִ יןְ ,רעּותָּ א ִדזְ עֵ יר ַאנְפִ ין ל ָָּּקבְ לֵי הַ הּוא ְרעּותָּ א (נ''א מצחא דגולגלתא ,רצון אקרי .דהא רעוא
דרעוין אתגלי בההוא מצחא לקבל דא לתתא .כתיב) ִדכְ ִתיב (שמות כח) וְ הָּ יָּה עַ ל ִמ ְצח ֹו ָּת ִמיד לְ ָּרצוֹן וְ גוֹ' וְ הַ הּוא ִמ ְצחָּ א
ַארבַ ע ְמָאה וְ עֶ ְש ִרין (נ''א ועשר) עָּ לְ ִמין.
ְד ִא ְק ֵרי ָּרצוֹן ,הּוא גִ לּויָּיא ְד ָּכל ֵרישָּ א וְ גּולְ גַלְ ָּתאְ ,ד ִמ ְת ַכ ְסיָּיא בְ ְ
וְ כַד ִא ְתגַלְ יָּאִ ,א ְת ַקבְ לָּא ְצלו ְֹתהוֹן ְדיִ ְש ָּראֵ ל .אֵ ימָּ תַ י ִא ְתגַלְ יָּא .שָּ ִתיק ַרבִ י ִש ְמעוֹןָּ .שַאל ִתנְ יָּינּות אֵ ימָּ ַתיָ .אמַ ר ַר ִבי ִש ְמעוֹן
לְ ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה ,אֵ ימָּ תַ י ִא ְתגַלְ יָּאָ .אמַ ר לֵיּה בְ שַ עֲתָּ א ִד ְצלוֹתָּ א (רפ''ח) ְד ִמנְ חָּ ה ְד ַשבְ תָּ אָ .אמַ ר לֵיּה מַ אי ַטעְ מָּ אָ .אמַ ר
לֵיּהִ ,מּׁשּום ְדהַ ִהיא שַ עֲתָּ א בְ יוֹמֵ י ְדחוֹלַ ,תלְ יָּא ִדינָּא לְ תַ ָּתא בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין.
ּומ ְת ַקבְ לָּא ְצלוֹתָּ א .הֲ ָּדא הּוא
ּובְ שַ בְ תָּ א ִא ְתגַלְ יָּא ִמ ְצחָּ א ְד ִא ְת ְק ֵרי ָּרצוֹן .בְ הַ ִהיא שַ עֲתָּ א ִא ְש ְתכִ יְך רּוגְ זָּ א .וְ ִא ְש ְתכַח ַרעֲוָּ אִ ,
ִדכְ ִתיב( ,תהלים סט) וַ אֲ נִי ְתפִ ל ִָּתי לְ ָך יְ ָּי עֵ ת ָּרצוֹן .וְ עֵ ת ָּרצוֹן מֵ עַ ִתיק יו ִֹמין ,לְ ַגלָָּאה ִמ ְצחָּ אּ .ובְ גִ ין כְָּך ִא ְת ָּת ַּקן הַ אי ְק ָּרא,
ימ ֵריּה בִ ְצלוֹתָּ א ְד ִמנְ חָּ ה בְ שַ בְ תָּ אָ .אמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן לְ ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה ,בְ ִריְך בְ ִרי לְ עַ ִתיק יו ִֹמיןַ ,רעֲוָּ א ְד ִמ ְצחָּ א ִת ְשכַ ח
לְ מֵ ְ
בְ שַ עֲתָּ א ְד ִת ְצ ְט ִריְך לֵיּה.
חּוצפָּ א ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב (תא חזי בשאר דלתתא כד
ָּתא חֲ זֵ י ,בִ ְשָאר (ס''א בשעתא) ִדלְ תַ ָּתא ,כַד ִא ְתגְ לֵי ִמ ְצחָּ א ִא ְש ְתכַח ְ
אתגלי מצחא דינא אתער ואשתכח ואתעביד מצחא דאשגחותא לחייבי עלמא לאינון דלא מתכספי בעובדייהו כמה
יּוב ָּתא (ס''א חביבותא)
דאת אמר) (ירמיה ג) ּומֵ צַ ח (קל''ו) ִאּׁשָּ ה ז ֹונָּה הָּ יָּה לְָּך מֵ ַאנְ ְת ִה ָּכלֵם .וְ הָּ כָּא כַד ִא ְתגְ לֵי ִמ ְצחָּ אִ ,ת ְ
ּומ ְתכַפְ יָּין ַקמֵ יּה.
וְ ַרעֲוָּ א ְשלִ ים ִא ְש ְתכַח ,וְ כָּל רּוגְ זִ ין ִא ְש ְת ָּככּו ִ
ַארבַ ע ְמָאה בָּ ֵתי ִדינִין .כַד ִא ְתגַלְ יָּיא הַ אי עֵ ת ָּרצוֹן ,כֻּלְ הּו ִמ ְש ַתכְ כִ ין ַקמֵ יּה ,הֲ ָּדא הּוא
מֵ הַ אי ִמ ְצחָּ א (ס''א דלתתא) ,נַהֲ ִרין ְ
ִדכְ ִתיב( ,דניאל ז) ִדינָּא יְ ִתיב( .כלומר יתיב באתריה (דף קכ''ט ע''ב) ודינא לא אתעביד) וְ תָּ אנָּאַ ,שע ֲָּרא לָּא ָּק ִאים בְ הַ אי
ארי ְד ִדינָּא ,וְ יִ ְש ַתכְ כּון .וְ לָּא ִא ְתעֲבִ ידּו.
אֲ תָּ רִ ,מּׁשּום ְד ִמ ְתגַלְ יָּיא ,וְ לָּא ִא ְתכ ְַסיָּיאִ .א ְתגַלְ יָּאְ ,דיִ ְס ַתכְ לּון מָּ ֵ
בּוצי ִנין (ס''א דנהרין) ֵמעֵ ֶדן עִ לָָּאהְ .דתַ ְניָּאִ ,אית עֵ ֶדן ְדנ ִָּהיר
תָּ אנָּא ,הַ אי ִמ ְצחָּ א ִא ְתפְ שָּ ט בְ מָּ אתָּ ן וְ ִשבְ עִ ין ַאלְ פִ ין נ ְִה ִירין ִ
ַאמ ָּרן .וְ הַ אי עֵ ֶדן ִדלְ ַת ָּתאִ ,מ ְתפְ ַרש
ָאר ִחין כִ ְד ָּק ְ
לְ עֵ ֶדן .עֵ ֶדן עִ לָָּאה לָּא ִא ְתגַלְ יָּיא ,וְ הּוא סָּ ִתים בִ ְס ִתימָּ א וְ לָּא ִמ ְתפָּ ְרשָּ א לְ ְ
ּות ֵרין (עיבר) ְשבִ ילִ ין.
בִ ְשבִ ילוֹי ,לִ ְתל ִָּתין ְ
וְ ַאף עַ ל גַב ְד ִמ ְתפְ ַרש הַ אי עֵ ֶדן בִ ְשבִ ילוֹי ,לֵית ְדי ֵַדע לֵיּה ,בַ ר הַ אי זְ עֵ יר אַ פִ ין .וְ עֵ ֶדן ִדלְ עֵ ילָּא ,לֵית ְדי ֵַדע לֵיּה ,וְ לָּא ְשבִ ילוֹי ,בַ ר
ֹלהים הֵ בִ ין ַד ְרכָּּהָּ ,דא עֵ ֶדן
ֹלהים הֵ בִ ין ַד ְרכָּּה וְ הּוא י ַָּדע אֶ ת ְמקו ָֹּמּה .אֱ ִ
הַ הּוא אֲ ִריְך ַאנְפִ ין .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,איוב כח) אֱ ִ
ִדלְ ַת ָּתאְ ,די ַָּדע זְ עֵ יר אַ פִ ין .וְ הּוא י ַָּדע אֶ ת ְמקוֹמָּ ּהָּ ,דא עֵ ֶדן ִדלְ עֵ ילָּאְ ,די ַָּדע עַ ִתיק יו ִֹמיןְ ,ס ִתימָּ ָאה ְד ֹכלָּא.
וראִ ,מ ְש ַת ְניָּין ִמ ְּׁשַאר עַ יְ י ִנין ,לֵית כְ סּותָּ א עַ ל עֵ ינָּא .וְ לֵית גְ ִבינִ ין עַ ל עֵ ינָּא .מַ אי טַ עְ מָּ אִ .דכְ ִתיב (תהלים
עֵ ינוֹי ְד ֵרישָּ א ִחּוָּ ָּ
קכא) ִהנֵה ֹלא יָּנּום וְ ֹלא יִ ישָּ ן שוֹמֵ ר יִ ְש ָּראֵ ל .יִ ְש ָּראֵ ל ִדלְ עֵ ילָּאּ .וכְ ִתיב (ירמיה לב) אֲ ֶשר עֵ ינֶיָך פְ קּוחוֹת .וְ תָּ אנָּא ,כָּל ַמה
וראְ ,דלָּא בָּ עָּ א ִמ ִידי( .ס''א נטירו)
ְדָאתֵ י בְ ַרחֲ מֵ י ,לֵית כְ סּותָּ א עַ ל עֵ ינָּא ,וְ לֵית גְ בִ י ִנין עַ ל עֵ ינָּא .כָּ ל שֶ כֵן ֵרישָּ א ִחּוָּ ָּ
ָאמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹן לְ ִרבִ י אַ בָּ א לְ מָּ אי ִהיא ְר ִמיזָּ אָ .אמַ ר לֵיּה לְ נּונֵי יַמָּ אְ ,דלֵית כְ סּותָּ א עַ ל עֵ ינָּא ,וְ לֵית גְ ִבי ִנין עַ ל עֵ ינָּא ,וְ לָּא
ְטּורא .וְ כָּל ֶשכֵ ן ְד ִאיהּו מַ ְשגַח לְ ֹכלָּא ,וְ ֹכלָּא ִמ ְתזָּ ן
יקאְ ,דלָּא בָּ עֵ י נ ָּ
יקא ְדעַ ִת ָּ
טּורא עַ ל עֵ ינָּאָּ .כל שֶ כֵ ן עַ ִת ָּ
ימין ,וְ לָּא בַ עְ יָּין ְנ ָּ
נַיְ ִ
ישן שוֹמֵ ר יִ ְש ָּראֵ ל ,יִ ְש ָּראֵ ל ִדלְ עֵ ילָּא.
בֵ יּה וְ לָּא נ ִָּאים .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיבִ ,הנֵה ֹלא יָּנּום וְ ֹלא יִ ָּ
ָארץ .לָּא ַק ְשיָּא ,הָּ א בִ זְ עֵ יר ַאפִ ין.
כְ ִתיב (תהלים לג) ִהנֵה עֵ ין יְ ָּי אֶ ל יְ ֵרָאיוּ .וכְ ִתיב (זכריה ד) עֵ ינֵי יְ ָּי הֵ מָּ ה ְמשו ְֹט ִטים בְ כָּ ל הָּ ֶ
הָּ א בַ אֲ ִריְך ַא ְנפִ ין .וְ עִ ם כָּל ָּדא ְת ֵרי עַ יְ ינִ ין ִאינּון וְ ִא ְתחַ וָּ ורּו (ס''א ואתחזרו) לְ חָּ ד ,עֵ ינָּא ְד ִאי ִהי ִחּוָּ ור בְ ג ֹו ִחּוָּ ור וְ ִחּוָּ ור ְדכָּ לִ יל
כָּל ִחּוָּ ור.
ַאדלִ יק ג'
ורא ַק ְדמָּ ָאה ,נ ִָּהיר וְ סָּ לִ יק ,וְ נ ִָּחית לְ ִא ְס ַתכְ לָּא (ס''א לאתכללא)ְ ,דצָּ ִריר בִ ְצרו ָֹּראָּ .תאנָּא ,בָּ טַ ש הַ אי ִחיּוָּ ָּרא ,וְ ְ
ִחּוָּ ָּ
בו ִֹצינֵיְ ,ד ִא ְקרּון :הוֹד .וְ הָּ ָּדר .וְ חֶ ְדוָּ ה .וְ לַהֲ ִטין בְ חֶ ְדוָּ ותָּ א בִ ְשלֵימּותָּ א.
ורא ִתנְ יָּינָּא ,נ ִָּהיר ,וְ סָּ לִ יק וְ נ ִָּחיתּ ,ובָּ טַ ש וְ אַ פִ יק (ס''א ואדליק) ג' בו ִֹצינִ ין ַאחֲ ָּרנִ יןְ ,ד ִא ְקרּון נֶצַ ח וָּ חֶ סֶ ד וְ ִתפְ אֶ ֶרת ,וְ לַהֲ ִטין
ִחּוָּ ָּ
בִ ְשלֵימּותָּ א בְ חֶ ְדוָּ ותָּ א.
בּוצינָּא אֶ ְמצָּ עִ יתָּ א ְשבִ יעָּ ָאה .וְ אַ פִ יק
ורא ְתלִ יתָּ ָאה ,ל ִָּהיט וְ נ ִָּהיר ,וְ נ ִָּחית וְ סָּ לִ יק ,וְ נָּפִ יק ִמ ְס ִתימּותָּ א ְדמוֹחָּ אּ ,ובָּ טַ ש בְ ִ
ִחּוָּ ָּ
ּומ ְתלַהֲ טָּ ן כֻּלְ הּו בו ִֹצי ִנין ִדלְ ַת ָּתאָ .אמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן יָּאּות הּוא,
ָארחָּ א לְ מוֹחָּ א ַת ָּתָאה( ,נ''א ואפיק ארחא ללבא תתאה) ִ
ְ
וְ עַ ִתיק יו ִֹמין יִ פְ ַקח עֵ ינָּא ָּדא ֲעלְָּך ,בְ שַ עֲתָּ א ְד ִת ְצ ְט ִריְך לֵיּה.
בּוצינֵי ְדלִ ְס ַטר
ורא ַק ְדמָּ ָאה ,נ ִָּהיר ,וְ סָּ לִ יק .וְ נ ִָּחית לְ תַ ָּתא (ס''א לתלת) ִ
ָּתאנָּא ִחּוָּ ור בְ ג ֹו ִחּוָּ ור .וְ ִחּוָּ ור ְדכָּלִ יל ָּכל ִחּוָּ ורִ .חּוָּ ָּ
יחין ,עַ ל מַ ה ַדהֲ ו ֹו עֲלוֹי ְב ַק ְד ִמיתָּ א.
בּוס ִמין טָּ בִ יןּ ,ובְ ֵר ִ
ַאסחֵ י גּופֵ יּה בְ ְ
ורא ,כְ מַ אן ְד ְ
ַאסחַ ן בְ הַ אי ִחּוָּ ָּ
ְשמָּ אלָּא ,וְ לַהֲ ִטין וְ ְ
בּוס ִמין
ַאסחֵ י בְ ְ
ורא ,כְ ַמאן ְד ְ
ַאס ִחין בְ הַ אי ִחּוָּ ָּ
ורא ִתנְ יָּינָּא ,נ ִָּחית ,וְ סָּ לִ יק ,וְ נ ִָּהיר לִ ְתלַת בו ִֹצינֵיְ ,דלִ ְסטַ ר יְ ִמינָּא .וְ לַהֲ ִטין וְ ְ
ִחּוָּ ָּ
יחין ,עַ ל מַ ה ַדהֲ ו ֹו עֲלוֹי בְ ַק ְד ִמיתָּ א.
טָּ בִ ין ּובְ ֵר ִ
וראִ ,דלְ ג ֹו לְ ג ֹו ִמן מוֹחָּ אּ ,ובָּ טַ ש בְ ַשעְ ָּרא אּו ָּכמָּ אַ ,כד ִא ְצ ְט ִריְך.
ורא ְתלִ יתָּ ָאה ,נ ִָּהיר וְ סָּ לִ יק וְ נ ִָּחית ,וְ נָּפִ יק ְנ ִהירּו ְד ִחּוָּ ָּ
ִחּוָּ ָּ
ּובְ ֵרישָּ אּ .ובְ מוֹחָּ א ְד ֵרישָּ א .וְ נ ִָּהיר לִ ְתלַת כִ ְת ִרין ְד ִא ְש ָּתָארּו ,כְ מָּ ה ְד ִא ְצ ְט ִריְך לְ ַגלָָּאהִ .אי ִניחָּ א ַקמֵ י עַ ִתיק ְס ִתימָּ א ְד ֹכלָּא.
ורן (ס''א ואתחזרו) לְ חָּ דֹ .כלָּא הּוא יְ ִמינָּא .לָּא הֲ וִ י (ס''א לית ביה)
ּומ ְתחַ וְ ָּ
ואינּון ְת ֵרין ִ
וְ תָּ אנָּא לָּא סָּ ִתים הַ אי עֵ ינָּאִ .
ַאד ִמיְך ,וְ לָּא בָּ עֵ י ְנ ִטירּותָּ א .לֵית מַ אן ְדאָּ גִ ין עָּ לֵיּה .הּוא ַאגִ ין עַ ל ֹכלָּא ,וְ הּוא אַ ְשגַח עַ ל ֹכלָּא.
ְשמָּ אלָּא .לָּא נ ִָּאים וְ לָּא ְ
ּומֵ אַ ְשגָּחּותָּ א ְדהַ אי עֵ ינָּא ִמ ְתזְ נָּן כֻּלְ הּו.
ישא.
ַאס ִתים ִרגְ עָּ א חֲ ָּדא ,לָּא יַכְ לִ ין לְ ַקיְ ימָּ א כֻּלְ הּו ,בְ גִ ין כְָּך ִא ְק ֵרי עֵ ינָּא פְ ִקיחָּ א .עֵ ינָּא עִ לָָּאה .עֵ ינָּא ַק ִד ָּ
ָּתאנָּאִ ,אי עֵ ינָּא ָּדא ְ
יּומא ְד ֹכלָּא .וְ עַ ל
ְטּורא ְד ֹכלָּא .עֵ ינָּא ְדהּוא ִק ָּ
ַאד ִמיְך וְ לָּא נ ִָּאים .עֵ ינָּא ְדהּוא נ ָּ
עֵ ינָּא ְדאַ ְשגָּחּותָּ א .עֵ ינָּא ְדלָּא (דף ק''ל ע''א) ְ
ּומנֵיּה ְמבָּ ֵרְך לְ ֹכלָּא.
הַ אי כְ ִתיב (משלי כב) טוֹב עַ יִ ן הּוא יְ בו ָֹּרְךַ ,אל ִת ְק ֵרי יְ בו ָֹּרְך אֶ לָּא יְ בָּ ֵרְךְ .דהַ אי ִא ְת ְק ֵרי טוֹב עַ יִ ןִ ,
ַאד ִמימּותָּ א מֵ אּוכָּמּותָּ א בַ ר כַד חֲ זִ י (ס''א אתחזי) (ס''א אתסחי) מֵ הַ אי
וְ תָּ אנָּא ,לֵית נ ְִהירּו לְ עֵ י ָּנא ַת ָּתָאה ,לְ ִא ְס ַתחֲ ָאה מֵ ְ
ַאסחֵ י לְ עֵ ינָּא ַת ָּתָאה ָּדא .בַ ר
ישא וְ ְ
ורא ְדעֵ ינָּא עִ לָָּאה ְד ִא ְק ֵרי טוֹב עַ יִ ן .וְ לֵית ְדי ַָּדע כַד נ ִָּהיר עֵ ינָּא עִ לָָּאה ָּדא ַק ִד ָּ
נְהו ָֹּרא ִחּוָּ ָּ

ִאיהּו.
יקיָּיא ,זַ כָּאֵ י עֶ לְ יוֹנִ ין ,לְ מֵ חֱ מֵ י ָּדא בְ רּוחָּ א ְדחָּ כְ ְמתָּ א ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,ישעיה נב) כִ י עַ יִ ן בְ עַ יִ ן יִ ְראּוֵ .אימָּ ַתי.
ּוזְ ִמינִ ין צַ ִד ַ
ַאסחֵ י לְ עֵ ינָּא ַת ָּתָאה,
בְ שּוב יְ ָּי ִציוֹןּ .וכְ ִתיב (במדבר יד) אֲ שֶ ר עַ יִ ן בְ עַ יִ ן נ ְִרָאה אַ ָּתה יְ ָּי .וְ ִאלְ מָּ לֵא עֵ ינָּא טָּ בָּ א עִ לָָּאהְ ,דאַ ְשגַח וְ ְ
יקם ִרגְ עָּ א חֲ ָּדא.
לָּא יָּכִ יל עָּ לְ מָּ א לְ מֵ ָּ
תָּ אנָּא בִ ְצנִ יעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,אַ ְשגָּחּותָּ א ְדעֵ ינָּא ַת ָּתָאהַ ,כד אַ ְשגַח ְנ ִהירּו עִ לָָּאה בֵ יּה ,וְ עָּ יִ יל הַ הּוא נְ ִהירּו ְדעִ לָָּאה בְ תַ ָּתָאה.
ְד ִמנֵיּה נ ִָּהיר ֹכלָּא הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב אֲ שֶ ר עַ יִ ן בְ עַ יִ ן נ ְִרָאה אַ ָּתה יְ ָּי.
ָארץ .זָּ כּו ,עֵ ינֵי יְ ָּי אֶ ל יְ ֵרָאיו ,עֵ ינָּא
כְ ִתיב (תהלים לג) ִהנֵה עֵ ין יְ ָּי אֶ ל יְ ֵרָאיוּ .וכְ ִתיב (זכריה ד) עֵ ינֵי ה' הֵ מָּ ה ְמשו ְֹט ִטים בְ כָּל הָּ ֶ
ִדלְ עֵ ילָּא .לָּא זָּ כּו ,עֵ ינֵי יְ ָּי הֵ מָּ ה ְמשו ְֹטטוֹת ,עֵ ינָּא ִדלְ ַת ָּתא.
ְדתַ נְ יָּאִ ,מפְ נֵי מַ ה זָּ ָּכה יוֹסֵ ף ְדלָּא שַ לְ טָּ א בֵ יּה עֵ ינָּא בִ ישָּ אִ ,מפְ נֵי שֶ זָּ ָּכה לְ ִא ְש ַתגְ חָּ א בְ עֵ ינָּא טָּ בָּ א עִ ילָָּאה ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב,
(בראשית מט) בֵ ן פו ָֹּרת יוֹסֵ ף בֵ ן פו ָֹּרת ֲעלֵי עָּ יִ ן .אֲ מַ אי הּוא בֵ ן פו ָֹּרתֲ .עלֵי עָּ יִ ן .כְ לוֹמַ ר עַ ל ִסבַ ת עַ יִ ן ְד ִא ְש ְתגַח בֵ יּה.
ּוכְ ִתיב טוֹב עַ יִ ן הּוא יְ בו ָֹּרְך ,מַ אי טַ עְ מָּ א .כִ י נָּתַ ן ִמל ְַחמ ֹו ל ַָּדל .מַ אי טַ עְ מָּ א ִא ְק ֵרי חַ דָּ .תא חֲ זֵ י ,בְ עֵ ינֵיּה ְדתַ ָּתָאה ִאית עֵ ינָּא
יְ ִמינָּא ,וְ ִאית עֵ ינָּא ִד ְשמָּ אלָּא .וְ ִאינּון ְת ֵרי ,בִ ְת ֵרי גְ וָּ ונֵי .אֲ בָּ ל הָּ כָּא ,לֵית עֵ ינָּא ְשמָּ אלָּא .וְ תַ ְרוַ ויְ יהּו בְ ַד ְרגָּא חַ ד סַ לְ ֵקי ,וְ ֹכלָּא
יְ ִמינָּאּ .ובְ גִ ינֵי כְַך ,עֵ ינָּא חַ ד ,וְ לָּא ְת ֵרין.
וְ תָּ אנָּא ,עֵ ינָּא ָּדאְ ,דהּוא עֵ ינָּא ְדאַ ְשגָּחּותָּ א .פְ ִקיחָּ א ָּת ִדיר .חַ יְ יכָּאן ָּת ִדיר .וְ חַ ָּדאן (ס''א וחזאן) ָּת ִדירְ ,דלָּא הֲ וִ י הָּ כִ י
סּוט ָּרא
ורא ,בְ ג' גְ וָּ ונֵי ,וְ לָּא הֲ וָּ ה ָּת ִדיר פְ ִקיחָּ א (ס''א דליה גבינא) ְדלֵית ג ְַבהָּ נָּא ְ
לְ תַ ָּתָאהִ ,דכְ לִ ילָּן בְ סּומָּ ָּקא ּובְ אּוכָּמָּ א ּובְ ִחּוָּ ָּ
ישן יְ ָּי.
עּורה לָּמָּ ה ִת ַ
(ס''א כליה גביני סודרא) (ס''א דליה עיניה בגביני דמכסאן) עַ ל עֵ ינָּא .וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב( ,תהלים מד) ָּ
(מלכים ב יט) פְ ַקח יְ ָּי עֵ ינֶיָך.
סּומ ָּקא ,וְ סּומָּ ָּקא
כַד ִא ְתפְ ַקחִ ,אית לְ מַ אן ְד ִא ְתפְ ַקח לְ טָּ בּ .ולְ מַ אן ְדלָּא ִא ְתפְ ַקח לְ טָּ ב .וַ וי לְ מַ אן ְד ִא ְתפְ ַקח וְ עֵ ינָּא ִא ְתע ֲָּרב בְ ָּ
ורי.
ּומ ַכ ְסיָּא עֵ ינָּא .מַ אן יִ ְש ְתזִ יב ִמנֵיּה .אֲ בָּ ל עַ ִתיק יו ִֹמין ,טָּ בָּ א ְדעֵ ינָּאִ .חּוָּ ור בְ ג ֹו ִחּוָּ ורִ .חּוָּ ור ְדכָּ לִ יל כָּל ִחּוָּ ֵ
ִא ְתחֲ זֵ י לָּקֳ בְ לֵיּהְ ,
זַ כָָּאה חּול ֵָּקיּה ,לְ מַ אן ְדיִ ְשגַח עִ לָּוִ יּה ,חַ ד ִחּוָּ ור ִמנַיְ יהּו .וְ עַ ל ָּדא וַ ַדאי כְ ִתיב טוֹב עַ יִ ן הּוא יְ בו ָֹּרְךּ .וכְ ִתיב (ישעיה ב) בֵ ית ַי ֲעקֹב
לְ כּו וְ נֵלְ כָּה בְ אוֹר יְ ָּי.
יקא סָּ ִתים ִמ ֹכלָּא ,וְ לָּא ִמ ְתפְ ַרש בְ או ַֹריְ יתָּ א ,בַ ר ִמן אֲ תָּ ר חַ דְ ,דאוֹמֵ י זְ עֵ יר אַ פִ ין לְ ַאבְ ָּרהָּ ם,
תָּ אנָּא( ,עם כל דא) ְשמֵ יּה ְדעַ ִת ָּ
ִדכְ ִתיב( ,בראשית כב) בִ י נ ְִשבַ עְ ִתי נְאֻּ ם יְ ָּי .נְאֻּ ם ִדזְ עֵ יר אַ פִ יןּ .וכְ ִתיב( ,בראשית מח) בְ ָך יְ בָּ ֵרְך יִ ְש ָּראֵ ל ,יִ ְש ָּר ֵאל ִדלְ עֵ ילָּא.
ּוכְ ִתיב (ישעיה מט) יִ ְש ָּראֵ ל אֲ שֶ ר בְ ָך אֶ ְתפָּ ָאר ,לְ יִ ְש ָּראֵ ל ָּקָאמַ ר ָּדא .וְ תָּ נֵינָּן עַ ִתיק יו ִֹמין אֲ מָּ ר ֹו וְ הַ אי וְ הַ אי ַשפִ יר.
הּודה ,קּום
תַ נְ יָּא ,כְ ִתיב (דניאל ז) חָּ זֵ ה הֲ וִ ית עַ ד ִדי כ ְָּרסָּ וָּ ון ְר ִמיו וְ עַ ִתיק יו ִֹמין יְ ִתיב .כ ְָּר ָּסוָּ ון ְר ִמיו ,מַ אן הּואָ .אמַ ר לְ ַר ִבי יְ ָּ
ַאת ִקין כ ְָּר ְסיָּיא ָּדא.
בְ ִקיּומָּ ְך וְ ְ
הּודה ,כְ ִתיב (דניאל ז) כו ְֹר ְסיֵיּה ְשבִ יבִ ין ִדינּור .וְ עַ ִתיק יו ִֹמין יְ ִתיב עַ ל הַ אי כ ְֻּר ְסיָּיא .מַ אי טַ עְ מָּ אְ .דתַ נְ יָּא ִאי
ָאמַ ר ִרבִ י יְ ָּ
כּור ְסיָּיא .כַד יְ ִתיב עַ ִתיק יו ִֹמין עָּ לֵיּה
עַ ִתיק יו ִֹמין לָּא י ִָּתיב עַ ל הַ אי כ ְָּר ְסיָּיא ,לָּא יָּכִ יל לְ ִא ְת ַקיְ ימָּ א עָּ לְ מָּ אִ ,מ ַּקמֵ י הַ הּוא ְ
כּור ְסיָּיא ַאחֲ ָּרא,
ידנָּא ְדנ ִָּטיל ֵמהַ אי כ ְֻּר ְסיָּיא ,וְ י ִָּתיב עַ ל ְ
כּור ְסיָּיאּ ,ומַ אן ְד ָּרכִ יב שַ לִ יט .בְ עִ ָּ
לְ כַפְ יָּיא (ס''א אתכפייא) לְ הַ הּוא ְ
ָארחָּ ְך,
הּודה ,יִ ְת ְת ַּקן ְ
כּור ְסיָּיא ַק ְדמָּ ָאה ְר ִמיּוְ ,דלָּא שַ לְ טָּ א אֶ לָּא ִאיהּו ְד ָּרכִ יב בֵ יּה עַ ִתיק יו ִֹמיןָ .אמַ ר ִר ִבי ִש ְמעוֹן לְ ִרבִ י יְ ָּ
ְ
וְ יֵיתֵ י בָּ ְך מֵ עַ ִתיק יו ִֹמין.
וְ ָּתא חֲ זֵ י כְ ִתיב (ישעיה מא) אֲ נִי יְ ָּי ִראשוֹן וְ אֶ ת ַאחֲ ר ֹונִים אֲ נִ י הּואֹ .כלָּא הּוא ,וְ הּוא סָּ ִתים ִמכָּל ִס ְטרוֹי( .בהאי) חו ָֹּטמָּ א.
תָּ אנָּא ,בְ חוֹטָּ מָּ א ִא ְש ְתמו ַֹדע פַ ְרצּופָּ א.
נּוקבָּ א חַ יִ ין ְדחַ יִ ין .הַ אי חו ָֹּטמָּ א .הּוא
נּוקבָּ א חַ יִ יןּ ,ומֵ חַ ד ְ
אריּה ְדח ֹוטָּ מָּ א מֵ חַ ד ְ
יקא ,לִ זְ עֵ יר אַ פִ יןָּ .דא מָּ ֵ
וְ תָּ א חֲ זֵ י מַ ה בֵ ין עַ ִת ָּ
פַ ְר ַד ְש ָּקאְ ,דבֵ יּה נ ִָּשיב רּוחָּ א ְדחַ יֵי ,לִ זְ עֵ יר אַ פִ ין .וְ ָּק ֵרינָּן לֵיּה ְסלִ יחָּ ה .וְ הּוא נַחַ ת רּוחַ ִ ,א ְתבַ ְסמּותָּ א ְדרּוחָּ א.
נּוקבֵ י ,חַ ד רּוחָּ א נָּפִ יק לִ זְ עֵ יר אַ פִ ין .לְ אַ ְתעָּ ָּרא (ס''א חיין מכל סטרין ,חירו מכל סטרי ,חיין
ְדרּוחָּ א ְדנָּפִ יק (מהכא) מֵ ִאינּון ְ
נּוקבָּ אִ ,א ְתעַ ר וְ נָּפִ יק
דחיין) לֵיּה בְ גִ נְ ָּתא ְדעֵ ֶדן .וְ חַ ד רּוחָּ א ְדחַ יֵיְ ,דבֵ יּה זַ ִמין לְ זַ מָּ נָּא לִ בְ ֵריּה ְד ָּדוִ ד ,לְ ִמנ ְַדע חָּ כְ ְמ ָּתאּ .ומֵ הַ הּוא ְ
רּוחָּ א ִממוֹחָּ א ְס ִתימָּ אה ,וְ זַ ִמין לְ אַ ְש ָּרָאה עַ ל מַ לְ כָּא ְמ ִשיחָּ אִ ,דכְ ִתיב( ,ישעיה יא) וְ נָּחָּ ה עָּ לָּיו רּוחַ יְ ָּי רּוחַ חָּ כְ ָּמה ּובִ ינָּה רּוחַ
ַאמ ֵרינָּן .אֲ מַ אי ְתלַת .קּום ִרבִ י יו ֵֹסי בְ ִקיּומָּ ְך.
רּוחין ,וְ הָּ א רּוחָּ א חֲ ָּדא ְ
בּורה רּוחַ ַדעַ ת וְ יִ ְרַאת יְ ָּי .הָּ א הָּ כָּא ד' ִ
עֵ צָּ ה ּוגְ ָּ
ֵימרּון חַ ד לְ חַ ד ,אֲ לִ יף לִ י חָּ כְ ְמתָּ אִ ,דכְ ִתיב( ,ירמיה לא) וְ ֹלא יְ ל ְַמדּו עוֹד
ָּקם ִרבִ י יוֹסֵ י וְ ָאמַ ר .בְ יוֹמוֹי ְדמַ לְ כָּא ְמ ִשיחָּ א ,לָּא י ְ
ִאיש אֶ ת ֵרעֵ הּו וְ גוֹ' ,כִ י ֻּכלָּם י ְֵדעּו או ִֹתי לְ ִמ ְּקטַ נָּם וְ עַ ד גְ ד ֹולָּםּ .ובְ הַ הּוא זִ ְמנָּא ,יִ ְתעַ ר עַ ִתיק יו ִֹמין ,רּוחָּ א ְדנָּפִ יק ִממוֹחָּ א
ישין ִדזְ עֵ יר ַאפִ ין.
רּוחין ִדלְ ַת ָּתא יִ ְתעֲרּון עִ מֵ יּהּ .ומַ אן ִאינּוןִ .אינּון (תרין) כִ ְת ִרין ַק ִד ִ
ְס ִתימָּ אה ְד ֹכלָּא ,וְ כַד יִ ְשלוֹף ָּדא ,כָּל ִ
רּוחין ַאחֲ ָּרנִיןְ ,דיַהֲ בֵ י (ס''א דהכי) ִאינּון (ס''א שיתא רוחין ,ג' רוחין אינון דכללינן תלת אחרנין) ִדכְ ִתיב
וְ ִאינּון ִשיתָּ א ִ
בּורה רּוחַ ַדעַ ת וְ יִ ְרַאת יְ ָּי.
רּוחַ חָּ כְ מָּ ה ּובִ ינָּה רּוחַ עֵ צָּ ה ּוגְ ָּ
ְדתָּ נֵינָּן ,כְ ִתיב (דברי הימים א כט) וַ יֵשֶ ב ְשלמֹה עַ ל כִ סֵ א יְ יָּּ .וכְ ִתיב (מלכים א י) ֵשש מַ עֲלוֹת לַכִ סֵ אּ .ו ַמלְ כָּא ְמ ִשיחָּ א זַ ִמין
לְ מֵ יתַ ב בְ ִשבְ עָּ הִ .שיתָּ א ִאינּון וְ רּוחָּ א ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ְדעָּ לַיְ יהּו ,הָּ א ִשבְ עָּ ה .כְ ָּמה ְד ִא ְתמַ ר( .ג' רוחי אינון דכללינן ג' אחרנין)
ָאמַ ר לֵיּה ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,רּוחֲ ָך יָּנּוח לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י.
ַארבַ ע
ַארבַ ע רּוחֵ י עָּ לְ מָּ א ,מַ אי עַ בְ ֵדי הָּ כָּאֶ .אלָּא ְ
ַארבַ ע רּוחוֹת ב ִֹאי הָּ רּוחַ וְ גוֹ' .וְ כִ י ְ
ָּתא חֲ זֵ י ,כְ ִתיב (יחזקאל לז) כֹה ָאמַ ר יְ ָּי מֵ ְ
ַארבַ ע ,וְ הָּ כִ י הֲ ווְֹ .ד ַכד יִ פּוק ָּדא ,נָּפְ ִקין עִ ֵמיּה ְתלָּתָּ אִ ,דכְ לִ ילָּן בְ ג ֹו ְתל ָָּּתא
יקא ְס ִתימָּ א ְ
רּוחֵ י יִ ְתעֲרּון .ג' ִאינּון .וְ רּוחָּ א ְדעַ ִת ָּ
ַאחֲ ָּרנִ ין.
ַארבַ ע רּוחוֹת ב ִֹאי לָּא כְ ִתיב
ַארבַ ע רּוחוֹת ב ִֹאי הָּ רּוחַ ְ .
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא לְ אַ פָּ ָּקא חַ ד רּוחָּ א ְד ָּכלִ יל ִמכֻּלְ הּוִ .דכְ ִתיב מֵ ְ
וְ זַ ִמין ְ
ַארבַ ע רּוחוֹת ב ִֹאיּ .ובְ יוֹמֵ י ְדמַ לְ כָּ א ְמ ִשיחָּ א ,לָּא יִ ְצטָּ ְרכּון לְ מֵ ילַף חַ ד לְ חַ דְ ,דהָּ א רּוחָּ א ִדלְ הוֹן ְדכָּ לִ יל ִמכָּ ל
כָּאן ,אֶ לָּא מֵ ְ
ַארבַ ע
בּורה (רוח) ַדעַ ת וְ יִ ְרַאת יְ ָּיִ .מּׁשּום רּוחָּ א ִדכְ לִ ילָּא ִמכָּל רּוחֵ י .בְ גִ ין כְָּך כְ ִתיב ,מֵ ְ
רּוחין .יְ ִדיעַ ֹכלָּא .חָּ כְ מָּ ה ּובִ ינָּה עֵ צָּ ה ּוגְ ָּ
ִ
יקיןְ ,דנָּפִ יק
יקא ְדעַ ִת ִ
ַארבַ ע ִדכְ לִ ילָּן בְ ִשבְ עָּ ה ַד ְרגִ ין עִ ל ִָּאין ְדַאמָּ ָּרן .וְ תָּ אנָּאְ ,דכֻּלְ הּו כְ לִ ילָּן בְ הַ אי רּוחָּ א ְדעַ ִת ָּ
רּוחוֹתְ ,ד ִאינּון ְ
נּוקבָּ א ְדחוֹטָּ מָּ א.
ִממוֹחָּ א ְס ִתימָּ אה לְ ְ
וְ ָּתא חֲ זֵ י ,מַ ה בֵ ין חוֹטָּ מָּ א לְ חוֹטָּ מָּ א .חוֹטָּ מָּ א ְדעַ ִתיק יו ִֹמין חַ יִ ין ִמכָּל ִס ְטרוֹי .חוֹטָּ מָּ א ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,כְ ִתיב( ,שמואל ב כב)

עָּ לָּה עָּ ָּשן בְ אַ פ ֹו וְ אֵ ש ִמפִ יו תֹאכֵל וְ גוֹ' .עָּ לָּה עָּ שָּ ן בְ אַ פ ֹוּ ,ומֵ הַ הּוא עָּ ָּשן ָּדלִ יק נּור ,כַד סָּ לִ יק ְת ָּננָּא לְ בָּ תַ ר .גֶחָּ לִ ים בָּ עֲרּו ִמ ֶמנּו.
מַ הּו ִממֶ נּו (ג' נוסחי) .מֵ אוֹת ֹו עָּ שָּ ן .מֵ הַ הּוא חוֹטָּ מָּ א ,מֵ הַ הּוא אֶ ּׁשָּ א.
תָּ א ָּנא ,כַד הֲ וָּ ה ַרב הַ ְמנּונָּא סָּ בָּ א בָּ עֵ י לְ צַ לָָּאה ְצלוֹתֵ יּהָ ,אמַ ר לְ בַ עַ ל הַ חוֹטֶ ם אֲ נִי ִמ ְתפַ לֵל ,לְ בַ עַ ל הַ חוֹטֶ ם אֲ נִי ִמ ְתחַ נֵן .וְ הַ יְ ינּו
ּות ִהל ִָּתי אֶ חטָּ ם לְָּך ,הַ אי ְק ָּרא לְ עַ ִתיק יו ִֹמין אֲ מָּ רוֹ.
ִדכְ ִתיב( ,ישעיה מח) ְ
תּושבַ ְח ָּתא
ָּתנָּא ,או ְֹרכָּא ְדחוֹטָּ מָּ אְ ,תלַת ְמָאה וע''ה עָּ לְ ִמיןִ ,א ְתמַ לְ יָּין ִמן הַ הּוא חוֹטָּ מָּ א .וְ כֻּלְ הּו ִמ ְת ַדבְ ִקן בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין .הַ אי ְ
ְד ִתּקּונָּא ְדחוֹטָּ מָּ א הּוא .וְ כָּל ִתּקּונֵי ְדעַ ִתיק יו ִֹמיןִ ,א ְתחָּ זּון וְ לָּא ִא ְתחָּ זּוןִ ,א ְתחָּ זּון לְ מָּ א ֵרי ִמ ִדין ,וְ לָּא ִא ְתחָּ זּון לְ ֹכלָּא.
ּוס ִתימָּ א (נ''א טמיר וסתים)
ירא ְ
ישאְ ,ט ִמ ָּ
ירא עִ לָָּאהְ ,דסָּ בָּ א ַק ִד ָּ
יקנָּא י ִַּק ָּ
פָּ תַ ח ַרבִ י ִש ְמעוֹן וְ ָאמַ ר ,וַ וי מַ אן ְדאו ִֹשיט יְ דוֹי בְ ִד ְ
יקנָּא ְד ִהיא
יקנָּא ְדלָּא י ְַדעִ ין עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאיןִ .ד ְ
יקנָּא ְדסָּ ִתים וְ י ִַּקיר ִמכָּ ל ִתּקּונוֹיִ .ד ְ
תּושבַ ְח ָּתאִ .ד ְ
יקנָּא ְדהַ ִהיא ְ
ִמ ֹכלָּא ִד ְ
יקנָּא ְד ִהיא ַתלְ יָּיא בְ ַשעֲרוֹי עַ ד
יקנָּא ְדלָּא הֲ וִ י בַ ר נָּש נְבִ יָאה וְ ַק ִדישָּ א ְדיִ ְק ַרב לְ מֵ חֱ ֵמי לֵיּהִ .ד ְ
תּושבָּ ִחיןִ .ד ְ
תּושבַ ְח ָּתא ְד ָּכל ְ
ְ
נּותא ְד ֹכלָּא.
ימ ָּ
ימנּותָּ א ִד ְמהֵ ְ
ירא ִד ְט ִמ ִיריןְ .מהֵ ְ
ירא ְדי ִַּק ִיריןְ .ט ִמ ָּ
ורא כְ תַ לְ גָּא י ִַּק ָּ
בּורא ְדלִ בָּ אִ .חּוָּ ָּ
טַ ָּ
ישא ,וְ נ ִָּחית וְ ָּסלִ יק
אּודנוֹי ,וְ נ ִָּחית ס ֹוחֲ ָּרנֵיּה ְדפּומָּ א ַק ִד ָּ
ימנּותָּ א ְד ֹכלָּא ,נָּפִ יק מֵ ְ
יקנָּא ְמהֵ ְ
תָּ אנָּא ,בִ ְצ ִניעּותָּ א ְד ִספְ ָּראְ ,דהַ אי ִד ְ
ירא (ס''א דבדיקניה) .וְ נ ִָּחית (ס''א חוורא יקירא דדיקניה נחית)
ורא ְדי ִַּק ָּ
בּוסמָּ א טָּ בָּ אִ ,חּוָּ ָּ
וְ חָּ פֵ י ,בְ תַ ְקרּובְ ָּתא (סגי) ְד ְ
יראְ ,מהֵ ימָּ ָּנא ְשלֵימָּ אְ ,דנַגְ ִדין בֵ יּה י''ג נְבִ יעִ ין ,מַ בּועִ ין ִד ְמ ַשח ְרבּות טָּ בָּ אִ ,ב ְתלַת
יקנָּא י ִַּק ָּ
בּורא .הּוא ִד ְ
בְ ִשּקּולָּא ,וְ חָּ פֵ י עַ ד טַ ָּ
עֲשַ ר ִתּקּונִ ין ִמ ְת ַת ְּקנָּא.
אּודנוֹי ,וְ נ ִָּחית
ישיּהְ ,דסָּ לִ יק ְב ִתּקּונ ֹוי לְ עֵ ילָּא מֵ ְ
ארי מֵ הַ הּוא ִתּקּונָּא ִד ְשעַ ר ֵר ֵ
ִתּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאהִ .מ ְת ַת ֵּקן שַ ע ֲָּרא ִמלְ עֵ ילָּא ,וְ שָּ ִ
אּוד ִנין ,בְ חַ ד חּוטָּ א בְ ִשּקּולָּא טָּ בָּ א ,עַ ד ֵרישָּ א ְדפּומָּ א.
ִמ ַּקמֵ י פִ ְתחָּ א ְד ְ
ִתּקּונָּא ִתנְ יָּינָּאִ .מ ְת ָּת ַּקן שַ ע ֲָּרא מֵ ֵרישָּ א ְדפּומָּ א( ,וסליק) עַ ד ֵרישָּ א ַאחֲ ָּרא ְדפּומָּ אְ ,ב ִתּקּונָּא ָּש ִקיל.
נּוק ִבין ,נָּפִ יק חַ ד או ְֹרחָּ א ,וְ ַשע ֲָּרא ִא ְתפְ סַ ק
ִתּקּונָּא ְתלִ יתָּ ָאה .מֵ אֶ ְמצָּ עִ יתָּ א ִד ְתחוֹת (ס''א דהאי) חוֹטָּ מָּ אִ ,מ ְתחוֹת ְת ֵרין ְ
ָארחָּ אּ ,ומַ לְ יָּא מֵ הַ אי גִ יסָּ אּ ,ומֵ הַ אי גִ יסָּ א ַשע ֲָּראְ ,מ ִתּקּונָּא ְשלִ ים סוֹחֲ ָּרנֵיּה ְדהַ הּוא או ְֹרחָּ א.
בְ הַ הּוא ְ
ִתּקּונָּא ְרבִ יעָּ ָאהִ .מ ְת ָּת ַּקן שַ ע ֲָּרא (ונחית) ְתחוֹת פּומָּ א ,מֵ ֵרישָּ א חֲ ָּדא לְ ֵרישָּ א חֲ ָּדא ,בְ ִתּקּונָּא ְשלִ ים.
ימין עַ ל פּומָּ אִ ,מכָּאן
ָארחָּ א ִדלְ עֵ ילָּא ,וְ ִאלֵין ְת ֵרין ָא ְר ִחין ְר ִש ִ
ָארחָּ א ַאחֲ ָּרא ,בְ ִשּקּולָּא ְד ְ
ִתּקּונָּא חֲ ִמישָּ ָאהְ .תחוֹת פּומָּ א נָּפִ יק ְ
ִמכָּאן.
ישא
בּוסמָּ א טָּ בָּ א ,עַ ד ֵר ָּ
רּוב ָּתא ְד ְ
ִתּקּונָּא ְש ִתיתָּ ָאהִ .מ ְת ַת ֵּקן שַ ע ֲָּרא ,וְ סָּ לִ יק וְ נָּפִ יק ִמלְ ַרע לְ עֵ יל לְ ֵרישָּ א ְדפּומָּ א .וְ חָּ פֵ י ַת ְק ְ
ְדפּומָּ א ִדלְ עֵ ילָּא .וְ נ ִָּחית ַשע ֲָּרא לְ ֵרישָּ א ְדפִ ְתחָּ א ְדאו ְֹרחָּ א ַת ָּתָאה ְדפּומָּ א.
ירן וְ יָָּאן לְ ֵמחזֵ י .בְ גִ ינֵיהוֹן ִא ְת ְקיָּים
בּוסמָּ א טָּ בָּ אַ ,שפִ ָּ
פּוחין ,בְ תַ ְקרּובְ ָּתא ְד ְ
ִתּקּונָּא ְשבִ יעָּ ָאה .פָּ ִסיק ַשע ֲָּרא ,וְ ִא ְתחָּ זְ ן ְת ֵרין ַת ִ
עָּ לְ מָּ א ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,משלי טז) בְ אוֹר פְ נֵי מֶ לְֶך חַ יִ ים.
בּורא.
יקנָּא ,וְ תַ לְ יָּין בְ ִשּקּולָּא עַ ד טַ ָּ
ִתּקּונָּא ְת ִמינָָּאה .נָּפִ יק חַ ד חּוטָּ א ְדשַ עְ ֵרי סוֹחֲ ָּרנֵי ְד ִד ְ
יקנָּא ,עִ ם ִאינּון שַ עְ ֵרי ְדתַ לְ יָּין בְ ִשּקּו ָּלא( ,דתליין) וְ לָּא נַפְ ֵקי ָּדא ִמן ָּדא.
ּומ ְתעָּ ְרבִ ין שַ עְ ֵרי ִד ְ
ִתּקּונָּא ְת ִשיעָּ ָאהִ .מ ְתעָּ ֵרי ִ
יקנָּא.
יקנָּא .וְ חַ פְ יָּין בִ גְ ר ֹונָּא ְתחוֹת ִד ְ
ירָאה( .מתערבין) נ ְַח ִתין ַשעְ ֵרי ְתחוֹת ִד ְ
ִתּקּונָּא ע ֲִש ָּ
יעּורא ְשלִ ים.
ּומ ְתשַ עְ ָּרן בְ ִש ָּ
ְתלֵיסָּ ר ִתּקּונִ יןְ .דלָּא נָּפְ ִקין ִנימָּ א ִמן נִ ימָּ אִ ,
ִתּקּונָּא ְת ֵריסָּ רְ .דלָּא ַתלְ יָּין ַשעְ ֵרי עַ ל פּומָּ אּ ,ופּומָּ א ִא ְתפְ נֵי ִמכָּל ִס ְטרוֹי .וְ יָָּאן ַשעְ ֵרי ְסחוֹר ְסחוֹר לֵיּה.
בּורא .לָּא ִא ְתחֲ זֵ י
יראְ .מחַ פְ יָּין עַ ד טַ ָּ
יק ָּרא ַשפִ ָּ
יק ָּרא יָָּאה ,בִ ָּ
ּומכָּאן ,בִ ָּ
יקנָּאִ ,מ ָּכאן ִ
ִתּקּונָּא ְתלֵיסַ רְ .דתַ לְ יָּין שַ עַ ָּרן בִ ְתחוֹת ִד ְ
ּומחַ זְ יָּין חֵ דּו
פּוחין שַ פִ ִירין ִחּוָּ ִוריןְ ,דמַ פִ ִקין חַ יִ ין לְ עָּ לְ מָּ אְ ,
בּוסמָּ א ,בַ ר ִאינּון ַת ִ
(ס''א לאתחזאה) ִמכָּל ַא ְנפֵ י ַת ְקרּובָּ א ְד ְ
לִ זְ עֵ יר אַ פִ ין.
בִ ְתלֵיסָּ ר ִתּקּונִ ין ִאלֵין ,נַגְ ִדין וְ נָּפְ ִקין ְתלֵיסַ ר מַ בּועִ ין ִד ְמשַ ח ְרבּות ,וְ נַגְ ִדין לְ כָּל ִאינּון ִדלְ ַת ָּתאּ .ונ ְִה ִרין ְבהַ הּוא ִמ ְשחָּ א.
יראְ ,ס ִתימָּ ָאה ְד ֹכלָּאְ ,דעַ ִתיק
יקנָּא י ִַּק ָּ
יחין מֵ הַ הּוא ִמ ְשחָּ אְ ,דבִ ְתלֵיסָּ ר ִתּקּונִ ין ִאלֵין .בִ ְתלֵיסָּ ר ִתּקּונִ ין ִאלֵין ִא ְת ְר ִשים ִד ְ
ּומ ִש ִ
ְ
שּושן ְד ִא ְש ַתכְ חָּ ן לְ תַ ָּתא,
ירן ְדַא ְנפוֹי ,נ ְִה ִירין ַא ְנפוֹי ִדזְ עֵ יר ַאנְפִ ין ,וְ כָּ ל ִחיּוָּ ור (ס''א חיזור) וְ ָּ
פּוחין שַ פִ ָּ
יקיןִ .מ ְת ֵרי ַת ִ
ְדעַ ִת ִ
יקנָּא בְ ִתּקּונוֹיִ ,א ְת ְק ֵרי
יקנָּאּ ,ובִ ְשלֵימּות ִד ְ
ּומ ְתלַהֲ ִטין מֵ הַ הּוא נְ הו ָֹּרא ִדלְ עֵ ילָּאִ .תּקּונִ ין ְתלֵיסַ ר ִאלֵיןִ ,א ְש ְתכָּ חּו בְ ִד ְ
נְה ִירין ִ
ִ
ימנּותָּ א.
יקנֵיּהָּ ,תלֵי בֵ יּה ְמהֵ ְ
בַ ר נָּש נֶאֱ מָּ ןְ .דכָּל ְדחָּ מֵ י ִד ְ
ּומ ְתפַ ְתחֵ י
ירא ,בִ ְשבִ יעָּ ָאה (מנהון) ִמ ְש ַתכְ חֵ י ְבעָּ לְ מָּ אִ ,
יקנָּא י ִַּק ָּ
תָּ אנָּא בִ ְצנִ יעּותָּ א ְד ִספְ ָּראְ ,תלֵיסַ ר ִתּקּו ִנין ִאלֵין ְדתַ לְ יָּין בְ ִד ְ
יקנָּא .הַ אי בַ אֲ ִריְך אַ פִ ין .בִ זְ עֵ יר ַאפִ ין
בִ ְתלֵיסָּ ר ַת ְרעֵ י ְד ַרחֲ מֵ יּ .ומַ אן ְדאו ִֹשיט יְ ֵדיּה לְ אּומָּ ָאה ,כְ מַ אן ְדאוֹמֵ י בִ ְתלֵיסָּ ר ִתּקּונֵי ִד ְ
ישא הֵ יאַ ְך יִ ְת ַת ְּקנּון.
בְ כַמָּ הָ .אמַ ר לְ ִרבִ י יִ ְצחָּ ק ,קּום בְ ִקיּומָּ ְך ,וְ סַ לְ סֵ ל בְ סַ לְ ְסלָּא ְד ִתּקּונָּא ְדמַ לְ כָּא (ס''א בדיקנא) ַק ִד ָּ
ָּקם ִרבִ י יִ ְצחָּ ק ,פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר( ,מיכה ז) ִמי אֵ ל ָּכמוָֹך נוֹשֵ א עָּ וֹן וְ גוֹ' ,יָּשּוב יְ ַרחֲ מֵ נּו וְ ג ֹו'ִ ,ת ֵתן אֱ מֶ ת לְ ַי ֲעקֹב וְ גוֹ'ָּ .תאנָּאְ ,תלֵיסַ ר
יקא
ישא ,עַ ִת ָּ
יקנָּא ַק ִד ָּ
ְמכִ ילִ ין ִא ְתחָּ זּון הָּ כָּא ,וְ כֻּלְ הּו נָּפְ ִקין ִמ ְתלֵיסַ ר מַ בּועִ ין ִד ְמשַ ח ְרבּות ְד ִתיּקּונֵי (דף קל''א ע''ב) ִד ְ
יקנָּא טָּ ִמיר וְ סָּ ִתים ,טָּ ִמיר וְ לָּא ָּט ִמיר .סָּ ִתים וְ לָּא סָּ ִתים .בְ ִתּקּונוֹי יְ ִדיעַ וְ לָּא
ירא ִד ְט ִמ ִיריןָּ .תנָּאִ ,תּקּונָּא ְד ִד ְ
יקיןְ .ט ִמ ָּ
ְדעַ ִת ִ
יְ ִדיעַ .
ַאת ְקנָּא,
יקנָּא לְ ְ
ימין ְד ִד ְ
ִתּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאה .הָּ א תָּ נֵינָּןְ ,דכָּל שַ ע ֲָּרא וְ שַ ע ֲָּרא וְ ָּכל ִנימָּ א וְ נִ ימָּ א לָּא ִמ ְת ַדבְ ָּקא לְ חֲ בֵ ְר ָּתה .וְ ָּשאֲ רּו נִ ִ
ְמ ִתּקּונָּא ִד ְשעַ ר ֵרישָּ א.
ִימא ִא ְתכְ לָּלּו( ,ס''א בחד מתקלא
ירא עִ לָָּאה ,בְ חַ ד נ ָּ
יקנָּא י ִַּק ָּ
ימין ְד ִד ְ
ימין ִד ְשעַ ר ֵרישָּ א ,וְ נִ ִ
הָּ כָּא ִאית לְ ִא ְס ַתכְ לָּאִ ,אי ָּכל נִ ִ
ישא
יקנָּא לָּא אֲ ִריכִ ין כּולֵי הַ אי ,וְ ַק ְשיָּין .וְ ִאלֵין ְד ֵר ָּ
ִימין ְד ִד ְ
אתקלו) אֲ מַ אי ִאלֵין אֲ ִריכִ ין ,וְ ִאלֵין לָּא אֲ ִריכִ ין .אֲ מַ אי (ק''מ) נ ִ
לָּא ַק ְשיָּין ,אֶ לָּא ְשעִ יעִ ין.
ישא (ד''א מרישא) ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,מֵ הַ הּוא
יקנָּאְ .ד ֵרישָּ א אֲ ִריכִ ין עַ ל כ ְַתפִ ין ,לְ מֵ יגַד לְ ֵר ָּ
ישא וְ ִד ְ
ימין ְש ִקילִ ין ְד ֵר ָּ
אֶ לָּא ,כָּל נִ ִ
ְמ ִשיכָּא ְדמוֹחָּ א ,לְ מוֹחָּ א ִדילֵיּהּ .ובְ גִ ינֵי ַכְך לָּא הֲ ו ֹו ַק ְשיָּין .וְ עַ ל ָּדא ִא ְתחָּ זּון לְ מֶ הֱ וִ י ְרכִ יכֵי.
ישיּה סֵ יפֵ יּה,
תָּ אנָּא ,מַ אי ִדכְ ִתיב( ,משלי א) חָּ כְ מוֹת בַ חּוץ ָּת ֹרנָּהּ .ולְ בַ סוֹף כְ ִתיב ,בָּ ְרחוֹבוֹת ִת ֵתן ק ֹולָּּה .הַ אי ְק ָּרא לָּאו ֵר ֵ
ימין.
וְ לָּאו סֵ יפֵ יּה ֵרישֵ יּה .אֶ לָּא חָּ כְ מוֹת בַ חּוץ ָּת ֹרנָּה ,כַד נָּגִ יד ִממוֹחָּ א ְס ִתימָּ אה ַדאֲ ִריְך אַ פִ ין ,לְ מוֹחָּ א ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,בְ ִאינּון נִ ִ
כְ ִאלּו ִמ ְתחַ בְ ָּראן לְ בַ רְ ,ת ֵרין מו ִֹחין ,וְ ִא ְתעָּ בִ יד חַ ד מוֹחָּ א ,בְ גִ ין ְדלֵית ִקיּומָּ א לְ מוֹחָּ א ַת ָּתָאה ,אֶ לָּא בְ ִקיּומָּ א ְדמוֹחָּ א עִ לָָּאה.

וְ כַד נָּגִ יד מֵ הַ אי לְ הַ אי ,כְ ִתיב ִת ֵתן ק ֹולָּּה חַ ד.
ימין (כאלו מתחבראן לבר תרין מוחין ואתעביד חד מוחא באינון נימין) ִאינּון לָּא
ּובְ גִ ין ְדנָּגִ יד ִממוֹחָּ א לְ מוֹחָּ א בְ ִאינּון נִ ִ
ישין ,לָּא נָּגִ יד חָּ כְ ְמתָּ א לְ מוֹחָּ א בְ הוֹןְ .בגִ ינֵי כְַך ,לֵית חָּ כְ ְמתָּ א
ישין .מַ אי טַ עְ מָּ אִ .מּׁשּום ְד ִאי ִא ְש ַתכְ חּו ְק ִש ִ
ִא ְש ְתכָּחּו ְק ִש ִ
ארי ְדרּוגְ זָּ אִ .דכְ ִתיב( ,קהלת ט) ִדבְ ֵרי חֲ ָּכ ִמים בְ נַחַ ת נ ְִשמָּ עִ יםּ .ומֵ הָּ כָּ א
נָּפְ ָּקא ִמבַ ר נָּש ְד ִאיהּו ְק ִשישָּ א (ס''א קשיא) ּומָּ ֵ
אוֹלִ יפְ נָּא ,מַ אן ְדשַ עְ רוֹי ְד ֵרישֵ יּה ְק ִשישָּ ן ,לָּאו חָּ כְ ְמתָּ א ִמ ְתי ְַּׁשבָּ א עִ מֵ יּה.
ּובגִ ין ָּדא לָּא
וְ עַ ל ָּדא ִאינּון אֲ ִריכֵי ,לְ מֵ יתֵ י תוֹעַ לְ ָּתא לְ ֹכלָּא .מַ אי לְ ֹכלָּא .לְ מֵ יעַ ל עַ ל חּוטָּ א ְד ִש ְד ָּרהְ ,ד ִמ ְת ַש ְקיָּין ִמן מוֹחָּ אְ .
יקנָּאִ ,מּׁשּום ְדלָּא
אּודנִ ין לַאֲ חוֹרוֹי ,וְ לָּא ָּתלֵי עַ ל ִד ְ
יקנָּאְ .דשַ ע ֲָּרא ְד ֵרישָּ א ָּתלֵי וְ סָּ לִ יק עַ ל ְ
ָּתלֵי שַ ע ֲָּרא ְד ֵרישָּ א עַ ל שַ ע ֲָּרא ְד ִד ְ
ָארחַ יְ יהּו.
ִא ְצ ְט ִריְך לְ ִא ְתעָּ ְרבָּ א ִאלֵין בְ ִאלֵיןְ .דכֻּלְ הּו ִמ ְתפָּ ְרשָּ ן בְ ְ
ישאֵ י כֻּלְ הּו .מַ אי טַ עְ ָּמא.
יקנָּא ְק ִש ָּ
ורי כְ תַ לְ גָּא .וְ תָּ אנָּאִ ,אי ְנהּו ְד ִד ְ
יקנָּא ,כֻּלְ הּו ִחּוָּ ֵ
ישא ,בֵ ין ְד ִד ְ
תָּ אנָּא ,כֻּלְ הּו שַ עְ ֵרי בֵ ין ְד ֵר ָּ
אּודנוֹי
יקין .וַ הֲ נֵי ְמכִ ילָּן ִמ ַּקמֵ י ְ
ִמּׁשּום ְד ִאינּון ַת ִּקיפָּ א ְדתַ ִּקיפִ ין ,לְ ַאחֲ ִסין (נ''א לאחתא) ִאינּון י''ג ְמכִ ילָּןֵ ,מעַ ִתיק ְדעַ ִת ִ
שַ ְריָּין ,וַ הֲ נֵי ְמכִ ילָּן ְס ִתימָּ ן ִאינּוןְ .דלָּא יִ ְתעָּ ְרבּון בְ ַאחֲ ָּרנִין( .דאתחסינו לתתא והכי תנינא מקמי אודנוי שריין שערי משום
דבלחודייהו אינון ולא אתערבו באחרנין).
ישאִ :מי אֵ ל ָּכמוָֹך ,חַ ד( .ק''מ) נו ֵֹשא
יקא ַק ִד ָּ
וְ ִאי ֵתימָּ א ְדלֵית ַאחֲ ָּר ִנין כְ וָּ ותַ יְ יהּו .לָּאְ .דתַ ְניָּא ְתלֵיסַ ר ְמכִ ילָּן ְד ַרחֲ מֵ י מֵ עַ ִת ָּ
ַארבַ עֹ .לא הֶ חֱ זִ יק לָּעַ ד ַאפ ֹו ,חָּ מֵ ש .כִ י חָּ פֵ ץ חֶ סֶ ד הּואִ ,שית .יָּשּוב יְ ַרחֲ מֵ נּו,
עָּ וֹןְ ,ת ֵרי .וְ עוֹבֵ ר עַ ל פֶ שַ עְ ,ת ַלת .לִ ְשאֵ ִרית נַחֲ לָּת ֹוְ ,
ִשבְ עָּ ה .יִ כְ בוֹש ֲעוֹנוֹתֵ ינּוְ ,תמַ ְניָּא .וְ תַ ְשלִ יְך בִ ְמצּולוֹת יָּם ָּכל חַ טֹאתָּ םִ ,ת ְשעָּ הִ .ת ֵתן אֱ מֶ ת לְ ַי ֲעקֹב ,עַ ְש ָּרה .חֶ סֶ ד לְ ַאבְ ָּרהָּ ם ,חַ ד
סָּ ר .אֲ שֶ ר ִנ ְשבַ עְ ָּת לַאֲ בוֹתֵ ינּוְ ,ת ֵריסָּ ר .מֵ ימֵ י ֶק ֶדםְ ,תלֵיסַ ר .לָּקֳ בֵ יל ָּדא ,אֵ ל ַרחּום וְ חַ נּון וְ גוֹ'ִ ,אינּון לְ תַ ָּתא.
וְ ִאי ֵתימָּ א ,מֹשֶ ה אֵ יְך לָּא ָאמַ ר ִאלֵין עִ ל ִָּאין( .קל''ח) אֶ לָּא ,מֹשֶ ה לָּא ִא ְצ ְט ִריְך ,אֶ לָּא לְ אֲ ָּתר ְד ִדינָּא ִא ְש ְתכַ חּ ,ובַ אֲ תָּ ר ְד ִדינָּא
ידנָּא ְדיִ ְש ָּראֵ ל חָּ אבּו ,וְ ִדינָּא הֲ וָּ ה ַתלְ יָּיאּ ,ובְ גִ ינֵי ַכְך לָּא ָאמַ ר מ ֶֹשה,
ִא ְש ְתכַח ,לָּא בָּ עֵ י הָּ כִ י לְ מֵ ימַ רּ .ומֹשֶ ה לָּא ָאמַ ר ,אֶ לָּא בְ עִ ָּ
דּורא ִד ְשבָּ חָּ א ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ְמסַ ֵדר ְנ ִביָאה.
אֶ לָּא בַ אֲ תָּ ר ְד ִדינָּא ִא ְש ְתכַ ח .אֲ בָּ ל בְ הַ אי אֲ תָּ רִ ,ס ָּ
ירא ִד ְט ִמ ִיריןַ ,ת ִּקיפִ ין ,לְ ַתבְ ָּרא ּולְ ַאכְ פְ יָּיא כָּ ל גִ זְ ֵרי ִדינִ יןַ .מאן חָּ מֵ י
יקנָּא עִ לָָּאה ַק ִדישָּ אְ ,ט ִמ ָּ
וְ ִאינּון ְתלֵיסָּ ר ִתּקּונִ ין ְד ִד ְ
ישין ,וְ ַת ִקיפִ ין
ירא ִד ְט ִמ ִירין ְדלָּא ַאכְ ִסיף (קל''ב) (ס''א אתכסי) ִמנֵיּהּ .ובְ גִ ין כְָּך ,כָּל ַשעֲרוֹי ְק ִש ִ
ִדי ְקנָּא עִ לָָּאה ַק ִדישָּ אְ ,ט ִמ ָּ
בְ ִתּקּונוֹי.
וְ ִאי ֵתימָּ אִ ,אי הָּ כִ י הָּ א שַ עְ ֵרי ִדלְ תַ ָּתאִ ,אינּון אּו ָּכמֵ י ,אֲ מַ אי לָּא הֲ ו ֹו ָּדא כְ ָּדאְ .ד ַת ְניָּא כְ ִתיב( ,שיר השירים ה) ְקוּוצו ָֹּתיו
יקנָּא ַת ָּתָאה.
יקנָּא עִ לָָּאה ,הָּ א בְ ִד ְ
ּושעַ ר ֵרישֵ יּה ַכעֲמַ ר נ ְֵקא .לָּא ַק ְשיָּא ,הָּ א בְ ִד ְ
ַתלְ ַתלִ ים ְשחוֹרוֹת כָּעו ֵֹרבּ .וכְ ִתיב( ,דניאל ז) ְ
יהיבַ ת בְ אֵ ש ְשחו ָֹּרה עַ ל גַבֵ י אֵ ש לְ בָּ נָּה.
יהיבַ ת או ַֹריְ יתָּ א לְ יִ ְש ָּראֵ לִ ,א ְתיְ ִ
וְ עַ ל ָּדא ,כַד ִא ְתיְ ִ
יקנָּא
יקנָּא ִד ְ
וְ עִ ָּּק ָּרא ְד ִמלָּה ִמּׁשּום ְדהָּ נֵי שַ עְ ֵרי בְ גִ ין ְד ִממוֹחָּ א ִא ְש ְת ָּכחּו לְ ִא ְתמַ ְּׁשכָּא לְ מוֹחָּ א ִדלְ ַת ָּתא וְ ִאינּון לְ עֵ ילָּא ִמן ִד ְ
יקנָּא בִ לְ חוֹדוֹי .וְ שַ עְ ֵרי בִ לְ חו ַֹדיְ יהּו.
בִ לְ חוֹדוֹי הּוא .וְ כָּ ל ִתּקּונוֹי בִ לְ חו ֵֹדיהוֹן ִא ְש ְתכָּחּוִ .ד ְ
יקנָּא לָּא ִא ְש ְתכַח אֶ לָּא (מחומא דלבא)
ארי מֵ ֵרישָּ א ְדשַ ע ֲֵרי ְד ֵרישָּ א .וְ תָּ אנָּא ,כָּל ִתּקּונֵי ִד ְ
ִתּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאה ִתּקּונָּא ְדשָּ ִ
ישא ְד ַשעְ ֵרי
ִממוֹחָּ א ְד ֵרישָּ א( ,ס''א מתיקוני דרישא) וְ הָּ כָּא לָּא פָּ ִריש הָּ כִ יְ ,דהָּ א לָּא הֲ וִ י .אֶ לָּא ִתּקּונָּא ָּדאְ ,דנ ִָּחית ִמן ֵר ָּ
ְד ֵרישָּ א ,הָּ כִ י ִא ְש ְתכַח( .חסר כאן)
ימין (ס''א אלף עלמין חתימין) בְ עִ זְ ָּקא ְד ַדכְ יָּא .עִ זְ ָּקא,
יקנָּא ִא ְש ְתמו ַֹדע ,כָּל מַ ה ַדהֲ וִ י בְ ֵרישָּ אְ ,דאֶ לֶף עָּ לְ ִמין ְדחַ ִת ִ
ּומֵ הַ אי ִד ְ
ְדכָּלִ יל כָּ ל עִ זְ ִקין.
אּודנוֹי ,לָּא הֲ וִ י אֲ ִריכָּא .וְ לָּא ִא ְת ְדבַ ק ָּדא בְ ָּדא ,וְ לָּא (ס''א דכלא) נ ְַח ִתיןִ .אלֵין ַשע ֲִרין.
או ְֹרכָּא ְדכָּל שַ ע ֲָּראְ ,דנ ִָּחית ִמ ַּקמֵ י ְ
ִמכַד נַגְ ִדין ִא ְתמַ ְּׁשכָּ ן (ס''א אלא מכד נחתין אלין ,שערין .נגדין ואתמשכן) וְ תַ לְ יָּין.
ימין ִא ְש ַתכְ חָּ ן
ּותלַת ְמָאה וְ ִת ְשעִ ין ִנ ִ
פּומאְ .
וְ ִשירּותָּ א ְד ִתּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאהְ ,תל ִָּתין וְ חַ ד קוֹצֵ יְ ,ש ִקילָּןִ ,א ְתמַ ְּׁשכָּן עַ ד ֵרישָּ א ְד ָּ
בְ כָּל קוֹצָּ א וְ קוֹצָּ א.
חּושבָּ ן אֵ ''ל .מַ הּו ֵא''לַ .ת ִּקיף יָּכוֹלּ .ובְ כָּ ל
ְתל ִָּתין וְ חַ ד קוֹצֵ י ְש ִקילִ יןַ ,דהֲ וּו בְ ִתּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאה ַת ִּקיפִ ין ,לְ ַאכְ פְ יָּיא לְ תַ ָּתא ,כְ ְ
קוֹצָּ א וְ קוֹצָּ אִ ,מ ְתפָּ ְר ִשין ְתל ִָּתין וְ חַ ד עָּ לְ ִמיןַ ,ת ִּקיפִ ין ָּשלְ ִטין ,לְ ִא ְתעָּ יְ ינָּא (ס''א לאתפשטא) (ס''א לאכפיא ,ואתפשטו) ל''א
ישא
בְ הַ אי ְסטָּ ר ,וְ ֹל''א בְ הַ אי ְסטָּ ר .וְ כָּל עָּ לְ מָּ א וְ עָּ לְ מָּ א ִמנֵיּהִ ,מ ְתפְ ַרש לְ אֶ לֶף עָּ לְ ִמין ִדכְ ִסיפִ ין לְ עִ דּונָּא ַרבָּ א .וְ ֹכלָּא סָּ ִתים בְ ֵר ָּ
יקנָּאְ ,ד ָּכלִ יל ַת ִּקיפָּ אּ ,וכְ לִ ילָּן בְ הַ אי אֵ ''ל .וְ עִ ם כָּ ל ָּדא ,הַ אי אֵ ''ל ִא ְתכַפְ יָּיא לְ ַרחֲ מֵ יְ ,ד ַרחֲ מֵ י ְדעַ ִתיק יו ִֹמין( ,אתבסם)
ְד ִד ְ
וְ ִא ְתכְ לַל וְ ִא ְתפָּ ּׁשַ ט בֵ יּה.
ַאת ֵריּה ְדלָּא ַשלְ טָּ א .הֲ ָּדא הּוא
אֲ מַ אי עַ ד פּומָּ אִ .מּׁשּום ִדכְ ִתיב( ,דניאל ז) ִדינָּא יְ ִתיב וְ ִספְ ִרין וְ גוֹ' .מַ אי ִדינָּא יְ ִתיב .יְ ִתיב לְ ְ
ישא ְדעַ ִתיק יו ִֹמין .וְ ָּרזָּ א
יּוקנָּא (ס''א בדיקנא) ַק ִד ָּ
ִדכְ ִתיב( ,ישעיה ט) פֶ לֶא יוֹעֵ ץ אֵ ל גִ בוֹר .אֵ ל ְדהּוא גִ בוֹר ,וְ ִא ְתבְ סָּ ם בְ ִד ְ
ישא עִ לָָּאה.
יקנָּא ַק ִד ָּ
ִדכְ ִתיבִ ,מי אֵ ל כָּמוָֹך בְ עַ ִתיק יו ִֹמין ִא ְתמַ ר ,בְ ִתּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאה ְד ִד ְ
ּומנֵיּה ִמ ְתַאחֲ ִדין,
יסיןִ .
ארי ְת ִר ִ
עָּ לְ מָּ א ַק ְדמָּ ָאהְ ,דנָּפִ יק ְמ ִתקּונָּא ַק ְדמָּ ָאה ,שַ לִ יט וְ נ ִָּחית .וְ סָּ לִ יק לְ אֶ לֶף ַאלְ פִ ין וְ ִרבוֹא ִרבְ בָּ ן מָּ ֵ
בְ ִק ְסטָּ א בְ עִ זְ ָּקא ַרבָּ א.
ּומ ְתַאחֲ ָּדן
ארי ִדיבָּ בָּ אִ .
עָּ לְ מָּ א ִתנְ יָּינָּאְ .דנָּפִ יק מֵ הַ אי ִתּקּונָּא .שַ לִ יט וְ נָּפִ יק ,וְ נ ִָּחית וְ סָּ לִ יק ,לְ ִשבְ עָּ ה וְ חַ ְמ ִשין אֶ לֶף ַד ְרגִ ין ,מָּ ֵ
קּודלָּא בְ ִחיּוָּ ָּרא( .ס''א בחיזרא)
ִמנֵיּה ,לְ ַאכְ פְ יָּיא בְ ְ
ּומ ְתַאחֲ ָּדן ִמנֵיּה (בבוסיטא
ארי ִדי ָּללָּהִ ,
עָּ לְ מָּ א ְתלִ יתָּ ָאהְ .דנָּפִ יק מֵ הַ אי ִתּקּונָּא ַשלִ יט וְ נ ִָּחית ,וְ סָּ לִ יק לצ''ו ַאלְ פִ ין מָּ ֵ
ירא ְד ִד ְמעִ ין,
ּומ ְתבַ ְסמָּ ן ִב ְמ ִר ָּ
לקוסטירא) (ס''א כבוסינא לקוסרא) (בבוצינא קמורא)ּ ,ומֵ הַ אי ִתּקּונָּאִ ,מ ְתכַפְ יָּין כֻּלְ הּוִ ,
ְד ִמ ְתבַ ְס ִמין בְ יַמָּ א ַרבָּ א.
יראְ ,דלָּא ַאכְ ִסיף ִמנֵיּה .מַ אן חָּ ֵמי ְט ִמירּותָּ א (ס''א יקירותא) ְדקו ִֹצין
יקנָּא ַק ִדישָּ א ,עִ לָָּאה ,י ִַּק ָּ
מַ אן חָּ מֵ י ִתּקּונָּא ָּדאְ ,ד ִד ְ
יט ָּרא ְדעִ ְט ִרין ,עִ ְט ִרין ְדכָּל עִ ְט ִרין .עִ ְט ִרין ְדלָּא ִא ְתכָּ לָּלּו בְ עִ ְט ִרין .עִ ְט ִרין ְדלָּא כִ ְשַאר
ְדשַ עְ ֵרי ְד ַתלְ יָּין מֵ הַ אי סָּ בָּ א .יְ ִתיב בְ עִ ְ
עִ ְט ִרין .עִ ְט ִריןְ ,דעִ ְט ִרין ִדלְ ַת ָּתא ִמ ְתַאחֲ ָּדן ִמ ְנהוֹןּ .ובְ גִ ין כְָּך ,הָּ נֵי ִתּקּונִ יןִ ,אינּון ִתּקּונִ ין ִדלְ ַת ָּתא ִמ ְנהוֹן ִמ ְתַאחֲ ִדין.
ִתּקּו ֵני ְד ִא ְת ְת ַקןְ ,ד ִא ְצ ְט ִריְך לְ ִא ְתבָּ ְרכָּא ,מַ אן ְדבָּ עֵ י בְ ָּרכָּהְ .דכָּל ִתּקּונִין ְד ִא ְת ְת ַקן בְ ָּקבְ לֵהוֹן ,בִ ְרכָּאן ִמ ְש ַתכְ ִחין (לקבליהון)
יקאְ ,ס ִתימָּ א ְד ֹכלָּא.
וְ ִא ְתעָּ בִ יד מַ ה ְד ִא ְתעָּ בִ ידֹ .כלָּא כָּלִ יל בְ הָּ נֵי ִתּקּונִיןֹ .כלָּא זַ ְקפָּ ן ל ָָּּקבְ לֵיה ִתקּו ִנין ְדמַ לְ כָּא ַת ִּקיפָּ א ,עַ ִת ָּ

וְ כֻּלְ הּו ִא ְתבַ ְסמָּ ן ִמ ִתּקּו ִנין ִאלֵין( .דמלכא עתיקא)
ישין ,לָּא ִא ְת ְת ַּקן בְ ִאלֵין ִתּקּונִ ין ,לָּא ִא ְש ְת ָּכחּו עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין .וְ ֹכלָּא הֲ וִ י ֹכלָּא הֲ וִ י.
יקיןַ ,ק ִדישָּ א ְד ַק ִד ִ
תָּ אנָּאִ .אי עַ ִתיק ְדעַ ִת ִ
ֵיסר (דלתתא) ,וְ כָּל זִ ְמנָּא (דף קל''ב ע''ב)
יקנָּא .עַ ד ְתל ַ
וְ תַ נְ יָּא ,עַ ד כַמָּ ה זְ ִה ִירין ִאלֵין (ס''א אתתקן באלין ל''ג) ִתּקּונֵי ְד ִד ְ
ירא
יקא י ִַּק ָּ
יקנָּא ְד ַמלְ כָּא עַ ִת ָּ
חּושבָּ נָּא ְד ִאלֵין ְתלֵיסַ רִ ,א ְש ְת ַכח ִד ְ
ִד ְתלֵיסָּ ר ִאלֵין ִמ ְש ַתכְ ִחין ,זְ ִה ִירין ִאלֵין ִדלְ תַ ָּתא .וְ ֹכ ָּלא .בְ ְ
ירא.
ירא וְ י ִַּק ָּ
ִמ ֹכלָּאֹ .כלָּא בְ חַ ד ִאיהּו ְט ִמ ָּ
ּומה
ירא ִמ ֹכלָּא ,לָּא ִא ְדכַר בֵ יּה בְ ַאתָּ ר ְדאו ַֹריְ יתָּ א (ס''א לא אדכר באורייתא) ,וְ לָּא ִא ְתגַלְ יָּיאַ .
ּוט ִמ ָּ
ירא ְ
ּובְ גִ ין ְד ִאיהּו י ִַּק ָּ
יקנָּא ְד ַכהֲ נָּא ַרבָּ א ִדלְ ַת ָּתא( .מאי דיקנא דכהנא
יקנָּא ,נ ִָּחית לְ ִד ְ
יקנָּא ְד ַכהֲ נָּא ַרבָּ א עִ לָָּאהּ .ומֵ הַ אי ִד ְ
יקנָּא ִא ְתגַלְ יָּיאִ .ד ְ
ִד ְ
יקנָּא ְדכַ הֲ נָּא ַרבָּ א בִ ְתמַ ְניָּא ִתּקּונִ ין ִא ְת ָּת ַּקןּ .ובְ גִ ין כַ ְךְ ,תמַ ְניָּא ִתּקּונִ ין לְ כַהֲ נָּא ַרבָּ א ,כַד ִמ ְשחָּ א נ ִָּחית עַ ל ִד ְקנֵיּה,
רבא) ִד ְ
הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,תהלים קלג) כַשֶ מֶ ן הַ טוֹב עַ ל הָּ רֹאש יו ֵֹרד עַ ל הַ זָּ ָּקן וְ גוֹ'.
ַאחים גַם יָּחַ ד .גַם לְ ַרבוֹת כֹהֵ ן גָּדוֹל ִדלְ ַת ָּתאְ .דכָּ ל זִ ְמנָּא ְד ַכהֲ נָּא ַרבָּ א ִדלְ ַת ָּתאְ ,מ ַשמֵ ש
ומנָּא לָּןִ .דכְ ִתיב( ,תהלים קלג) שֶ בֶ ת ִ
ְ
בִ כְ הּונָּא ַרבָּ א ,כִ בְ יָּכוֹל כֹהֵ ן גָּדוֹל ִדלְ עֵ ילָּאְ ,משַ מֵ ש בִ כְ הּונָּא ַרבָּ א.
ירא ְד ִתּקּונֵי
יקא ְס ִתימָּ א ְד ֹכלָּאָ .אמַ ר לֵיּה ִרבִ י ִש ְמעוֹן ,יָּאּות ַאנְ ְת ִרבִ י יִ ְצחָּ ק ,לְ מֵ חֱ ֵמי בְ י ִָּק ָּ
יקנָּא ְדעַ ִת ָּ
ָּדא ִתּקּונָּא חַ דְ ,ד ִד ְ
ָאתי.
יקין .זַ כָָּאה חּול ָָּּקְך ,וְ זַ כָָּאה חּול ִָּקי עִ ְמכוֹן בְ עָּ לְ מָּ א ְד ֵ
יקא ְדעַ ִת ִ
ּוסבַ ר אַ פֵ י ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ,עַ ִת ָּ
יקנָּאְ ,
ְד ִד ְ
ִתּקּונָּא ִתנְ ָּיינָּאִ .מ ְת ָּת ַקן שַ ע ֲָּרא ,מֵ ֵרישָּ א ְדפּומָּ א ,עַ ד ֵרישָּ א ַאחֲ ָּרא ְדפּומָּ א ,בְ ִתּקּונָּא ָּש ִקיל.
ארי וְ ָאמַ ר( ,שיר
ישאָּ .קם ִר ִבי ִחזְ ִקיָּהָּ ,ש ֵ
יקנָּא ַק ִד ָּ
קּום ִרבִ י ִחזְ ִקיָּה ,וְ ָּק ִאים בְ ִקיּומָּ ְך ,וְ או ִֹקיר יְ ָּק ָּרא ְד ִתּקּונָּא ָּדא ְד ִד ְ
שּוקתוֹ.
שּוקת ֹו ִמי ג ַָּרם שֶ אֲ נִ י לְ דו ִֹדיִ .מּׁשּום ְדעָּ לַי ְת ָּ
השירים ז) אֲ נִי לְ דו ִֹדי וְ עָּ לַי ְת ָּ
בּוצינָּא עִ לָָּאה ,נ ִָּהיר וְ סָּ לִ יק לִ ְתלַת ְמָאה וַ חֲ ִמ ָּּׁשה וְ עֶ ְש ִרין עִ יבָּ ר .וְ חַ ד חָּ שוְֹך
ירא ְד ִ
ִמ ְס ַתכֵל הֲ וִ ינָּא ,וַ אֲ רּו חָּ ִמית ,נְ הו ָֹּרא י ִַּק ָּ
יקאְ ,דמֵ ימוֹי ִמ ְתפַ לְ גִ יןּ ,ונְ ִה ִרין ,וְ נַגְ ִדין לְ כָּל עִ יבָּ רִ ,ממָּ ה
הֲ וָּ ה ִא ְתסָּ חֵ י בְ הַ הּוא ְנהו ָֹּרא ,כְ מַ אן ְד ִא ְת ְסחֵ י בְ הַ הּוא נַהֲ ָּרא ע ֲִמ ָּ
יקאְ ,דכָּל פִ ְת ִחין טָּ ִבין וְ י ִַּק ִירין ,בְ הַ הּוא פִ ְתחָּ א ִא ְתפַ ְתחָּ ן.
ְדעָּ לוֹי .וְ סָּ לִ יק הַ הּוא נְהו ָֹּרא ,בִ ְשפָּ תָּ א ְדיַמָּ א עִ לָָּאה ע ֲִמ ָּ
ָאמרּו ,נוֹשֵ א עָּ וֹן חֲ מֵ יתָּ אָ .אמַ רָּ ,דא הּוא ִתּקּונָּא ִת ְניָּינָּא .י ִָּתיבָ .אמַ ר
אֲ נָּא שָּ ִאיל מֵ הֶ ם (ס''א מהו) ,פִ ְש ָּרא ְדחָּ מֵ ית .פָּ ְתחּו וְ ְ
יקין.
יקא ְדעַ ִת ִ
ידנָּא ִא ְת ַקּׁשַ ר (ס''א אתבסם) עָּ לְ מָּ א .בְ ִריְך ַאנ ְְת ִרבִ י ִחזְ ִקיָּה ,לְ עַ ִת ָּ
ִרבִ י ִש ְמעוֹן ,הָּ ִא ָּ
ישא
ַארעָּ א ַק ִד ָּ
ַאסהַ ְדנָּא עָּ לַי ְשמַ יָּיא עִ ל ִָּאין ְדעִ ל ִָּאין ,וְ ְ
ַאתיָּין בְ הַ אי עִ זְ ָּקא ַק ִדישָּ אְ .
בּוצינִ ין חַ בְ ִריןְ ,ד ְ
ָאמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,כֻּלְ הּו ִ
טּורא ְד ִסינַיַ .דאֲ נָּא חֲ מֵ ינָּא
עִ לָָּאה ְדעִ לָָּאהַ .דאֲ נָּא חָּ מֵ י הַ ְש ָּתא ,מַ ה ְדלָּא חָּ מָּ א בַ ר נָּשִ ,מיוֹמָּ א ְדסָּ לִ יק מ ֶֹשה זִ ְמנָּא ִת ְניָּינָּא לְ ָּ
ַאסוָּ ותָּ א לְ עָּ לְ מָּ אִ .דכְ ִתיב( ,מלאכי ג) וְ זָּ ְרחָּ ה ָּלכֶם יִ ְראֵ י ְש ִמי ֶשמֶ ש
ַאנְפָּ ִאי נְ ִה ִירין ,כִ ְנהו ָֹּרא ְד ִש ְמשָּ א ַת ִּקיפָּ אְ ,דזַ ִמין לְ מֵ יפַ ק בְ ְ
ְצ ָּד ָּקה ּומַ ְרפֵ א בִ כְ נָּפֶ יהָּ  .וְ עוֹד ַדאֲ נָּא יְ ַדעְ נָּא ְדַאנְפָּ אי ְנ ִה ִיריןּ ,ומֹשֶ ה לָּא י ַָּדע וְ לָּא ִא ְס ָּתכַל .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,שמות לד)
ּומֹשֶ ה לָּא י ַָּדע כִ י ָּק ַרן עוֹר פָּ נָּיו.
בּוצינִ ין .וְ ַכד ִא ְתפְ ִריש כָּל חַ ד ִמנַיְ יהּו ִמפּומֵ יכוֹןִ ,א ְס ָּתלִ יק
וְ עוֹדַ ,דאֲ נָּא חָּ מֵ י בְ עֵ ינַיְ ,תלֵיסַ ר ְמכִ ילִ ין גְ לִ יפִ ין ַקמָּ איּ ,ו ְנ ִה ִירין כְ ִ
פּומיְ יכּו ,נ ִָּהיר
יקנָּא ,וְ כָּל ַאחֲ ָּר ִנין ִא ְש ַתאֲ ָּרןּ .ובְ עוֹד ְדכָּל חַ ד ִמ ְתפְ ַרש בְ ַ
וְ ִא ְת ְת ַקן ,וְ ִא ְתעַ טָּ ר וְ ִא ְתטָּ מַ ר בִ ְט ִמירּותָּ א ְד ִתּקּונֵי ְד ִד ְ
ישא ,וְ ִא ְת ָּת ַּקן וְ ִא ְתטָּ מַ ר ,וְ י ִָּתיב
וְ ִא ְתעַ טָּ ר וְ י ִָּתיב כְ מַ לְ כָּא בְ ג ֹו חֵ ילֵיּה .וְ כַד ִא ְס ְתיָּים לְ ִא ְתפָּ ְר ָּשא ,סָּ לִ יק וְ ִא ְתעַ טָּ ר ְבעִ ְט ָּרא ַק ִד ָּ
ישיןְ ,דהָּ א בְ ִקיּומָּ א ָּדא ,לָּא יְ הֵ א עַ ד ְדיֵיתֵ י ַמלְ כָּא ְמ ִשיחָּ א.
יקנָּא ַק ִדישָּ א ,וְ כֵ ן לְ כָּל חַ ד וְ חָּ דִ .אזְ ְד ָּרזּו חַ בְ ִרין ַק ִד ִ
בְ ִתּקּונוֹי ְד ִד ְ
יקנָּא ַק ִדישָּ אָּ .תנָּא ,עַ ד לָּא ָּקם ִרבִ י ִחזְ ִקיָּהָּ ,קלָּא נָּפַ ק וְ ָאמַ רֵ ,אין
קּום ִרבִ י ִחזְ ִקיָּה ִת ְניָּינּות .וְ או ִֹקיר ִתיקּונָּא ְתלִ יתָּ ָאהְ ,ד ִד ְ
ַאת ֵריּה .וַ אֲ נָּא ,וְ ִר ִבי אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ִרי ,וְ ִר ִבי
מַ לְ אָּ ְך אֶ חָּ ד עוֹשֶ ה ְש ֵתי ְשלִ יחּותִ .א ְת ְרגִ יש ַרבִ י ִש ְמעוֹן וְ ָאמַ ר ,וַ ַדאי ָּכל חַ ד וְ חַ ד בְ ְ
אַ בָּ אִ ,א ְש ְתלִ ים ְשלֵימָּ תָּ א עִ לָָּאה.
ֹלהים ִהנֵה לָּא י ַָּדעְ ִתי ַדבֵ ר כִ י נַעַ ר ָאנֹכִ י .וְ כִ י יִ ְר ִמיָּה
קּום ִרבִ י ִחיָּיאָּ .קם ִרבִ י ִחיָּיא ,פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר( ,ירמיה א) וָּ אוֹמַ ר אֲ הָּ ּה יְ ָּי אֱ ִ
לָּא הֲ וָּ ה י ַָּדע לְ מַ לְ לָּא ,וְ הָּ א ַכמָּ ה ִמלּולִ ין נַפְ ֵקי ִמפּומוֹי ,עַ ד לָּא ָאמַ ר ָּדא .וְ הּוא ָאמַ ר ִמלָּה כְ ִדיבָּ אִ ,דכְ ִתיב ִהנֵה ֹלא י ַָּדעְ ִתי
ַארמָּ א
ירה הּוא ְדלָּא בָּ עֵ י לְ ְ
ירה .אֲ ִמ ָּ
ַדבֵ ר .אֶ לָּא (תאנא) חַ ס וְ ָּשלוֹם ְד ִאיהּו ָאמַ ר עַ ל ָּדא .אֶ לָּא הָּ כִ י תָּ אנָּא ,מַ ה בֵ ין ִדבּור לַאֲ ִמ ָּ
ַארמָּ א ָּקלָּאּ ,ולְ ַאכְ ְרזָּ א ִמלִ ין.
ָּקלָּאִ ,דבּור ,בָּ עֵ י לְ ְ
ֹלהים אֵ ת כָּל הַ ְדבָּ ִרים הָּ אֵ לֶה לֵאמֹר .וְ תָּ אנָּא ,כָּ ל עָּ לְ ָּמא ָּש ְמעּו הַ הּוא ִדבּור ,וְ כָּ ל עָּ לְ מָּ א ִאזְ ַדעֲזָּ עּו.
ִדכְ ִתיב( ,שמות כ) וַ יְ ַדבֵ ר אֱ ִ
ּובְ גִ ין כְַך כְ ִתיב וַ יְ ַדבֵ ר ,וְ לָּא כְ ִתיב וַ יֹאמֶ ר .אּוף הָּ כָּא כְ ִתיב ִהנֵה ֹלא י ַָּדעְ ִתי ַדבֵ ר ,לְ ַאכְ ְרזָּ א ִמלָּה ּולְ א ֹו ָּכחָּ א בְ רּוחַ קֻּ ְד ָּשא
לְ עָּ לְ מָּ א.
ִאי הָּ כִ י ,הָּ א כְ ִתיב (שמות ו) וַ יְ ַדבֵ ר יְ ָּי אֶ ל מֹשֶ ה לֵאמֹר .אֶ לָּא ,מַ אן הּוא ְנבִ יָאה עִ לָָּאה כְ מ ֶֹשהְ ,דלָּא זָּ כָּה בַ ר נָּש כְ וָּ ותֵ יּה.
ירה ,וְ ַדחֲ לִ ין בִ ְד ִחילּו.
יאים ִאזְ ַדעֲזָּ עּו ,אֲ פִ ילּו בַ אֲ ִמ ָּ
ּושַאר נְ בִ ִ
ְדהּוא שָּ מַ ע ִדבּור בְ הַ כְ ָּרזָּ ה ,וְ לָּא ָּד ִחיל ,וְ לָּא ִאזְ ַדעְ זָּ עְ .
יקנָּא ,וְ ִת ְניָּינָּא לְ ָאתָּ בָּ א (ס''א לאייתאה) (ס''א לאכפא) לִ ְתלִ יתָּ ָאהִ .דכְ ִתיב( ,איוב לג) הֶ ן כָּ ל
וְ תָּ אנָּאִ ,תּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאה ְד ִד ְ
יתי לְ ְתלִ יתָּ ָאה הֲ וּו ְדהּוא
אֵ לֶה יִ פְ עַ ל אֵ ל פַ עֲמַ יִ ם שָּ ֹלש עִ ם גָּבֶ ר( .תרין נוסחי) וְ תָּ א חֲ זֵ י ִד ְת ֵרין ִתּקּונִ ין ַק ְדמָּ ִאין לְ מֵ ֵ
ָארחָּ א ,וְ ַשע ֲָּרא ַאפְ ִסיק (ס''א אתפסק)
נּוקבִ ין .נָּפִ יק חַ ד ְ
ִתּקּונָּא ְתלִ יתָּ ָאה .מֵ אֶ ְמצָּ עִ יתָּ א ִד ְתחוֹת חוֹטָּ מָּ אִ ,מ ְתחוֹת ְת ֵרין ְ
ָארחָּ א .אֲ מַ אי ִא ְתפְ סָּ קִ .מּׁשּום (דכתיב ועובר על פשע) ְדהַ אי או ְֹרחָּ א ִא ְת ָּת ַּקן לְ ַאעְ בְ ָּרא בֵ יּהּ .ובְ גִ ין כַ ְך ,יְ ִתיב ְתחוֹת
בְ הַ הּוא ְ
נּוקבֵ י חוֹטָּ מָּ א הַ אי או ְֹרחָּ א .וְ שַ ֲע ָּרא לָּא ִא ְת ַרבֵ י בְ הַ אי או ְֹרחָּ אִ ,מּׁשּום ִדכְ ִתיב וְ עוֹבֵ ר עַ ל פֶ ַשע ,לְ מֵ יהַ ב ַאעְ בְ ָּרא עַ ד (על) פּומָּ א
ְ
ַק ִדישָּ אְ ,דיֵימָּ א סָּ ל ְַח ִתי .תָּ אנָּא ,כַמָּ ה עַ ְר ִקיסָּ אוֹת ְמחַ כָּאן לְ הַ הּוא פּומָּ א ,וְ לָּא ִא ְתגְ לֵי לְ חָּ ד ִמנַיְ יהּוְ ,דהָּ א ִא ְס ְתלַק וְ ִא ְתעַ טָּ ר,
יְ ִדיעַ וְ לָּא יְ ִדיעַ .
תָּ אנָּא ,בִ ְצ ִניעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,מַ הּו ִדכְ ִתיב פֶ שַ ע .זָּ כּו עוֹבֵ רֹ ,לא זָּ כּו פֶ שַ ע( .מאי משמע עובר על פשע ,שפע דאקדים ש' לפ' ,לא
זכו עומד ולא עובר) (האי) בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין.
נּוקבֵ י חו ָֹּטמוֹי ,כְ ִתיב( ,במדבר יב) וַ יִ חַ ר ַאף יְ ָּי בָּ ם וַ ֵילְַך.
מַ אי בֵ ין הַ אי לְ הַ אי .בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ,כַד נ ִָּחית הַ הּוא או ְֹרחָּ א ִמ ְתחוֹת ְ
נּוקבֵ יּ ,ומַ אן ְדאַ ְשכַ ח ַקמֵ יּהָ ,אזִ יל וְ לָּא ִא ְש ְתכַ ח .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,ישעיה מ) כִ י
מַ אי וַ ֵילְַךְ .דנָּפִ יק רּוחָּ א ְדרּוגְ זָּ א מֵ ִאינּון ְ
רּוחַ יְ ָּי נ ְָּשבָּ ה ב ֹו וְ אֵ ינֶנּו (ס''א כי רוח עברה בו ואיננו) .בְ אֲ ִריְך אַ פִ ין כְ ִתיב( ,מיכה ז) וְ עוֹבֵ ר עַ ל פֶ ַשעּ .וכְ ִתיב( ,איוב לז) וְ רּוחַ
ָארחָּ א .הָּ תָּ ם( ,שמות יב) וְ עָּ בַ ר יְ ָּי לִ נְגוֹף אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם.
עָּ בְ ָּרה וַ ְתטַ הֲ ֵרם .וְ תָּ אנָּא ,הָּ ָּכא כְ ִתיב ,עוֹבֵ ר עַ ל פֶ שַ ע בְ הַ הּוא ְ
יקי.
יקא ְדעַ ִת ֵ
ישא עִ לָָּאה עַ ִת ָּ
ירא ַק ִד ָּ
יקנָּא י ִַּק ָּ
זַ כָָּאה חּול ֵָּקיּה ְדמַ אן ְדזָּ כֵ י לְ הַ אי .וְ ָּדא הּוא ִתּקּונָּא ְתלִ יתָּ ָאה( ,דאורחא) ְד ִד ְ

ָאמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,וַ ַדאי קּו ְד ָּשא בְ ִריְך הּוא י ְַסגֵי לְ אוֹטָּ בָּ א לְָּך ,וְ י ְֶח ֵדי לְ אַ ָּגנָּא ֲעלְָּך.
ותא ְד ֹכלָּא .תָּ אנָּא ,בְ ַשעֲתָּ א
וְ תָּ אנָּא ,מַ אי ִדכְ ִתיב( ,ישעיה סא) שוֹש אָּ ִשיש בַ יְ ָּי ,בְ עַ ִתיק יו ִֹמין ִא ְתמַ רְ .דהָּ א הּוא חֶ ְדוָּ ָּ
יקין ,וְ לֵית ְדיִ פְ ַתח
ּוש ִת ִ
ימין ְ
אריהוֹן ְד ִדינָּא ְס ִת ִ
ארי ִדיבָּ בָּ א וִ י ָּללָּהּ ,ומָּ ֵ
יקנָּא ְדעַ ִתיק יו ִֹמין .כֻּלְ הּו מָּ ֵ
ְד ִא ְתגְ לֵי הַ אי או ְֹרחָּ א ְד ִד ְ
ָאחיד (נ''א דאחית) וְ ַאזְ הַ ר (משום דהאי אורחא
פִ ְט ָּרא לְ ַאבְ אָּ שָּ אִ .מּׁשּום ְדהַ אי או ְֹרחָּ א ִא ְתגַלְ יָּיא לְ תַ ְּקנָּאּ .ומֵ הַ אי ,מַ אן ְד ִ
ישא.
יקא ַק ִד ָּ
סימנא לשתיקותא ומהאי הוא מאן דאחזי ואזהר) לְ שַ ְת ָּקָאה ,לְ הַ אי או ְֹרחָּ א ְר ִשיםְ ,דהּוא ִסימָּ נָּא ְדעַ ִת ָּ
ִתּקּונָּא ְרבִ יעָּ ָאהִ ,מ ְת ָּת ַקן שַ ע ֲָּרא (ונחית) ְתחוֹת פּומָּ א ,מֵ ֵרישָּ א חֲ ָּדא לְ ֵרישָּ א חֲ ָּדא .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,מיכה ז) לִ ְשאֵ ִרית
נַחֲ לָּת ֹו .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר (מלכים ב יט) וְ נָּשָּ אתָּ ְתפִ לָּה בְ עַ ד הַ ְּׁשאֵ ִרית הַ נִ ְמצָּ ָאה .הַ נ ְִמצָּ ָאה ַממָּ שְ .שאֵ ִרית ִדכְ ִתיב( ,צפניה ג)
ְשאֵ ִרית יִ ְש ָּראֵ ל ֹלא ַיעֲשּו עַ וְ לָּה.
ִתּקּונָּא חֲ ִמישָּ ָאה .נָּפִ יק או ְֹרחָּ א ַאחֲ ָּרא ִמ ְתחוֹת פּומָּ א ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,מיכה ז) ֹלא הֶ חֱ זִ יק לָּעַ ד ַאפ ֹו .קּום ִרבִ י יו ֵֹסיָּ .קם
ִרבִ י יוֹסֵ י ,פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר( ,תהלים קמד) אַ ְש ֵרי הָּ עָּ ם שֶ ָּככָּ ה ל ֹו אַ ְש ֵרי הָּ עָּ ם ֶשיְ ָּי אֱ ֹלהָּ יו .אַ ְש ֵרי הָּ עָּ ם ֶש ָּכ ָּכה ל ֹוַ .מהּו ֶשכָּ כָּ ה לוֹ.
כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר (אסתר ז) וַ חֲ מַ ת הַ מֶ לְֶך שָּ ָּככָּה ,שָּ כִ יְך מֵ רּוגְ זֵ יה.
ָּדבָּ ר ַאחֵ ר .שָּ כִ יְך בְ רּוגְ זֵ יּה ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,במדבר יא) וְ ִאם ָּככָּה אַ ְת עו ֶֹשה לִ י הָּ ְר ֵגנִי נָּא הָּ רוֹגָּ .דא הּוא ִדינָּא ְד ִדינָּא.
אַ ְש ֵרי הָּ עָּ ם ֶשיְ ָּי אֱ ֹלהָּ יוַ ,רחֲ מֵ י ְד ַרחֲ מֵ י.
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא מַ עְ בַ ר רּוגְ זֵ יּה ,וַ אֲ נַח בֵ יּה לִ זְ עֵ יר ַאנְ פִ יןּ ,ומַ ע ֲִביר עַ ל כָּל ִאינּון
ָּדבָּ ר ַאחֵ ר ,שֶ ָּככָּהְ ,שמָּ א ְדכָּ לִ יל כָּל ְשמָּ הָּ ן ,וְ ְ
ִדלְ בַ ר.
יקי.
נּוקבֵ י ְדחוֹטָּ מָּ א ְדעַ ִת ֵ
ָארחָּ א ,עִ לָָּאה ְד ִדי ְקנָּא ַק ִדישָּ א( ,עלאה עתיקא דעתיקי) ְד ִאיהּו נ ִָּחית (בדיקניה) ְתחוֹת ְ
ְדתַ נְ יָּאְ ,
ָארחָּ א ִדלְ תַ ָּתאְ .ש ִקילָּן ִאינּון בְ ֹכלָּאָּ .דא לְ עֵ ילָּא ,וְ ָּדא לְ תַ ָּתא .לְ עֵ ילָּא ,עוֹבֵ ר עַ ל פֶ ַשע .לְ תַ ָּתאֹ ,לא הֶ חֱ זִ יק לָּעַ ד ַאפוֹ.
וְ הַ אי ְ
ַאת ָּרא לְ ַאעְ בְ ָּרא .כְַך לְ תַ ָּתא ,י ִָּהיב אֲ תָּ ר לְ ַאעְ בְ ָּרא.
וְ תָּ נֵינָּןֹ ,לא הֶ חזִ יקְ :דלָּא ִאית אֲ תָּ ר לְ מֵ יתַ ב .כְ מָּ ה ִדלְ עֵ ילָּא י ִָּהיב ְ
ָארחָּ א ִא ְתגַלְ יָּיא ,טַ ב לְ כֻּלְ הּו ִדלְ תַ ָּתאְ ,דהָּ א ִא ְתחֲ זֵ י עֵ יטָּ א לְ מֶ עְ בַ ד טַ ב לְ ֹכלָּא.
ירא ְד ֹכלָּא ְ
יקא ְט ִמ ָּ
ָּתנָּא ,בְ כָּל אֲ תָּ ר ִדבְ הַ אי עַ ִת ָּ
מַ אן ְדסָּ ִתים וְ לָּא ִא ְתגַלְ יָּיא ,לֵית עֵ יטָּ א ,וְ לֵית מַ אן ְדי ֵַדע לֵיּה ,אֶ לָּא הּוא בִ לְ חוֹדוֹי .כְ מָּ ה ְדעֵ ֶדן עִ לָָּאה ,לֵית ְדי ֵַדע לֵיּה אֶ לָּא
יקי .וְ עַ ל הַ אי כְ ִתיב( ,תהלים צב) מַ ה ג ְָּדלּו מַ עֲשֶ יָך יְ ָּי ְמאֹד עָּ ְמקּו ַמ ְח ְשבוֹתֶ יָךָ .אמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן יִ ְת ַת ְּקנּון
יקא ְדעַ ִת ֵ
הּוא עַ ִת ָּ
יקין.
יקא ְדעַ ִת ִ
עוֹבָּ ָּדְך לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י .מֵ עִ ם עַ ִת ָּ
פּומא ִדלְ עֵ ילָּא .וְ נ ִָּחית
ישא ְד ָּ
בּוסמָּ א טָּ בָּ א עַ ד ֵר ָּ
ִתּקּונָּא ְש ִתיתָּ ָאהִ .מ ְת ָּת ֵקן שַ ע ֲָּרא וְ סָּ לִ יק ִמלְ ַרע לְ עֵ ילָּא ,וְ חָּ פֵ י ַת ְקרּובְ ָּתא ְד ְ
ָארחָּ א ַת ָּתָאה ְדפּומָּ א.
שַ ע ֲָּרא (דרישא) לְ ֵרישָּ א ְדפִ ְתחָּ א ְד ְ
ַאת ִקין ִתּקּונָּא ָּדאָּ .קם ִרבִ י יֵיסָּ א ,פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר( ,ישעיה נד) וְ חַ ְס ִדי מֵ ִא ֵתְך ֹלא יָּמּושּ ,וכְ ִתיב (ישעיה נד)
קּום ִרבִ י יֵיסָּ א וְ ְ
ּובְ חֶ סֶ ד ע ֹולָּם ִרחַ ְמ ִתיְך ,הָּ נֵי ְק ָּראֵ י ַק ְשיָּין אֲ הַ ְד ֵדי.
יקין,
יקא ְדעַ ִת ִ
ַאקשּוְ ,דתָּ נֵינָּןִ ,אית חֶ סֶ ד וְ ִאית חֶ סֶ דִ .אית חֶ סֶ ד ִדלְ גוֹ ,וְ ִאית חֶ סֶ ד ִדלְ בַ ר .חֶ סֶ ד ִדלְ גוֹ ,הָּ א ְדַאמָּ ָּרן ְדעַ ִת ָּ
וְ לָּא ְ
יקנָּאְ ,ד ִא ְק ֵרי פְ ַאת הַ זָּ ָּקן .וְ לָּא בָּ עֵ י בַ ר נָּש לְ חַ בְ לָּא הַ אי ִס ְט ָּראִ ,מּׁשּום הַ אי חֶ סֶ ד ִדלְ ג ֹו ְדעַ ִתיק
וְ הּוא סָּ ִתים בְ ִס ְט ָּרא ָּדא ְד ִד ְ
ֹאשם ּופְ ַאת זְ ָּקנָּם ֹלא יְ ַגלֵחּו .מַ אי טַ עְ מָּ א .בְ גִ ין
יו ִֹמיןּ .ובְ גִ ין כְָּך ,בְ כֹהֵ ן ִדלְ ַת ָּתא כְ ִתיב בֵ יּה( ,ויקרא כא) ֹלא יִ ְק ְרחֻּ ה ָּק ְרחָּ ה בְ ר ָּ
יקאְ ,דכֹהֵ ן ִמ ִס ְט ָּרא ָּדא ָּקא ָאתֵ י.
ְדלָּא לְ חַ בְ לָּא או ְֹרחוֹי ְדחֶ סֶ ד ְדעַ ִת ָּ
וְ תָּ אנָּא בִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,בְ ֹכלָּא ִא ְצ ְט ִריְך חֶ סֶ ד לְ ִא ְת ַרבְ ָאה ּולְ ִמבְ נֵי ,וְ לָּא לְ ַק ְטעָּ א לֵיּה ,וְ לָּא ִא ְש ְתצֵ י מֵ עָּ לְ מָּ א .וְ הַ אי ִדכְ ִתיב
וְ חַ ְס ִדי מֵ ִא ֵתְך ֹלא יָּמּוש ,חֶ סֶ ד ְדעַ ִתיק יו ִֹמיןּ .ובְ חֶ סֶ ד ע ֹולָּם ,חֶ סֶ ד ְד ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד ע ֹולָּם ,וְ הַ אי הּוא ַאחֲ ָּרא ִדזְ עֵ יר ַאנְפִ ין,
ִדכְ ִתיב( ,תהלים פט) ָאמַ ְר ִתי ע ֹולָּם חֶ סֶ ד יִ בָּ נֶה.
יקין ,הּוא חֶ סֶ ד ִד ְקשוֹט .וְ חֶ סֶ ד ִד ְקשוֹט לָּאו בְ חַ יֵי גּופָּ א ִא ְתמַ ר ,אֶ לָּא בְ חַ יֵי ְדנ ְִש ְמתָּ אּ .ובְ גִ ין כָּ ְך
וְ הַ אי חֶ סֶ ד ְדעַ ִתיק ְדעַ ִת ִ
יקי.
יראְ ,דעַ ִתיק ְדעַ ִת ֵ
יקנָּא י ִַּק ָּ
כְ ִתיב( ,מיכה ז) כִ י חָּ פֵ ץ חֶ סֶ ד הּואָּ .דא הּוא ִתּקּונָּא ְש ִתיתָּ ָאה ְד ִד ְ
ירן וְ יָָּאן לְ מֵ חזֵ י.
בּוסמָּ אַ ,שפִ ָּ
פּוחין בְ ִת ְקרּובְ ָּתא ְד ְ
ִתּקּונָּא ְשבִ יעָּ ָאה .פָּ ִסיק ַשע ֲָּרא ,וְ ִא ְתחָּ זְ ן ב' ַת ִ
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא,
פָּ תַ ח ַרבִ י ִש ְמעוֹן וְ ָאמַ ר( ,שיר השירים ב) כְ תַ פּוחַ בַ עֲצֵ י הַ יַעַ ר וְ גוֹ' .מַ ה ַתפּוחַ זֶ ה כָּלִ יל בִ ְתלַת גְ וָּ ונֵיַ ,כְך ְ
ּובגִ ינֵיהוֹן
פּוחין ִאלֵיןְ ,ד ִאינּון ִתּקּונָּא ז’ִ ,אינּון כְ ָּללָּא ְדכָּל ִשיתָּ א ִתּקּו ִנין ַדאֲ מֵ ינָּאְ .
ּות ֵרין ַת ִ
יתא גְ וָּ ונֵיְ ,
פּוחין כָּ לִ יל ִש ָּ
ְת ֵרין ַת ִ
ִא ְת ָּקיָּים (משלי טז) בְ אוֹר פְ נֵי מֶ לְֶך חַ יִ ים.
ּומחַ זְ יָּין חֵ ידּו לִ זְ עֵ יר אַ פִ ין .כְ ִתיב (במדבר ו) יָּאֵ ר יְ ָּי פָּ נָּיו אֵ לֶיָךּ .וכְ ִתיב (משלי טז)
פּוחין נָּפְ ִקין חַ יִ ין לְ עָּ לְ מָּ אְ ,
וְ תָּ אנָּא ,מֵ הָּ נֵי ַת ִ
בּוסמָּ א ַדאֲ מֵ ינָּא .יָּאֵ ר יְ ָּי פָּ נָּיו אֵ לֶיָך ,פָּ נִ ים
פּוחין ְד ִת ְקרוֹבְ ָּתא ְד ְ
בְ אוֹר פְ נֵי מֶ לְֶך חַ יִ ים .בְ אוֹר פְ נֵי מֶ לְֶך ִאלֵין ִאינּון ְת ֵרין ַת ִ
ִדלְ בַ רְ ,דכַד נ ְִה ִרין ִמ ְתבָּ ֵרְך עָּ לְ מָּ א.
וְ תָּ אנָּא ,כָּ ל זְ מַ ן ְדהָּ נֵי בו ִֹצינֵי ִדלְ בַ ר ְנ ִה ִירין ,כָּל עָּ לְ מָּ א ִמ ְתבָּ ֵרְך ,וְ לָּא ִא ְש ְת ַכח רּוגְ זָּ א ְבעָּ לְ ָּמאּ .ומָּ ה ִאי הָּ נֵי ִדלְ בַ ר כְַךְ .ת ֵרין
ירא עַ ל ַאחַ ת כַמָּ ה וְ ַכמָּ ה.
יראְ ,דחַ ָּדאן ְת ִד ָּ
נְה ִרין ְת ִד ָּ
פּוחין ִד ִ
ַת ִ
בּוצינִ ין ִדלְ ַת ָּתא ,בְ חֶ ְדוָּ ותָּ א .וְ כָּל ִאינּון
פּוחין ִאלֵיןִ ,א ְתחֲ זֵ י זְ עֵ יר אַ פִ ין בְ חֶ ְדוָּ ותָּ א .וְ כָּל ִאינּון ִ
תַ נְ יָּא ,כַד ִא ְתגַלְ יָּין ְת ֵרין ַת ִ
ֵימין ִמכָּל ְשלֵימּותָּ א .וְ ֹכלָּא חַ ָּדאן ּונ ְִה ִרין .וְ כָּל ִטיבּו לָּא פָּ ִסיק .כֻּלְ הּו ִא ְתמַ לְ יָּין
ּושל ִ
נְה ִרין ,וְ כָּל עָּ לְ ִמין חַ ָּדאןְ ,
ִדלְ ַת ָּתאִ ,
בְ שַ עֲתָּ א חֲ ָּדא ,כֻּלְ הּו חַ ָּדאן בְ ַשעֲתָּ א חֲ ָּדא.
ָּתא חֲ זֵ י ,פָּ נִים ִדלְ בַ רִ ,אית זְ מַ ן ִדנ ְִה ִרין ,וְ ִאית זְ מַ ן ְדלָּא נ ְִה ִריןּ .ובְ גִ ין כְָּך כְ ִתיב ,יָּאֵ ר יְ ָּי פָּ נָּיו אֵ לֶיָך( .תהלים סז) יָּאֵ ר פָּ נָּיו
פּוחין ִדלְ עֵ ילָּא.
ירא .אֶ לָּא ַכד ִא ְתגַלְ יָּין ַת ִ
ִא ָּתנּו סֶ לָּהִ .מכְ לָּל ְדלָּא הֲ וִ י ְת ִד ָּ
ּומנְ הוֹן נ ְִה ִירין לִ ְתלַת ְמָאה וְ ִש ְבעִ ין עִ יבָּ ר .וְ כָּל ִשיתָּ א ִתּקּונִ ין
יראִ .
ימין ,נ ְִה ִירין וְ ִחּוָּ ִורין ְת ִד ָּ
פּוחין ִד ְס ִת ִ
תָּ אנָּאִ ,אלֵין ַת ִ
יקנָּא בֵ יּה כְ לִ ילָּן .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,מיכה ז) יָּשּוב יְ ַרחֲ מֵ נּו .יָּשּובִ ,מכְ לָּל ְדזִ ְמנִין ְט ִמ ִירין ,וְ זִ ְמנִ ין ִא ְתגַלְ יָּין.
ַק ְדמָּ ִאין ִדבְ ִד ְ
יקא
פּוחין ִדבְ עַ ִת ָּ
הָּ כָּא ,הּוא יָּשּוב יְ ַרחֲ מֵ נּוּ .ובְ הַ אי ִדלְ תַ ָּתא ,הּוא וְ אֱ מֶ תָּ .דא הּוא ִתּקּונָּא ְשבִ יעָּ ָאהְ ,דכָּ לִ יל ִשיתָּ א ,בִ ְת ֵרין ַת ִ
יקין.
ְדעַ ִת ִ
ַאת ִקין ִתּקּונָּא
בּורא .קּום אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ִריְ ,
יקנָּא ,וְ תַ לְ יָּין בְ ִשּקּולָּא עַ ד טַ ָּ
ִתּקּונָּא ְת ִמינָָּאה .נָּפִ יק חַ ד חּוטָּ א ְדשַ עְ ֵרי סוֹחֲ ָּרנֵיּה ְד ִד ְ
ָּדא.
יעּותא,
ָּ
ימנָּא בְ ִספְ ָּרא ִד ְצנִ
ָּקם ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר (בריה) ,פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר ,הַ כֹל ָּתלּוי בְ מַ זָּ ל ,וַ אֲ פִ ילּו סֵ פֶ ר תו ָֹּרה בָּ הֵ יכָּלִ .מלָּה ָּדא או ִֹק ְ

וְ הָּ כָּא ִאית לְ ִא ְס ַתכְ לָּא ,וְ כִ י הַ כֹל ָּתלּוי בְ מַ זָּ ל ,וְ תָּ נֵינָּן ,סֵ פֶ ר תו ָֹּרה ק ֶֹדש ,וְ נ ְַר ֵתק ֹו ק ֶֹדש ,וְ הַ הֵ יכָּל ק ֶֹדשּ .וכְ ִתיב (ישעיה ו) וְ ָּק ָּרא
זֶ ה אֶ ל זֶ ה וְ ָאמַ ר ָּקדש ָּקדש ָּקדש ,הָּ א ְתלַת ִאינּון .וְ סֵ פֶ ר תו ָֹּרה .לָּקֳ בְ לֵיהוֹן ,נ ְַר ְתק ֹו ק ֶֹדש ,וְ הַ הֵ יכָּל ק ֶֹדש ,וְ הּוא ָּקדש.
וְ הַ תו ָֹּרה נִ ְתנָּה בְ ג' ְקדּושוֹת .בְ שָּ ֹלש מַ עֲלוֹת ,בְ י ִָּמים ְשֹלשָּ הְ ,שכִ ינָּה בְ שָּ ֹלש ,לּוחוֹת וַ אֲ רוֹן וְ הֵ יכַל בְ ֵספֶ ר תו ָֹּרה ַתלְ יָּא ,וְ ִאיהּו
ַתלְ יָּא בְ מַ זָּ לּ ,וכְ ִתיב (ירמיה י) ּומֵ אוֹתוֹת הַ ּׁשָּ מַ יִ ם ַאל ֵתחָּ תּו .מַ אן ְד ִאיהּו בִ ְקדּושוֹת הַ לָּלּו לֶהֱ וֵ י ַתלְ יָּא בְ מַ זָּ לָּא.
יקנָּא ַתלְ יָּין בֵ יּהִ ,א ְת ְק ֵרי מַ זָּ ל .מַ אי
ירא ַק ִדישָּ אְ ,דכָּל ַשעְ ֵרי ְד ִד ְ
ימנָּא בְ ִספְ ָּרא ִד ְצנִיעּותָּ א ,הַ אי חּוטָּ א י ִַּק ָּ
אֶ לָּא הָּ כִ י או ִֹק ְ
קּוד ַשיָּא ,בְ הַ אי מַ זָּ לָּא ַתלְ יָּין .וְ סֵ פֶ ר תו ָֹּרהַ ,אף עַ ל גַב ְד ִאיהּו ָּקדוֹש לָּא חָּ ל עָּ ֵליּה עֶ ֶשר
טַ עְ מָּ אִ .מּׁשּום ְד ָּכל ָּק ְדשֵ י קו ָֹּד ִשין ְד ְ
דּושין עַ ד ְדעָּ יִ יל לָּהֵ יכָּ לֵ .כיוָּ ן ְדעָּ יִ יל לָּהֵ יכָּלִ ,א ְת ְק ֵרי ָּקדוֹש בְ עֶ שֶ ר ְקדּושוֹת .כְ גַוְ ונָּא ָּדא ְדלָּא ִא ְת ְק ֵרי הֵ יכָּל ,אֶ לָּא כַד
ִק ִ
ישאְ ,ד ָּכל ַשע ֲִרין ַתלְ יָּין בֵ יּה.
ירא ַק ִד ָּ
ִא ְתחַ בְ ָּרן עֶ שֶ ר ְקדּושוֹת .וְ תָּ אנָּא ,הַ כֹל ָּתלּוי בְ מַ זָּ לְ ,ד ִאיהּו הַ אי חּוטָּ א י ִַּק ָּ
יהי ַתלְ יָּיאּ .ובֵ יּה ַתלְ יָּין כָּל ִמלֵי
ּובגִ ין כְָּך ִא ִ
אֲ מַ אי ִא ְק ֵרי מַ זָּ לִ .מּׁשּום ְד ִמנֵיּה ַתלְ יָּין מַ זָּ לֵיּ ,ומַ זְ לֵי ִמנֵיּה עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאיןְ .
דּושין וְ כֻּלְ הּו
ְדעָּ לְ מָּ א עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין .וַ אֲ פִ ילּו סֵ פֶ ר תו ָֹּרה שֶ בָּ הֵ יכָּלְ ,ד ִמ ְתעַ טֵ ר בְ עֶ שֶ ר ְקדּושוֹת ,לָּא נָּפִ יק ִמכְ ָּללֵיּה עִ ם ְשַאר ִק ִ
ּומ ְת ַכפְ יָּין ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,מיכה ז) יִ כְ בוֹש ֲעוֹנוֹתֵ ינּו.
ַתלְ יָּין בְ הַ איּ .ומַ אן ְדחָּ מֵ י לְ הַ אי ִתּקּונָּאִ ,א ְתכַבְ שָּ ן חוֹבֵ יהוֹן ִמ ַּקמֵ יּה ִ
ישין ,עַ ִתיק ִמ ֹכלָּא.
קּודשָּ א ְד ַק ִד ִ
ָאמַ ר לֵיּה ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,בְ ִריְך בְ ִרי לְ ְ
ִתּקּונָּא ְת ִשיעָּ ָאהִ .מ ְתעָּ ְרבִ ין ַשעְ ֵרי עִ ם ִאינּון שַ עְ ֵרי ְדתַ לְ יָּין ,וְ לָּא נָּפְ ִקין ָּדא ִמן ָּדא .קּום ִר ִבי אַ בָּ אָּ ,קם ִרבִ י אַ בָּ א וְ ָאמַ רִ ,אלֵין
ַאת ָּרא ְר ִמיּו ,כָּ ל
(אינון) שַ עְ ֵרי ְד ִמ ְתעָּ ְרבִ ין עִ ם ִאינּון ְדתַ לְ יָּיןִ ,א ְקרּון ְמצּולוֹת יָּםִ .מּׁשּום ְדנַפְ ֵקי ִממו ְֹת ֵרי מוֹחָּ אּ ,ומֵ הַ אי ְ
ּומ ְת ַכפְ יָּיןָ .אמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,בְ ִריְך ְתהֵ א לְ עַ ִתיק יו ִֹמין.
ארי ְדתַ בְ עִ ין חוֹבֵ י ִדבְ נֵי נָּשָּ א ִ
מָּ ֵ
הּודה פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר,
הּודהָּ .קם ִרבִ י יְ ָּ
יקנָּא .קּום ִרבִ י יְ ָּ
יקנָּא ,וְ חַ פְ יָּין בִ גְ ר ֹונָּא ְתחוֹת ִד ְ
ירָאה .נ ְַח ִתין שַ עְ ֵרי ְתחוֹת ִד ְ
ִתּקּונָּא ע ֲִש ָּ
צּורים ּובִ ְמ ִחלוֹת עָּ פָּ ר ִמפְ נֵי פַ חַ ד יְ ָּי וְ ג ֹו'ִ .מפְ נֵי פַ חַ ד יְ ָּי ,הָּ א ִא ְתיְ ַדע ְדמַ אן ְד ִאיהּו לְ בַ ר ,פַ חַ ד יְ ָּי
(ישעיה ב) ּובָּ אּו בִ ְמעָּ רוֹת ִ
ירָאה( ,מיכה ז) ִת ֵתן אֱ מֶ ת
יקנָּא ,וְ ִא ְת ְקרּון הֲ ַדר גְ אוֹנוְֹ ,ת ֵריִ .תּקּונָּא ֲע ִש ָּ
ִא ְת ְק ֵריּ .ומֵ הֲ ַדר גְ אוֹנוִֹ ,אינּון שַ עְ ֵרי ִד ְתחוֹת ִד ְ
לְ ַי ֲעקֹב .וְ חַ ד סָּ רְ ,דלָּא נַפְ ֵקי ִנימָּ א ִמן נִ ימָּ א ,חֶ סֶ ד לְ ַאבְ ָּרהָּ ם.
ִתּקּונָּא ִד ְת ֵריסָּ רְ .דלָּא ַתלְ יָּין שַ עְ ֵרי עַ ל פּומָּ אּ ,ופּומָּ א ִא ְתפְ נֵי ִמכָּל ִס ְט ִרין ,וְ י ִָּאין ַשעְ ֵרי ְסחוֹר ְסחוֹר לֵיּה ,בְ גִ ין ְדלָּא ִא ְש ְתכַ ח
טַ ְרחּותָּ א ,כְ מָּ ה ְד ִא ְצ ְט ִריְך.
יקנָּא ִט ְרחָּ א ִאינּון ,א ֹו ִדינָּא
יריִ .דינָּא .בַ אֲ תָּ ר (נ''א בתר) ִדינָּא טַ ְרחּותָּ א ִא ְש ְתכַ ח .וְ כִ י ַשעְ ֵרי ְד ִד ְ
טַ ְרחּותָּ א בְ מַ אי ָּקא מַ יְ ֵ
ִאינּון ,וְ הָּ א ֹכלָּא ַרחֲ מֵ י ִא ְתחָּ זּון .אֶ לָּא ְדלָּא ִא ְת ְט ַרח בְ יִ ּׁשּובָּ א (ס''א בנשובא) ְדרּוחָּ א ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין.
ית ַרק (ס''א דאתדבק) בֵ יּה,
ְדתָּ אנָּא מֵ הַ אי פּומָּ א ַק ִדישָּ א עִ לָָּאה ,ק ֶֹדש קֳ ָּד ִשים ,נ ְָּשבָּ א רּוחָּ א .מַ אי רּוחָּ א .רּוחָּ א ְד ִא ְ
ְד ִמ ְתלְ בַ ש בֵ יּה (נ''א דאתתקן ומתלבש ביה) זְ עֵ יר אַ פִ יןּ .ומֵ הַ אי רּוחָּ א ִמ ְתלַבְ ִשין כָּ ל ִאינּון ִדלְ ַת ָּתא .וְ כַד הַ הּוא רּוחָּ א נָּפִ יק,
ַאת ֵריּה ,וְ כָּל מַ אן ְד ִא ְתחֲ זֵ י לְ ִא ְתלַבְ ָּשא
ִא ְתפְ ַרש לִ ְתל ִָּתין וְ ִשבְ עָּ ה אֶ לֶף עִ יבָּ ר .וְ ִא ְתפָּ ּׁשַ ט (ס''א ואתפרשא) כָּל חַ ד בִ לְ חוֹדוֹי לְ ְ
ישאִ ,מּׁשּום ְדרּוחֵ יּה נָּפִ יק ,וְ לָּא בָּ עֵ י ִמלָּה ַאחֲ ָּרא לְ ִא ְתעָּ ְרבָּ א בֵ יּה,
ִמנֵיּה ִא ְתלָּבַ ש .וְ עַ ל ָּדא שַ ע ֲִרין לָּא ִא ְש ְתכָּחּו עַ ל פּומָּ א ַק ִד ָּ
ּולְ ָּק ְרבָּ א בַ הֲ ֵדיּה.
ימין ְדלָּא ִא ְתיְ ַדעָּ .דא הּוא
וְ ָּדא הּוא ְט ִמירּותָּ א ְד ֹכלָּאְ ,דלָּא ִא ְת ְדבַ ק לָּא לְ עֵ ילָּא וְ ָּלא לְ תַ ָּתא .וְ הּוא סָּ ִתים בִ ְס ִתימָּ א ִד ְס ִת ִ
ימנֵי,
ּומ ְתלַבְ ִשין בֵ יּה נְ ִביאֵ י ְמהֵ ְ
ְדלָּא ִא ְת ָּת ַּקן ,וְ לָּא הֲ וָּ ה בֵ יּה ִתּקּונָּאּ .ובְ גִ ין כְַך ,רּוחַ ְדנָּפִ יק לְ בַ ר (ס''א דנפיק מההוא דלבר)ִ ,
יקין לָּא ִא ְתפְ ַרש .וְ לֵית מַ אן ְדי ֵַדע רּוחֵ יּה בַ ר ִאיהּוּ .ובְ גִ ין כְַך ַשעֲרוֹי ְש ִקילִ ין סּוחֲ ָּרנֵא
יקא ְדעַ ִת ִ
ִא ְת ְק ֵרי פֶ ה יְ יָּ .אֲ בָּ ל בְ הַ אי עַ ִת ָּ
ְדפּומָּ אּ ,ופּומָּ א ִא ְתפְ נֵי ִמכָּל ִס ְטרוֹי.
ּובְ הַ אי ִא ְת ְר ִחיצּו אֲ בְ הֲ תָּ נָּא ,לְ ִא ְתלַבְ שָּ א בְ הַ אי רּוחָּ אְ ,ד ִמ ְתפָּ שַ ט לְ כַמָּ ה עִ יבָּ ִרין ,בַ אֲ תָּ ר ְד ָּכל ַשעְ ֵרי ְש ִקילִ ין בְ סוֹחֲ ָּרנוֹי( .הדא
חּומין
הוא דכתיב( ,מיכה ז) אשר נשבעת לאבותינו) .וְ ָּדא הּוא ִתּקּונָּא ַק ִדישָּ א עִ לָָּאה ִד ְת ֵריסָּ רְ .ד ִמכָּאן ִא ְש ֶתלְ ָּשלּו י''ב ְת ִ
חּומין לי''ב ִשבְ טֵ י אֲ בָּ הָּ תָּ א .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב אֲ ֶשר ִנ ְשבַ עְ ָּת לַאֲ בוֹתֵ ינּו.
חּומין לְ תַ ָּתא .י''ב ְת ִ
לְ עֵ ילָּא .י''ב ְת ִ
בּורא וְ לָּא ִא ְתחַ זְ יָּין
ירא ,וְ חַ פְ יָּין עַ ד טַ ָּ
יק ָּרא ַשפִ ָּ
ּוב ָּ
יק ָּרא יָָּאהִ ,
ּומכָּאן ,בִ ָּ
יקנָּא ִמכָּ אן ִ
ִתּקּונָּא ִד ְתלֵיסָּ רַ .תלְ יָּין שַ עְ ֵרי ִד ְתחוֹת ִד ְ
ירן ִחּוָּ ִורין.
פּוחין שַ פִ ָּ
בּוסמָּ א ,בַ ר ִאינּון ַת ִ
מֵ ַאנְפֵ י ַת ְקרּובָּ א ְד ְ
ָאמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹן ,זַ ָּכָאה חּול ֵָּקיּה ְדמַ אן ְד ִא ְש ְתכַח בְ הַ אי ִא ָּד ָּרא ַק ִדישָּ א עִ לָָּאה ַדאֲ נָּן בֵ יּה .זַ כָָּאה חּול ֵָּקיּה בְ עָּ לְ מָּ א ֵדין,
ַאסחַ ר לָּן (ס''א בין אשא עלאה דאסחר לן) וְ הָּ א כָּל ִתּקּונִ ין
ּובְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ יַ .דאֲ נָּן י ְַתבִ ין בִ ְקדּושָּ א עִ לָָּאה ,אֶ ּׁשָּ א עִ לָָּאה ְ
ַאסחֲ רּו לְ דּוכְ תַ יְ יהּו.
יקנָּא ַק ִדישָּ א ִא ְת ָּת ָּקנּו ,וְ ִא ְתעַ ְטרּו וְ ְ
עִ ל ִָּאין (לדיוקנא) ְד ִד ְ
ישא לָּקֳ בְ לֵיּהִ .מנֵיּה ַתלְ יָּין כָּל ִאינּון
ידן ֹכלָּא .כֻּלְ הּו ִמ ְתכ ְַספִ ין לְ ִמזְ ַקף ֵר ָּ
וְ הַ אי ִתּקּונָּא ִד ְתלֵיסָּ ר ,הּוא ִתּקּונָּא יָּאֶ הְ ,דבֵ יּה אֲ ִח ָּ
ידןִ .מנֵיּה ַתלְ יָּין עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין ,וְ כָּ ל גִ ְנזִ ין עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין גְ נִ יזִ ין בֵ יּהּ ,ובֵ יּה כְ לִ ילָּן .וְ ִאיהּו מַ זָּ לָּא ְד ִמ ְתזַ לָּא
ְדבִ זְ עֵ יר אַ פִ ין אֲ ִח ָּ
ִמנֵיּה ֹכלָּאָּ ,דא הּוא ִתּקּונָּא ְשלֵימָּ תָּ אְ ,דאַ ְשלִ ים לְ ָּכל ִתּקּונִיןָּ ,דא אַ ְשלִ ים לְ ֹכלָּא.
תָּ אנָּאִ ,אלֵין ִתּקּונִ ין ִא ְקרּון יְ מֵ י ֶק ֶדם ,יו ִֹמין ַק ְדמָּ ִאין ְד ַק ְדמָּ אֵ י .וְ ִאינּון ְד ִא ְש ְתכָּ חּו בִ זְ עֵ יר אַ פִ יןִ ,א ְקרּון (ישעיה סג) יְ מֵ י
ירא ִד ְט ִמ ִירין (כליל בהו) .וְ הַ אי
יקיןְ ,ט ִמ ָּ
יקא ְדעַ ִת ִ
יקנָּא ְדעַ ִת ָּ
ע ֹולָּם .וְ תָּ אנָּאִ ,אלֵין יְ מֵ י ֶק ֶדם ,כֻּלְ הּו ִמ ְת ָּת ְקנָּן בְ ִתּקּונָּא ְד ִד ְ
ִד ְתלֵיסָּ ר כָּ לִ יל לְ הוֹן ,כְ מָּ ה ְד ִא ְתמַ ר .וְ ָּדא יוֹמָּ א לָּא ִא ְתכְ לִ יל בַ הֲ ַדיְ יהּו ,אֶ לָּא הּוא כָּלִ יל ֹכלָּא.
יקנֵיּה ,הֲ ָּדא הּוא
ּובְ הַ הּוא זִ ְמנָּא ְד ִא ְתעַ ר עַ ִתיק יו ִֹמין בְ ִתקּו ִנין ִדלְ עֵ ילָּא ,הַ הּוא ִא ְת ְק ֵרי יוֹם אֶ חָּ דְ ,דבֵ יּה זַ ִמין לְ או ִֹקיר ִד ְ
ִדכְ ִתיב( ,זכריה יד) יוֹם אֶ חָּ ד הּוא יִ ּוָּ ַדע לַיְ ָּי .הּוא בִ לְ חוֹדוֹי י ִַתיר ִמ ֹכלָּא .הּוא ְדכָּ לִ יל ֹכלָּא ,הּוא ְד ִא ְת ְק ֵרי בִ ְשמָּ א יְ ִדיעָּ א.
יקנָּא ,וְ הּוא בִ לְ חוֹדוֹי
ּומּׁשּום ְדהַ הּוא זִ ְמנָּא ,זְ מַ ן יְ הֵ א ִדיְ ָּק ָּרא ְד ִד ְ
ְדתָּ נֵינָּן ,בַ אֲ תָּ ר ְד ִאית יוֹם ִאית לַיְ לָּה ְדלֵית יוֹם בְ לָּא לַיְ ָּלהִ .
יִ ְש ְתכַח .לָּא ִא ְת ְק ֵרי לָּא יוֹם וְ לָּא לַיְ לָּהְ .דלֵית יוֹם ִא ְק ֵרי ,אֶ לָּא ִמ ִס ְט ָּרא ִדילָּן .וְ לֵית לַיְ לָּה ִא ְק ֵרי ,אֶ לָּא ִמ ִס ְט ָּרא ִדילָּן.
בּותא לִ ְתלֵיסַ ר עִ יבָּ ר מַ בּועִ ין .לְ כָּל
ּומנֵיּה נָּגִ יד ִמ ְשחָּ א ִד ְר ָּ
ּומּׁשּום ְדהַ אי ִתּקּונָּא ָּכלִ יל ֹכלָּא ,לָּא ִא ְתיְ ַדע וְ לָּא ִא ְתחֲ זֵ י ִמנֵיּהִ ,
ִ
ִאינּון ִדלְ ַת ָּתאִ ,דנ ְִה ִרין בְ הַ הּוא ִמ ְשחָּ א( .אתתקנו)
יקנָּאִ ,מ ְת ַת ְּקנָּן וְ נ ְַח ָּתן לְ ַכ ָּמה עִ יבָּ ר .וְ לָּא
יקנָּא ַק ִדישָּ א עִ לָָּאה ,וְ ִאלֵין ִתּקּונִין ִדבְ הַ אי ִד ְ
בִ ְתלֵיסָּ ר ִתּקּונִ ין ִאלֵין ִא ְת ַת ְקנָּא ִד ְ
יקא ,בִ פְ ִשיטּותָּ א ִדלְ הוֹן
ּומ ֹכלָּא ִא ְתטַ מָּ רּו .לֵית ְדי ַָּדע אֲ תָּ ר לְ הַ אי עַ ִת ָּ
ַאס ִתימּוִ ,
ִא ְתחָּ זּון הֵ יְך ִמ ְתפַ ְּׁש ִטין וְ הֵ יְך נָּפְ ִקיןִ ,מ ֹכלָּא ְ
כֻּלְ הוֹן כְ לִ ילָּן ,כְ מָּ ה ְד ִא ְתמַ רִ ,א ְתיְ ַדע וְ לָּא ִא ְתיְ ַדע .טָּ ִמיר וְ לָּא טָּ ִמיר .עָּ לֵיּה ִא ְת ְק ֵרי( ,ישעיה מב) אֲ נִ י יְ ָּי הּוא ְש ִמי ּוכְ בו ִֹדי
ַאת ֵריּה יְ ִתיב וְ לֵית יְ ִדיעַ
לְ ַאחֵ ר ֹלא אֶ ֵתןּ .וכְ ִתיב (תהלים ק) הּוא עָּ ָּשנּו וְ ֹלא אֲ נ ְַחנּוּ .וכְ ִתיב (דניאל ז) וְ עַ ִתיק יו ִֹמין יְ ִתיב .בְ ְ

ֵיתי וְ גוֹ'.
לֵיּה .יְ ִתיב וְ לָּא ְשכִ יחַ ּ ,וכְ ִתיב (תהלים קלט) או ְֹדָך עַ ל כִ י נו ָֹּראוֹת ִנפְ ל ִ
ּונְהירּו
ָאמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן לְ חַ בְ ַריָּיא ,כַ ד ִא ְתפְ ִריס פְ ִריסָּ א ָּדאְ ,דאַ תּון חָּ מָּ אן ֲע ָּלנָּא ,אֲ נָּא חֲ מֵ ינָּא ְדנ ְַחתּו כֹל ִתּקּונִ ין ְבגַּוָּ והִ ,
ַארבַ ע עִ יבָּ ר.
ַארבַ ע סַ ְמכִ ין ,לְ ְ
קּודשָּ א (ס''א בוסיטא דקדושא) בְ ִריְך הּוא ,פְ ִריסָּ א ְב ְ
בּוצינָּא ְד ְ
בְ אֲ תָּ ר ָּדא .וְ חַ ד פָּ רוֹכְ ָּתא ִ
ַארבַ ע ַמפְ ְת ִחי ְּׁש ִנינָּן (ס''א שניין) ִמכָּל ִס ְטרוֹי.
ידיּהּ .ובְ מַ גְ רוֹפְ יָּא ְ
סַ ְמכָּא חַ ד הּוא י ִָּתיב ִמ ַת ָּתא לְ עֵ ילָּא ,וְ חַ ד מַ גְ רוֹפְ יָּא בִ ֵ
ידן
ּותלִ יתָּ ָאה ְּור ִביעָּ ָאהּ .ובֵ ין סַ ְמכָּא לְ סַ ְמכָּא ,אֲ ִח ָּ
ּומ ְתַאחֲ ָּדן פַ ְרסָּ א ,וְ נ ְַח ִתין לָּּה מֵ עֵ ילָּא לְ תַ ָּתא .וְ כֵ ן לְ סַ ְמכָּא ִת ְניָּינָּאְ ,
ִ
בּוצינָּא ִדגְ לִ יפָּ א (בבוסיטא דגליפין) בְ הַ הּוא פְ ִריסָּ א .וְ כֵ ן לְ ד' עִ יבָּ ר.
ּומ ְתנַהֲ ִרין בְ ִ
ִת ְמנֵיסָּ ר ַרגְ לֵי ְדסַ ְמכִ י ִ
ַאת ֵריּה .וְ כַד הֲ ו ֹו ִמ ְת ַת ְּקנָּן
וַ חֲ מֵ ינָּא ִאלֵין ִתּקּונִ ין ִדנ ְִה ִרין עָּ לָּּה ,וַ הֲ וּו ְמחַ ָּכאן ִמלֵי ְדפּומָּ נָּא ,לְ ִא ְתעַ ְט ָּרא ּולְ ִא ְס ַתלְ ָּקא ָּכל חַ ד בְ ְ
ִמפּומָּ נָּא ,כָּל חַ ד וְ חַ ד סָּ לִ יק וְ ִא ְתעַ טָּ ר וְ ִא ְת ָּת ַּקן בְ הַ הּוא ִתּקּונָּא ְד ִא ְת ְת ַקן הָּ כָּאִ ,מכָּל (ס''א בהבל דכל) פּומָּ א ְדחַ ד ִמינָּן.
ּומחַ כֶ ה לְ ִמלָּה ְדנָּפִ יק ִמפּומֵ יכוֹןּ ,וכְ ֵדין
ּובְ שַ עֲתָּ א ְדחַ ד ִמינָּן פָּ תַ ח פּומָּ א ,לְ תַ ְּקנָּא בְ הַ הּוא ִתּקּונָּא ,הַ הּוא ִתּקּונָּא הֲ וָּ ה יְ ִתיב ְ
סַ לְ ָּקא בְ דּוכְ ֵתיּה וְ ִא ְתעַ טָּ ר.
כָּאין
ימין הָּ כָּא בְ גִ ינֵיכוֹן .זַ ִ
יתין לְ ַק ֵליכוֹןַ .כ ָּמה ְר ִתיכִ ין ַקיְ ִ
ּומכָּ אן ,חַ ָּדאן עַ ל ְדשַ ְמעִ ין מַ ה ְדלָּא י ְָּדעּו ,וְ צַ יְ ִ
וְ כָּל סַ ְמכִ ין ִמ ָּכאן ִ
ימינָּא וְ לִ ְש ָּמאלָּא.
ַאסטָּ אן לִ ִ
ישיןִ .מלִ ין כ ְַש ָּרן ְדלָּא ְ
אַ תּון לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ יְ ,דכֻּלְ הּו ִמלֵי ְדנַפְ ֵקי ִמפּומֵ יכוֹן ,כֻּלְ הּו ִמלִ ין ַק ִד ִ
ימרּון זִ ְמנָּא
ָאתי ֵת ְ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא חַ ֵדי לְ ִמ ְשמַ ע ,וְ צַ יִ ית לְ הָּ נֵי ִמלֵי ,עַ ד ְדהּוא ַאגְ מָּ ר (ס''א אגזר) ִדינָּאִ ,די לְ עָּ לְ מָּ א ְד ֵ
ְ
ישין .עָּ לַיְ יכּו כְ ִתיב( ,שיר השירים ז) וְ ִחכְֵך כְ יֵין הַ טוֹב וְ גוֹ' ,דוֹבֵ ב ִשפְ תֵ י יְ ֵשנִים .מַ אי דוֹבֵ ב ְשפָּ תַ י
ַאחֲ ָּרא כָּל הָּ נֵי ִמלֵי ַק ִד ִ
יְ שֵ נִיםְ .דאֲ פִ ילּו לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י ְמ ַר ְחשָּ ן ִשפְ וָּ ותַ יְ כּו או ַֹריְ יתָּ א ַקמֵ יּה.
הַ ְש ָּתא ִא ְת ָּת ָּקנּו וְ ִא ְתכָּוְ ונּו ַדעְ ָּתא ,לְ ִמ ְת ָּקן ִתּקּונוֹי ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,הֵ יְך יִ ְת ָּת ַּקן ,וְ הֵ יְך יִ ְתלַבָּ ש בְ ִתּקּונוֹי ִמ ִתּקּונֵי עַ ִתיק יו ִֹמין,
קּושטָּ ָאה י ֶָּאה
ירא ִמ ֹכלָּאְ .דהַ ְש ָּתא חוֹבָּ תָּ א (חכמתא) עָּ לַיְ יכּו ,לְ ִמגְ זַ ר ִדינָּא ְ
ירא ִד ְט ִמ ִיריןְ ,ט ִמ ָּ
ישיןְ ,ט ִמ ָּ
ַק ִדישָּ א ְד ַק ִד ִ
בּוריֵיּה.
ַאת ְקנָּא כָּל ִתּקּונִ ין עַ ל ְ
ירא ּולְ ְ
וְ שַ פִ ָּ
ּומ ָּכאן ,כְ חֵ יזּו בַ ר נָּש ,לְ ִמ ְשלְ טָּ א (ס''א
ִתּקּונֵי ִדזְ עֵ יר אַ פִ יןִ ,מ ִתקּונֵי ַדאֲ ִריְך אַ פִ ין ִא ְת ָּת ָּּקנּו .וְ ִא ְתפָּ ָּשטּו ִתּקּונוֹי ִמכָּאן ִ
כּור ְסיָּיאִ ,דכְ ִתיב( ,יחזקאל א) וְ עַ ל ְדמּות הַ כִ ֵסא ְדמּות
ירא ְדכָּל ְט ִמ ִירין .בְ גִ ין לְ מֵ יתַ ב עַ ל ְ
ומשלחא) בֵ יּה רּוחָּ א ִד ְט ִמ ָּ
ָאדםְ :דבֵ יּה
ָאדםְ :ד ָּכלִ יל כָּ ל ְשמָּ הָּ ן .כְ מַ ְר ֵאה ָּ
יּוקנִין .כְ מַ ְראֵ ה ָּ
ָאדםְ :דכָּלִ יל כָּל ִד ְ
ָאדם עָּ לָּיו ִמלְ מָּ עְ לָּה .כְ מַ ְראֵ ה ָּ
כְ מַ ְראֵ ה ָּ
ָאדםְ :ד ָּכלִ יל ָּכל ָּרזִ ין ְד ִא ְתאַ מָּ רּו וְ ִא ָּת ְת ָּקנּו עַ ד ְדלָּא ִאבְ ֵרי עָּ לְ מָּ א ,וְ ַאף עַ ל גַב
ימין כָּל עָּ לְ ִמין עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין .כְ מַ ְראֵ ה ָּ
ְס ִת ִ
ְדלָּא ִא ְת ָּקיָּימּו.
יקין עַ ד לָּא זַ ִמין ִתּקּונוֹי ,בָּ אנֵי מַ לְ כִ ין ,כָּ נֵס מַ לְ כִ ין( ,נ''א (קכ''ח) גליף מלכין)
יקא ְדעַ ִת ִ
תָּ אנָּא בִ ְצנִ יעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,עַ ִת ָּ
ַאצנַע לוֹן לְ בָּ תַ ר זִ ְמנָּא ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,בראשית לו)
ּומשַ עֵ ר מַ לְ כִ ין ,וְ לָּא הֲ ו ֹו ִמ ְת ַקיְ ימֵ י ,עַ ד ְד ָּדחֵ י (ס''א דאנח) לוֹן ,וְ ְ
ְ
ימין ַתמָּ ן ,וְ כֻּלְ הּו לָּא ִא ְת ָּקיָּימּו.
וְ אֵ לֶה הַ ְמלָּכִ ים אֲ שֶ ר מָּ לְ כּו בְ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם .בְ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם ,בְ אֲ תָּ ר ְדכָּל ִדינִין ִמ ְת ַקיְ ִ
יקין ִא ְת ָּת ַּקן .כַד ִא ְת ָּת ַּקןַ ,ת ִּקין כָּ ל ִתּקּו ִנין ִדלְ תַ ָּתאַ ,ת ִּקין כָּל ִתּקּונִ ין ְדעִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין.
יקא ְדעַ ִת ִ
ורא עַ ִת ָּ
עַ ד ְד ֵרישָּ א ִחּוָּ ָּ
ִמכָּאן אוֹלִ יפְ נָּא ,כָּל ֵרישָּ א ְדעַ מָּ אְ ,דלָּא ִא ְת ָּת ַּקן הּוא בְ ַק ְד ִמיתָּ א ,לֵית עַ מָּ א ִמ ְת ַת ְקנָּא .וְ ִאי ִאיהּו ִמ ְת ַת ָּּקן ,כֻּלְ הּו ִמ ְת ַת ְּקנָּן.
וְ ִאי ִאיהּו לָּא ִמ ְת ַת ֵּקן בְ ַק ְד ִמיתָּ א ,לָּא יַכְ לִ ין עַ מָּ א לְ ִא ְת ַת ְּקנָּא.
ְמ ָּנלָּן .מֵ עַ ִתיק יו ִֹמיןְ .דעַ ד לָּא ִא ְת ָּת ַּקן הּוא בְ ִתּקּונוֹי ,לָּא ִא ְת ְת ָּּקנּו כָּ ל ִאינּון ְדבָּ עּו לְ ִא ְת ַת ְּקנָּא ,וְ כֻּלְ הּו עָּ לְ ִמין ִא ְתחֲ ָּרבּו .הֲ ָּדא
הּוא ִדכְ ִתיב( ,בראשית לו) וַ יִ ְמלוְֹך בֶ אֱ דוֹם בֶ לַע בֶ ן בְ עוֹר .וַ יִ ְמלוְֹך בֶ אֱ דוֹםָּ ,רזָּ א חֲ ָּדא (ס''א יקירא) הּוא .אֲ תָּ ר ְדכָּל ִדינִ ין
ִמ ְת ַק ְט ִרין ַתמָּ ן ,וְ ַתלְ יָּיןִ ,מ ַתמָּ ן.
ארי ִדיבָּ בָּ א וִ י ָּללָּה( .בראשית לו)
בֶ לַע בֶ ן בְ עוֹר ,תָּ אנָּא הּוא גִ זְ ַרת ִדינָּאַ ,ת ִּקיפָּ א ְדתַ ִּקיפִ יןִ ,דבְ גִ ינֵיּה ִמ ְת ַק ְט ָּרן אֶ לֶף ַאלְ פִ ין ָּמ ֵ
ֲלּוקה ְש ֵתי בָּ נוֹת הַ ב הַ ב.
וְ שֵ ם עִ יר ֹו ִדנְהָּ בָּ ה .מַ אי ִדנְהָּ בָּ ה .כְ לוֹמַ ר ִדין הָּ בָּ ה .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,משלי כ) ַלע ָּ
ָאדם לָּא
יקם ,וְ כֻּלְ הּו עָּ לְ ִמין ִא ְתחֲ ָּרבּו .מַ אי טַ עֲמָּ אִ .מּׁשּום ְד ָּ
כֵיוָּ ן ְדסָּ לִ יק לְ ִא ְתי ְַּׁשבָּ א ,בֵ יּה לָּא ָּק ִאים ,וְ לָּא הֲ וָּ ה יָּכִ יל לְ מֵ ָּ
יּוקנֵיּה ,כָּ לִ יל ֹכלָּא ,וְ יָּכִ יל (דף קל''ה ע''ב) ֹכלָּא לְ ִא ְתי ְַּׁשבָּ א בֵ יּה.
ָאדם בְ ִד ְ
ִא ְת ָּת ַּקןְ .ד ִתּקּונָּא ְד ָּ
ָאדם
יקם ּולְ ִא ְתי ְַּׁשבָּ א ,וְ ִא ְתבְ ָּטלּו .וְ ִא ְתבְ ָּטלּו סַ לְ ָּקא ַדעְ ָּתְך וְ הָּ א כֻּלְ הּו ְב ָּ
ָאדם ,לָּא ִא ְש ְתכַח .לָּא יָּכִ ילּו לְ מֵ ָּ
ּובְ גִ ין ְד ִתּקּונָּא ָּדא ְד ָּ
יּוקנָּא,
ָאדם .וְ כַד ָאתָּ א הַ אי ִד ְ
ִא ְתכְ לִ ילָּן .אֶ לָּא ִא ְתבְ טָּ לּו וְ ִא ְס ַתלָּקּו מֵ הַ הּוא ִתּקּונָּא ,עַ ד ְדיֵיתֵ י ִתּקּונָּא (נ''א דיוקנא) ְד ָּ
ּומנְהוֹן
ִא ְת ֵגלָּפּו (ס''א אתכללו) כֻּלְ הּו ,וְ ִא ְתחֲ זָּ רּו לְ ִקיּומָּ א ַאחֲ ָּראִ .מנְהוֹן ִא ְתבְ סָּ מּו( ,ס''א מנהון אתבסמו ולא אתבסמו) ִ
לָּא ִא ְתבְ סָּ מּו כְ לָּל.
ארי
וְ ִאי ֵתימָּ א וְ הָּ א כְ ִתיב וַ יָּמָּ ת ,וַ יָּמָּ תְ .ד ִא ְתבְ טָּ לּו לְ ג ְַמ ֵרי .לָּאו הָּ כִ י ,אֶ לָּא כָּ ל מַ אן ְדנ ִָּחית ִמ ַד ְרגָּא ַק ְדמָּ ָאה ְדהֲ וָּ ה בֵ יּהָּ ,ק ֵ
ָאדם,
בֵ יּה ִמיתָּ ה .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,שמות ב) וַ יָּמָּ ת מֶ לְֶך ִמ ְצ ַריִ םְ ,דנָּחַ ת ִמ ַד ְרגָּא ַק ְדמָּ ָאה ְדהֲ וָּ ה ָּקם בֵ יּה .וְ כֵ יוָּ ן ְד ִא ְת ָּת ַקן ָּ
ימין בְ דּוכְ ַתיְ יהּו.
ִא ְת ְקרּון בִ ְשמָּ הָּ ן ַאחֲ ָּרנִ ין ,וְ ִא ְתבְ סָּ מּו בְ ִקיּומָּ א בֵ יּה ,וְ ַקיְ ִ
וְ כֻּלְ הּו ִא ְת ְקרּון בִ ְשמָּ הָּ ן ַאחֲ ָּרנִ ין ִמן ַק ְדמָּ ִאין ,בַ ר הַ הּוא ִדכְ ִתיב בֵ יּה( ,בראשית לו) וְ ֵשם ִא ְשת ֹו ְמהֵ יטַ בְ אֵ ל בַ ת ַמ ְט ֵרד בַ ת מֵ י
נּוקבָּ א .כְ הַ אי ְתמָּ ָּראְ ,דלָּא סַ לְ ָּקא ֶאלָּא ְדכַר
זָּ הָּ ב .מַ אי טַ עְ מָּ אִ .מּׁשּום ְדהָּ נֵי לָּא ִא ְתבְ טָּ לּו כִ ְשַאר ַאחֲ ָּר ִניןִ .מּׁשּום ְדהֲ וָּ ה ְדכַר וְ ְ
נּוקבָּ א ,לָּא כְ ִתיב בְ הּו ִמיתָּ ה כְ ַאחֲ ָּר ִנין ,וְ ִא ְת ְקיָּימּו .אֲ בָּ ל לָּא ִא ְתי ָָּּשבּו ,עַ ד
נּוקבָּ אּ .ובְ גִ ין כְָּך הַ ְש ָּתא ְד ִא ְש ְתכָּחּו ְדכַר וְ ְ
וְ ְ
ישבּו.
ָאדםִ ,א ְתחֲ זָּ רּו וְ ִא ְת ְקיָּימּו בְ ִקיּומָּ א ַאחֲ ָּרא ,וְ ִא ְתיְ ָּ
יּוקנָּא ְד ָּ
ָאדם ,וְ כֵ יוָּ ן ְד ִא ְת ְת ַקן ִד ְ
יּוקנָּא ְד ָּ
ְד ִא ְת ְת ַקן ִד ְ
בּוצינָּא ְד ַק ְר ִדינּותָּ א ,חַ ד נִיצוֹצָּ א,
יק ֵריּהַ ,ת ִּקין וְ זַ ִמין וְ אַ פִ יק ִמ ִ
ורא ,לְ מֶ עְ בַ ד יְ ָּק ָּרא לִ ָּ
תָּ אנָּא ,כַד סָּ לִ יק בִ ְרעּותָּ א ְד ֵרישָּ א ִחּוָּ ָּ
ארי נָּפִ יק
נָּשַ ב בֵ יּה ִא ְתתו ַֹּקר (ס''א אתתקן) וְ סָּ לִ יק (רעותיה) וְ ִא ְתפָּ ּׁשַ ט לִ ְתלַת ְמָאה וְ ִשבְ עִ ין עִ יבָּ ר .וְ נִיצוֹצָּ א ָּק ִאים ,וְ ָּש ִ
ַארבַ ע ִס ְט ִרין.
ּומ ְתגַלְ גְ לָּא ,נָּשַ ב בֵ יּה ִא ְת ָּת ַּקן .וְ נָּפִ יק חַ ד גּולְ גַלְ ָּתא ַת ִּקיפָּ א ,וְ ִא ְתפָּ ַּׁשט לְ ְ
ירא ַדכְ יָּא ִ
אֲ וִ ָּ
ּובגִ ין
ירא ַדכְ יָּאִ ,א ְש ְת ִאיב נִיצוֹצָּ א וְ ִא ְתאֲ חָּ ד ,וְ ָּכלִ יל (ס''א ואתכליל) בֵ יּה .בֵ יּה סַ לְ ָּקא ַדעְ ָּתְך .אֶ לָּא ִא ְתטָּ מַ ר בֵ יּהְ .
ּובְ הַ אי אֲ וִ ָּ
ירא הּוא טָּ ִמיר ִד ְט ִמ ִירין ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ,בְ רּוחָּ א ְד ָּגנִיז.
כְַך ,הַ אי גּולְ גַלְ ָּתא ִא ְתפָּ שַ ט בְ ִס ְטרוֹי ,וְ הַ אי אֲ וִ ָּ
ירא ַדכְ יָּא ָּק ִאים עָּ לֵיּה מֵ הַ אי ְסטָּ ר .וְ אֶ ָּּׁשא ַדכְ יָּא ָּק ִאים
ירא ִמ ְסטַ ר חַ ד .וַ אֲ וִ ָּ
בְ הַ אי גּולְ גַלְ ָּתא ִא ְתפָּ שָּ טּו אֶ ָּּׁשא ִמ ְסטַ ר חַ ד ,וַ אֲ וִ ָּ
ירא ַדכְ יָּא ,נ ִָּהיר לְ מָּ אתָּ ן
בּוצינָּא ָּדא (נ''א ניצוצא) ְד ִא ְתכְ לִ יל בַ אֲ וִ ָּ
מֵ הַ אי ְסטָּ ר .מַ אי אֶ ּׁשָּ א הָּ כָּא .אֶ לָּא לָּאו הּוא אֶ ּׁשָּ א ,אֲ בָּ ל ִ
וְ ִשבְ עִ ין עָּ לְ ִמין ,וְ ִדינָּא ִמ ִס ְטרוֹי ִא ְש ְתכַחּ ,ובְ גִ ין ָּדא ,הַ אי גּולְ גַלְ ָּתאִ ,א ְת ְק ֵרי גּולְ גַלְ ָּתא ַת ִּקיפָּ א.
ורא,
ישא ִחיּוָּ ָּ
בְ גּולְ גַלְ ָּתא ָּדא ,י ְַתבִ ין ִת ְשעָּ ה ַאלְ פֵ י ִרבוֹא עָּ לְ ִמיןְ ,דנ ְַטלִ ין עֲלוֹי וְ סַ ְמכִ ין עֲלוֹי .בְ הַ אי גּולְ גַלְ ָּתא ,נ ִָּטיף ַטלָּא מֵ ֵר ָּ

ְד ִא ְת ְמלֵי ִמנֵיּה ָּת ִדירּ .ומֵ הַ אי טַ לָּא ְדַא ְנעַ ר מֵ ֵרישֵ יּה זְ ִמי ִנין מֵ יתַ יָּיא לְ ַאחֲ יָָּאה.
ורי (וכלהו חיוורי)
וְ הּוא טַ לָּא ְד ִא ְתכְ לִ יל בִ ְת ֵרי גְ וָּ ונֵיִ ,מ ִס ְט ָּרא ְד ֵרישָּ א ִחיּוָּ ָּראִ ,חיּוָּ ור בְ גַוִ ויּה (ס''א בגיניה)ְ .דכָּלִ יל כֻּלְ הּו ִחיּוָּ ֵ
סּומ ָּקא
ָּ
ישא ִדזְ עֵ יר אַ פִ יןִ ,א ְתחֲ זֵ י בֵ יּה סּומָּ ָּקא .כְ הַ אי בְ דוֹלְ חָּ א ְד ִאיהּו ִחיּוָּ ור ,וְ ִא ְתחַ זְ יָּיא גַוְ ונָּא
ַיּׁשבָּ ן בְ הַ אי ֵר ָּ
אֲ בָּ ל כַד ִא ְתי ְ
ורא.
בְ גַוְ ונָּא ִחיּוָּ ָּ
ַאדמַ ת עָּ פָּ ר י ִָּקיצּו אֵ לֶה לְ חַ יֵי ע ֹולָּם וְ אֵ לֶה לַחֲ ָּרפוֹת לְ ִד ְראוֹן ע ֹולָּם .לְ חַ יֵי ע ֹולָּם ,בְ גִ ין
ּובְ גִ ין כְַך כְ ִתיב( ,דניאל יב) וְ ַרבִ ים ִמיְ שֵ נֵי ְ
וראְ ,דָאתֵ י ִמ ְסטַ ר ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ,אֲ ִריכָּא ְדַאנְ פִ ין .לַחֲ ָּרפוֹת לְ ִד ְראוֹן ע ֹולָּם ,בְ גִ ין ְד ִא ְתחֲ זִ יאּו לְ הַ הּוא
ְד ִא ְתחֲ זִ יאּו לְ הַ הּוא ִחיּוָּ ָּ
סּומָּ ָּקא ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין .וְ ֹכלָּא ָּכלִ יל בְ הַ הּוא טַ לָּא ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,ישעיה כו) כִ י טַ ל אוֹרוֹת טַ לֶָך .אוֹרוֹתְ :ת ֵרין .וְ הַ הּוא
ורא וְ סּומָּ ָּקא.
פּוחים .כְ גְ וָּ ונֵי ִחיּוָּ ָּ
טַ לָּא ְדנ ִָּטיף ,נ ִָּטיף כָּל יוֹמָּ א לְ חַ ְקלָּא ְדתַ ִ
ירא ַדכְ יָּאִ ,א ְתפָּ ָּשט ְמגּולְ גַלְ ָּתא לְ ַאנְפוֹי ק''נ ִרבוֹא
הַ אי גּולְ גַלְ ָּתא ַאנְ ִהיר בִ ְת ֵרי גְ וָּ ונֵי ,לְ הַ אי ְסטָּ ר ּולְ הָּ אי ְסטָּ רּ .ומֵ הַ אי אֲ וִ ָּ
עָּ לְ ִמיןּ .ובְ גִ ין כְַך ִא ְת ְק ֵרי זְ עֵ יר אַ פִ יןּ .ובְ שַ עֲתָּ א ְד ִא ְצ ְט ִריְךִ ,א ְתפְ שָּ טּו ַאנְ פוֹי וַ אֲ ִריכִ ין בְ הַ הּוא זִ ְמנָּא ,בְ גִ ין ְדאַ ְשגַח בְ ַאנְ פוֹי
יקין ,וְ חָּ יֵיס לְ עָּ לְ מָּ א.
יקי ְדעַ ִת ִ
ְדעַ ִת ֵ
חּושבָּ נָּא( ,דף קל''ו
ּומֵ הַ אי גּולְ גַלְ ָּתא ,נָּפִ יק חַ ד עִ יבָּ ר ,לְ כָּל ִאינּון ִדלְ ַת ָּתא .וְ יָּהֲ בֵ י אֲ גָּר או ָֹּראּותָּ א לְ עַ ִתיק יו ִֹמין .כַד עָּ אלִ ין בְ ְ
חּושבָּ נָּא .וְ הַ אי בֶ ַקע אֲ גָּר או ָֹּראּותָּ א,
ע''א) ְתחוֹת שַ ְרבִ יטָּ א .וְ לָּקֳ בֵ יל ָּדא( .שמות לח) בֶ ַקע לַגּולְ ֹגלֶת לְ תַ ָּתא ,כַד עָּ אלִ ין בְ ְ
ִא ְש ְתכַח ִמנֵיּה לְ עַ ִתיק יו ִֹמין.
רּומא ָּד ִקיק חַ פְ ָּייא עָּ לַיְ יהּו .אֲ בָּ ל לָּא
ּוק ָּ
בַ חַ ָּללֵיּה ְדגּולְ גַלְ ָּתא( ,ס''א בגולגלתא דא) ג' חַ לָּלִ ין ִא ְש ְת ָּכחּוְ ,דשַ ְריָּיא מוֹחָּ א בְ הּוְ ,
ּות ֵרין ְש ִבילִ ין .הֲ ָּדא
ְקרּומָּ א ְק ִשישָּ א ְס ִתימָּ א כְ עַ ִתיק יו ִֹמיןּ .ובְ גִ ין ָּדא ,הַ אי מוֹחָּ א ִא ְתפְ שָּ ט וְ נ ִָּהיר (ס''א ונפיק) לִ ְתל ִָּתין ְ
הּוא ִדכְ ִתיב( ,בראשית ב) וְ נָּהָּ ר יוֹצֵ א מֵ עֵ ֶדן.
וְ תָּ אנָּא ,בִ ְתלַת חַ לָּלִ ין ְדגּולְ גַלְ ָּתא מוֹחָּ א שַ ְריָּיא .מֵ חַ ָּללָּא חַ ד ִמ ְתבְ ַקע (ס''א ומתפשט) חַ ד מַ בּועָּ א לְ ד' ִס ְט ִרין ,וְ נָּפִ יק מֵ הַ הּוא
רּוחין ְדחָּ כְ ְמתָּ א.
ּות ֵרין ְשבִ ילִ ין ִ
מוֹחָּ א ְדשַ ְריָּיא בְ הַ אי חַ ָּללָּאְ ,תל ִָּתין ְ
ּומ ְתפַ ְת ִחין ן' ַת ְרעִ ין .מֵ ִאלֵין ן' ַת ְרעִ יןִ ,א ְתַאחֲ ָּדן ן' יו ִֹמין ְדאו ַֹריְ יתָּ א.
ּומ ְתפָּ שַ ט חַ ד מַ בּועָּ א ַאחֲ ָּראִ .
מֵ חַ ָּללָּא ִת ְניָּינָּאִ ,מ ְתבְ ַקע ִ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא לְ ָאתָּ בָּ א רּוחֵ יּה לֵיּהּ ,ולְ ַש ְריָּיא בֵ יּה.
ן' ְשנִ ין ְדיוֹבְ לָּא .ן' אֶ לֶף ָּד ִריןְ ,דזַ ִמין ְ
מֵ חַ ָּללָּא ְתלִ יתָּ ָאה ,נָּפְ ִקין אֶ לֶף ַאלְ פִ ין ִא ָּד ִרין וְ ַאכְ סַ ְד ָּר ִאיןְ ,ד ַדעְ ָּתא שַ ְריָּיא עָּ לַיְ יהּו ,וְ ָּד ֵרי בְ הּו .וְ הַ אי חַ ָּללָּא ָּש ֵרי חֲ ָּללֵיה (ס''א
ּוב ַדעַ ת
מדוריה) בֵ ין הַ אי חַ ָּללָּא ּובֵ ין הַ אי חַ ָּללָּא ,וְ ִא ְתמַ לְ יָּין ִמ ְת ֵרין ִס ְט ִרין .כָּ ל ִאינּון ִא ָּד ִרין .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,משלי כד) ְ
ָאחיד בְ הּו גּופָּ א ִמכָּ ל
ָאחיד כָּל גּופָּ א וְ ִ
חֲ ָּד ִרים יִ מָּ לְ אּו .וְ ִאלֵין ג' ִמ ְתפַ ְּׁש ִטין בְ כָּל גּופָּ א ,לְ הַ אי ִס ְט ָּרא ּולְ הַ אי ִס ְט ָּראּ .ובְ ִאינּון ִ
ִס ְטרוֹיּ .ובְ כָּל גּופָּ א ִא ְתפַ ְּׁשטָּ ן וְ ִא ְש ַתכְ חָּ ן.
ּומ ְתעָּ ְר ִבין ָּדא
ּומ ְס ַתבְ כִ ין ָּדא בְ ָּדאִ ,
תָּ אנָּא ,בְ גּולְ גַלְ ָּתא ְד ֵרישָּ אַ ,תלְ יָּין אֶ לֶף ַאלְ פֵ י ִרבוֹא וְ ִרבוֹא ִרבְ בָּ ן קוֹצֵ י ְד ַשעְ ֵרי אּוכָּמָּ ןִ ,
ּומכָּאן ִא ְתַאחֲ ָּדן טַ עֲמֵ י או ַֹריְ יתָּ א ,בְ ַדכְ יָּא
ּומסַ אֲ בָּ ןִ .
ידן בֵ יּה ַדכְ יָּין ְ
ִימין ְדכָּל קוֹצָּ א וְ קוֹצָּ אַ ,דאֲ ִח ָּ
חּושבָּ נָּא לְ נ ִ
בְ ָּדא .וְ לֵית ְ
בִ ְמסָּ אֲ בָּ א .בְ כָּל ִאינּון ִס ְט ִרין ְד ִאינּון ַדכְ יָּין ,בְ כָּ ל ִאינּון ִס ְט ִרין ְד ִאינּון ִמ ְסָאבן.
ִימין ִתלִ ין עַ ל ִתלִ יןִ .מ ְתלַהֲ טָּ ן
י ְַתבִ ין קוֹצֵ י ִמ ְס ַתבְ כִ ין וְ תַ ִקיפִ יןִ .מ ְנהוֹן ְשעִ יעִ יןּ ,ו ִמ ְנהוֹן ַת ִּקיפִ יןּ .ובְ כָּל קוֹצָּ א וְ קוֹצָּ א ,י ְַתבִ ין נ ִ
ירא ַת ִּקיפָּ א (בחור כארזים)ַ .רבְ ְרבִ ין וְ תַ ִקיפִ ין .הֲ ָּדא
ארי נַצַ ח ְק ָּרבִ ין .בְ ִתּקּונָּא יָּאֶ ה בְ ִתּקּונָּא שַ פִ ָּ
וְ ַתלְ יָּין כְ גִ יבָּ ר ַת ִּקיף ,מָּ ֵ
הּוא ִדכְ ִתיב( ,שיר השירים ה) בָּ חּור כָּאֲ ָּרזִ ים.
ִמ ְת ַת ְּקנִ ין קו ִֹצין ְדשַ עְ ֵרי ,וְ ַתלְ יָּין ִתלִ ין עַ ל ִתלִ ין ,מֵ הַ אי ִס ְט ָּרא לְ הַ אי ִס ְט ָּרא ,עַ ל גּולְ גֹלְ תָּ א .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,שיר השירים
יאיןִ ,ד ְתלַת ַרהֲ טֵ י מוֹחָּ אִ .ממַ בּועָּ א חַ ָּללָּא חַ ד
ה) ְקוּוצוֹתָּ יו ַתלְ ַתלִ ים .וְ תָּ אנָּא י ְַתבִ ין ִתלֵי ִתלִ יןִ ,מּׁשּום ִד ְמ ִשיכִ ין ִממַ בּועִ ין ַסגִ ִ
ּומ ְתעָּ בְ ִדין ִתלִ יןְ ,ד ַתלְ יָּין ִמכַמָּ ה מַ בּועִ יןְ ,ד ִא ְת ַמ ְּׁשכָּן מֵ הַ אי חַ ָּללָּא .מֵ חַ ָּללָּא ִתנְ יָּינָּא,
ְדגּולְ גַלְ ָּתאִ ,א ְתמַ ְּׁשכָּן ַשעְ ֵרי בִ ְמ ִשיכּותָּ אִ ,
ּומ ְתעָּ ְר ִבין בְ קו ִֹצין ַאחֲ ָּרנִין.
נַפְ ֵקי חַ ְמ ִשין מַ בּועִ ין ,וְ ִא ְתמַ ְּׁשכָּן שַ עְ ֵרי מֵ ִאינּון מַ בּועִ ין בִ ְמ ִשיכּותָּ א ,וְ ִא ְתעָּ בְ ִדין ִתלִ יןְ ,ד ַתלְ יָּין ִ
יכּותא ִמכֻּלְ הּו( .ומתעבדין תלין על תלין
מֵ חַ ָּללָּא ְתלִ יתָּ ָאה ,נָּפְ ֵקי אֶ לֶף ַאלְ פִ ין ִא ָּד ִרין וְ ַאכְ סַ ְד ָּר ִאין ,וְ ִא ְתמַ ְּׁשכָּן שַ עְ ֵרי ִב ְמ ִש ָּ
ומתערבין בקוצין אחרנין) ּובְ גִ ין כְָּך ִאינּון קו ִֹציןִ ,תלִ ין עַ ל ִתלִ ין.
אּודנִ ין.
ימין וְ כָּ ל ִאינּון קוֹצֵ י ַתלְ יָּין וְ חַ פְ יָּין לְ ִס ְט ָּרא ְד ְ
וְ כֻּלְ הּו ְמ ִשי ָּכן ְד ִא ְתמַ ְּׁשכָּן ִמג' חַ לָּלִ ין ְדמוֹחָּ א ְדגּולְ גַלְ ָּתא .וְ ָּכל ִאינּון נִ ִ
ּוש ָּמאלָּא ,נְ הו ָֹּרא
ּושמָּ עּ .ובְ הַ אי ִתלִ יןַ ,תלְ יָּין (נ''א ובהאי תליין) יְ ִמינָּא ְ
ּובְ גִ ין כְָּך כְ ִתיב( ,דניאל ט) הַ טֵ ה אֱ ֹלהַ י ָאזְ נְָך ְ
יקא.
ּושמָּ אלָּא ָּתלֵי בְ הַ אי ,וְ לָּא בְ עַ ִת ָּ
וַ חֲ שוֹכָּאַ ,רחֲ מֵ י וְ ִדינָּא .וְ ָּכל יְ ִמינָּא ְ
ָארחָּ אִ ,א ְתפָּ ְר ָּשן ִשית
ָארחָּ א ְדעַ ִתיק יו ִֹמיןּ .ומֵ הַ הּוא ְ
בְ פַ לְ גּותָּ א ְדשַ עְ ֵריִ ,א ְתחֲ זֵ י חַ ד או ְֹרחָּ א ָּד ִקיקְ ,ד ִמ ְתַאחֲ ָּדא מֵ הַ הּוא ְ
ָארחוֹת יְ ָּי חֶ סֶ ד וְ אֱ מֶ ת לְ נו ְֹצ ֵרי
קּודי ְדאו ַֹריְ יתָּ אִ .דכְ ִתיב( ,תהלים כה) כָּ ל ְ
ָאר ִחין ְדפִ ֵ
ָאר ִחיןְ ,ד ִא ְתפַ לְ גּון בְ ְ
ְמָאה ּו ְתלֵיסָּ ר ְ
בְ ִרית ֹו וְ עֵ דוֹתָּ יו.
ארי ִדיבָּ בָּ א וִ י ָּללָּהְ ,ד ַתלְ יָּין בְ כָּל קוֹצָּ א וְ ק ֹוצָּ א מֵ ִאינּון ַת ִּקיפִ יןּ .ומֵ ִאינּון
ָּתנָּא ,בְ כָּל קוֹצָּ א וְ קוֹצָּ אִ ,מ ְתַאחֲ ָּדן אֶ לֶף ַאלְ פִ ין מָּ ֵ
אריהוֹן ְדמַ ְת ְקלָּא( ,ס''א מאריהון דרחימותא ואיהו מתקלא בינייהו) בְ גִ ין כְָּך ִאית יְ ִמינָּא וְ ִאית ְשמָּ אלָּא.
ְשעִ יעִ ין מָּ ֵ
ִמ ְצחָּ א ְדגּולְ גַלְ ָּתא .אַ ְשגָּחּותָּ א ְדאַ ְשגָּחּותָּ א .וְ לָּא ִמ ְתגַלְ יָּיא ,בַ ר הַ הּוא זִ ְמנָּאִ ,ד ְצ ִריכִ ין חַ יָּיבַ יָּא לְ ִא ְתפַ ְּק ָּדאּ ,ולְ עַ יְ ינָּא
אריהוֹן ְד ִדינָּא ,וְ כָּ ל עָּ לְ ָּמא בְ ִדינָּא ִא ְת ְמסַ ר( .דף קל''ו ע''ב) בַ ר
בְ עוֹבָּ ֵדיהוֹן .וְ תָּ אנָּא ,כַד ִא ְתגַלְ יָּיא הַ אי ִמ ְצחָּ אִ ,א ְתעֲרּו כָּל מָּ ֵ
הַ ִהיא שַ עֲתָּ א ,כַד ְסלִ יקּו ְצלו ְֹתהוֹן ְדיִ ְש ָּראֵ ל לְ ַקמֵ י עַ ִתיק יו ִֹמיןּ ,ובָּ עֵ י לְ ַרחֲ מָּ א עַ ל בְ נוֹיַ ,גלֵי ִמ ְצחָּ א ְד ַרעֲוָּ א ְד ַרעֲוִ ין ,וְ נ ִָּהיר
בְ הַ אי ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,וְ ִא ְש ְתכִ יְך ִדינָּא.
בְ הַ אי ִמ ְצחָּ א ,נָּפִ יק חַ ד (פקודי רל''ז ע''ב) שַ ע ֲָּראְ ,ד ִמ ְתפְ שָּ ט בֵ יּה ִממוֹחָּ א ְד ַאפִ יק חַ ְמ ִשין ַת ְרעִ ין .וְ כַד ִא ְתפְ ָּשטִ ,א ְתעֲבִ יד
ִמ ְצחָּ א ְדאַ ְשגָּחּותָּ א ,לְ חַ יָּיבֵ י עָּ לְ מָּ א ,לְ ִאינּון ְדלָּא ִמ ְתכ ְַספֵ י בְ עוֹבָּ ֵדיהוֹן .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,ירמיה ג) ּומֵ צַ ח ִא ָּּׁשה ז ֹונָּה הָּ יָּה
ַאנְת ִה ָּכ ֵלם.
לְָּך מֵ ְ
קּוד ָּשא בְ ִריְך
וְ תַ נְ יָּא ,שַ ע ֲָּרא לָּא ָּק ִאים בְ הַ אי אֲ תָּ ר ְד ִמ ְצחָּ א ,בְ גִ ין ְד ִא ְתגַלְ יָּיא לְ ִאינּון ְדחַ ִציפִ ין ְבחוֹבַ יְ יהּו .וְ ַשעֲתָּ א ְד ִמ ְתעַ ר ְ
ּומ ְתגַלְ יָּא ִמ ְצחֵ יּה ,וְ נ ִָּהיר לְ הַ אי ִמ ְצחָּ א,
יקיָּיא ,נ ְִה ִירין ַא ְנפו ִֹהי ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ,בְ ַאנְ פוֹי ִדזְ עֵ יר אַ פִ יןִ ,
הּוא לְ ִא ְש ַתעְ ְשעָּ א עִ ם צַ ִד ַ
יקא
ּוכְ ֵדין ִא ְת ְק ֵרי עֵ ת ָּרצוֹן .וְ כָּל ַשעֲתָּ א וְ שַ עֲתָּ א ְד ִדינָּא ָּתלֵי ,וְ הַ אי ִמ ְצחָּ א ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ִא ְתגַלְ יָּיאִ ,א ְתגַלְ יָּיא ִמ ְצחָּ א ְדעַ ִת ָּ
יקין ,וְ ִא ְש ְתכִ יְך ִדינָּא ,וְ לָּא ִא ְתעָּ בִ יד.
ְדעַ ִת ִ

תָּ אנָּא ,הַ אי ִמ ְצחָּ אִ ,א ְתפָּ שָּ ט בְ מָּ אתָּ ן אֶ לֶף סּומָּ ֵקי ְדסּומָּ ֵקיְ ,ד ִא ְתַאחֲ ָּדן בֵ יּהּ ,וכְ לִ ילָּן בֵ יּה .וְ כַד ִא ְתגַלְ יָּיא ִמ ְצחָּ א ִדזְ עֵ יר ַאפִ ין,
ִאית ְרשּותָּ א לְ כֻּלְ הּו לְ חַ ָּרבָּ א .וְ כַד ִא ְתגַלְ ָּייא ִמ ְצחָּ א ְד ַרעֲוָּ א ְד ַרעֲוִ יןְ ,דנ ִָּהיר לְ הַ אי ִמ ְצחָּ א ,כְ ֵדין כֻּלְ הּו ִמ ְש ַתכְ כִ ין( .קכ''ט,
רל''ג)
ַאתוָּ ון
ַארבַ ע בָּ ֵתי ִדינִ ין ִמ ְש ַתכְ ִחין בְ הַ אי ִמ ְצחָּ א ,וְ כֻּלְ הּו ִא ְקרּון נֶצַ ח (ס''א מצחא וכל חד אקרי נצח)ּ .ובְ ְ
וְ תַ נְ יָּא ,עֶ ְש ִרין וְ ְ
ּומ ְתפַ ְּׁש ָּטן ִמנְ הוֹן בְ גּופָּ א,
(דאפין) ְרצּופִ ין ,הּוא מֶ צַ ח .וְ ִאית נֶצַ ח ְד ִאינּון ְנצָּ ִחים .וְ הַ יְ ינּו ִד ְתנָּן נֶצַ ח ְנצָּ ִחים .וְ ִאינּון ְב ִמ ְצחָּ אִ ,
ַאת ִרין יְ ִדיעָּ ן.
בְ ְ
ימנָּא ,כָּל
ָאדם הּוא לְ ִהנָּחֵ ם .הַ אי ָּרזָּ א או ִֹק ְ
תַ נְ יָּא ,מַ אי ִדכְ ִתיב( ,שמואל א טו) וְ גַם נֵצַ ח יִ ְש ָּראֵ ל ֹלא יְ ַש ֵּקר וְ ֹלא יִ נָּחֵ ם כִ י ֹלא ָּ
ּומ ְתחָּ ֵרט וְ לָּא עָּ ִביד ִדינָּאִ ,אי ַתיְ יבִ ין .מַ אי ַטעְ מָּ אִ .מּׁשּום
ידן ,וְ תָּ ב ִ
הַ הּוא נֶצַ ח ְד ִא ְתפְ שַ ט בְ גּופָּ א ,זִ ְמנִין ְדתָּ לֵי עַ ל עָּ לְ מָּ א לְ מֵ ָּ
ָאדם ,וְ יָּכִ יל לְ ִא ְתחָּ ְרטָּ א .אֲ בָּ ל ִאי בְ אֲ תָּ ר ְד ִא ְת ְק ֵרי רֹאש( ,בהאי מצחא) ִא ְתחֲ זֵ י וְ ִא ְתגַלְ יָּיא הַ אי נֶצַ ח,
ְד ָּקאֵ י בְ דּוכְ ָּתא ְד ִא ְק ֵרי ָּ
ָאדםְ ,דהָּ א לָּא ִא ְתגְ לֵי פַ ְרצּופָּ א וְ חוֹטָּ ָּמא,
ידן וַ אֲ תָּ ר לְ ִא ְתחָּ ְרטָּ א .מַ אי טַ עְ מָּ אִ .מּׁשּום ְדלָּא הֲ וָּ ה מֵ אֲ תָּ ר ְד ִא ְק ֵרי ָּ
לָּאו הּוא עִ ָּ
ָאדם הּוא לְ ִהנָּחֵ ם כְ נֶצַ ח ְדבִ ְשַאר ִתּקּונֵי
ָאדםּ .ובְ גִ ין ָּכְך ֹלא ָּ
אֶ לָּא ִמ ְצחָּ א בִ לְ חוֹדוֹיּ .ובַ אֲ תָּ ר ְדלָּא ִא ְש ְתכַח פַ ְרצּופָּ א ,לָּא ִא ְק ֵרי ָּ
גּופָּ א.
עֵ ינוֹי ְד ֵרישָּ אִ ,מ ְש ַתנְ יָּין ִמ ְּׁשָאר עַ יְ י ִניןְ ,ש ִרקּותָּ א ִדבְ גַבְ ָּתאְ ,דעַ ל ִריסֵ י עַ יְ ינִ יןְ ,מכַ חֲ לָּן (דכל עיינין מכחלן) בְ אּוכָּ מֻּ תָּ אַ ,תלְ יָּין
ארי
ּומ ְתַאחֲ ָּדן ִמ ַת ְרוַ ויְ יהּו ֶשבַ ע ְמָאה ַאלְ פֵ י מָּ ֵ
ִתלִ ין עַ ל ִתלִ ין ְד ַשעְ ֵרי ,וְ ִאינּון ִתּקּונָּא ְדעַ ל עַ יְ ינִין ,בְ ֵרישָּ א ְד ִמ ְצחָּ אִ ,
ְדאַ ְשגָּחּותָּ א( .דעל תריסי דעיינין)
ַארבַ ע ְמָאה ִרבוֹאְ ,ד ִמ ְתַאחֲ ָּדן בִ גְ בִ ינִין ְד ִאינְהּו כְ סּותָּ א .וְ ַא ְשגָּחּותָּ א ְדעֵ ינָּא ְדעַ ִתיק יו ִֹמין
בִ כְ סּותָּ א ְדעַ יְ ינִין ,לַהֲ ִטין אֶ לֶף וְ ְ
עָּ לַיְ יהּוּ .ובְ שַ עֲתָּ א ְדסַ לְ ִקין ִאינּון כְ סּותָּ אִ ,א ְתחֲ זֵ י כְ מַ אן ְד ִא ְתעַ ר ִמ ְּׁשנָּתֵ יּה ,וְ ִא ְתפַ ְּקחָּ ן עֵ ינוֹי ,וְ חָּ מָּ אן לְ עֵ ינָּא פְ ִקיחָּ א ,וְ ִא ְת ָּסחָּ ן
ורא ִדלְ עֵ ילָּא ַק ְדמָּ ָאה (נ''א
ורא ְדעֵ ינָּא טָּ בָּ א ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,שיר השירים ה) רוֹחֲ צוֹת בֶ חָּ לָּב .מַ אי בֶ חָּ לָּב .בְ ִחּוָּ ָּ
בְ חַ ד ִחּוָּ ָּ
בחוורא קדמאה דעינא טבא)ּ .ובְ הַ ִהיא שַ עֲתָּ א ִא ְש ְתכַ ח אַ ְשגָּחּותָּ א ְד ַרחֲ מֵ י( .ס''א ובגין כך צלותא דישראל סלקא בגין
דיפקח עינוי ,ויתסחון בההוא חוורא)
ימנָּא ְדעֵ ינוֹי לָּאו
ורא .וְ כָּל זִ ְ
עּורה לָּמָּ ה ִתישָּ ן יְ ָּי הָּ ִקיצָּ הְ .דיִ פְ ַקח עֵ ינוֹי ,וְ יִ ְת ָּסחּון בְ הַ הּוא ִחּוָּ ָּ
וְ עַ ל ָּדא צַ לֵי ָּדוִ ד( ,תהלים מד) ָּ
ּושַאר עַ ִמין שַ לְ ִטין עָּ לַיְ יהּוּ .ובְ זִ ְמנָּא ְדיִ פְ ַקח עֵ ינוֹי ,יִ ְתסָּ חָּ ן בְ עֵ ינָּא טָּ בָּ א,
אריהוֹן ְד ִדי ִנין ,כַפְ יָּין לְ הּו לְ יִ ְש ָּראֵ לְ ,
ִמ ְתפַ ְקחָּ ן ,כָּ ל מָּ ֵ
ירה
נּוק ִמין בִ ְשַאר עַ ִמין .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,תהלים לה) הָּ עִ ָּ
וְ ַרחֲ מֵ י עַ ל יִ ְש ָּראֵ ל .וְ ִא ְס ְתחַ ר (ס''א ואתזהר) עֵ ינָּא ,וְ עָּ בִ יד ְ
נּוק ִמין לְ ִאינּון ְדכַ פְ יָּין לוֹן.
ורא .הָּ ִקיצָּ ה :לְ מֶ עְ בַ ד ְ
ירה :לְ ִא ְתסָּ חָּ ָאה בְ הַ ִהיא ִחּוָּ ָּ
וְ הָּ ִקיצָּ ה .הָּ עִ ָּ
עֵ ינוֹי כַד ִא ְתפַ ְקחָּ ןִ ,א ְתחָּ זּון ַשפִ ִירין כְ הָּ נֵי יוֹנִ ים ,בְ סּומָּ ק וְ אּוכָּם וְ יָּרוֹקִ ,חּוָּ ור לָּא ִא ְתגְ לֵיֶ ,אלָּא בְ זִ ְמנָּא ְד ִא ְס ָּתכַל בְ עֵ ינָּא
ּומ ְס ְתחָּ אן כָּל ִאינּון גַוְ ונִ ין ,בְ הַ הּוא ִחּוָּ ור.
טָּ בָּ אִ ,
מֵ ִאינּון גַוְ ונִין ְד ִמ ְתגַלְ יָּין ,נָּפְ ִקין ִשבְ עָּ ה עַ יְ י ִנין ְדאַ ְשגָּחּותָּ אְ .דנַפְ ֵקי מֵ אּוכָּמָּ א ְדעֵ ינָּא .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,זכריה ג) עַ ל אֶ בֶ ן
ַאחַ ת ִשבְ עָּ ה עֵ ינָּיִ ם .מַ אן אֶ בֶ ן ַאחַ ת .אּוכָּמֻּ תָּ א ְדעֵ ינָּא.
ּומ ְתַאחֲ ָּדן
ּומ ְתלַהֲ ִטין בְ אֶ ָּּׁשא ְדלִ ְסטַ ר צָּ פוֹןִ ,
יטיןְ ,דסַ ְמכִ ין (נ''א דסחרן) לִ ְסטַ ר ְשמָּ אלָּאִ ,
ִמסּומָּ ָּקא ,נָּפְ ִקין ִשבְ עָּ ה ְר ִה ִ
ָאר ִחין ְדחַ יָּיבַ יָּא הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,זכריה ד) ִש ְבעָּ ה (ויחי רמ''ט) אֵ לֶה עֵ ינֵי יְ ָּי הֵ ָּמה ְמשו ְֹט ִטים
לְ ִא ְתפַ ְּׁשטָּ א בְ עָּ לְ מָּ א ,לְ ַגלָָּאה ְ
ָארץ.
בְ כָּל הָּ ֶ
ּומ ְתַאחֲ ָּדן לְ ִא ְתפַ ְּׁשטָּ א
ִמירו ָֹּקא ,נָּפְ ִקין ִשבְ עָּ ה ְט ִה ִירין (ס''א נהירין) ְד ִק ְט ָּרא ְדלִ ְסטַ ר (נ''א רהיטין דסחראן לסטר) ָּדרוֹמָּ אִ ,
ָאר ִחין וְ עוֹבָּ ִדין ִדבְ נֵי נָּשָּ א ,בֵ ין טַ ב בֵ ין בִ ישִ ,דכְ ִתיב( ,איוב לד) כִ י עֵ י ָּניו עַ ל ַד ְרכֵי ִאיש וְ גוֹ'.
בְ עָּ לְ מָּ א ,לְ ַגלָָּאה ְ
ארי ְקשוֹט ,לְ אוֹטָּ בָּ א עָּ לְ מָּ א בְ גִ ינֵהוֹן .וְ כָּל אַ ְשגָּחּותָּ א ְדהַ הּוא
וראִ ,מ ְש ַתכְ ִחין כֻּלְ הּו לְ אַ ְשגָּחָּ א לְ כָּל מָּ ֵ
וְ כַד ִא ְס ְתחָּ אן בְ ִחּוָּ ָּ
יתיָּ .ראֹה:
אקין לְ הּו .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,שמות ג) ָּראֹה ָּר ִא ִ
ורא ,הֲ וִ י לְ טַ ב עַ ל יִ ְש ָּראֵ ל .וְ אַ ְשגַח בְ סּומָּ ָּקא לְ מַ אן ְדעָּ ִ
ִחּוָּ ָּ
ישן יְ ָּי הָּ ִקיצָּ ה ַאל ִתזְ נַח ָּלנֶצַ ח.
עּורה ל ָָּּמה ִת ַ
יתי :לְ נ ְַקמָּ א לוֹןִ ,מ ְדעָּ ִקין לוֹןּ ,ובְ גִ ין כְַך כְ ִתיב( ,תהלים מד) ָּ
לְ אוֹטָּ בָּ א לוֹןָּ .ר ִא ִ
נּוק ִמין.
יחיןְ .ת ֵרי טָּ בָּ ןַ .רחֲ מֵ י וְ ְ
עּורה ,וְ הָּ ִקיצָּ הְ ,ת ֵרי אַ ְשגָּחּותָּ אְ .ת ֵרי פְ ִק ִ
ָּ
ַאסחַ ר חַ ד
גַוְ ונָּא ַק ְדמָּ ָאה ,סּומָּ ָּקא בְ ג ֹו סּומָּ ָּקא ָּכלִ יל וְ סָּ ִתים ָּכל סּומָּ ִקיןִ ,מ ָּּקמֵ יּה לָּא ִא ְתחָּ זּון .סוֹחֲ ָּרנֵיּה ְדהַ הּוא סּומָּ ָּקאְ ,
ָאקיף לֵיּה.
חּוטָּ א אּוכָּמָּ א ,וְ ִ
ָאתי ִרגְ ָּשא
ַגוְ ונָּא ִתנְ יָּינָּא ,אּוכָּמָּ א .כְ ַאבְ נָּא חַ ד ְדנָּפִ יק ִמ ְתהוֹמָּ א ,חַ ד זְ מַ ן לְ אֶ לֶף ָּשנִים ,בְ יַמָּ א ַרבָּ א .וְ כַ ד נָּפִ יק הַ אי ַאבְ נָּאֵ ,
וְ תֻּ ְקפָּ א עַ ל יַמָּ א .וְ ָּקלֵיּה ְדיַמָּ א ,וְ גַלְ גַלו ִֹהי ַאזְ לִ ין ,וְ ִא ְש ַת ְמעּו לְ נּונָּא ַרבָּ אְ ,ד ִא ְק ֵרי לִ וְ יָּתָּ ן .וְ נָּפִ יק ִמ ְתהוֹמָּ א .וְ הַ אי ַאבְ נָּא
ימין ָּק ֵמיּה( .ס''א והא אוקמוה דכל אורחין
תּוקפָּ א ְדיַמָּ א ,וְ נָּפִ יק לְ בַ ר .וְ ִהיא אּוכָּמָּ אְ ,דכָּ ל אּוכ ִָּמין ְס ִת ִ
ִמ ְתגַלְ גְ לָּא בְ ְ
ַאסחַ ר חַ ד
סתימין קמה) וְ כְַך ִהיא אּוכָּ מּותָּ א ְדעֵ ינָּא אּוכָּמָּ אְ ,ד ָּכלִ יל וְ סָּ ִתים כָּל ְשַאר אּוכ ִָּמין .וְ סּוחֲ ָּרנֵיּה ְדהַ הּוא אּוכָּמָּ אְ ,
ָאקיף לְ הַ הּוא אּוכָּמָּ א.
חּוטָּ א סּומָּ ָּקא( ,ס''א לסטר חד) וְ ִ
חּוטין .חּוטָּ א סּומָּ ָּקא
ַאסחָּ רּו ְת ֵרין ִ
גַוְ ונָּא ְתלִ יתָּ ָאה .ירו ָֹּקא ִדירו ֵֹקיְ ,דכָּלִ יל וְ סָּ ִתים כָּל יְ רו ִֹקיןּ .ובְ סוֹחֲ ָּרנֵיּה ְדהַ הּוא יר ֹו ָּקאְ ,
לִ ְסטַ ר חַ ד .וְ חַ ד חּוטָּ א אּוכָּמָּ א לִ ְסטַ ר חַ ד .וְ אַ ִּקיפִ ין לְ הַ הּוא ירו ָֹּקא.
ּומ ְש ַת ְּקעִ ין לְ תַ ָּתא (סומקא ירוקא
ורא ,וְ ִא ְס ְתחָּ ִרי עֵ ינָּאָּ ,כל ִאינּון גַוְ ונִין לָּא ִמ ְש ַתכְ ִחיןִ ,
וְ כַד ִא ְס ְתחַ ר (נ''א אתגלי) ִחּוָּ ָּ
וראְ ,דנ ִָּהיר מֵ עַ ִתיק יו ִֹמיןּ .ונְ ִה ִירין ִמנֵיּה כָּ ל ִאינּון ִדלְ ַת ָּתא( .נ''א הוא).
אוכמא) .לָּא ִא ְתחֲ זֵ י בַ ר הַ הּוא ִחּוָּ ָּ
סּומ ָּקא וְ אּו ָּכ ָּמאְ ,ד ִאינּון ְתאו ִֹמין
אריהוֹן ְד ָּ
ורא בִ לְ חוֹדוֹיּ .ובְ גִ ין כְַך ִא ְס ְתלָּקּו כָּ ל מָּ ֵ
וְ לֵית גַוְ ונָּא ִא ְתחַ זְ יָּיא ,בַ ר הַ הּוא ִחּוָּ ָּ
כַחֲ ָּדא .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב (שיר השירים ד) ִשנַיִ ְך כְ עֵ ֶדר הַ ְּקצּובוֹת שֶ עָּ לּו ִמן הָּ ַר ְחצָּ ה ֶש ֻּכלָּם מַ ְת ִאימוֹת .מַ אי ִמן הָּ ַר ְחצָּ ה.
ַאסחּותָּ א ְדעֵ ינָּא ַק ִדישָּ א עִ לָָּאה .שֶ ֻּכלָּם מַ ְת ִאימוֹתִ .מ ְתעָּ ְרבָּ ן ָּדא בְ ָּדא ,וְ ִא ְת ַדבְ ָּקן ָּדא בְ ָּדאּ .ומַ ה ְדָאמַ ר ִשנַיִ ְך כְ עֵ ֶדר
מֵ הַ הּוא ְ
ַאסחָּ ן ְב ִחוַ ְור ָּתא ְדעֵ ינָּא עִ לָָּאה.
ורא ְדעַ יְ י ִנין ,כַד ְ
ורא ִדלְ הוֹן ,כְ הַ הּוא ִחּוָּ ָּ
ַאמ ַרת שֶ ֻּכלָּם מַ ְת ִאימוֹת .כְ לוֹמַ רִ ,חּוָּ ָּ
הַ ְּקצּובוֹת ,וְ אַ ְת ְ
ימתַ י בְ שּוב יְ ָּי ִציוֹן.
יקיָּיא ,לְ מֵ חזֵ י בְ רּוחָּ א ְדחָּ כְ ְמתָּ א ,כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר (ישעיה נד) כִ י עַ יִ ן בְ עַ יִ ן יִ ְראּו .אֵ ָּ
וְ ָּדא זְ ִמינִין לְ ִמ ְנ ַדע צַ ִד ַ
ּוכְ ִתיב (במדבר יד) אֲ שֶ ר עַ יִ ן בְ עַ יִ ן נ ְִרָאה אַ ָּתה יְ ָּיּ ,וכְ ֵדין פְ ִקיחּותָּ א ְדעַ יְ י ִנין לְ טַ ב.
וְ ִאית פְ ִקיחּותָּ א ְדעַ יְ י ִנין לְ טַ ב .וְ ִאית פְ ִקיחּותָּ א ְדעַ יְ י ִנין לְ בִ יש .כְ מָּ ה ִדכְ ִתיב( ,דניאל ט) פְ ַקח עֵ ינֶיָך ְּוראֵ ה שו ְֹממו ֵֹתינּו וְ גוֹ'.
וְ ָּדא הָּ כָּא לְ טַ בּ ,ולְ בִ ישּ .וכְ ִתיב (ישעיה לג) עֵ ינֶיָך ִת ְראֶ נָּה יְ רּושָּ לַם נָּוְ ה שַ אֲ נָּן אֹהֶ ל בַ ל יִ ְצעָּ ן בַ ל יִ סַ ע יְ תֵ דו ָֹּתיו ָּלנֶצַ ח הָּ א הָּ כָּ א

לְ טַ ב ּולְ בִ ישְ .דלָּא ִא ְתעָּ בִ יד ָּדא בְ לָּא ָּדא.
ָּתנָּא בִ ְצנִ יעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,מַ הּו עֵ ינֶיָך ִת ְראֶ נָּה יְ רּושָּ לַם נָּוְ ה ַשאֲ נָּן .וְ כִ י יְ רּושָּ לַם נָּוְ ה ַשאֲ נָּן הּוא ,וְ הָּ א כְ ִתיב (ישעיה א) צֶ ֶדק
רּושלַם נָּוְ ה ַשאֲ נָּן ,נָּוְ ה ַשאֲ נָּן ,לְ עַ ִתיק
יָּלִ ין בָּ הּ .ובַ אֲ תָּ ר ְד ִא ְש ְתכַח צֶ ֶדק ,לָּאו שָּ ִקיט ,וְ לָּאו שַ אֲ נָּן הּוא .אֶ לָּא עֵ ינֶיָך ִת ְראֶ נָּה יְ ָּ
יו ִֹמין ִא ְתמַ ר( ,דישגח באלין עיינין) ְדהַ הּוא עֵ ינָּא שָּ ִקיט וְ ַשאֲ נַן .עֵ ינָּא ְד ַרחֲ מֵ י ,עֵ ינָּא ְדלָּא נ ִָּטיל ֵמאַ ְשגָּחּותָּ א ָּדא,
רּושלַם וְ לָּא ִציוֹן ,הָּ כִ י ִא ְצ ְט ִריְך,
לְ אַ ְשגָּחּותָּ א ַאחֲ ָּראּ .ובְ גִ ין כְַך כְ ִתיב ,עֵ ינֶָך ִת ְראֶ ינָּה חָּ סֵ ר יוֹ''ד ,וְ לָּא עֵ ינֶיָךּ .ומַ ה ְדָאמַ ר יְ ָּ
לְ ַאכְ פְ יָּיא לְ ִדינָּאְ ,ד ִא ְש ְתכַ ח בָּ ה ּולְ ַרחֲ מָּ א עָּ לָּּה.
וְ תָּ אנָּא ,כְ ִתיב (דברים יא) עֵ ינֵי ה' אֱ ֹלהֶ יָך בָּ ּה מֵ ֵר ִשית הַ ּׁשָּ נָּה וְ עַ ד ַאחֲ ִרית ָּשנָּה( ,הדא הוא דכתיב צדק ילין בה דבה
אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי) (נ''א דכתיב צדק ילין בה דבה אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי
ותאנא ,כתיב (דברים יא) עיני ה' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה) ּולְ זִ ְמנָּא ְדָאתֵ י ,יִ ְש ְתכַח בָּ ּה עֵ ינָּא חַ ד ְד ַרחֲ מֵ י.
יקין הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,ישעיה נד) ּובְ ַרחֲ ִמים גְ ד ֹולִ ים אֲ ַקבְ צֵ ְךֵ .כיוָּ ן ְדָאמַ ר ַרחֲ ִמים ,מַ הּו גְ דוֹלִ יםֶ .אלָּא
יקא ְדעַ ִת ִ
עֵ ינָּא ְדעַ ִת ָּ
יקיןִ ,אינּון ִא ְקרּון ַרחֲ ִמים גְ דוֹלִ יםַ .רחֲ מֵ י ִדזְ עֵ יר ַאנְ פִ יןִ ,א ְקרּון ַרחֲ ִמים ְס ָּתם.
ִאית ַרחֲ מֵ י ,וְ ִאית ַרחֲ מֵ יַ .רחֲ מֵ י ְדעַ ִתיק ְדעַ ִת ִ
(מהנ''א הוא :משום דאית ביה ימינא ושמאלא ,דינא ורחמי) ּובְ גִ ין כְָּך ּובְ ַרחֲ ִמים גְ דוֹלִ ים אֲ ַקבְ צֵ ְךְ ,דעַ ִתיק יו ִֹמין.
קּוד ִשין לְ ַרחֲ מָּ א עַ ל
קּוד ָּשא ְד ְ
תָּ אנָּא בְ הָּ נֵי עַ יְ י ִנין ,בִ ְת ֵרין גַוְ ונִ ין ִמנַיְ יהּו ,בְ סּומָּ ָּקא וְ אּוכָּמָּ א ,שָּ ָּראן ְת ֵרין ִד ְמעִ ין .וְ כַד בָּ עֵ י ְ
ָאחית ְת ֵרין ִד ְמעִ ין ,לְ ִא ְתבַ ְסמָּ א בְ יַמָּ א ַרבָּ א .מַ אן יַמָּ א ַרבָּ א .יַמָּ א ְדחָּ כְ ְמתָּ א עִ לָָּאה .כְ לוֹמַ ר ְדיִ ְת ְסחּון ְבנַהֲ ָּרא (ס''א
יִ ְש ָּראֵ לִ ,
ּומ ַרחֵ ם לְ הּו לְ יִ ְש ָּראֵ ל.
בחוורא) בְ מַ בּועָּ א ְדנָּפִ יק מֵ חָּ כְ מָּ תָּ א ַרבָּ אְ ,
חוֹטָּ מָּ א .תָּ אנָּא בִ ְצנִ יעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,חוֹטָּ מָּ א ִדזְ עֵ יר ַא ְנפִ ין .בְ חוֹטָּ מָּ א ִא ְש ְתמו ַֹדע פַ ְרצּופָּ א .בְ הַ אי חוֹטָּ מָּ א ִא ְתפָּ ְר ָּשא ִמלָּה
נּוראְ .דלֵית (ס''א
ִדכְ ִתיב( ,שמואל ב כב) עָּ לָּה עָּ שָּ ן בְ אַ פ ֹו וְ גוֹ' .עָּ לָּה עָּ שָּ ן בְ אַ פ ֹו ,בְ הַ אי ְת ָּננָּאִ ,א ְתכְ לָּלּו אֶ ָּּׁשא ,וְ גַחֲ לֵי ְד ָּ
בחוטמא אשתמודע פרצופא תלת שלהובין מתוקדן בנוקבוי מהאי חוטמא אתפשטן תלת גווני תננא ואשא וגחלי
דנורא דכתיב( ,שמואל ב כב) עלה עשן באפו .ולית) ְת ָּננָּא בְ לָּא אֶ ּׁשָּ א ,וְ לָּא אֶ ָּּׁשא בְ לָּא ְת ָּננָּא .וְ כֻּלְ הּו ִא ְס ְתלִ יקּו (ס''א
אתדליקו) וְ נָּפְ ֵקי מֵ חוֹטָּ מוֹי.
וְ תָּ אנָּא ,כַד ִא ְתחַ בָּ רּו ְתלַת ִאלֵיןִ ,דכְ לִ ילָּן בְ הַ אי ְת ָּננָּאְ ,דנָּפִ יק מֵ חּוטָּ מָּ אִ .א ְת ָּקמַ ט חוֹטָּ מָּ א ,וְ נ ִָּשיב וְ נָּפִ יק ְת ָּננָּא אּוכָּמָּ א
ימא ַאף וְ חֵ ימָּ ה כְ ִתיב( ,דברים ט) כִ י יָּגו ְֹר ִתי
וְ סּומָּ ָּקאּ .ובֵ ין ְת ֵרי (נ''א בתרי) גְ וָּ ונֵי .וְ ָּק ֵרינָּן ֵליּהַ ,אף וְ חֵ ימָּ ה ּומַ ְש ִחית .וְ ִאי ֵת ָּ
ִמפְ נֵי הָּ ַאף וְ הַ חֵ ימָּ הְ ,ד ִאינּון ְת ָּננָּא אּוכָּמָּ א וְ סּומָּ ָּקא ,מַ ְש ִחית ְמנָּא לָּןִ .דכְ ִתיב( ,בראשית יג) לִ פְ נֵי ַשחֵ ת יְ ָּי אֶ ת ְסדוֹם וְ ֶאת
נּורא ָּדלִ יק מו ְֹק ָּדא.
עֲמו ָֹּרה .שַ חֵ ת הַ מַ ְש ִחית ,בְ ָּ
ּומ ְתפַ ְשטָּ אן בְ חוֹטָּ מוֹי .בְ פּומָּ א.
בּוראןִ .
ַארבַ ע ְמָאה גְ ָּ
בּוראן ִאינּון ,בְ הַ אי זְ עֵ יר ַאנְ פִ ין .וְ ִא ְס ְתלָּקּו לְ אֶ לֶף וְ ְ
וְ תָּ אנָּא ,חָּ מֵ ש גְ ָּ
בִ ְדרוֹעוֹי .בִ ִידין .בְ אֶ ְצבְ עִ יןּ .ובְ גִ ין כְָּך כְ ִתיב( ,תהלים קו) ִמי יְ מַ לֵל גְ בּורוֹת יְ יָּ .גְ בּורֹת כְ ִתיב ,כְ ִתיב הָּ כָּא גְ בּורוֹתּ ,וכְ ִתיב הָּ תָּ ם,
בּורה חֲ ָּדא.
בּוראן כַחֲ ָּדאִ ,א ְת ְק ֵרי גְ ָּ
בּורה .אֶ לָּא הָּ כִ י תָּ אנָּא ,כַד ִא ְתחַ בְ ָּראן כֻּלְ הּו גְ ָּ
(דברי הימים א כט) לְ ָך יְ ָּי הַ גְ דּולָּה וְ הַ גְ ָּ
ַארבַ ע ְמָאה ִרבוֹא ,לְ כָּל חַ ד ִמנַיְ יהּוּ .ובְ הַ אי ְת ָּננָּא
בּוראןְ ,ש ִריָאן לְ נ ְַח ָּתא מֵ חוֹטָּ מוֹיּ .ומֵ הַ אי ַתלְ יָּין ,אֶ לֶף (אלפין) וְ ְ
וְ כֻּלְ הּו גְ ָּ
בּוראן ַתלְ יָּין מֵ הַ אי חוֹטָּ מָּ א,
בּורה ָּדא .וְ כֻּלְ הּו גְ ָּ
ַארבַ ע ְמָאה (וחמש) ִד ְסטַ ר גְ ָּ
ְדאַ פִ יק מֵ חוֹטָּ מוֹיַ ,תלְ יָּין אֶ לֶף (אלפין רבוא) וְ ְ
בּוראן ִמ ְתלַהֲ טָּ ן וְ ָּשטָּ אן( ,נ''א ונחתין) עַ ד
בּורה ָּדא ,כֻּלְ הּו גְ ָּ
ארי גְ ָּ
ִדכְ ִתיב( ,תהלים קמה) דוֹר לְ דוֹר יְ שַ בַ ח מַ עֲשֶ יָך וְ גוֹ' .וְ כַד ָּש ֵ
ְדנ ְַח ָּתן לְ לַהַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ִמ ְתהַ פֶ כֶ ת.
יתים אֲ נ ְַחנּו אֶ ת הַ מָּ קוֹם הַ זֶ הּ .וכְ ִתיב (בראשית יג) לִ פְ נֵי ַשחֵ ת יְ ָּי אֶ ת ְסדוֹם אֶ ת עֲמו ָֹּרה.
כְ ִתיב( ,בראשית יט) כִ י מַ ְש ִח ִ
ּוכְ ִתיב( ,בראשית יט) וַ יְ ָּי ִה ְמ ִטיר עַ ל ְסדוֹם וְ עַ ל עֲמו ָֹּרה .אֶ לָּא הָּ כִ י תָּ אנָּאֹ ,לא ַדיָּין ל ְָּר ָּשעִ ים וְ כּו' ,אֶ לָּא ִד ְמהַ פְ כֵ י ִמ ַדת
ַרחֲ ִמים לְ ִמ ַדת הַ ִדין.
ורא( ,אתגלייא) ַרעֲוָּ א
ישא ִחּוָּ ָּ
יקיֵ ,ר ָּ
יתי .אֶ לָּא בְ כָּל זִ ְמנָּא ְדעַ ִתיק ְדעַ ִת ֵ
וְ הֵ יאַ ְך ְמהַ פְ כֵ י ,וְ הָּ א כְ ִתיב (מלאכי ג) אֲ נִי יְ ָּי ֹלא שָּ נִ ִ
ְד ַרעֲוִ יןִ ,א ְתגַלְ יָּיןַ ,רחֲ ִמין ַרבְ ְרבִ ין ִא ְש ְת ָּכחּו בְ ֹכלָּאּ .ובְ שַ עֲתָּ א ְדלָּא ִא ְתגַלְ יָּיא ,כָּ ל זַ יְ י ִנין (ס''א דינין) ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין זְ ִמינִ ין,
יקא ְד ֹכלָּא.
וְ כִ בְ יָּכוֹל ַרחֲ מֵ י ,עָּ בִ יד ִדינָּא ,הַ הּוא עַ ִת ָּ
יקיןַ ,רעֲוָּ א ְד ַרעֲוִ ין ,כֻּלְ הּו בו ִֹצינֵי ְד ִא ְת ְקרּון בִ ְשמָּ א ָּדא ,נ ְִה ִירין .וְ ַרחֲ מֵ י ִא ְש ְתכָּחּו בְ ֹכלָּא.
יקא ְדעַ ִת ִ
ְדתַ נְ יָּא ,כַד ִא ְתגַלְ יָּיא עַ ִת ָּ
ירא ִד ְט ִמ ִירין ,וְ לָּא ִא ְתנַהֲ ָּרן ִאלֵין בו ִֹצינֵיִ .מ ְתעָּ ִרין ִדי ִנין ,וְ ִא ְתעָּ ִביד ִדינָּא .מַ אן ג ִָּרים לְ הַ אי ִדינָּא.
ּובְ שַ עֲתָּ א ְדלָּא ִא ְתגְ לֵי ְט ִמ ָּ
ַרעֲוָּ א ְד ַרעֲוִ ין ְדלָּא ִא ְתגְ לֵיּ ,ובְ גִ ין כְָּך ְמהַ פְ כִ ין חַ יָּיבַ יָּא ַרחֲ מֵ י לְ ִדינָּאּ .ומָּ ה ְדָאמַ ר הָּ כָּא ,מֵ אֵ ת יְ ָּי ִמן הַ ָּּׁשמָּ יִ ם .בִ זְ עֵ יר ַאפִ ין
ִא ְתמַ רּ .ומַ ְשמַ ע ִדכְ ִתיב ִמן הַ ָּּׁשמָּ יִ ם ,אֵ ש ּומַ יִ םַ .רחֲ מֵ י וְ ִדינָּא .לְ אַ פָּ ָּקא מַ אן ְדלֵית בֵ יּה ִדינָּא כְ לַל.
ארי ְת ָּננָּא (דף קל''ח ע''א) לְ אַ פָּ ָּקא ,נָּפִ יק בִ ְב ִהילּו ,וְ ִא ְתעָּ בֵ ד ִדינָּאּ .ומַ אן ְמעַ כֵב לְ הַ אי
תָּ אנָּא ,הַ אי חוֹטָּ מָּ א זְ עֵ יר .וְ כַ ד שָּ ֵ
יקא ַק ִדישָּ אְ ,דהּוא ִא ְק ֵרי אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם ִמ ֹכלָּא.
חוֹטָּ מָּ א ְדלָּא יָּפִ יק ְת ָּננָּא ,חוֹטָּ מָּ א ְדעַ ִת ָּ
ַאדכַר ְת ֵרי זִ ְמנֵי ,פָּ ִסיק טַ עֲמָּ א ְבגַוַ ויְ יהּו,
וְ הַ יְ ינּו ָּרזָּ א ְדתָּ נֵינָּן( ,שמות לד) יְ ָּי יְ ָּי פָּ ִסיק טַ עֲמָּ א בְ גַוַ ויְ יהּו .בְ כֻּלְ הּו אֲ תָּ ר ִד ְשמָּ א ְ
כְ גוֹן (בראשית כב) ַאבְ ָּרהָּ ם ַאבְ ָּרהָּ ם( .בראשית מו) ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב( .שמואל א ג) ְשמּואֵ ל ְשמּואֵ ל .כֻּלְ הּו פָּ ִסיק טַ עֲמָּ א
תרָאה ְשלִ יםַ ,ק ְד ָּמָאה לָּא ְשלִ ים,
בְ גַוַ ויְ יהּו .חּוץ ִממֹשֶ ה מֹשֶ הְ ,דלָּא פָּ ִסיק טַ עֲמָּ א בְ גַוַ ויְ יהּו .מַ אי טַ עְ מָּ אַ .אבְ ָּרהָּ ם ַאבְ ָּרהָּ ם ,בַ ָּ
ְדהַ ְש ָּתא ְשלִ ים בְ עֶ שֶ ר ִנ ְסי ֹונֵיּ ,ובְ גִ ין כְַך פָּ ִסיק טַ עֲמָּ א בְ גַוַ ויְ יהּוְ ,דהַ ְש ָּתא לָּא הֲ וָּ ה ִאיהּו כִ ְד ַק ְדמֵ יתָּ א.
תרָאה ְשלִ יםַ ,ק ְדמָּ ָאה לָּא ְשלִ יםְ ,דהַ ְש ָּתא ִא ְתבָּ שָּ ר בְ יוֹסֵ ף ,וְ ָּש ַראת עָּ לֵיּה ְשכִ י ְנ ָּתא .וְ עוֹדְ ,דהַ ְש ָּתא ִא ְש ְתלִ ים
ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב ,בַ ָּ
תרָאה
ּובגִ ינֵי כְַך ,בַ ָּ
חּומין ,בְ ִשבְ עִ ין עַ ְנפִ יןַ ,מה ְדלָּא הֲ וָּ ה בְ ַק ְד ִמיתָּ אְ .
ַארעָּ אִ ,אי ָּלנָּא ַק ִדישָּ א כְ גַוְ ונָּא ִדלְ עֵ ילָּא ,בִ ְת ֵריסַ ר ְת ִ
בְ ְ
תרָאה ְשלִ ים,
ְשלִ יםַ ,ק ְדמָּ ָאה לָּא ְשלִ יםּ ,ופָּ ִסיק טַ עֲמָּ א בְ גַוַ ויְ יהּוְ .שמּואֵ ל ְשמּואֵ ל ,טַ עֲמָּ א פָּ ִסיק בְ גַוִ יּה .מַ אי טַ עְ מָּ א .בַ ָּ
ַק ְדמָּ ָאה לָּא ְשלִ יםְ ,דהַ ְש ָּתא הּוא ְנבִ יָאה ,וְ קו ֶֹדם ָּלכֵן לָּא הֲ וָּ ה ְנבִ יָאה .אֲ בָּ ל מ ֶֹשה מ ֶֹשה ,לָּא ַאפְ ִסיק טַ עֲמָּ א בְ גַוַ ויְ יהּו,
ְד ִמיוֹמָּ א ְד ִא ְתיְ לִ ידְ ,שלִ ים הֲ וָּ הִ .דכְ ִתיב( ,שמות ב) וַ ֵת ֶרא אוֹת ֹו כִ י טוֹב הּוא.
תרָאה ְשלִ ים בְ כֻּלְ הּוּ .ומ ֶֹשה ,בַ אֲ תָּ ר ִדינָּא ָאמַ ר ,לְ נ ְַח ָּתא לוֹן
אּוף הָּ כָּא יְ ָּי יְ יָּ ,פָּ ִסיק טַ עֲמָּ א בְ גַּוַ ויְ יהּוַ ,ק ְדמָּ ָאה ְשלִ ים ,בַ ָּ
יקא
ָאחית ְמכִ ילָּן ְד ַרחֲ מֵ י לְ תַ ָּתא .וְ כַד ִא ְתגְ לֵי עַ ִת ָּ
יקא ַק ִדישָּ אַ ,רחֲ ִמין לִ זְ עֵ יר ַא ְנפִ יןְ .דהָּ כִ י תָּ נֵינָּן ,כַמָּ ה חֵ ילָּא ְדמֹשֶ הְ ,ד ִ
מֵ עַ ִת ָּ
ּות ִהל ִָּתי ֶאחטָּ ם
ּות ָּננָּא לָּא נָּפִ יק ,כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר (ישעיה מח) ְ
בִ זְ עֵ יר אַ פִ יןֹ ,כלָּא בְ ַרחֲ מֵ י ִא ְתחָּ זּון .וְ חוֹטָּ מָּ א ִא ְש ְתכִ יְך ,וָּ אֶ ָּּׁשא ְ
לְָּך.

נּוקבָּ א ,נָּפִ יק
נּוקבָּ א ִד ְתהוֹמָּ א ַרבָּ אּ .ומֵ חָּ ד ְ
ּומ ְש ַת ְּקעָּ א בְ ְ
נּוקבָּ א נָּפִ יק ְת ָּננָּא ,ל ִָּהיטִ ,
נּוקבִ ין ְדחוֹטָּ מָּ א ,בְ חַ ד ְ
וְ תָּ אנָּא ,בִ ְת ֵרין ְ
ַארבַ ע ְמָאה עָּ לְ ִמין ְדבִ ְסטַ ר ְשמָּ אלָּאּ .ומַ אן ְדג ִָּרים לְ ָּק ְרבָּ א
ּומ ְת ַלהֲ טָּ א (בארבע אלף) בְ אֶ לֶף וְ ְ
אֶ ּׁשָּ א ְדאו ִֹקיד בְ ַשלְ הוֹבוֹיִ ,
בְ הַ איִ ,א ְק ֵרי אֵ ש יְ יָּ .אֶ ּׁשָּ א ְדַאכְ לָּא וְ או ִֹקיד ָּכל ְשַאר אֶ ִּׁשין .וְ הַ אי אֶ ּׁשָּ א לָּא ִא ְתבְ סָּ ם ,אֶ לָּא בְ אֶ ָּּׁשא ְדמַ ְדבְ חָּ א .וְ הַ אי ְת ָּננָּא
נּוקבָּ א ַאחֲ ָּרא ,לָּא ִא ְתבְ סָּ ם אֶ לָּא בִ ְת ָּננָּא ְד ָּק ְרבְ נָּא( .דמדבחא).
ְדנָּפִ יק ִמ ְ
ָארחָּ א הַ אי חו ָֹּטמָּ א,
וְ ֹכלָּא ַתלְ יָּיא בְ חוֹטָּ מָּ א ,בְ גִ ין כַ ְך כְ ִתיב( ,בראשית ח) וַ י ַָּרח יְ ָּי אֶ ת ֵריחַ הַ ִניחֹחַ ְ .ד ֹכלָּא בְ חו ָֹּטמָּ א ַתלְ יָּין ,לְ ְ
בִ ְת ָּננָּא ,וְ אֶ ּׁשָּ א סּומָּ ָּקאּ .ובְ גִ ין כְַך ִא ְת ַקבָּ ל בְ ַרעֲוָּ א .וְ הַ אי (הוא) ִדכְ ִתיב( ,במדבר יב) וַ יִ חַ ר ַאף יְ יָּ( .דברים יא) וְ חָּ ָּרה ַאף יְ ָּי.
יקא.
ֶחרה ַאף יְ ָּיֹ .כלָּא בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ִא ְתמַ ר ,וְ לָּא ְבעַ ִת ָּ
(שמות כב) וְ חָּ ָּרה אַ פִ י( .דברים ו) פֶ ן י ֶ
תָּ אנָּא ,כְ ִתיב (דניאל ט) הַ טֵ ה אֱ ֹלהַ י ָאזְ נְָך ּושֲ מַ ע הַ אי (ס''א תאנא בצניעותא דספרא דרגא (ס''א עקימא) עמיקא למשמע
אּודנָּא ִא ְתעָּ ִביד בְ ִרשּומֵ י
אּודנָּא ְד ִא ְתעָּ בִ יד ְתחוֹת שַ עְ ֵרי .וְ שַ עְ ֵרי ַתלְ יָּין עָּ לֵיּה( .ואודנא הוא למשמע) וְ ְ
טב וביש ודא) ִאיהּו ְ
ימין לְ גָּאּו .כְ מָּ ה ְדעֲבִ יד (ס''א דכארי) ַד ְרגָּא בְ עַ ִקימָּ א( ,להאי ולהאי) מַ אי ַטעְ מָּ א בְ עַ ִקימָּ א( .ס''א בגין דיתעכב קלא
ְר ִש ִ
אּוד ִניןַ ,תלְ יָּין כָּל ִאינּון
ימא ִדבְ ג ֹו ְ
לאעלא למוחא ויבחין במוחא ולא בבהילו) בְ גִ ין לְ ִמ ְשמַ ע טַ ב ּובִ יש וְ תָּ אנָּאֵ ,מהַ אי ע ֲִק ָּ
ארי ְדג ְַדפִ יןִ ,דכְ ִתיב בְ הּו( ,קהלת י) כִ י עוֹף הַ ּׁשָּ מַ יִ ם יוֹלִ יְך אֶ ת הַ ּקוֹל ּובַ עַ ל כְ נָּפַ יִ ם יַגִ יד ָּדבָּ ר.
מָּ ֵ
אּודנִ יןּ .ומֵ הַ הּוא ְנ ִטיפָּ א ,עָּ יֵיל ָּקלָּא ְבהַ הּוא ע ֲִקימָּ א ,וְ ִא ְת ְצ ִריף ְבהַ הּוא
נּוקבָּ א ְד ְ
אּודנָּא ,נ ִָּטיף ִמג' חַ לְ לֵי ְדמוֹחָּ א ,לְ הַ אי ְ
בְ ג ֹו ְ
נְטיפָּ א ,בֵ ין טַ ב ּובֵ ין בִ יש .טָּ בִ ,דכְ ִתיב( ,תהלים סט) כִ י שוֹמֵ עַ אֶ ל אֶ בְ יוֹנִ ים יְ ָּי .בִ ישִ ,דכְ ִתיב( ,במדבר יא) וַ יִ ְשמַ ע יְ ָּי וַ יִ חַ ר אַ פ ֹו
ִ
וַ ִתבְ עַ ר בָּ ם אֵ ש יְ ָּי.
נּוקבָּ א ִדנ ְִטיפָּ א ִמן מוֹחָּ א ,בְ גִ ין לְ ִמכְ נַש ָּקלָּא לְ גָּאּוְ ,דלָּא יִ פּוק לְ בַ ר,
אּודנָּא סָּ ִתים לְ בַ ר .וַ ע ֲִקימָּ א עָּ יֵיל לְ גוֹ ,לְ הַ הּוא ְ
וְ הַ אי ְ
וִ יהֵ א נ ִָּטיר וְ סָּ ִתים ִמכָּל ִס ְטרוֹי .בְ גִ ין כְָּך הּוא ָּרזָּ א .וַ וי לְ הַ הּוא ִד ְמ ַגלֵי ָּרזִ יןְ ,ד ַמאן ִד ְמ ַגלֵי ָּרזִ ין כְ ִאילּו ַאכְ ִחיש ִתּקּונָּא
ִדלְ עֵ ילָּאְ .ד ִא ְת ְת ַקן לְ ִמכְ נַש ָּרזִ ין ,וְ לָּא יִ פְ קּון לְ בַ ר.
נּוקבָּ א ְדנ ִָּטיף
אּוד ִנין ,בְ הַ הּוא ְ
אּוד ִנין ,כְ ֵדין עָּ יֵיל ָּקלָּא בְ ְ
אקא ,וְ שַ עְ ֵרי ִמ ְתגַלְ יָּין מֵ עַ ל ְ
וחין יִ ְש ָּראֵ ל בְ עָּ ָּ
תַ נְ יָּא ,בְ שַ עֲתָּ א ְדצַ וְ ִ
ּות ָּננָּא
נּוקבֵ י ְדחוֹטָּ מָּ א .וְ ִא ְתזְ עַ ר חוֹטָּ מָּ א ,וְ ִא ְתחַ מָּ ם( ,ס''א ואתקמט) וְ נָּפִ יק אֶ ָּּׁשא ְ
ִממוֹחָּ א ,וְ ָּכנַש (ובטש) בְ מוֹחָּ א .וְ נָּפִ יק בְ ְ
נּוק ִמין.
בּוראן ,וְ עָּ בִ יד ְ
ּומ ְתעָּ ִרין (דף קל''ח ע''ב) כָּל גְ ָּ
נּוקבִ יןִ ,
מֵ ִאינּון ְ
ּות ָּננָּא''סָּ לִ יק הַ הּוא ָּקלָּא לְ עֵ ילָּאּ ,ובָּ טַ ש בְ ֵריחָּ א ְדמוֹחָּ א (ס''א ברישא במוחא) ,וְ נַגְ ִדין
נּוקבִ ין אֶ ּׁשָּ א ְ
וְ עַ ד לָּא נָּפְ ִקין מֵ ִאינּון ְ
ְת ֵרין ִד ְמעִ ין ְמעַ יְ ינִ ין ,וְ נָּפַ ק ִמנְ ִחירוֹי ְת ָּננָּא וְ אֶ שָּ א ,בְ הַ הּוא ָּקלָּא ְדנָּגִ יד לוֹן לְ בַ ר.
ּומ ְתעָּ ָּרן (ס''א מתערבין) כּולֵי הַ איְ ,בגִ ין כְַך כְ ִתיב ,וַ יִ ְש ַמע יְ ָּי וַ יִ חַ ר אַ פ ֹו וַ ִתבְ עַ ר בָּ ם
אּודנִיןִ ,א ְתמַ ְּׁשכָּאן ִ
בְ הַ הּוא ָּקלָּא ְדעָּ יִ יל בְ ְ
ַארכִ ין (ס''א אודנין)ִ .שית
אֵ ש יְ ָּי .בְ הַ ִהיא ְש ִמיעָּ ה ְדהַ הּוא ָּקלָּאִ ,א ְתעַ ר מוֹחָּ א( .כלא) ָּת ָּנא ,כְ ִתיב הַ טֵ ה אֱ ֹלהַ י ָאזְ נְָך ,כְ לוֹמַ ר ְ
ּומה ְד ִא ְתמַ ר הַ ֵטה יְ ָּי ָאזְ נְ ָך,
אּודנִין .וְ ֹכלָּא ִא ְת ְקרּון ָאזְ נֵי יְ יַָּ .
אריהוֹן ְדג ְַדפִ יןְ ,ד ַתלְ יָּין בְ ִאלֵין ְ
ְמָאה אֶ לֶף ִרבוֹא ִאינּון מָּ ֵ
ָאזְ נְָךבִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ִא ְתמַ ר.
אּוד ִניןּ .ומֵ חַ ְמ ִשין ַת ְרעִ ין ְדנָּפְ ִקין מֵ הַ הּוא חַ ָּללָּאָּ ,דא הּוא (ס''א אית) ַת ְרעָּ א חַ דְ ,דנָּגִ יד
ִמ ִס ְט ָּרא ְדחַ ד חַ ָּללָּא ְדמוֹחָּ א ַתלְ יָּין ְ
אּודנָּאִ ,דכְ ִתיב( ,איוב לד) כִ י אֹזֶ ן ִמלִ ין ִתבְ חָּ ןּ .וכְ ִתיב (תהלים ז) ּובוֹחֵ ן לִ בוֹת ּוכְ לָּיוֹת.
נּוקבָּ א ְד ְ
וְ נָּפִ יק וְ ִא ְתפְ תַ ח בְ הַ הּוא ְ
אריִ ,מ ְתפָּ ַּׁשט הַ הּוא חַ ָּללָּא
ּומ ִס ְט ָּרא ְד ִא ְתפַ ְּׁשטּותָּ א ְדהַ הּוא חַ ָּללָּאְ ,דחַ ְמ ִשין ַת ְרעִ ין ְד ִא ְתפַ ְּׁשטּותָּ א בְ גּופָּ א ,בַ אֲ ָּתר ְדלִ בָּ א ַש ֵ
ִ
אּודנָּא ָּק ֵרי בֵ יּה בְ ִחינָּהּ ,ובְ לִ בָּ א ָּק ֵרי בֵ יּה בְ ִחינָּהִ ,מּׁשּום ְדמֵ אֲ תָּ ר חַ ד ִמ ְתפַ ְּׁש ִטין( .ס''א בההוא נוקבא
ְדחַ ְמ ִשין ַת ְרעִ ין ,וְ ְ
דאודנא ומסטרא דאתפשטותא דההוא חללא דחמשין תרעין אתפשט בגופא באתר דלבא שארי ועל דא באודנא קרי
ביה בחינה ובלבא קרי ביה בחינה דכתיב כי אזן מלין תבחן וכתיב בוחן לבות וכליות משום דמאתר חד מתפשטין)
אּודנָּא ָּדא ַאבְ ִחן בֵ ין טַ ב ּובֵ ין בִ ישַ ,כְך ֹכלָּאְ .דבִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ִאית ִס ְט ָּרא ְדטָּ ב ּובִ יש .יְ ִמינָּא
ָּתאנָּא בִ ְצנִ יעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,כְ מָּ ה ְד ְ
ּומּׁשּום ְד ִא ְתכְ לִ ל בְ מוֹחָּ א ובַ חֲ ָּללָּא חַ דִ .א ְתכְ לִ יל ְב ָּקלָּא ְדעָּ יִ יל בֵ יּה.
אּודנָּא כְ לִ יל בְ מוֹחָּ א ִ
ּושמָּ אלָּאַ .רחֲ מֵ י וְ ִדינָּא .וְ הַ אי ְ
ְ
אּודנָּא ָּק ֵרי בֵ יּה ְש ִמיעָּ הּ .ובִ ְש ִמיעָּ ה ִא ְתכְ לִ יל בִ ינָּהְ .שמַ ע :כְ לוֹמַ ר ,הָּ בֵ ן ִא ְש ְתכַח (ס''א ואסתכל) ְד ֹכלָּא ְבחַ ד מַ ְת ְקלָּא
ּובְ ְ
ארין ִא ְתיְ הָּ בָּ ן ,לְ ִמ ְשמַ ע ּולְ ִא ְס ַתכְ לָּא ּולְ ִמנ ְַדע.
אריהוֹן ְדמָּ ִ
ּומלִ ין ִאלֵין לְ מָּ ֵ
ִא ְת ַקלִ .
ישא( ,ס''א מהימנא) ָּשמַ ע,
אתי וְ גוֹ' ,הַ אי ְק ָּרא ִא ְש ְתמו ַֹדעְ ,דכַד נְבִ יָאה ַק ִד ָּ
ָּתא חֲ זֵ י ,כְ ִתיב( ,חבקוק ג) יְ ָּי שָּ מַ עְ ִתי ִש ְמעֲָך י ֵָּר ִ
אתיַ ,תמָּ ן יָּאּות הּוא לְ ַדחֲ לָּא ּולְ ִאתַ בָּ ר ַקמֵ יּה ,הַ אי בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ִא ְת ַמר.
וְ ִא ְס ָּתכַל ,וְ י ַָּדע ,וְ ָּק ִאים עַ ל ִתּקּו ִנין ִאלֵין ,כְ ִתיב י ֵָּר ִ
כַד ִא ְס ָּתכַל וְ י ַָּדע מַ ה כְ ִתיב .יְ ָּי פָּ עָּ לְ ָך בְ ֶק ֶרב ָּשנִים חַ יֵיהּו .הַ אי לְ עַ ִתיק יו ִֹמין ִא ְתמַ רּ .ובַ כֹל אֲ תָּ ר ְדיִ ְש ְתכַח ,יְ ָּי יְ ָּי ,בְ יוֹ''ד הֵ ''א
יקין .וְ ַאף עַ ל גַב ְדכֻּלְ הּו חַ ד ,וְ חַ ד ְשמָּ א ִא ְקרּו.
יקא ְדעַ ִת ִ
ְת ֵרי זִ ְמנֵי ,א ֹו בְ ָאלֶף ָּדלֶ''ת ,וְ יּו''ד הֵ ''א ,חַ ד לִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ,וְ חַ ד לְ עַ ִת ָּ
ֹלהיםְ .דהַ אי הּוא שֵ ם מָּ לֵא ְדעַ ִתיק ְד ֹכלָּא ,וְ ִדזְ עֵ יר ַאנְ פִ ין .וְ ֹכלָּא הּוא ֵשם
וְ תָּ נֵינָּן אֵ ימָּ תַ י ִא ְק ֵרי שֵ ם מָּ לֵא .בְ זִ ְמנָּא ִדכְ ִתיב יְ ָּי אֱ ִ
נְתאּ .ובְ כָּ ל
ֹלהיםֵ ,שם מָּ לֵא בִ ְנ ִטיעוֹת גִ ָּ
ימ ָּנא( ,בראשית ב) וַ יִ טַ ע יְ ָּי אֱ ִ
ּושַאר לָּא ִא ְק ֵרי שֵ ם מָּ לֵא ,כְ מָּ ה ְדאו ִֹק ְ
מָּ לֵא ִא ְק ֵריְ .
ֹלהיםִ ,א ְת ְק ֵריא ֵשם מָּ לֵא .יְ ָּי יְ יָֹּ ,כלָּא הּוא בִ כְ ָּללָּא .וְ הַ הּוא זִ ְמנָּא ִא ְתעָּ רּון ַרחֲ ִמין בְ ֹכלָּא .יְ ָּי פָּ עָּ לְ ָך ְב ֶק ֶרב ָּשנִים
אֲ תָּ ר ,יְ ָּי אֱ ִ
חַ יֵיהּו ,לְ עַ ִתיק יו ִֹמין ִא ְתמַ ר .מַ אן פָּ עָּ לְ ָך .זְ עֵ יר אַ פִ ין .בְ ֶּק ֶרב שָּ נִיםִ ,אינּון שָּ נִים ַק ְדמוֹנִ יוֹתְ ,ד ִא ְקרּון יְ מֵ י ֶק ֶדם ,וְ לָּא ִא ְקרּון
ְשנוֹת ע ֹולָּם .שָּ נִ ים ַק ְדמ ֹו ִניוֹת ִאינּון יְ מֵ י ֶק ֶדםְ .שנוֹת ע ֹולָּם ִאלֵין יְ מֵ י ע ֹולָּם .וְ הָּ כָּא בְ ֶק ֶרב ָּשנִ ים ,מַ אן ָּשנִ יםָּ .שנִים ַק ְדמוֹנִ יוֹת.
ּובגִ ין כְָּך ָאמַ ר חַ יֵיהּו .בְ ר ֹוגֶז ַרחֵ ם
חַ יֵיהּו לְ מַ אן .חַ יֵיהּו לִ זְ עֵ יר אַ פִ יןְ .דכָּל ְנ ִהירּו ִדילֵיּה מֵ ִאינּון שָּ נִים ַק ְדמ ֹו ִניוֹת ִא ְת ָּקיָּימּוְ ,
יקיןְ ,דבֵ יּה ִא ְתעַ ר ַרחֲ ִמין לְ ֹכלָּא ,לְ מַ אן ְדבָּ עֵ י לְ ַרחֲ מָּ אּ ,ולְ ַמאן ְדיֵאוֹת לְ ַרחֲ מָּ א.
יקא ְדעַ ִת ִ
ִתזְ כוֹר ,לְ הַ הּוא חֶ סֶ ד עִ לָָּאה ְדעַ ִת ָּ
ימיןְ .דחַ ָּדאן ִמלִ ין ִאלֵין ,בְ כֻּלְ הּו עָּ לְ ִמין .וְ חַ ָּדאן ְבלִ בָּ ִאי
ַאסהַ ְדנָּא עָּ לַי ְשמַ יָּאּ ,ולְ כָּ ל ִאלֵין ְדעָּ ָּלנָּא ַקיְ ִ
תָּ אנָּאָ ,אמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹןְ ,
יקא ְד ֹכלָּא ,גָּנִ יז וְ סָּ ִתים ִמ ֹכלָּא .וְ כַד ָּש ֵרינָּא
ִמלָּיּ ,ובְ ג ֹו פָּ רוֹכְ ָּתא עִ לָָּאה ִדפְ ִריסָּ א ֲע ָּלנָּאִ ,מ ְתטַ ְמ ִרין ,וְ סַ לְ ִקין ,וְ גָּנִ יז לְ הּו עַ ִת ָּ
ישין ִמ ְתעָּ ִרין הָּ כָּא .זַ כָּ ָאה חּול ֵָּקיכוֹן חַ בְ ַריָּיא ְדהָּ כָּ א .וְ זַ כָָּאה חּול ִָּקי עִ ְמכוֹן,
לְ מַ לְ לָּא ,לָּא הֲ ו ֹו י ְַדעִ ין חַ בְ ַריָּאְ ,דכָּל הָּ נֵי ִמלִ ין ַק ִד ִ
בְ עָּ לְ מָּ א ֵדין ּובְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י.
ישא כְ יִ ְש ָּראֵ לִ ,דכְ ִתיב בֹהּו (דברים לג)
פָּ תַ ח ַרבִ י ִש ְמעוֹן וְ ָאמַ ר( ,דברים ד) וְ אַ ֶתם הַ ְדבֵ ִקים בַ יְ ָּי אֱ ֹלהֵ יכֶם וְ גוֹ' .מַ אן עַ מָּ א ַק ִד ָּ
ישא ְבעָּ לְ ָּמא
אַ ְש ֶריָך יִ ְש ָּראֵ ל ִמי ָּכמוָֹךִ ,דכְ ִתיב (שמות טו) ִמי ָּכ ֹמכָּה בָּ אֵ לִ ם יְ ָּיִ .מּׁשּום ְד ִא ְת ַדבְ קּותָּ א ִדלְ הוֹן הּוא בִ ְשמָּ א ַק ִד ָּ
יקיָּא ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב
ֵדיןּ .ובְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י י ִַתיר מֵ הָּ כָּאְ .דהָּ תָּ ם לָּא ִמ ְתפָּ ְרשָּ ן ִמנֵיּה ,מֵ הַ הּוא ְצרו ָֹּרא ִד ְצ ִר ִירין בֵ יּה צַ ִד ַ
וְ אַ ֶתם הַ ְדבֵ ִקים בַ יְ ָּי ,וְ לָּא כְ ִתיב הַ ְדבֵ ִקים לַיְ יָּ ,אֶ לָּא בַ יְ ָּי מַ מָּ ש.

יקנָּא ִדזְ עֵ יר
ישא ,לְ ִד ְ
יקא ַק ִדישָּ א ,סָּ ִתים וְ טָּ ִמיר ִמ ֹכלָּאִ ,מ ְשחָּ א ִד ְרבּות ַק ִד ָּ
ירא עִ ָּלָאהְ ,דעַ ִת ָּ
יקנָּא י ִַּק ָּ
תָּ אנָּא ,כַד נ ִָּחית ִמן ִד ְ
יקנָּא ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין,
יקין ,בְ הַ אי ִד ְ
יקא ְדעַ ִת ִ
ירא ְדעַ ִת ָּ
יקנָּא י ִַּק ָּ
יקנָּא ִדילֵיּה ,בְ ִת ְשעָּ ה ִתּקּו ִניןּ .ובְ שַ עֲתָּ א ְדנ ִָּהיר ִד ְ
אַ פִ יןִ .א ְת ָּת ַּקן ִד ְ
ּות ֵרין
ּומנֵיּה נַגְ ִדין ,עֶ ְש ִרין ְ
ּות ֵרין ִתּקּו ִניןִ .
ּומ ְש ַתכְ ִחין בֵ יּה ,עֶ ְש ִרין ְ
יקנָּאִ .
נַגְ ִדין ְתלֵיסַ ר מַ בּועִ ין ְד ִמ ְשחָּ א עִ לָָּאה ,בְ הַ אי ִד ְ
ַאתוָּ ון (ס''א דאורייתא) ִד ְשמָּ א ַק ִדישָּ א( .מתחיל מסוף קל''ח ע''ב) (נ''א ובעלמא דאתי ,משום דאתדבקותא דילהון הוא
ְ
בשמא קדישא בעלמא דין ובעלמא דאתי יתיר מהכא דהתם לא מתפרשין מההוא צרורא דחיי דצרורין ביה צדיקייא
הדא הוא דכתיב ואתם הדבקים ביי ביי ממש עלייכו כתיב אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביי וכתיב מי כמוך באלים
יי השתא אתכוונו דעתא לאוקורי למלכא ולאוקיר יקרא דדיקנא קדישא דמלכא ,תנא מתתקן דיקנא עלאה דיקנא
קדישא בט’ תקונין ודא איהו דיקנא דזעיר אנפין וכד נחית מן דיקנא יקירא עילאה דעתיקא קדישא בהאי דיקנא
דזעיר אנפין נגדין י''ג מבועין דמשחא עילאה בהאי דיקנא ומשתכחין ביה כ’’ב תקונין ומניה נגדין כ’’ב אתוון דש''ק)
יקנָּא לָּא ִא ְש ְתכַ ח ,וְ ֹלא ָאמַ ר ְשלמֹה אֶ לָּא (שיר השירים ה) לְ חָּ יָּיו( .ולא קארי דיקנא) אֶ לָּא הָּ כִ י תָּ אנָּא
וְ ִאם תֹאמַ ר ִד ְ
ירא ִמ ֹכלָּא( ,משום) ּובְ גִ ין
ַאטמָּ ר וְ ָּגנִיז ,וְ לָּא ִא ְדכַר וְ לָּא ִא ְתגַלְ יָּיא .הַ הּוא ִמלָּה הֲ וִ י עִ לָָּאה וְ י ִַּק ָּ
בִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,כָּ ל מַ ה ְד ְ
ּושלֵימּותָּ א ,וְ י ִַקירּותָּ א ִמכָּ ל פַ ְרצּופָּ אַ ,גנְזֵ יּה ְק ָּרא ,וְ לָּא ִא ְתגַלְ יָּיא.
יקנָּא ִמּׁשּום ְדהּוא ְשבָּ חָּ א ְ
ָּדא הּוא סָּ ִתים וְ ָּגנִיז .וְ ִד ְ
אּודנוֹי ,וְ נ ִָּחית וְ סָּ לִ יק וְ חָּ פֵ יְ ,בתַ ְקרוֹבָּ א
יקנָּא ְד ִאיהּו ְשלֵימּותָּ א ְדפַ ְרצּופָּ א וְ שַ פִ ירּותָּ א ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,נָּפִ יק מֵ ְ
וְ תָּ אנָּא ,הַ אי ִד ְ
בּוסמָּ א .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר (שיר השירים ה) לְ חָּ יָּיו כַ עֲרּוגַת הַ בו ֶֹשם (ולא ערוגות) .בְ ִת ְשעָּ ה ִתּקּונִין,
בּוסמָּ א .מַ אי ַת ְקרּובָּ א ְד ְ
ְד ְ
יקנָּא ִדזְ עֵ יר ַאנְ פִ ין .בְ שַ ע ֲֵרי (דדיקנא) אּוכָּמֵ יִ ,מ ַת ְת ְקנָּא בְ ִתּקּונָּא ַשפִ יר .כְ גִ בָּ ר ַת ִּקיף ַשפִ יר לְ מֵ חֱ זֵ יִ .דכְ ִתיב,
ִא ְת ָּת ַּקן הַ אי ִד ְ
(שיר השירים ה) בָּ חּור כָּאֲ ָּרזִ ים.
בּוצינָּא ְד ַק ְר ִדינּותָּ א ,וְ נָּפִ יק ִמכְ ָּללָּא
ִתּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאהְ .מ ַת ְת ָּּקן שַ ע ֲָּרא ִמלְ עֵ ילָּא ,וְ נָּפִ יק הַ הּוא נִ יצוֹצָּ א (בראשית ט’ ע''א) ִ
ִימי עַ ל נִ ימֵ י ,עַ ד
אּוד ִנין נ ֵ
אּוד ִנין .וְ נ ִָּחית ִמ ַּקמֵ י פִ ְתחָּ א ְד ְ
ירא ַדכְ יָּאּ ,ובָּ טַ ש בִ ְתחוֹת שַ ע ֲָּרא ְד ֵרישָּ אִ ,מ ְתחוֹת קו ִֹצין ְדעַ ל ְ
ַדאֲ וִ ָּ
ֵרישָּ א ְדפּומָּ א.
ישא
ִתּקּונָּא ִתנְ יָּינָּא .נָּפִ יק שַ ע ֲָּרא ,וְ סָּ לִ יק מֵ ֵרישָּ א ְדפּומָּ א ,עַ ד ֵרישָּ א ַאחֲ ָּרא ְדפִ ְתחָּ א ְדפּומָּ א .וְ נ ִָּחית ִמ ְתחוֹת פּומָּ א ,עַ ד ֵר ָּ
ירא.
ִימין ,בְ ִתּקּונָּא שַ פִ ָּ
ימין עַ ל נ ִ
ַאחֲ ָּרא ,נִ ִ
ָארחָּ א ,וְ ַשע ֲִרין זְ עִ ִירין ַת ִּקיפִ ין ,מַ לְ יָּין
נּוקבִ ין ,נָּפִ יק חַ ד ְ
ִתּקּונָּא ְתלִ יתָּ ָאה .מֵ אֶ ְמצָּ עִ יתָּ א ִד ְתחוֹת חוֹטָּ מָּ אִ ,מ ְתחוֹת ְת ֵרין ְ
ָארחָּ א לָּא ִא ְתחֲ זֵ י לְ תַ ָּתא כְ לַל,
ָארחָּ א .וְ ְ
ּושַאר שַ ע ֲִרין מַ לְ יָּין מֵ הַ אי גִ יסָּ אּ ,ומֵ הַ אי גִ יסָּ א ,סוֹחֲ ָּרנֵיּה ְדהַ הּוא ְ
ָארחָּ אְ ,
לְ הַ הּוא ְ
ָארחָּ א.
ָארחָּ א ִדלְ עֵ ילָּאְ ,דנ ִָּחית עַ ד ֵרישָּ א ְד ִשפְ וָּ ותָּ ן ,וְ תַ מָּ ן ְש ִקיעָּ א הַ הּוא ְ
אֶ לָּא הַ הּוא ְ
בּוסמָּ א.
ִתּקּונָּא ְרבִ יעָּ ָאה .נָּפִ יק שַ ע ֲָּרא ,וְ ִא ְת ָּת ַּקן ,וְ סָּ לִ יק וְ חָּ פֵ י בְ עִ לְ עוֹי ְד ִת ְקרוֹבָּ א ְד ְ
אתן
ּומ ְתלַהֲ ָּטן בְ מָּ ָּ
סּומ ָּקן כְ הַ אי וַ ְר ָּדא סּומָּ ָּקאִ .
ּומ ָּכאןָּ ,
פּוחיןִ ,מכָּ אן ִ
ִתּקּונָּא חֲ ִמשָּ ָאה .פָּ ִסיק שַ ע ֲָּרא ,וְ ִא ְתחַ זְ יָּין ְת ֵרין ַת ִ
וְ ִשבְ עִ ין עָּ לְ ִמיןְ ,ד ִמ ְתלַהֲ ִטין ִמ ַתמָּ ן (ס''א מנהון).
בּורא.
ישא ְד ֵמעוֹי ,וְ לָּא נ ִָּחית עַ ד טַ ָּ
יקנָּא ,וְ ַתלְ יָּין עַ ד ֵר ָּ
ִתּקּונָּא ְש ִתיתָּ ָאה .נָּפִ ק שַ ע ֲָּרא כְ חַ ד חּוטָּ א בְ סַ חֲ ָּרנֵיּה ְד ִד ְ
ִתּקּונָּא ְשבִ יעָּ ָאהְ .דלָּא ַתלְ יָּין שַ עְ ֵרי עַ ל פּומָּ אּ ,ופּומָּ א ִא ְתפְ נֵי ִמכָּל ִס ְטרוֹי .וְ י ְַתבִ ין ַשעְ ֵרי ְב ִתּקּונָּא ְסחוֹר ְסחוֹר לֵיּה.
ימין .מַ לְ יָּין
ִימין עַ ל נִ ִ
יקין ,נ ִ
יקנָּאִ ,ד ְמחַ פְ יָּין ְק ָּדלָּאְ ,דלָּא ִא ְתחַ זְ יָּא .כֻּלְ הּו ַשעְ ֵרי ְד ִק ִ
ִתּקּונָּא ְת ִמינָָּאהְ .דנ ְַח ִתין שַ עְ ֵרי בִ ְתחוֹת ִד ְ
ִמכָּל ִס ְטרוֹי.
ִתּקּונָּא ְת ִשיעָּ ָאה( .מתערבין שערי עם אינון) ְד ִמ ְתחַ בְ ָּרן (נ''א אתמשכן) ַשעְ ֵרי כֻּלְ הּו בְ ִשּקּולָּא ְמעַ לְ יָּיא( ,ס''א מלייא) עַ ד
ארי נָּצַ ח ְק ָּר ִבין.
(נ''א עם) ִאינּון שַ עְ ֵרי ְדתַ לְ יָּין .כֻּלְ הּו בְ ִשּקּולָּא שַ פִ יר ,כְ חַ ד גִ יבָּ ר ַת ִּקיף ,מָּ ֵ
בְ ִת ְשעָּ ה ִתּקּו ִנין ִאלֵין ,נַגְ ִדין וְ נָּפְ ִקין ט’ מַ בּועִ ין ִד ְמשַ ח ְרבּות ִדלְ עֵ ילָּאּ .ומֵ הַ הּוא ְמ ַשח ְרבּות ,נַגְ ִדין לְ כָּל ִאינּון ִדלְ ַת ָּתא .ט’
יקנָּא ָּדאִ ,א ְת ְק ֵרי (בר נש לתתא) גִ יבָּ ר ַת ִּקיףְ .דכָּל מַ אן ְדחָּ ֵמי
יקנָּא ָּדאּ .ובִ ְשלֵימּות ִתּקּונָּא ְד ִד ְ
ִתּקּונִ ין ִאלֵין ִא ְש ְתכָּחּו בְ ִד ְ
יקנָּא עִ לָָּאה ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין.
בּורה ַת ִקיפָּ א .עַ ד ָּכאן ִתּקּונָּא ְד ִד ְ
יקנָּא ַקיְ ימָּ א בְ ִקיּומֵ יּהַ ,תלְ יָּיא בֵ יּה גְ ָּ
ִד ְ
ישא ,בְ ִתּקּונוֹי ִאלֵין( .דף
יקנָּא (נ''א דמלכא) ַק ִד ָּ
ָאמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹן לְ ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה ,קּום בְ ִרי (קדישא) ,סַ לְ סֵ ל ִתּקּונָּא ְד ִד ְ
אתי יָּּה עָּ נָּנִ י בַ מֶ ְרחָּ ב יָּּה וְ גוֹ' .עַ ד ִמבְ טוֹחַ בִ נְ ִדיבִ ים.
קל''ט ע''ב) ָּקם ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר ,פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר( ,תהלים קיח) ִמן הַ מֵ צַ ר ָּק ָּר ִ
יקנָּא ָּדא .לְ הָּ נֵי ִתּקּו ִנין ִא ְצ ְט ִריְך ָּדוִ ד מַ לְ כָּא ,בְ גִ ין לְ נ ְַצחָּ א לִ ְשַאר מַ לְ כִ ין ,וְ לִ ְשַאר עַ ִמין.
ָּתנָּא ,הָּ כָּא ט’ ִתּקּו ִנין ִדבְ ִד ְ
ָאמר ,הָּ נֵי ִתּקּונִ ין ַדאֲ מֵ ינָּא ,לְ מַ אי
ָּתא חֲ זֵ י ,כֵ יוָּ ן ְדָאמַ ר הָּ נֵי ט’ ִתּקּו ִנין ,לְ בָּ תַ ר ָאמַ ר כָּל גוֹיִ ם ְסבָּ בּונִי בְ שֵ ם יְ ָּי כִ י אֲ ִמילַםַ .
ַאש ִצינּון ִמן עָּ לְ מָּ א ,הֲ ָּדא הּוא
יקנָּא ָּדא ,ט’ ִתּקּו ִניןְ ,ד ִאינּון ֵשם יְ יֵָּ ,
ִא ְצ ְט ִריכְ נָּאִ .מּׁשּום ְדכָּל גוֹיִ ם ְסבָּ בּונִיּ .ובְ ִתּקּונָּא ְד ִד ְ
ִדכְ ִתיב בְ שֵ ם יְ ָּי כִ י אֲ ִמילַם.
ָאדם .וְ ִאי
ּותלַת ָּ
ישאְ .ד ִשית ְשמָּ הָּ ן הֲ ווְֹ ,
וְ תָּ נָּא בִ ְצנִ יעּותָּ א ְד ִספְ ָּראִ ,ת ְשעָּ ה ִתּקּו ִנין ָאמַ ר ָּדוִ ד ,הָּ כָּאִ ,שיתָּ א ִאינּון בִ ְשמָּ א ַק ִד ָּ
ָאדם הֲ ווֹ.
ֵתימָּ א ְת ֵרין ִאינּוןְ .תלָּתָּ א הֲ ווְֹ ,דהָּ א נ ְִדיבִ ים בִ כְ לַל ָּ
ַארבַ ע.
יראְ ,תלַת .יְ ָּי לִ י בְ עוֹזְ ָּריְ ,
אתי יָּּה ,חַ ד .עָּ נָּנִ י בַ מֶ ְרחָּ ב יָּּהְ ,ת ֵרין .יְ ָּי לִ י ֹלא ִא ָּ
ָּתנָּא ִשיתָּ א ְשמָּ הָּ ןִ ,דכְ ִתיבִ :מן הַ מֵ צַ ר ָּק ָּר ִ
ָאדם ,חַ ד .טוֹב ַלחֲ סוֹת
ירא ַמה ַיע ֲֶשה לִ י ָּ
ָאדם ְתלַתִ ,דכְ ִתיב :יְ ָּי לִ י ֹלא ִא ָּ
טוֹב לַחֲ סוֹת בַ יְ ָּי ,חֲ ִמ ָּּׁשה .טוֹב לַחֲ סוֹת בַ יְ ָּיִ ,שיתָּ אָּ .
ָאדםְ ,ת ֵרי .טוֹב לַחֲ סוֹת בַ יְ ָּי ִמבְ טוֹחַ בִ נ ְִדיבִ יםְ ,תלַת.
בַ יְ ָּי ִמבְ טוֹחַ בָּ ָּ
ישאְ .דהָּ כִ י ִא ְתחֲ זֵ יִ .מּׁשּום ְדלָּא ִא ְק ֵרי
ָאדם הָּ כָּא ,לָּא ִא ְדכַר אֶ לָּא בִ ְשמָּ א ַק ִד ָּ
וְ ָּתא חֲ זֵ י ָּרזָּ א ְד ִמלָּהִ ,דבְ כָּל אֲ תָּ ר ְד ִא ְדכַר ָּ
ָאדם,
ֹלהים אֶ ת הָּ ָּ
ָאדם ,אֶ לָּא בְ מָּ ה ְד ִא ְתחֲ זֵ י לֵיּהּ .ומַ אי ִא ְתחֲ זֵ י לֵיּהְ .שמָּ א ַק ִדישָּ אִ .דכְ ִתיב( ,בראשית ב) וַ יִ יצֶ ר יְ ָּי אֱ ִ
(הוה) ָּ
ישא.
ָאדם ֶא ָּלא בִ ְש ָּמא ַק ִד ָּ
ֹלהים .כְ מָּ ה ְד ִא ְתחֲ זֵ י לֵיּה ּובְ גִ ין כָּ ְך הָּ כָּא לָּא ִא ְדכַר ָּ
בְ שֵ ם מָּ לֵאְ ,דהּוא יְ ָּי אֱ ִ
ּומ ְדחָּ מָּ א
אתי יָּּה עָּ ָּננִי בַ מֶ ְרחָּ ב יָּּהְ ,ת ֵרי זִ ְמנֵי יָּ''ּה יָּ''ּה ,לָּקֳ בֵ יל ְת ֵרי עִ לְ עוֹיְ ,ד ַשעְ ֵרי ִא ְתַאחֲ ָּדן בְ הּוִ .
וְ תָּ נָּא ,כְ ִתיב ִמן הַ מֵ צַ ר ָּק ָּר ִ
ישאּ .ובִ ְשמָּ א ָּדא,
ירא .יְ ָּי לִ י בְ עוֹזְ ָּרי .בִ ְשמָּ א ְדלָּא חָּ סֵ ר .בִ ְשמָּ א ְדהּוא ַק ִד ָּ
ארי וְ ָאמַ ר יְ ָּי לִ י ֹלא ִא ָּ
ְדשַ עְ ֵרי ִא ְתמַ ְּׁש ָּכאן וְ תַ לְ יָּיןָּ ,ש ֵ
ישין ְד ַמלְ כָּא ,כַד ִא ְת ַת ְקנָּן בְ ִתּקּונוֹי.
ָאדם ,הָּ כִ י הּואְ .דתָּ נָּא כָּל ִאינּון כִ ְת ִרין ַק ִד ִ
ָאדםּ .ומַ ה ְדָאמַ ר מַ ה ַיעֲשֶ ה לִ י ָּ
ַאדכַר ָּ
ְ
ּומה ְדבֵ יּהִ ,א ְת ְק ֵרי ידו''ד ,וְ ִא ְת ְק ֵרי
ישא .וְ ַתעְ ָּרא ַ
יּוקנָּא ְד ָּכלִ יל ֹכלָּאּ .ומַ ה ְדמַ ְשלְ פָּ א בְ הּוִ ,א ְת ְק ֵרי ְשמָּ א ַק ִד ָּ
ָאדםִ .ד ְ
ִא ְת ְקרּון ָּ
ָאדם בִ כְ ָּללָּא ְד ַתעְ ָּראּ ,ומַ ה ְדבֵ יּה.
ָּ
יקנָּא ְדמַ לְ כָּ א ,וְ או ִֹקיר לֵיּה בְ י ִָּקירּו עִ לָָּאה ,כָּ ל
ָאחיד ִד ְ
וְ ִאלֵין ִת ְשעָּ ה ִתּקּונִין ְדָאמַ ר ָּדוִ ד הָּ כָּא ,לְ ַאכְ נְעָּ א ַשנְאוֹי בְ גִ ין ְדמַ אן ְד ִ

יקנָּא לָּא ָאזִ יל
יקנָּא ,וְ לָּא גּופָּ א .אֶ לָּא גּופָּ א ָאזִ יל בָּ תַ ר ִדי ְקנָּא ,וְ ִד ְ
מַ ה ְדבָּ עֵ י ִמן מַ לְ כָּא .מַ לְ כָּא עָּ בִ יד בְ גִ ינֵיּה .מַ אי טַ עְ מָּ א ִד ְ
בָּ תַ ר גּופָּ א( .ס''א ומה דאשתליף מתערא אתקרי שמא קדישא ,תערא ומה דביה אתקרי יהו''ה אתקרי אדם בכלא
תערא ומה דביה) (ול''ג מן ודיקנא עד וגופא)
ירא,
אתי יָּּה ,חַ ד .עָּ נָּנִ י בַ ֶמ ְרחָּ ב יָּּהְ ,ת ֵרי .ה' לִ י ֹלא ִא ָּ
אמ ָּרןְ .ת ֵריןִ :מן הַ מֵ צַ ר ָּק ָּר ִ
חּושבָּ נָּא ,חַ ד כִ ְד ַק ְ
ּובִ ְת ֵרי גְ וָּ ונֵי ָאתֵ י הַ אי ְ
ָאדם,
ַארבַ ע .ה' לִ י בְ עוֹזְ ָּרי ,חָּ מֵ ש .וַ אֲ נִ י אֶ ְראֶ ה בְ ש ֹו ְנָאיִ ,שיתָּ א .טוֹב לַחֲ סוֹת בַ ה'ִ ,שבְ עָּ הִ .מבְ טוֹחַ בָּ ָּ
ָאדםְ ,
ְתלַת .מַ ה ַיעֲשֶ ה לִ י ָּ
ְתמַ נְ יָּיא .טוֹב לַחֲ סוֹת בַ יְ ָּי ִמבְ טוֹחַ בִ ְנ ִדיבִ יםִ ,ת ְשעָּ ה( .ס''א טוב לחסות בה' ,מבטוח באדם .ז .טוב לחסות בה' .ח .מבטוח
בנדיבים)
יקנָּא ָּדא ָּקָאמַ ר( .רבי יהודה אמר) ִמן
ירי אֶ לָּא ָּדוִ ד ,כָּל מָּ ה ְדָאמַ ר הָּ כָּא ,עַ ל ִתּקּונָּא ְד ִד ְ
אתי יָּ''ּה ,מַ אי ָּקא מַ יְ ֵ
ִמן הַ מֵ צַ ר ָּק ָּר ִ
אּוד ִנין מֵ עֵ ילָּאְ ,תחוֹת ַשעְ ֵרי
יקנָּא לְ ִא ְתפַ ְשטָּ אְ ,דהּוא אֲ תָּ ר ָּד ִחיקִ ,מ ַּקמֵ י פִ ְתחָּ א ְד ְ
ארי ִד ְ
אתי יָּּה ,מֵ אֲ תָּ ר ְדשָּ ִ
הַ מֵ צַ ר ָּק ָּר ִ
ארי לְ ִא ְתפַ ְשטָּ א,
אּודנוֹי ,וְ ָּש ִ
יקנָּא ,וְ נ ִָּחית מֵ ְ
ְד ֵרישָּ אּ .ובְ גִ ין כְָּך ָאמַ ר יָּ''ּה יָּ''ה ְת ֵרי זִ ְמנֵיּ .ובַ אֲ תָּ ר (ס''א ובתר) ְד ִא ְתפְ שַ ט ִד ְ
יראְ ,דהּוא אֲ תָּ ר ְדלָּא ָּד ִחיל (ס''א דחיק) וְ כָּ ל הַ אי ִא ְצ ְט ִריְך וְ כּו'( ,אדם אתקרי ועל אתפשטותא האי
ָאמַ ר יְ ָּי לִ י ֹלא ִא ָּ
יקנָּא ָּדא.
אצטריך) ָּדוִ ד לְ ַאכְ נָּע ְתחוֹתֵ יּה מַ לְ כִ ין וְ עַ ִמין ,בְ גִ ין יְ ָּק ָּרא ְד ִד ְ
נְדע
ידיּה ,א ֹו ְדאו ִֹשיט יְ ֵדיּה לֵיּה .יִ ַ
ָאחיד בִ ֵ
יקנָּא ְדבַ ר נָּש עִ לָָּאה ִ
וְ תָּ אנָּא בִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּראָּ ,כל מַ אן ְדחָּ מֵ י בְ חֶ לְ מֵ יּה ְד ִד ְ
יקנָּא
יקנָּא עִ לָָּאה בְ ִת ְשעָּ ה ִתּקּונִ ין ,וְ הּוא ִד ְ
ַארמֵ יה ְתחוֹתֵ יּה ִאינּון ִד ְמצַ ע ֲִרין לֵיּהָּ .תנָּאְ ,מ ַת ְת ָּּקן ִד ְ
ִד ְשלִ ים הּוא עִ ם עִ לָּאֵ י ,וְ ְ
ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,בְ ט’ ִתּקּו ִנין ְמ ַת ְת ָּּקן.
אּודנִין ,וְ נ ְַח ִתין ַשעְ ֵרי,
אּודנִ יןִ ,מ ְתחוֹת קוֹצֵ י ְד ַתלְ יָּין עַ ל ְ
ִתּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאהְ .מ ַת ְת ָּּקן שַ ע ֲָּרא מֵ עֵ ילָּא ,וְ נָּפִ יק ִמ ַּקמֵ י פִ ְתחָּ א ְד ְ
ישא ,וְ ַשעְ ֵרי
ימין ְדקו ִֹצין ְד ַשעְ ֵרי ְד ֵר ָּ
יקנָּאַ ,ת ִּקיפִ ין י ִַתיר ִמכָּ ל נִ ִ
ימין ִדבְ ִד ְ
ימין ,עַ ד ֵרישָּ א ְדפּומָּ א .תָּ אנָּא ,כָּל ִאלֵין נִ ִ
נִימין עַ ל נִ ִ
ִ
ישין.
ּומ ְנהוֹן ְק ִש ִ
ְד ֵרישָּ א אֲ ִריכִ ין (וכפיין) ,וְ הָּ נֵי לָּאו אֲ ִריכִ ין ,וְ שַ עְ ֵרי ְד ֵרישָּ אִ ,מנְהוֹן ְשעִ יעֵ יִ ,
ורי ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ,לְ שַ עְ ֵרי ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,כְ ִתיב( ,משלי א) חָּ כְ מוֹת בַ חּוץ ָּת ֹרנָּה .מַ אי בַ חּוץ.
ּובְ שַ עֲתָּ א ְד ִא ְתמַ ְּׁשכָּ ן שַ עְ ֵרי ִחּוָּ ֵ
בְ הַ אי זְ עֵ יר אַ פִ יןְ .ד ִמ ְתחַ בְ ַרן ְת ֵרי מוֹחֵ י.
ישא.
ַארבַ ע מוֹחֵ יְ .תלַת מוֹחֵ י ַדהֲ ו ֹו בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ,וְ ִא ְש ְתכָּחּו בִ ְתלַת חַ ָּללֵי ְדגּולְ גַלְ ָּתא ְד ֵר ָּ
ְת ֵרי מוֹחֵ י סַ לְ ָּקא ַדעְ ָּתְך .אֶ לָּא אֵ ימָּ א ְ
ורי .לְ הַ אי זְ עֵ יר ַאפִ ין
בּוריֵיּהְ ,דכָּלִ יל ָּכל ְתלַת מוֹחֵ יְ .ד ִא ְת ְמשָּ ְך ִמנֵיּה ְמ ִשיכָּן כְ לִ ילָּן ְש ִקילָּן ,בְ ַשע ֲֵרי ִחּוָּ ֵ
וְ חַ ד מוֹחָּ א שָּ ִקיט עַ ל ְ
לִ ְתלַת מוֹחֵ י ְדבֵ יּה.
ישא
ַארבַ ע פָּ ָּר ִשיוֹת ִדכְ ִתיבִ ין בַ תפִ ילִ יןְ ,ד ִא ְתכְ לִ יל בְ הּו ְשמָּ א ַק ִד ָּ
ַארבַ ע מוֹחֵ י בְ הַ אי זְ עֵ יר אַ פִ ין .בְ גִ ין כְַך ִא ְש ְתלִ ימּו ְ
ּומ ְש ַתכְ חָּ ן ְ
ִ
ישאִ .דכְ ִתיב( ,דברים כח) וְ ָּראּו כָּל עַ מֵ י
יקיןּ ,וזְ עֵ יר אַ פִ יןְ .דהַ אי הּוא ְשלֵימּותָּ א ִד ְשמָּ א ַק ִד ָּ
יקא ְדעַ ִת ִ
ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ,עַ ִת ָּ
יטי בָּ ֵתי ִד ְתפִ ילִ ין.
ַארבַ ע ְר ִה ֵ
ָארץ כִ י שֵ ם יְ ָּי נ ְִק ָּרא עָּ לֶיָך וַ יִ ְראּו ִממֶ ָּך .שֵ ם יְ ָּי .שֵ ם יְ ָּי מַ מָּ שְ ,ד ִאינּון ְ
הָּ ֶ
ימין ,לָּא ִא ְש ְתכַח ,וְ לָּא זַ ִמין
יקיןְ ,ס ִתימָּ א ִד ְס ִת ִ
יקא ְדעַ ִת ִ
ּובְ גִ ין כְָּך ,חָּ כְ מוֹת בַ חּוץ ָּת ֹרנָּהְ .דהָּ כָּא ִמ ְש ַתכְ ִחיןְ .דהָּ א עַ ִת ָּ
ַארבָּ עָּ ה מו ִֹחין ְבהַ אי זְ עֵ יר ַאפִ ין.
חָּ כְ ְמתָּ א ִדילֵיּהִ ,מּׁשּום ְד ִאית חָּ כְ ְמתָּ א ְס ִתימָּ א ְד ֹכלָּא וְ לָּא ִא ְתפְ ַרשּ .ובְ גִ ין ְד ִא ְתחַ בָּ רּו ְ
ַארבַ ע.
ּומ ְתפָּ ְרשָּ ן מֵ חַ ד מַ בּועָּ אְ ,דנָּפִ יק ְמכֻּלְ הּוּ .ובְ גִ ין כְָּך ִאינּון ְ
ַארבַ ע עִ יבָּ רִ ,
ַארבַ ע מַ בּועִ ין ִמנֵיּה לְ ְ
ִא ְתמַ ְּׁשכָּן ְ
ַארבַ עִ ,א ְתמַ ְּׁשכָּא בְ הָּ נֵי שַ עְ ֵריְ ,ד ִאינּון ַתלְ יָּין ִתלִ ין עַ ל ִתלִ ין( .נ''א הוא) וְ כֻּלְ הּו ַק ְשיָּין
וְ תָּ אנָּא ,הַ אי חָּ כְ ְמתָּ א ְד ִא ְתכְ לִ ילָּא בְ ְ
חּושבָּ נָּא .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב,
ֵיתהוֹן ְב ְ
וְ תַ ִקיפִ ין ,וְ ִא ְתמַ ְּׁשכּו ּו ְנגִ ידּו ָּכל חַ ד לְ ִס ְטרוֹי .וְ אֶ לֶף ַאלְ פִ ין וְ ִרבוֹא ִרבְ בָּ ן ַתלְ יָּיןִ ,מנַיְ יהּו ְדל ְ
(שיר השירים ה) ְקוּוצוֹתָּ יו ַתלְ ַתלִ יםִ .תלֵי ִתלִ ים .וְ כֻּלְ הּו ַק ְשיָּין וְ תַ ִקיפִ ין לְ ִא ְתחַ בְ ָּרא ,כְ הַ אי חַ ל ִָּמיש ַת ִּקיףּ .וכְ הַ אי ִטנְ ָּרא
ּובגִ ין
ּוסטָּ רְ .
נּוקבִ ין ּומַ בּועִ ין ִמ ְתחוֹת שַ ע ֲָּרא ,וְ נַגְ ִדין מַ בּועִ ין ַת ִּקיפִ ין לְ כָּל עִ יבָּ ר וְ עִ יבָּ ר לְ כָּל ְסטָּ ר ְ
יהי ַת ִּקיפָּ א .עַ ד ְדעַ בְ ִדין ְ
ְד ִא ִ
ְדהָּ נֵי ַשעְ ֵרי אּוכָּמֵ י וַ חֲ שוֹכָּ ן ,כְ ִתיב (איוב יב) ְמ ַגלֶה עֲמּוקוֹת ִמנִי חֹשֶ ְך וַ יוֹצֵ א לָּאוֹר צַ לְ מָּ וְ ת.
ּומ ְש ַתכְ חָּ ן ,וְ ִאינּון
יקנָּא ַת ִּקיפִ ין (בלחודי) ִמ ְּׁשַאר שַ עְ ֵרי ְד ֵרישָּ אִ ,מּׁשּום ְדהָּ נֵי ִבלְ חו ַֹדיְ יהּו ִמ ְתפָּ ְר ָּשן ִ
וְ תָּ נָּא ,הָּ נֵי ַשעְ ֵרי ְד ִד ְ
ַת ִּקיפִ ין בְ א ֹו ְרחַ יְ יהּו .אֲ מַ אי ַת ִּקיפִ יןִ .אי ֵתימָּ אִ ,מּׁשּום ְדכֻּלְ הּו ִדינָּא ,לָּאו הָּ כִ יְ ,דהָּ א בְ ִתקּו ִנין ִאלֵין ִא ְש ְתכָּ חּו ַרחֲ מֵ י (ודינא).
ּובְ שַ עֲתָּ א ְדנ ְַח ִתין ְתלֵיסַ ר מַ בּועֵ י נַהֲ ֵרי ְד ִמ ְשחָּ אִ ,אלֵין כֻּלְ הּו ַרחֲ מֵ י.
יקנָּא ,כֻּלְ הּו ַת ִּקיפִ ין .מַ אי טַ עְ מָּ א .כָּל ִאינּון ְד ַרחֲ מֵ י ,בַ עְ יָּין לְ ֶמהֱ וִ י ַת ִּקיפִ ין .לְ ַאכְ פְ יָּיא לְ ִדינָּא.
אֶ לָּא תָּ אנָּא ,כָּ ל הָּ נֵי שַ עְ ֵרי ְד ִד ְ
וְ כָּל ִאינּון ְד ִאי ְנהּו ִדינָּא ,הָּ א ַת ִּקיפִ ין ִאינּוןּ .ובֵ ין כְַך ּובֵ ין כַ ְך בַ עְ יָּין לְ מֶ הֱ וִ י ַת ִּקיפִ יןִ ,מ ְת ֵרין ִס ְט ִרין .כַד בָּ עֵ י עָּ לְ מָּ א ַרחֲ ִמין,
ַרחֲ מֵ י ַת ִּקיפִ ין וְ נ ְַצ ִחין עַ ל ִדינָּא .וְ כַד בָּ עֵ י ִדינָּאִ ,דינָּא ַת ִּקיף ,וְ נָּצַ ח עַ ל ַרחֲ מֵ יּ .ובְ גִ ין כְָּך בַ עְ יָּין לְ מֶ הֱ וִ י ַת ִּקיפִ ן ִמ ְת ֵרין ִס ְט ִרין,
יקנָּא בְ ִאינּון ַשעְ ֵרי ,וְ ֹכלָּא הֲ ו ֹו ַרחֲ ֵמי .וְ כַ ד בַ עְ יָּיא
ּומ ְתחַ זְ יָּא (ס''א מתאחדא) ִד ְ
ימין ִ
ְדכַד בָּ עּו ַרחֲ מֵ י ,שַ עְ ֵרי ְד ִאינּון בְ ַרחֲ מֵ יַ ,קיְ ִ
יקנָּא.
יקנָּא בְ ִאינּון שַ עְ ֵרי .וְ ֹכלָּא ִא ְת ַקיָּים בְ ִד ְ
ִדינָּאִ ,א ְתחַ זְ יָּיא ִד ְ
יקא ִממָּ ה ְדהֲ וָּ ה
ּומ ְס ַת ְחיָּין ,כְ ַמאן ְד ִא ְס ְתחֵ י בְ נַהֲ ָּרא ע ֲִמ ָּ
ורא ,כָּ ל הָּ נֵי וְ כָּל הָּ נֵי ִמ ְתנַהֲ ִרין ִ
יקנָּא ַק ִדישָּ א ִחּוָּ ָּ
וְ כַד ִא ְתגַלְ יָּיא ִד ְ
בֵ יּה .וְ ִא ְת ְקיָּימּו כֻּלְ הּו בְ ַרחֲ מֵ י ,וְ לֵית ִדינָּא ִא ְש ְתכַח ,וְ כָּל הָּ נֵי ִת ְשעָּ ה כַד נַהֲ ִרין כַחֲ ָּדא ,כֻּלְ הּו ִא ְס ַת ְחיָּין בְ ַרחֲ מֵ י.
ּובְ גִ ין כְָּך ָאמַ ר מֹשֶ ה זִ ְמנָּא ַאחֲ ָּרא( ,במדבר יד) יְ ָּי אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם וְ ַרב חֶ סֶ ד .וְ ִאלּו אֱ מֶ ת לָּא ָּקָאמַ רִ .מּׁשּום ְד ָּרזָּ א ְד ִמלָּהִ ,אינּון
יקנָּא
ִת ְשעָּ ה ְמכִ ילָּן ְדנַהֲ ִרין מֵ עַ ִתיק יו ִֹמין לִ זְ עֵ יר אַ פִ ין .וְ כַד ָאמַ ר מֹשֶ ה זִ ְמנָּא ִת ְניָּינָּאִ ,ת ְשעָּ ה ִתּקּו ִנין ָאמַ ר .וְ ִאינְהּו ִתּקּונֵי ִד ְ
יקא ,וְ הַ ְּׁש ָּתא לָּא ָאמַ ר מ ֶֹשה וְ אֱ ֶמת.
ְד ִמ ְש ַתכְ חֵ י בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ,וְ נ ְַח ִתין מֵ עַ ִתיק יו ִֹמין וְ נַהֲ ִרין בֵ יּהּ .ובְ גִ ין כְָּך אֱ מֶ ת ַתלְ יָּיא ְבעַ ִת ָּ
ישיִ ,תלִ ין עַ ל ִתלִ ין .וְ לָּא ְשעִ יעִ יןְ .דהָּ א חֲ מֵ ינָּא ִד ְתלַת מוֹחֵ י בִ ְתלַת חֲ ָּללֵי
ָּתנָּא ,שַ עְ ֵרי ְד ֵרישָּ א ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,כֻּלְ הּו ְק ִש ֵ
דּור ְדיֵיּהַ ,שעֲרוֹי כֻּלְ הּו
ּומּׁשּום ְדמוֹחָּ א ְדעַ ִתיק יו ִֹמיןָּ ,ש ִקיט וְ ָּשכִ יְך כַ חֲ מָּ ר טַ ב עַ ל ְ
ִמ ְש ַתכְ ִחין בֵ יּהּ ,ונ ְִה ִרין ִממוֹחָּ א ְס ִתימָּ אהִ .
יחין בְ ִמ ְשחָּ א טַ בּ .ובְ גִ ין כְָּך כְ ִתיב( ,דניאל ז) ֵראשֵ ּה ַכעֲמַ ר נְ ֵקא.
ּומ ִש ִ
ְשעִ יעִ יןְ ,
ּובגִ ין כְָּך חָּ כְ ְמתָּ א נָּגִ יד וְ נָּפִ יק .אֲ בָּ ל לָּא חָּ כְ ְמתָּ א
ישיןְ .דהָּ א ֻּכלְ הּו ַתלְ יָּין וְ לָּא ִמ ְת ַק ְמטֵ יְ ,
ישין וְ לָּא ְק ִש ִ
וְ הַ אי ִדזְ עֵ יר אַ פִ יןְ ,ק ִש ִ
ּוש ִקיטָּ אְ .דהָּ א ָּתנֵינָּא ְדלֵית ְדי ַָּדע מוֹחֵ יּה ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ,בַ ר ִאיהּו .וְ הַ אי ִדכְ ִתיב( ,איוב כח)
יהי ְשכִ יכָּא ְ
ְדחָּ כְ ְמתָּ אְ ,ד ִא ִ
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא ,בְ עָּ לְ ָּמא
ֹלהים הֵ בִ ין ַד ְרכָּּה וְ הּוא י ַָּדע אֶ ת ְמקוֹמָּ ּה ,בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ִא ְתמַ רָ .אמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹן ,בְ ִריְך ְב ִרי לְ ְ
אֱ ִ
ֵדין ּובְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י.
ישא
ִתּקּונָּא ִתנְ יָּינָּא .נָּפִ יק שַ ע ֲָּרא ,וְ סָּ לִ יק מֵ ֵרישָּ א ְדפּומָּ א ,עַ ד ֵרישָּ א ַאחֲ ָּרא ְדפִ ְתחָּ א ְדפּומָּ א ,וְ נ ִָּחית ִמ ְתחוֹת פּומָּ א ,עַ ד ֵר ָּ
ִימין ,בְ ִתּקּונָּא שַ פִ יר.
ימין עַ ל נ ִ
ַאחֲ ָּרא ,נִ ִ

יקנָּא ָּדא ִמ ְת ָּת ַּקן בְ ִתּקּונָּא ְד ַמלְ ָּכא( ,ס''א בתיקוני מלכין) (ס''א
קּום ִרבִ י אַ בָּ אָּ .קם ִרבִ י אַ בָּ א ,פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר ,כַד ִתּקּונָּא ְד ִד ְ
כד תקונא דא מתתקן בדיקנא דמלכא אתחזי) כְ גִ בָּ ר ַת ִּקיף שַ פִ יר לְ מֵ חזֵ יַ ,רב וְ ָּשלִ יט ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,תהלים קמז)
ירא ַק ִדישָּ א ,וְ יִ ְשגַח בֵ יּהִ ,א ְק ֵרי בִ נְ ִהירּו ִדילֵיּה ,אֵ ל ַרחּום וְ גוֹ' .וְ הַ אי
יקנָּא י ִַּק ָּ
גָּדוֹל אֲ ד ֹונֵינּו וְ ַרב כֹחַ  .וְ כַד ִא ְתבְ סָּ ם בְ ִתּקּונָּא ִד ְ
ִתּקּונָּא ִתנְ יָּינָּא ִא ְת ָּת ַּקן ,כַד נ ִָּהיר בִ נְ ִהירּו ְדעַ ִתיק יו ִֹמיןִ ,א ְק ֵרי ַרב חֶ סֶ ד .וְ כַד ִמ ְס ַתכְ לֵי ָּדא בְ ָּדאִ ,א ְת ְק ֵרי בְ ִתּקּונָּא ַאחֲ ָּרא
וְ אֱ מֶ תְ .דהָּ א ְנ ִהירּו ַאנְפֵ יה( .ס''א דא נהירו דאנפין)
יקא ַק ִדישָּ א .אֲ בָּ ל ִמּׁשּום הַ הּוא או ְֹרחָּ א ְדנָּפִ יק ,בְ ִתּקּונָּא
וְ תָּ אנָּא ,נוֹשֵ א עָּ וֹן ִא ְת ְק ֵרי ָּדא ִתּקּונָּא ִת ְניָּינָּא ,כְ גַוְ ונָּא ְדעַ ִת ָּ
נּוקבִ ין ְדחוֹטָּ מָּ א ,וְ שַ ע ֲִרין ַת ִּקיפִ ין זְ עִ ִירין מַ לְ יָּין לְ הַ הּוא או ְֹרחָּ א .לָּא ִא ְת ְקרּון הָּ כָּא נו ֵֹשא עָּ וֹן וְ עוֹבֵ ר עַ ל
ְתלִ יתָּ ָאה ְתחוֹת ְת ֵרין ְ
פֶ שַ ע ,וְ ִא ְת ְקיָּימּו בְ אֲ תָּ ר ַאחֲ ָּרא.
וְ תַ נְ יָּאְ ,תלַת ְמָאה וְ ִשבְ עִ ין וְ חָּ מֵ ש חֲ סָּ ִדים ,כְ לִ ילָּן בְ חֶ סֶ ד ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ,וְ כֻּלְ הּו ִא ְקרּון חַ ְס ֵדי ַק ְדמָּ אֵ יִ .דכְ ִתיב( ,תהלים פט)
יקא ַק ִדישָּ אְ ,ס ִתימָּ א ְד ֹכלָּא .וְ חֶ סֶ ד ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד ע ֹולָּם.
אַ יֵה חֲ סָּ ֶדיָך הָּ ִראשוֹנִ ים .וְ כֻּלְ הּו כְ לִ ילָּן בְ חֶ סֶ ד ְדעַ ִת ָּ
ּובְ ִספְ ָּרא ִד ְצנִ יעּותָּ אְ ,ק ֵרי בֵ יּה לְ חֶ סֶ ד ַק ְדמָּ ָאה ְדעַ ִתיק יו ִֹמין ַרב חֶ סֶ דּ .ובִ זְ עֵ יר אַ פִ ין ,חֶ סֶ ד ְסתָּ םּ .ובְ גִ ין כְָּך כְ ִתיב הָּ כָּא,
ימנָּא ,הַ אי ַרב חֶ סֶ ד ,מַ טֵ ה כְ לַפֵ י חֶ סֶ ד ,לְ נַהֲ ָּרא
(שמות לד) וְ ַרב חֶ סֶ דּ .וכְ ִתיב( ,שמות לד) נוֹצֵ ר חֶ סֶ ד לַאֲ לָּפִ ים ְסתָּ ם .וְ או ִֹק ְ
לֵיּהּ ,ולְ אֲ ְדל ָָּּקא בו ִֹצינֵי.
ָארחָּ א עוֹבֵ ר
ָארחָּ א ,לָּא ִא ְק ֵרי הַ הּוא ְ
נּוקבִ ין ְדחוֹטָּ מָּ א ,וְ ַשעְ ִרין זְ עִ ִירין מַ לְ יָּין לְ הַ הּוא ְ
ְדתָּ נָּא הַ אי או ְֹרחָּ א ְדנ ִָּחית ְתחוֹת ְת ֵרין ְ
ָארחָּ א ,הּוא אֲ תָּ ר ַק ְשיָּא לְ ַאעְ בְ ָּרא .וְ חַ ד,
עַ ל פֶ שַ עְ ,דלֵית אֲ תָּ ר לְ ַאעְ בְ ָּרא לֵיּה בִ ְת ֵרי גְ וָּ ונֵי .חַ ד ִמּׁשּום שַ עְ ֵרי ְד ִא ְש ְתכַח ְבהַ הּוא ְ
ִמּׁשּום ְדנ ִָּחית ַאעְ בְ ָּרא ְדהַ הּוא או ְֹרחָּ א עַ ד ֵרישָּ א ְדפּומָּ א ,וְ לָּא י ִַתיר.
וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב( ,שיר השירים ה) ִשפְ תוֹתָּ יו שו ַֹשנִים ,סּומָּ ִקין כְ וַ ְר ָּדא ,נו ְֹטפוֹת מוֹר ע ֹובֵ ר ,סּומָּ ָּקא ַת ִּקיף ,וְ הַ אי או ְֹרחָּ א
ידיּה ְבהַ אי
ְדהָּ כָּא ,בִ ְת ֵרי גְ וָּ ונֵי ֹלא (ס''א בתרי גווני אגזים ולא) ִא ְתבְ סָּ םִ .מכָּאן מַ אן ְדבָּ עֵ י לְ ַאגְ זְ מָּ אְ ,ת ֵרי זִ ְמנֵי בָּ טַ ש בִ ֵ
או ְֹרחָּ א.
ירא ,לְ ִא ְתחַ זְ יָּא
בּוסמָּ א .הַ אי ִתּקּונָּא יָּאֶ ה וְ ַשפִ ָּ
ִתּקּונָּא ְרבִ יעָּ ָאה נָּפִ יק שַ ע ֲָּרא ,וְ ִא ְת ָּת ַּקן ,וְ סָּ לִ יק וְ חָּ פֵ י בְ עִ לְ עוֹי ,בְ ִת ְקרּובְ ָּתא ְד ְ
הוֹד וְ הָּ ָּדר הּוא (ס''א הוד עלאה) .וְ תַ נְ יָּא ,הוֹד עִ לָָּאה ,נָּפִ יק וְ ִא ְתעַ טָּ ר וְ נָּגִ יד לְ ִא ְתַאחֲ ָּדא (ס''א ליאה דעלעין) בְ עִ לְ עוֹי,
ירא ְדמַ לְ כָּאִ .דכְ ִתיב( ,תהלים
ירא י ִַּק ָּ
פּורפִ ָּ
וְ ִא ְת ְק ֵרי הוֹד זָּ ָּקןּ .ומֵ הַ אי הוֹד וְ הָּ ָּדרַ ,תלְ יָּין ִאלֵין לְ בּושֵ יְ ,ד ִא ְתלָּבַ ש בְ הּו ,וְ ִאינּון ְ
יּוקנִ ין.
ָאדם ,י ִַתיר ִמכָּ ל ִד ְ
יּוקנָּא ְד ָּ
קד) הוֹד וְ הָּ ָּדר לָּבָּ ְש ָּתִ ,תּקּונִ ין ְד ִא ְתלָּבַ ש בְ הּו ,וְ ִא ְת ָּת ַּקן בְ הַ אי ִד ְ
יקנָּא עִ לָָּאה( ,נ''א דא) וְ ִא ְתפָּ ַּׁשט בִ ְשַאר ִתּקּונִ ין נ ְִה ִירין .הַ אי הּוא
וְ תָּ אנָּא (דף קמ''א ע''א) הַ אי הוֹד ,כַד ִא ְתנְהַ ר בִ נ ְִהירּו ְד ִד ְ
נוֹשֵ א עָּ וֹן מֵ הַ אי גִ יסָּ א ,וְ עוֹבֵ ר עַ ל פֶ שַ ע מֵ הַ אי גִ יסָּ אּ .ובְ גִ ין ָּכְך( ,שיר השירים ה) לְ חָּ יָּיו כְ ִתיבּ .ובִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ִא ְק ֵרי,
ַארת ֹו עֲבוֹר עַ ל פֶ ַשע .אֲ בָּ ל הַ אי ִתפְ אֶ ֶרת לָּא
הוֹד וְ הָּ ָּדר וְ ִתפְ אֶ ֶרתְ .דהָּ א ִתפְ אֶ ֶרת הּוא עוֹבֵ ר עַ ל פֶ שַ עֶ ,שנֶאֱ מַ ר (משלי יט) וְ ִתפְ ְ
חּורים כֹחָּ ם .וְ תַ ָּמן ִא ְק ֵרי ִתפְ אֶ ֶרת .וְ כַד ִא ְת ְת ַקל (ס''א
ימנָּא ,אֶ לָּא בְ ִתּקּונָּא ְת ִשיעָּ ָאה ,כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר וְ ִתפְ אֶ ֶרת בַ ִ
או ִֹק ְ
ישאְ ,דכָּל בִ ְרכָּ אן נָּפְ ִקין
יקא ַק ִד ָּ
אסתכל) ,בְ מַ ְת ְקלָּא חַ ד סַ לְ ִקיןָ .אמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,יֵאוֹת ַאנְ ְת ִרבִ י אַ בָּ א ,לְ ִא ְתבָּ ְרכָּא מֵ עַ ִת ָּ
ִמנֵיּה.
אתן
ּומ ְתלַהֲ ָּטן בְ מָּ ָּ
סּומ ָּקן כְ הַ אי וַ ְר ָּדא סּומָּ ָּקאִ .
ּומ ָּכאןָּ ,
פּוחין ִמכָּ אן ִ
ִתּקּונָּא חֲ ִמישָּ ָאה .פָּ ִסיק שַ ע ֲָּרא ,וְ ִא ְתחָּ זּון ְת ֵרין ַת ִ
יקאִ ,א ְת ְמ ַשְך
ישין עִ ל ִָּאין ְדעַ ִת ָּ
פּוחין ַק ִד ִ
פּוחין ,כַד נְ הַ ִרין (מתרין סטרין) ִמנ ְִהירּו ִד ְת ֵרין ַת ִ
וְ ִשבְ עִ ין עָּ לְ ִמין ,הָּ נֵי ְת ֵרי ַת ִ
סּומָּ ָּקא ,וְ ָאתֵ י ִחיּוָּ ָּרא .בְ הַ אי כְ ִתיב( ,במדבר ו) יָּאֵ ר יְ ָּי פָּ נָּיו אֵ לֶיָך וִ יחֻּ נֶָךְ .דכַד נְ הַ ִרין ִמ ְת ְב ָּרְך עָּ לְ מָּ אּ .ובְ ַשעֲתָּ א ְד ִא ְתעֲבִ דּו
יקא
סּומָּ ָּקא ,כְ ִתיב יִ שָּ א יְ ָּי פָּ נָּיו אֵ לֶיָך ,כְ לוֹמַ ר יִ ְס ָּתלַק .וְ לָּא יִ ְש ְתכַח רּוגְ זָּ א בְ עָּ לְ מָּ א .תָּ אנָּא ,כֻּלְ הוֹן נְהו ִֹרין ְד ִא ְתנַהֲ ָּרן מֵ עַ ִת ָּ
ַק ִדישָּ אִ ,א ְת ְקרּון חַ ְס ֵדי ַק ְדמָּ אֵ יּ .ובְ גִ ין ִאינּון ,נַהֲ ִרין כָּל ִאינּון חַ ְס ֵדי ע ֹולָּם.
יקנָּא( .ס''א ותליין עד רישא דמעוי ולא נחית עד טבורא,
ִתּקּונָּא ְש ִתיתָּ ָאה .נָּפִ יק שַ ע ֲָּרא ,כְ חַ ד חּוטָּ א ְדשַ ע ֲֵרי בְ סַ חֲ ָּרנֵיּה ְד ִד ְ
תנא תקונא דא הוא דאקרי) פְ ַאת הַ זָּ ָּקן וְ ִאיהּו חַ ד מֵ חָּ מֵ ש פֵ ִאיןְ ,דתַ לְ יָּין בְ חֶ סֶ ד (וברחמי) ,וְ ָּלא ִאבְ עֵ י לְ חַ בְ לָּא הַ אי חֶ סֶ ד,
כְ מָּ ה ְד ִא ְתמַ רּ .ובְ גִ ין כְַך( ,ויקרא יט) ֹלא ַת ְש ִחית אֵ ת פְ ַאת זְ ָּקנֶָך כְ ִתיב.
ִתּקּונָּא ְשבִ יעָּ ָאהְ .דלָּא ַתלְ יָּין שַ ע ֲָּרא עַ ל פּומָּ אּ ,ופּומָּ א ִא ְתפְ נֵי ִמכָּל ִס ְטרוֹי ,וְ י ְַת ִבין ַשעְ ִרין בְ ִתּקּו ָּנא ְסחוֹר ְסחוֹר לֵיּה .קּום
ירת עִ ִירין פִ ְתגָּמָּ א .כְ מָּ ה ֶאלֶף ִרבְ בָּ ן ִמ ְת ְנ ָּשן (ס''א מתישבן)
הּודה ,פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר( ,דניאל ד) בִ גְ זֵ ַ
הּודהָּ .קם ִרבִ י יְ ָּ
ִרבִ י יְ ָּ
ּומ ְת ַקיְ ימָּ ן בְ הַ אי פּומָּ א ,וְ תַ לְ יָּין ִמנֵיּה ,וְ כֻּלְ הוֹן ִא ְקרּון פֶ ה .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,תהלים לג) ּובְ רּוחַ פִ יו ָּכל ְצבָּ ָאםּ .ומֵ הַ הּוא
ִ
רּוחָּ א ְדנָּפִ יק ִמפּומָּ אִ ,מ ְתלַבְ ָּשן.
ימנָּא,
יאי ְמהֵ ְ
כָּל ִאינּון ִדלְ בַ רַ ,תלְ יָּין מֵ הַ אי פּומָּ אּ .ומֵ הַ אי פּומָּ א (ס''א רוחא) כַד ִא ְתפָּ שָּ ט הַ אי רּוחָּ אִ ,מ ְתלַבְ ָּשן בֵ יּה כַמָּ ה נְבִ ֵ
וְ כֻּלְ הּו פֶ ה יְ ָּי ִא ְת ְקרּוןּ .ובַ אֲ תָּ ר ְדרּוחָּ א נָּפִ יק ,לָּא ִא ְתעָּ ְרבָּ א ִמלָּה ַאחֲ ָּרא וְ כֻּלְ הּו (פיות) ְמחַ כָּ אן לְ ִא ְתלַבְ ָּשא בְ הַ הּוא רּוחָּ א
ּומ ְתַאחֲ ָּדןּ .ובְ גִ ינֵי כְַך ַשעְ רוֹהי ְש ִקילִ ין
ְדנָּפִ יק .וְ הַ אי ִתּקּונָּא שַ לִ יטָּ א עַ ל כֻּלְ הּו ִשיתָּ אִ .מּׁשּום ְדהָּ ָּכא ִמ ְת ַקיְ ימָּ ן כֻּלְ הּו ִ
ּומ ְתַאחֲ ָּדןָ .אמַ ר ַרבִ י
סוֹחֲ ָּרנֵיּה ְדפּומָּ א .וְ ִא ְתפְ נֵי ִמכָּ ל ִס ְטרוֹי ,וְ הַ אי ִתּקּונָּא שַ לִ יטָּ א עַ ל כֻּלְ הּו ִמּׁשּום ְדהָּ כָּא ִמ ְת ַקיְ ימָּ ן כֻּלְ הּו ִ
יקא ַק ִדישָּ א.
ִש ְמעוֹן ,בְ ִריְך ַא ְנ ְת לְ עַ ִת ָּ
יקנָּאְ ,מחַ פְ יָּין ְק ָּדלָּא ְדלָּא ִא ְתחֲ זֵ יְ .דתַ נְ יָּא ,אֵ ין לְ מַ עְ לָּה ֹלא ע ֶֹרף וְ ֹלא עִ פוֹיּ ,ובְ זִ ְמנָּא
ִתּקּונָּא ְת ִמינָָּאה ְדנ ְַח ִתין שַ עְ ֵרי בִ ְתחוֹת ִד ְ
בּור ָּתאְ .דהָּ א תָּ נֵינָּן ,אֶ לֶף עָּ לְ ִמין ִא ְתַאחֲ ָּדין ִמנֵיּה ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב,
ְדאַ גָּח (ס''א דנצח) ְק ָּרבֵ י ִא ְתחֲ זֵ יִ .מּׁשּום לְ ַאחֲ זָּ ָאה גְ ְ
יעּותא ְד ִספְ ָּרא ,כֹל ִשלְ טֵ י הַ גִ בו ִֹרים
ָּ
(שיר השירים ד) אֶ לֶף הַ מָּ גֵן ָּתלּוי עָּ לָּיו כֹל ִשלְ טֵ י הַ גִ בו ִֹרים .וְ אֶ לֶף הַ מָּ גֵן ָּרזָּ א הּוא .בִ ְצנִ
בּוראן.
בּורה חַ ד ,מֵ ִאינּון גְ ָּ
ְדָאתּו ִמ ְסטַ ר גְ ָּ
ִתּקּונָּא ְת ִשיעָּ ָאהְ .ד ִא ְתמַ ְּׁשכָּן (ס''א דמתחברן) שַ עְ ֵרי בְ ִשּקּולָּא מַ לְ יָּא ,עִ ם ִאינּון ַשעְ ֵרי ְד ַתלְ יָּין ,כֻּלְ הּו בְ ִשּקּולָּא ַשפִ יר ,כְ חַ ד
ארי נ ְַצחָּ ן ְק ָּרבַ יָּיאִ .מּׁשּום ְדכֻּלְ הּו שַ עְ ֵרי ִא ְתמַ ְּׁשכָּן בָּ תַ ר ִאינּון ְדתַ לְ יָּיןּ .וכְ ָּללָּא ְדכֻּלְ הּו ְב ִאינּון ְדתַ לְ יָּין .וְ ֹכלָּא
גִ יבָּ ר ַת ִּקיף ,מָּ ֵ
חּורים כֹחָּ ם( .ונראה על הים כבחור טוב הדא הוא דכתיב) כְ ִתיב
ִא ְת ְמשַ ְך( ,חסר כאן) וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב( ,משלי כ) ִתפְ אֶ ֶרת בַ ִ
בּור ָּתא וְ ַרחֲ מֵ י.
בּוראן ,וְ ָּדא הּוא ִתפְ אֶ ֶרת ,חֵ ילָּא ּוגְ ְ
(שיר השירים ה) בָּ חּור כָּאֲ ָּרזִ ים ,כְ גִ יבָּ ר עָּ בִ יד גְ ָּ
אריהוֹן ְד ִא ְת ָּקלּו ְבמַ ְת ְקלָּא ,וְ לָּא לְ ִאינּון ְדלָּא עָּ אלּו
ָּתנָּאָ ,אמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן כָּל הָּ נֵי ִתּקּונִ ין ,וְ כָּל הָּ נֵי ִמלִ ין ,בָּ עֵ ינָּא לְ ַגלָָּאה לְ מָּ ֵ
(נ''א דעאלו ולא נפקו) אֶ לָּא לְ ִאלֵין ְדעָּ אלּו וְ נַפְ קּוְ ,דכָּ ל מָּ אֵ ן ְדעָּ יִ יל וְ לָּא נָּפִ יק ,טַ ב לֵיּה ְדלָּא ִאבְ ֵרי.

יקיןּ ,וזְ עֵ יר אַ פִ יןֹ ,כלָּא חַ דֹ .כ ָּלא הֲ וָּ הֹ .כלָּא הֲ וִ יֹ .כלָּא יְ הֵ א .לָּא יִ ְש ַתנֵי .וְ לָּא ִמ ְש ָּתנֵי .וְ לָּא ְשנָּא.
יקא ְדעַ ִת ִ
כְ ָּללָּא ְדכָּל ִמלִ ין ,עַ ִת ָּ
יּוקנָּא ְד ִא ְתחֲ זֵ י בְ גו ַ ֹונֵיה כְ הַ אי
יּוקנָּא ְד ָּכלִ יל כָּ ל ְשמָּ הָּ ןִ .ד ְ
יּוקנִ יןִ .ד ְ
יּוקנָּא ְדכָּ לִ יל כָּל ִד ְ
ִא ְת ָּת ַּקן בְ ִתקּו ִנין ִאלֵיןִ .א ְש ְתלִ ים ִד ְ
יּוקנָּא.
יּוקנָּא הֲ וִ י ,אֶ לָּא כְ עֵ ין הַ אי ִד ְ
יּוקנָּא (נ''א בגוויה כל דיוקנין) לָּאו הַ אי ִד ְ
ִד ְ
יּוקנָּא ְדעִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין ְד ִא ְתכְ לָּלּו
ָאדם ,הֲ וִ י ִד ְ
יּוקנָּא ְד ָּ
כַד ִא ְתחַ בְ ָּרן עִ ְט ִרין וְ כִ ְת ִרין ,כְ ֵדין הּוא אַ ְשלְ מּותָּ א ְד ֹכלָּא .בְ גִ יןְ ,ד ִד ְ
יּוקנָּא
יקא ַק ִדישָּ א ִתּקּונוֹי ,וְ ִתּקּונָּא ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,בְ הַ אי ִד ְ
ַאת ִקין עַ ִת ָּ
יּוקנָּא ָּכלִ יל עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאיןְ ,
בֵ יּהּ .ובְ גִ ין ְדהַ אי ִד ְ
וְ ִתּקּונָּא.
ָארחוֹי( .נ''א אתפשטן רחמי)
וְ ִאי ֵתימָּ א מַ ה בֵ ין הַ אי לְ הַ איֹ .כלָּא הּוא בְ מַ ְת ְקלָּא חֲ ָּדא ,אֲ בָּ ל ִמכָּאן (נ''א מנן) ִא ְתפָּ ְר ָּשן ְ
ּומ ִס ְט ָּרא ִדילָּן הֲ ו ֹו שַ נְ יָּין ָּדא ִמן ָּדא .וְ ָּרזִ ין ִאלֵין לָּא ִא ְת ְמסָּ רּו ,בַ ר לִ ְמחַ ְצ ֵדי חַ ְקלָּא
ּומכָּאן (נ''א ומנן) ִא ְש ְתכַח ִדינָּאִ .
ִ
ירָאיו.
ַק ִדישָּ אּ .וכְ ִתיב (תהלים כה) סוֹד יְ ָּי לִ ֵ
גּושפַ נ ְָּקא .וְ ָּדא הּוא
ָאדם ,בִ ְת ֵרי יו ִֹדי''ן .אַ ְשלִ ים ִתּקּונָּא ג ֹו ִתּקּונָּא ,טַ בְ ְר ָּקא ְד ְ
ֹלהים אֶ ת הָּ ָּ
כְ ִתיב (בראשית ב) וַ יִ יצֶ ר יְ ָּי אֱ ִ
צּורה( .ודא הוא וייצר)
צּורה בְ ג ֹו ָּ
יקא ַק ִדישָּ א ,וְ ָּרזָּ א ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין .וַ יִ יצֶ ר ,מַ אי צָּ ר .צָּ ר ָּ
וַ יִ יצֶ רְ .ת ֵרין יו ִֹדין לָּמָּ הָּ .רזָּ א ְדעַ ִת ָּ
צּורה ג ֹו
ֹלהים .וְ ָּדא הּוא ָּרזָּ א ִד ְת ֵרין יו ִֹדי''ן ְדוַ יִ יצֶ רְ ,דצָּ ר ָּ
צּורהְ .ת ֵרין ְשמָּ הָּ ןְ ,ד ִא ְת ְק ֵרי שֵ ם מָּ לֵא ,יְ ָּי אֱ ִ
צּורה בְ ג ֹו ָּ
ּומַ הּו ָּ
ֹלהים.
צּורהִ .תּקּונָּא ִד ְשמָּ א ְשלִ ים ,יְ ָּי אֱ ִ
ָּ
נּוקבָּ א.
ָאדם ְדכָּלִ יל ְדכַר וְ ְ
נּוקבָּ א .וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב ֶאת הָּ ָּ
ָאדםְ .דכָּלִ יל ְדכַר וְ ְ
יּוקנָּא עִ לָָּאה ָּדאְ ,ד ִא ְק ֵרי ָּ
ּובְ מָּ ה ִא ְתכְ לִ ילּו .בְ ִד ְ
אֶ ת :לְ אַ פָּ ָּקא ּולְ ִמ ְסגֵי זִ ינָּא ְדנָּפִ יק ִמנֵיּה( .מדכר ונוקבא)
גּושפַ ְנ ָּקא ג ֹו ְבגוֹ .וְ ָּכל ָּדא לָּמָּ ה .בְ גִ ין לְ ִא ְש ַתלְ פָּ א
יּוקנָּא .וַ יִ פַ ח בְ אַ פָּ יו נ ְִשמַ ת חַ יִ ים :טַ בְ ְר ָּקא ְד ְ
יּוקנָּא בְ ג ֹו ִד ְ
עָּ פָּ ר ִמן הָּ אֲ ָּדמָּ הִ :ד ְ
ימין( .הדא הוא דכתיב (בראשית ב) ויפח באפיו נשמת חיים)
ּולְ עַ יְ ילָּא בֵ יּה סָּ ִתים ִד ְס ִתימָּ א עִ לָָּאה ,עַ ד סוֹפָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
ּומ ְת ַקיְ ימֵ י בָּ ּה.
נִ ְש ְמתָּ אְ ,דכָּל חַ יֵי ְדעֵ ילָּא וְ תַ ָּתא ַתלְ יָּין מֵ הַ ִהיא נ ְִש ְמתָּ אִ ,
ָאדם לְ נֶפֶ ש חַ יָּה ,לְ אַ ְת ְר ָּקאּ ,ולְ עַ יְ ילָּא בְ ִתקּו ִנין כְ גַוְ ונָּא ָּדאּ ,ולְ אַ ְשלְ פָּ א לְ הַ ִהיא (נ''א מההיא) נ ְִש ְמתָּ אִ .מ ַד ְרגָּא לְ ַד ְרגָּא
וַ יְ ִהי הָּ ָּ
חּודא חַ דּ .ומַ אן
ּומ ְתפַ ְּׁשטָּ א בְ ֹכלָּאּ .ולְ מֶ הֱ וִ י ֹכלָּא בְ יִ ָּ
עַ ד סוֹפָּ א ְדכָּל ַד ְרגִ ין .בְ גִ ין ִדיהֱ וִ י הַ ִהיא נ ְִש ְמתָּ א ִמ ְש ַתכְ חָּ א בְ ֹכלָּאִ ,
ּומחזֵ י ְד ִאית נ ְִש ְמתָּ א ַאחֲ ָּרא ,בַ ר מֵ הַ איּ .ובְ גִ ין כְַך ,יִ ְש ְתצֵ י הּוא
חּודא ִמן עָּ לְ מָּ א ,כְ מַ אן ְדפָּ ִסיק נ ְִש ְמתָּ א ָּדאְ ,
ְדפָּ ִסיק הַ אי יִ ָּ
וְ דּוכְ ָּרנֵיה ִמן עָּ לְ מָּ א לְ ָּד ֵרי ָּד ִרין.
ארי מֵ חַ דוֹיִ ,מבֵ ין ְת ֵרין
יּוקנָּא בְ ִתּקּונוֹיָּ ,ש ֵ
נּוקבָּ א .כַד ִא ְת ָּת ַּקן הַ אי ִד ְ
ארי וְ תָּ ִקין כְ ָּללָּא ְדכַר וְ ְ
ָאדם ,שַ ִ
יּוקנָּא ְד ָּ
בְ הַ אי ִד ְ
יקנָּאְ ,ד ִא ְת ְקרּון (נ''א דאתקרי) ִתפְ אֶ ֶרת .וְ ִא ְתפָּ ַּׁשט הַ אי ִתפְ אֶ ֶרת ,וְ תָּ ִקין ְת ֵרין חַ ִדין,
ְדרוֹעִ ין .בְ אֲ תָּ ר ְד ַתלְ יָּין שַ עְ ֵרי ְד ִד ְ
ישאּ .ובִ כְ ָּללָּא חֲ ָּדא ִא ְתעָּ בִ ידּו
נּוקבָּ אֹ .כלָּא ְס ִתימָּ א ִמכָּל ִס ְטרוֹי .בְ ַשעְ ָּרא בְ פַ ְרצּופָּ א ְד ֵר ָּ
וְ ִא ְש ְתלַיף לַאֲ חוֹרוֹי ,וְ עֲבַ ד גּולְ גַלְ ָּתא ְד ְ
נּוקבָּ א .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,ישעיה מד) כְ ִתפְ אֶ ֶרת ָא ָּדם ל ֶָּשבֶ ת בָּ יִ ת.
ָאדם ְדכַר וְ ְ
בְ הַ אי ִתפְ אֶ ֶרת ,וְ ִא ְק ֵרי ָּ
נּוקבָּ א .וְ ִא ְתעֲרּו
ישא ְד ְ
נּוקבָּ אַ ,תלְ יָּיא חַ ד קוֹצָּ א ְדשַ עְ ֵרי מֵ אֲ חוֹרוֹי ִדזְ עֵ יר אַ פִ ין ,וְ תָּ לֵי עַ ד ֵר ָּ
כַד ִא ְתבְ ֵרי פַ ְרצּופָּ א ְד ֵרישָּ א ְד ְ
ַארגָּמָּ ן .גְ וָּ ונֵי
ַָּארגָּמָּ ןַ .מהּו ְ
ֹאשְך כ ְ
שַ עְ ֵרי בְ ֵרישָּ הָּ א ,כֻּלְ הּו סּומָּ ֵקי ִדכְ לִ לָּן בְ ג ֹו גְ וָּ ונֵי ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,שיר השירים ז) וְ ַדלַת ר ֵ
ִדכְ לִ ילָּן בְ ג ֹו גְ וָּ ונֵי.
בּורא.
נּוקבָּ א עַ ד טַ ָּ
בּורא ְדלִ בָּ א ,וְ נ ִָּקיב וְ ִא ְתעֲבָּ ר בְ גִ יסָּ א ַאחֲ ָּרא ,וְ תָּ ִקין פַ ְרצּופָּ א ְד ְ
תָּ אנָּאִ ,א ְתפָּ שַ ט הַ אי ִתפְ אֶ ֶרת ִמטַ ָּ
בּורא ְשלִ ים.
אריּ ,ובְ טַ ָּ
בּורא שָּ ֵ
ּומטַ ָּ
ִ
כּורא ,וְ עָּ יִ יל (ואתתקן) בְ הַ אי אֲ תָּ ר ָּכל ַרחֲ ִמין ,וְ כָּל ִס ְט ָּרא ְד ַרחֲ מֵ י .וְ תָּ אנָּא ,בְ הָּ נֵי
ַאת ִקן מֵ עוֹי ִד ְד ָּ
תּו ִא ְתפְ שָּ ט הַ אי ִתפְ אֶ ֶרת ,וְ ְ
ארי ְד ַרחֲ מֵ י .וְ ִא ְת ְקרּון בַ ֲעלֵי מֵ יעַ ייןִ .דכְ ִתיב( ,ירמיה לא) עַ ל כֵן הָּ מּו ֵמעַ י ל ֹו ַרחֵ ם
מֵ יעַ יין ִא ְתַאחֲ ָּדןִ ,שית מֵ ָאה אֶ לֶף ִרבוֹא מָּ ֵ
ַארחֲ מֶ נּו נְאֻּ ם יְ ָּי.
ַ
כּורא ,וְ ִא ְתעֲבָּ ר וְ ָּנ ִקיב (ס''א ונהיר) לִ ְסטַ ר ַאחֲ ָּרא,
ָּתאנָּא ,הַ אי ִתפְ אֶ ֶרת ,כָּ לִ יל בְ ַרחֲ מֵ י ,וְ כָּ לִ יל בְ ִדינָּא ,וְ ִא ְתפָּ ּׁשַ ט ַרחֲ מֵ י בִ ְד ָּ
נּוקבָּ א ,וְ ִא ְת ְת ָּקנּו ְמעָּ הָּ א בְ ִס ְט ָּרא ְד ִדינָּא.
וְ תָּ ִקין מֵ יעוֹי ְד ְ
ּומנְהוֹן לְ בַ רִ .מנְ הוֹן ַרחֲ מֵ י.
ּומנְ הוֹן לְ גוִֹ ,
ַארבְ עִ ין ִתּקּו ִנין ִדכְ לִ ילָּן בֵ יּהִ ,
ּותמַ ְניָּא וְ ְ
כּורא בְ ִס ְט ֵריה ,בְ מָּ אתָּ ן ְ
תָּ אנָּאִ ,א ְת ָּת ַקן ְד ָּ
נּוקבָּ א ִא ְתפַ ָּּׁשטַ ת ַתמָּ ן .וְ ִא ְתַאחֲ דּו וְ ִא ְתפָּ ָּשטּו
ּומנְ הוֹן ִדינָּא .כֻּלְ הּו (דף קמ''ב ע''א) ְד ִדינָּאִ ,א ְתאֲ חָּ דּו בְ ִדינָּא ַדאֲ חוֹרוֹיְ ,ד ְ
ִ
בְ ִס ְט ָּרהָּ א.
וְ תָּ אנָּא ,חֲ ִמשָּ ה עֶ ְריָּיתָּ א (נ''א תקונין) ִא ְתגַלְ יָּין בָּ ה ,בְ ִס ְט ָּרא ְד ִדי ִנין חֲ ִמ ָּּׁשה .וְ ִדי ִנין ה' (נ''א בסטרא דדינא ודינהא)
ָאר ִחין .וְ הָּ כִ י תָּ אנָּא ,קוֹל בְ ִאּׁשָּ ה עֶ ְרוָּ הֵ .שעָּ ר בְ ִא ָּּׁשה עֶ ְרוָּ ה .שוֹק בְ ִא ָּּׁשה עֶ ְרוָּ ה .יַד
ּותמַ ְניָּא ְ
ַארבְ עִ ין ְ
ִא ְתפַ ְּׁשטָּ ן ,בְ מָּ אתָּ ן וְ ְ
ּות ֵרין ִאלֵין י ִַתיר מֵ עֶ ְרוָּ ה ִאינּון.
בְ ִאּׁשָּ ה עֶ ְרוָּ הֶ .רגֶל בְ ִא ָּּׁשה עֶ ְרוָּ הְ .דַאף עַ ל גַב ִד ְת ֵרין ִאלֵין לָּא שַ נְיּוהָּ חַ בְ ָּרנָּאְ ,
כּורא וְ ִא ְת ָּת ַּקן בְ ִתּקּונוֹיִ .א ְת ָּת ַּקן ִתּקּונָּא ִדכְ סּותָּ א ַדכְ יָּא .וְ הָּ ַאי הַ וְ יָּא אַ מָּ ה ַדכְ יָּא.
וְ תָּ אנָּא בִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּראִ ,א ְתפָּ שַ ט ְד ָּ
ּותמַ נְ יָּא עָּ לְ ִמין .וְ כֻּלְ הּו ַתלְ יָּין בְ פּומָּ א ְדאַ מָּ הְ ,ד ִא ְת ְק ֵרי יוֹ''ד .וְ כֵ יוָּ ן ְד ִא ְתגַלְ יָּיא יוֹ''ד
ַארבְ עִ ין ְ
ָארכֵיּה ְדהַ הּוא אַ מָּ ה ,מָּ אתָּ ן וְ ְ
ְ
פּומֵ יּה ְדאַ מָּ הִ ,א ְתגְ לֵי חֶ סֶ ד עִ לָָּאה .וְ הַ אי אַ מָּ ה חֶ סֶ ד הּוא ְד ִא ְת ְק ֵרי ,וְ תָּ לֵי (נ''א והאי חסד הוא תלי) בְ הַ אי פּום אַ מָּ ה .וְ לָּא
ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד ,עַ ד ְד ִא ְתגַלְ יָּיא יוֹ''ד ְדפּום אַ מָּ ה.
וְ ָּתא חֲ זֵ יְ ,דלָּא ִא ְת ְק ֵרי ַאבְ ָּרהָּ ם ְשלִ ים בְ הַ אי חֶ סֶ ד ,עַ ד ְד ִא ְתגַלְ יָּיא יוֹ''ד ְדאַ מָּ ה .וְ ֵכיוָּ ן ְד ִא ְתגְ לֵי ִא ְק ֵרי ְשלִ ים ,הֲ ָּדא הּוא
ִדכְ ִתיב( ,בראשית יז) ִה ְתהַ לְֵך לְ פָּ נַי וְ ְהיֵה תָּ ִמים ,תָּ ִמים מַ מָּ שּ .וכְ ִתיב (שמואל ב כב) וָּ אֶ ְהיֶה תָּ ִמים ל ֹו וָּ אֶ ְש ַת ְמ ָּרה מֵ ֲעוֹנִ י.
יריֵ ,רישָּ א וְ סֵ יפָּ א .אֶ לָּא כָּל ְד ַג ֵלי הַ אי יוֹ''ד ,וְ ִא ְס ְתמַ ר ְדלָּא עַ יְ ילֵיּה לְ יוֹ''ד בִ ְרשּותָּ א ַאחֲ ָּרא .לִ יהֱ וִ י ְשלִ ים לְ עָּ לְ מָּ א
מַ אי ָּקא מַ יְ ֵ
ְדָאתֵ י ,וְ לֶהֱ וִ י צָּ ִריר בִ ְצרו ָֹּרא ְדחַ יֵי .מַ אי בִ ְרשּותָּ א ַאחֲ ָּראִ .דכְ ִתיב( ,מלאכי ב) ּובָּ עַ ל בַ ת אֵ ל ֵנכָּרּ .ובְ גִ ין כְַך כְ ִתיב ,וָּ ֶא ְהיֶה
תָּ ִמים ל ֹוְ ,דכֵ יוָּ ן ְדהּוא ָּת ִמים בְ גִ לּויָּיא ְדיוֹ''ד ,וָּ אֶ ְש ַת ְמ ָּרה מֵ ֲעוֹנִ י.
ַאר ִשם
נּוקבָּ א בַ אֲ תָּ ר חַ ד ,וְ ְ
נּוקבָּ א ,וְ ִא ְש ְת ַקע בְ ְ
בּוראן (בשמאלא) ְד ְ
בּורה מֵ ִאינּון גְ ָּ
וְ כֵיוָּ ן ְד ִא ְתפְ שַ ט אַ מָּ ה ָּדאִ ,א ְתפְ שָּ ט ְסטָּ ר גְ ָּ
ַאצנְעָּ א לְ הַ הּוא ַאמָּ הְ ,ד ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד .בְ גִ ין
נּוקבָּ אּ .ובְ הַ הּוא אֲ תָּ ר ִא ְק ֵרי עֶ ְרוָּ ה ְד ֹכלָּא .אֲ תָּ ר לְ ְ
בְ עֶ ְריָּיתָּ א ,כְ סּותָּ ּה ְדכָּל גּופָּ א ְד ְ
בּורא ְשמָּ אלָּאִ .א ְתבְ סָּ ם ָּדא
בּוראן ,בְ הַ אי חֶ סֶ ד ְדכָּ לִ יל בְ חָּ מֵ ש חֲ סָּ ִדין .חֶ סֶ ד יְ ִמינָּא ,גְ ָּ
בּורה ָּדא ְדכָּ לִ יל חָּ מֵ ש גְ ָּ
לְ ִא ְתבַ ְסמָּ א גְ ָּ
ּושמָּ אלָּאִ ,דינָּא וְ ַרחֲ מֵ י.
ָאדם ,כָּלִ יל ִמ ְת ֵרין ִס ְט ִריןּ .ובְ גִ ין כְַך ,בְ כֻּלְ הּו כִ ְת ִרין ִאית יְ ִמינָּא ְ
בְ ָּדא ,וְ ִא ְק ֵרי ָּ
נּוקבָּ א לָּא
ַאת ִקין ִתּקּונִ ין לְ ִא ְת ַקיְ ימָּ א .הַ הּוא ְ
יקין ,בָּ נָּה עָּ לְ ִמין ,וְ ְ
יקא ְדעַ ִת ִ
תָּ אנָּא ,עַ ד לָּא זַ ִמין ִתּקּונוֹי ְדמַ לְ כָּא ,עַ ִת ָּ

נּוקבָּ אְ ,בהַ אי אַ ָּמה ְד ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד .הֲ ָּדא הּוא
ִא ְתבַ ְסמָּ א ,וְ לָּא ִא ְת ְקיָּימּו ,עַ ד ְדנ ִָּחית חֶ סֶ ד עִ לָָּאה וְ ִא ְת ְקיָּימּו ,וְ ִא ְתבְ סָּ מּו ִתּקּונֵי ְ
ִדכְ ִתיב( ,בראשית לו) וְ אֵ לֶה הַ ְמלָּכִ ים אֲ שֶ ר מָּ לְ כּו בְ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם ,אֲ תָּ ר ְדכָּל ִדינִין ִמ ְש ַתכְ ִחין ַתמָּ ן (ואינון תקוני אתתא ,אשר
ַאת ָּקן ֹכלָּא ,וְ נָּפִ יק הַ אי חֶ סֶ ד ,וְ ִא ְתיְ ָּשב בְ פּומָּ א ְדאַ ָּמה .הֲ ָּדא הּוא
היו לא כתיב אלא אשר מלכו) וְ לָּא ִא ְתבְ סָּ מּו ,עַ ד ְד ְ
ִדכְ ִתיב ,וַ יָּמָּ ת וַ יָּמָּ תְ ,דלָּא ִא ְת ְקיָּימּו ,וְ לָּא ִא ְתבְ סָּ מּוִ ,דינָּא בְ ִדינָּא.
וְ ִאי ֵתימָּ א ִאי הָּ כִ י ְד ִדינָּא כֻּלְ הּו ,וְ הָּ א כְ ִתיב וַ יִ ְמלוֹך תַ ְח ָּתיו שָּ אּול מֵ ְרחוֹבוֹת הַ נָּהָּ ר ,וְ הָּ א לָּא ִא ְתחֲ זֵ י ִדינָּאְ .ד ָּתנֵינָּןְ ,רחוֹבוֹת
ּובּוצינִ ין ,לְ ִשית ִס ְט ֵרי עָּ לְ מָּ א .תָּ אנָּא ,כֻּלְ הּו ִדינָּא ,בַ ר ֵמחָּ ד
ִ
הַ נָּהָּ ר ִאיהּו בִ ינָּהְ ,ד ִמינָּּה ִמ ְתפַ ְת ִחין חַ ְמ ִשין ַת ְרעִ ין ִדנְהו ִֹרין
תרָאה ,וְ הַ אי שָּ אּול מֵ ְרחוֹבוֹת הַ נָּהָּ רָּ ,דא הּוא חַ ד ִס ְט ָּראְ ,ד ִא ְתפָּ ָּשט וְ נָּפִ יק ֵמ ְרחוֹבוֹת הַ נָּהָּ ר.
ְד ִא ְת ַקיָּים בַ ָּ
וְ כֻּלְ הּו לָּא ִא ְת ָּקיָּימּו ,לָּא ֵתימָּ א ְד ִא ְתבָּ טָּ לּו ,אֶ לָּא ְדלָּא ִא ְת ָּקיָּימּו בְ הַ הּוא מַ לְ כּו( ,ובסטר נוקבא) עַ ד ְד ִא ְתעַ ר וְ ִא ְתפָּ ַּׁשט הַ אי
תרָאה ְמכֻּלְ הּוִ ,דכְ ִתיב וַ יִ ְמלוְֹך תַ ְח ָּתיו הֲ ַדר .מַ אי הֲ ַדר .חֶ סֶ ד עִ לָָּאה .וְ שֵ ם עִ יר ֹו פָּ עּו ,מַ אי פָּ עּו .בְ הַ אי פָּ עִ י בַ ר נָּש ְדזָּ כֵי
בַ ָּ
קּודשָּ א וְ שֵ ם ִא ְשת ֹו ְמהֵ יטַ בְ אֵ ל ,בְ כָּ אן ִא ְתבְ סָּ מּו ָּדא בְ ָּדא ,וְ ִא ְת ְק ֵרי ִא ְשת ֹוַ ,מה ְדלָּא כְ ִתיב בְ כֻּלְ הּו.
לְ רּוחָּ א ְד ְ
בּורה .בַ ת מֵ י זָּ הָּ בִ ,א ְת ְבסָּ מּו וְ ִא ְתכְ לִ ילּו ָּדא בְ ָּדא ,מֵ י זָּ הָּ ב:
ְמהֵ יטַ בְ אֵ לִ ,א ְתבַ ְסמּותָּ א ְד ָּדא בְ ָּדא .בַ ת מַ ְט ֵרדִ ,תּקּו ִנין ְד ִמ ְסטַ ר גְ ָּ
כּורא.
ַרחֲ מֵ י וְ ִדינָּא .כָּ אן ִא ְת ַדבְ קּו ִא ְתתָּ א בִ ְד ָּ
כּורא ,חַ ד יְ ִמינָּא ,חַ ד ְשמָּ אלָּא ְדרוֹעָּ א ַק ְדמָּ ָאה (ס''א קדישא) ְתלַת ִק ְש ִרין
בְ ִס ְטרוֹיִ ,א ְתפָּ ְרשָּ ן בִ ְדרוֹעִ ין ,בַ שו ִֹקיןְ .דרוֹעִ ין ִד ְד ָּ
ימינָּא ,וְ ג' ִק ְש ִרין בִ ְשמָּ אלָּא .ג' ִק ְש ִרין
ִא ְת ָּקּׁשָּ רּו בֵ יּה ,וְ ִא ְתכְ לִ ילּו ב' ְדרוֹעִ ין .וְ ִא ְתכְ לִ ילּו סַ לְ ָּקא ַדעְ ָּתְך .אֶ לָּא ג' ִק ְש ִרין ִב ִ
ימינָּאִ ,א ְתכְ לִ ילָּן בְ ג' ִק ְש ִרין ִד ְשמָּ אלָּאּ .ובְ גִ ין כְָּךְ ,דרוֹעָּ א לָּא כְ ִתיב אֶ לָּא חַ ד .אֲ בָּ ל יְ ִמינָּא ,לָּא כְ ִתיב בֵ יּה זְ רוֹעַ  ,אֶ לָּא
ִד ִ
(שמות טו) יְ ִמינְ ָך יְ ָּי( .תהלים קיח) יְ ִמין יְ ָּי ִא ְת ְק ֵרי ,בְ ג' ִק ְש ִרין ַדאֲ בָּ הָּ תָּ א ְדַאחֲ ִסינּו לְ חּול ֵָּקיהוֹן.
ּומ ְת ַק ְּׁש ָּרן בְ כָּל גּופָּ א ,וְ כָּל גּופָּ א
וְ ִאי ֵתימָּ א הָּ א בִ ְתלַת חֲ לָּלִ ין מוֹחָּ א ְדגּולְ גַלְ ָּתא ִמ ְש ַתכְ ִחיןָּ .תאנָּא ,כֻּלְ הּו ג' ִמ ְתפַ ְּׁש ִטיןִ ,
ימינִיִ .מּׁשּום ְדהּוא ִא ְתחַ בָּ ר
ּומ ְת ַק ְּׁש ָּרן בִ ְדרוֹעָּ א יְ ִמינָּאּ .ובְ גִ ין כְַך ָּת ִאיב ָּדוִ ד וְ ָאמַ ר( ,תהלים קי) ֵשב לִ ִ
ִא ְת ְקשַ ר בְ הָּ נֵי ְתלַתִ ,
כּור ְסיָּא ְשלֵימָּ תָּ אּ .ובְ גִ ין כְַך כְ ִתיב (תהלים קיח) אֶ בֶ ן ָּמאֲ סּו הַ ב ֹונִים וְ גוֹ'ִ ,מּׁשּום ְדי ִָּתיב
עִ ְמהוֹן ַדאֲ בָּ הָּ תָּ א ,וְ י ִָּתיב ַתמָּ ן לְ ְ
ימינָּא .הַ יְ ינּו ִדכְ ִתיב( ,דניאל יב) וְ תָּ נּוחַ וְ תַ עֲמוֹד לְ גו ָֹּרלְ ָך לְ ֵקץ הַ י ִָּמין ,כְ לוֹמַ ר ,כְ מַ אן ְדזָּ כֵ י לַחֲ ִביבּותָּ א ְדמַ לְ כָּא .זַ כָָּאה
לִ ִ
חּול ֵָּקיּהְ ,דמַ אן ְדפָּ ִריש מַ לְ כָּא יְ ִמינֵיּה .וְ ָּקבִ יל לֵיּה ְתחוֹת יְ ִמי ֵניּה .וְ הַ אי יְ ִמינָּא כַד יְ ִתיבִ ,ק ְש ִרין ִא ְתפַ ְּׁש ָּטא.
ְּודרוֹעָּ א לָּא או ִֹשיט יְ ֵדיּה (ס''א וקשרין לא אתפשטו ודרועא לא אושיט יתיב) בִ ְתלַת ְק ִש ִירין ְדַאמָּ ָּרן .וְ ַכד ִמ ְתעָּ ִרין
ּומ ְתפַ ְּׁשטָּ ן בְ עָּ לְ מָּ אִ ,מ ְתעָּ ִרין ְתלַת ַאחֲ ָּר ִניןְ ,ד ִאינּון ִדינָּא ַק ְשיָּא ,וְ או ִֹשיט ְדרוֹעָּ א וְ כַ ד או ִֹשיט ְדרוֹעָּ א ,יַד יְ ִמינָּא הּוא,
חַ יָּיבַ יָּאִ ,
אֲ בָּ ל ִא ְת ְק ֵרי (ישעיה נא) זְ רוֹעַ יְ ָּי( ,דברים ט) זְ ר ֹועֲָך הַ ְנטּויָּה (נ''א תלת קשרין אתקשרו ביה ואתכלילו תלת קשרין
דימינא ותלת קשרין דשמאלא בג' קשרין דאבהתא דאחסינו לחולקיהון .ואי תימא הא בג' חללי מוחא דגולגלתא
משתכחין .תאנא כולהו ג' מתפשטין ומתקשרין בכל גופא וכל גופא אתקשר בהני תלתא ומתקשרין בדרועא ימינא.
והאי ימינא כד יתיב (קשרין לא אתפשטו ודרועא לא אושיט ויתיב) בתלת קשרין דאמרן .וכד חייביא מתערין .מתערין
תלת אחרנין דאינון דינא קשיא ואושיט דרועא ואתקרי זרוע יי זרועך הנטויה) בְ זִ ְמנָּא ְדג' ִאלֵין ִא ְתכְ לִ ילָּן בג' ַאחֲ ָּרנִ ין,
ִא ְק ֵרי ֹכלָּא יְ ִמינָּא ,וְ עָּ בִ יד ִדינָּא בְ ַרחֲ מֵ י ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב ,יְ ִמינְָך יְ ָּי נ ְֶא ָּד ִרי בַ כֹחַ יְ ִמינְָך יְ ָּי ִת ְרעַ ץ א ֹויֵב ,בְ גִ ין ְד ִמ ְתע ֲִרן ַרחֲ מֵ י
בְ הּו.
ּומָאה וְ ִת ְמנִין וַ חֲ ִמ ָּּׁשה אֶ לֶף ִרבוֹאִ ,מזְ רוֹעַ
וְ תָּ אנָּא ,בְ הַ אי יְ ִמינָּא ִמ ְתַאחֲ ָּדן ְתלַת ְמָאה וְ ִשבְ עִ ין אֶ לֶף ִרבוֹאְ ,ד ִא ְקרּון יְ ִמינָּאְ .
ימין מ ֶֹשה ,הָּ א
ְד ִא ְק ֵרי זְ רוֹעַ יְ יָּ .מֵ הַ אי ּומֵ הַ אי ַתלְ ָּייא זְ רוֹעָּ א ,וְ הַ אי וְ הַ אי ִא ְק ֵרי ִתפְ אֶ ֶרתִ ,דכְ ִתיב( ,ישעיה סג) מוֹלִ יְך לִ ִ
ַארת ֹוָּ ,דא בְ ָּדא.
יְ ִמינָּא .זְ רוֹעַ  ,הָּ א ְשמָּ אלָּאִ .דכְ ִתיב( ,ישעיה סג) זְ רוֹעַ ִתפְ ְ
יסיןִ ,מ ְתַאחֲ ָּדן בְ כָּ ל אֶ ְצבְ עָּ א וְ אֶ ְצ ְבעָּ אּ .ובְ כָּ ל אֶ ְצבְ עָּ א
ארי ְת ִר ִ
ַארבַ ע ְמָאה וְ חַ ְמ ִשין ִרבוֹא מָּ ֵ
ידא ְשמָּ אלָּאִ ,מ ְתַאחֲ ָּדן ְ
וְ תָּ אנָּא ,בִ ָּ
ָאתי
ישאְ ,ד ִ
ידא .וְ הַ הּוא יְ ִמינָּא ִא ְק ֵרי ִסיּועָּ א ַק ִד ָּ
יסין ִמ ְש ַתכְ ִחין .פּוק וַ חֲ שוֹב ,כַמָּ ה ִאינּון ְדבִ ָּ
ארי ְת ִר ִ
וְ אֶ ְצבְ עָּ א עֶ שֶ ר ַאלְ פִ ין מָּ ֵ
ּומ ְתַאחֲ ָּדן
ימינָּאִ ,מ ְתלַת ִק ְש ִרין( .ואף על גב דאקרי יד הוי סיועא) ִדכְ ִתיב (וכתיב) (שמואל ב ג) וְ ִהנֵה י ִָּדי עִ מָּ ְךִ .
ִמ ְדרוֹעָּ א ִד ִ
אריהוֹן ְד ִסיּועִ ין בְ כָּל עָּ לְ מָּ א .וְ ִא ְקרּון יַד יְ ָּי עִ לָָּאה .יַד יְ ָּי ַת ָּתָאה.
ּותמַ ְניָּא ,וְ חָּ מֵ ש ְמָאה ַאלְ פִ ין מָּ ֵ
ַארבַ ע ִרבוֹאְ ,
מֵ הַ אי ,אֶ לֶף וְ ְ
וְ ַאף עַ ל גַב ִדבְ כָּל אֲ תָּ ר יַד יְ ָּי ְשמָּ אלָּא .זָּ כּו יְ ִמין יְ יִָּ ,א ְתכְ לִ ל יְ ָּדא בִ זְ רוֹעָּ א ,וַ הֲ וִ י ִסיּועָּ א ,וְ ִא ְק ֵרי י ִָּמין .וְ ִאי לָּאו ,יַד יְ ָּי ַת ָּתָאה.
ירָאיו.
תָּ אנָּא ,כַד ִמ ְתעָּ ִרין ִדינִ ין ַק ְשיָּין לְ ַאחֲ תָּ א בְ עָּ לְ מָּ א ,הָּ כָּא כְ ִתיב( ,תהלים כה) סוֹד יְ ָּי לִ ֵ
יחין ְבסוֹפָּ א .וְ כָּל ִדינִ ין ְד ִמ ְש ַתכְ ִחין
כּוראַ ,ת ִּקיפִ ין בְ ֵרישָּ א ,וְ נַיְ ִ
וְ תָּ אנָּא בִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּראְ ,דכָּל ִדינִ ין ְד ִמ ְש ַתכְ ִחין ִמ ְד ָּ
יקי
יחין בְ ֵרישָּ א ,וְ תַ ִּקיפִ ין בְ סוֹפָּ א .וְ ִאלְ מָּ לֵא ְד ִא ְתעָּ בֵ ידּו כַחֲ ָּדא ,לָּא יַכְ לִ ין עָּ לְ ָּמא לְ ִמ ְסבַ ל .עַ ד ְדעַ ִתיק ְדעַ ִת ֵ
נּוקבָּ א ,נַיְ ִ
ִמ ְ
ְס ִתימָּ א ְד ֹכלָּא ,פָּ ִריש ָּדא ִמן ָּדא ,וְ חָּ בַ ר לוֹן לְ ִא ְתבַ ְסמָּ א כַ חֲ ָּדא.
ַאצנְ עָּ א לְ יו ָֹּמא
ַאת ִקין לָּּה כָּל ִתּקּונָּהָּ א ,וְ ְ
נּוקבָּ א מֵ אֲ חוֹרוֹי ְד ִס ְטרוֹי ,וְ ְ
דּור ִמיטָּ א לִ זְ עֵ יר אַ פִ יןּ ,ופָּ ִריש לְ ְ
וְ כַד פָּ ִריש לוֹן ,אָּ פִ יל ְ
ישן .הַ אי הּוא
ישן .מַ הּו וַ יִ ָּ
ָאדם וַ יִ ָּ
ֹלהים ַת ְר ֵדמָּ ה עַ ל הָּ ָּ
כּורא .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,בראשית ב) וַ יַפֵ ל יְ ָּי אֱ ִ
ִדילֵיּה ,לְ מֵ יתָּ הָּ א לִ ְד ָּ
נּוקבָּ א .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,שיר
עּורה לָּמָּ ה ִתישָּ ן יְ ָּי .וַ יִ ַּקח ַאחַ ת ִמצַ לְ עוֹתָּ יו ,מַ אי ַאחַ תָּ .דא ִהיא ְ
ִדכְ ִתיב( ,תהלים מד) ָּ
ַאת ָּרהָּ א ְש ִקיעַ ַרחֲ ֵמי וְ חֶ סֶ ד ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,בראשית ב)
השירים ו) ַאחַ ת ִהיא י ֹונ ִָּתי תַ מָּ ִתי ,וְ סַ לְ ָּקא ,וְ ִא ְת ַת ְק ָּנאּ .ובְ ְ
וַ יִ ְסגוֹר בָּ שָּ ר ַת ְח ֶתנָּהּ .וכְ ִתיב (יחזקאל לו) וַ הֲ ִסירו ִֹתי אֶ ת לֵב הָּ אֶ בֶ ן ִמבְ שַ ְר ֶכם וְ נָּתַ ִתי ָּלכֶם לֵב בָּ ָּשר.
רּוחין וְ שֵ ִדין וְ עִ לְ עּולִ ין ,וְ עַ ד לָּא ִסיֵים לוֹןָ ,אתַ ת ַמ ְטר ֹו ִניתָּ א בְ ִתּקּונָּהָּ א ,וְ י ִָּתיבַ ת
ּובְ שַ עֲתָּ א ְדבָּ עָּ א לְ מֵ יעַ ל שַ בְ תָּ א הֲ וָּ ה בָּ ֵרי ִ
יתא י ְַתבַ ת עִ ם ַמלְ כָּא ,וְ ִא ְתחַ בָּ רּו
ַקמֵ יּה .בְ שַ עֲתָּ א ְדי ִָּתיבַ ת ָּקמֵ יּה ,אֲ נָּח לוֹן לְ ִאינּון בִ ְריָּיאן ,וְ לָּא ִא ְש ְתלִ ימּו .כֵיוָּ ן ְדמַ ְטרוֹנִ ָּ
אַ פִ ין בְ אַ פִ ין ,מַ אן יֵיעּול בֵ ינַיְ יהּו ,מַ אן הּוא ְדיִ ְק ַרב בַ הֲ ַדיְ יהּו( .בגין כך סתימא דמלה עונתן של תלמידי חכמים דידעין
ּובגִ ין ָּכְךִ ,א ְתבְ ָּסמּו ִדינִ ין ָּדא בְ ָּדא,
רזא דנא משבת לשבת ).וְ כַד ִא ְתחַ בְ רּוִ ,א ְתבְ סָּ מּו ָּדא בְ ָּדא .יוֹמָּ א ְד ֹכלָּא ִא ְתבְ סָּ ם בֵ יּהְ .
וְ ִא ְת ְת ָּקנּו עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין.
יקא ַק ִדישָּ א לְ מֵ חֱ זֵ יִ ,אי ִא ְתבְ סָּ מּו ִדי ִנין ,וְ ִא ְת ְדבָּ קּו ְת ֵרין ִאלֵין ָּדא בְ ָּדא ,וְ נָּפַ ק ִמ ִס ְט ָּרא
וְ תָּ אנָּא בִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,בָּ עָּ א עַ ִת ָּ
ָאדם י ַָּדע אֶ ת חַ ּוָּ ה ִא ְשת ֹו וַ ַתהַ ר וַ ֵתלֶד אֶ ת ַקיִ ן
נּוקבָּ א ִדינָּא ַת ִּקיפָּ א( ,דלא יכיל עלמא למסבל) ִדכְ ִתיב( ,בראשית ד) וְ הָּ ָּ
ְד ְ
יתי וְ גוֹ' .וְ לָּא הֲ וָּ ה יָּכִ יל עָּ לְ מָּ א לְ ִמ ְסבַ לִ ,מּׁשּום ְדלָּא ִא ְתבַ ְסמַ ת ,וְ ִחוְ יָּא ַת ִּקיפָּ א ַא ִטיל בָּ ה זּוהֲ מָּ א ְד ִדינָּא ַק ְשיָּא,
וַ תֹאמֶ ר ָּקנִ ִ
נּוקבָּ א ,נָּפַ ק ַת ִּקיף ַק ְשיָּאַ ,ת ִּקיף בְ ִדינוֹיַ ,ק ְשיָּא בְ ִדינוֹי .כֵ יוָּ ן
ּובְ גִ ין כְָּך לָּא הֲ וָּ ה יָּכִ יל לְ ִא ְתבַ ְסמָּ א .וְ כַד נָּפִ יק ָּדא ַקיִ ן ִמ ְסטַ ר ְד ְ

יקת ַאחֲ ָּרא בְ ִסימָּ א י ִַתיר ,וְ סָּ לִ יק ַק ְדמָּ ָאה ְדהֲ וָּ ה ַת ִּקיפָּ א ַק ְשיָּא ,וְ כָּל ִדינִ ין לָּא
ְדנָּפַ ק ִא ְתחֲ לָּשָּ ת וְ ִא ְתבַ ְסמַ ת .בָּ תַ ר ָּדא ,אַ פִ ַ
ִא ְתעָּ ְרבּו (ס''א אתערעו) ָּקמֵ יּה (ס''א וכל דינין (לא) אתערו) עִ מֵ יּה.
פּוחים .וְ נָּצַ ח
ָּתא חֲ זֵ י ,מַ ה כְ ִתיב( ,בראשית ד) וַ יְ ִהי בִ ְהיוֹתָּ ם בַ שָּ ֶדה .בַ שָּ ֶדהְ :ד ִא ְש ְתמו ַֹדע לְ עֵ ילָּא .בַ ָּש ֶדה ְד ִא ְק ֵרי ָּש ֶדה ְד ַת ִ
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא ,וְ ַאעְ ְב ֵריּה
ַאט ְמ ֵריּה ְתחוֹתֵ יּה .עַ ד ְד ִא ְתעַ ר ְבהַ אי ְ
הַ אי ִדינָּא לַאֲ חּוהִ ,מּׁשּום ְדהֲ וָּ ה ַק ְשיָּא ִמנֵיּה ,וְ ַאכְ פְ יֵיּה וְ ְ
ּומ ְנהוֹן נ ְַח ִתין
נּוקבָּ א ִד ְתהוֹמָּ א ַרבָּ א .וְ כָּלִ יל לַאֲ חּוי בְ ִשּקּועָּ א ְדיַמָּ א ַרבָּ אִ ,ד ְמבַ סֵ ם ִד ְמעִ ין עִ ל ִָּאיןִ .
ִמ ַּקמֵ יּה .וְ שַ ְקעֵ יּה בְ ְ
נִ ְשמָּ ִתין לְ עָּ לְ מָּ א ,אֱ ינָּש לְ פּום או ְֹרחוֹי.
וְ ַאף עַ ל גַב ִד ְט ִמ ִירין ִאינּוןִ .מ ְתפַ ְּׁש ִטין ָּדא בְ ָּדא ,וְ ִא ְתעֲבִ ידּו גּופָּ א חַ ד ּומֵ הַ אי גּופָּ א ,נ ְַח ִתין נ ְִשמָּ ְתהוֹן ְד ַר ִשיעַ יָּיא חַ יָּיבַ יָּא,
יקיָּיאִ ,ד ְמ ַשלְ פֵ י נִ ְש ָּמ ְתהוֹן
ַת ִקיפֵ י רּוחָּ אִ .מ ַת ְרוִ ויהוֹן כַ חֲ ָּדא סַ לְ ָּקא ַדעְ ָּתְך .אֶ לָּא ָּדא לְ ִס ְטרוֹי ,וְ ָּדא לְ ִס ְטרוֹי .זַ ָּכ ִאין ִאינּון צַ ִד ַ
ַאת ְקלָּא (ס''א
ישין ִמ ְתחַ בְ ָּראן ַתמָּ ן ,בִ ְצרו ָֹּרא ְד ְ
ָאדםְ ,דכָּלִ יל ֹכלָּא ,אֲ תָּ ר ְדעִ ְט ִרין וְ כִ ְת ִרין ַק ִד ִ
מֵ הַ אי גּופָּ א ַק ִדישָּ א ְד ִא ְק ֵרי ָּ
דאתכלא).
ישין עִ ל ִָּאין
ישא עִ לָָּאה ,רּוחַ ְדכָּ ל ַק ִד ִ
ישיןְ ,ד ִא ְתמָּ רּו בְ רּוחַ ַק ִד ָּ
יקיָּיא( ,ס''א אתון חברייא) ְדכָּל הָּ נֵי ִמלִ ין ַק ִד ִ
כָּאין ִאינּון צַ ִד ַ
זַ ִ
אריןְ ,מחַ ְצ ֵדי חַ ְקלָּאְ ,ד ִמלִ ין ִאלֵין
אריהוֹן ְד ָּמ ִ
יתין לְ הּו ,זַ כ ִָּאין אַ תּון מָּ ֵ
ִא ְתכַלְ לָּן בֵ יּהִ ,א ְתגַלְ יָּין לְ כּוִ .מלִ ין ְדעִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין צַ יְ ִ
ָאתי ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב,
אריכוֹן אַ פִ ין בְ אַ פִ ין ,עֵ ינָּא בְ עֵ ינָּאּ .ובְ הָּ נֵי ִמלִ ין ִתזְ כּון לְ עָּ לְ מָּ א ְד ֵ
ִת ְנְדעּון וְ ִת ְס ַתכְ לּון בְ הּו ,וְ ִת ְנ ְדעּון לְ מָּ ֵ
ֹלהים .וְ ֹכלָּא הּוא חַ ד ,בְ ִריְך ְש ֵמיּה לְ עָּ לַם ּולְ עָּ לְ מֵ י
(דברים ד) וְ י ַָּדעְ ָּת הַ יוֹם וַ הֲ שֵ בוֹתָּ אֶ ל לְ בָּ בֶ ָך וְ גוֹ' .יְ ָּי :עַ ִתיק יו ִֹמין הּוא הָּ אֱ ִ
עָּ לְ מַ יָּא.
ָאדםְ ,דהּוא ִתּקּונֵי עִ לָָּאה ,כְ ָּללָּא ְדכֻּלְ הּו.
יּוקנָּא ְד ָּ
ָאמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,חֲ מֵ ינָּא עִ ל ִָּאין לְ תַ ָּתא ,וְ תַ ָּת ִאין לְ עֵ ילָּא .עִ ל ִָּאין לְ תַ ָּתאִ ,ד ְ
(חסר)
מּודי
תָּ אנָּא ,כְ ִתיב (משלי י) וְ צַ ִדיק יְ סוֹד ע ֹולָּםְ ,ד ָּכלִ יל ִשית בְ ַק ְרטּופָּ א כַחֲ ָּדא .וְ הַ אי הּוא ִדכְ ִתיב( ,שיר השירים ה) שו ָֹּקיו עַ ֵ
שֵ ש.
ָאדם ִא ְתכְ לִ ילּו כִ ְת ִרין ַת ָּת ִאין ,בִ פְ ָּרט ּוכְ לָּל.
ָאדם ִא ְתכְ לִ ילּו כִ ְת ִרין עִ ל ִָּאין ,בִ כְ לַל ּובִ פְ ַרטּ .ובְ ָּ
וְ תָּ אנָּא בִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא ,בָּ ָּ
יּוקנָּא ְדכָּל הָּ נֵי ִתיּקּונִ ין (ס''א דיוקנין) .בִ פְ ָּרט :בְ ֶא ְצבְ עָּ ן ִדיְ ִדן ,חָּ מֵ ש כְ ֶנגֶד חָּ מֵ ש.
כִ ְת ִרין עִ ל ִָּאין בִ כְ לַל ,כְ מָּ ה ְד ִא ְתמַ ר בְ ִד ְ
כִ ְת ִרין ַת ָּת ִאין ,בְ אֶ ְצבְ עִ ין ְד ַרגְ לִ ין ְד ִאינּון פְ ָּרט ּוכְ לָּלְ .דהָּ א גּופָּ א לָּא ִא ְתחֲ זֵ י בַ הֲ ַדיְ יהּוְ .ד ִאינּון לְ בַ ר ִמגּופָּ אּ .ובְ גִ ין כְָּך לָּא הֲ ו ֹו
בְ גּופָּ אְ .דגּופָּ א ַאעְ ִדיּו ִמנַיְ יהּו.
נּוק ִמין
אריהוֹן ְד ִדינִ ין (ס''א דמארין) לְ מֶ עְ בַ ד ְ
ִאי הָּ כִ י ,מַ אי (זכריה יד) וְ עָּ ְמדּו ַרגְ לָּיו בַ יוֹם הַ הּוא .אֶ לָּא ַרגְ לָּיו ְדגּופָּ א ,מָּ ֵ
אריהוֹן ְד ִדי ִנין ִדי לְ תַ ָּתא ,בְ כִ ְת ִרין ַת ָּת ִאין.
ּומ ְתַאחֲ ָּדן מָּ ֵ
ּומנְהוֹן ַת ִּקיפִ יןִ .
וְ ִא ְקרּון בַ ֲעלֵי ַרגְ לַיִ םִ .
ּומ ְתַאחֲ ָּדן ָּדא בְ ָּדא,
ָאדםִ ,א ְת ְמ ִשיְך ָּדא ִמן ָּדאִ ,
תָּ אנָּא ,כָּל ִאינּון ִתּקּונֵי ִדלְ עֵ ילָּאִ ,דבְ גּופָּ א ַק ִדישָּ א( ,בדכר ונוקבא) כְ ָּללָּא ְד ָּ
וְ אַ ְשקּון ָּדא לְ ָּדא .כְ מָּ ה ְד ִא ְת ְמשָּ ְך ָּדמָּ א בְ ִק ְטפִ ין ְדוָּ ִר ִידין לְ ָּדא ּולְ ָּדא ,לְ הָּ כָּא ּולְ הָּ כָּא ,מֵ אֲ ָּתר ָּדא לְ אֲ תָּ ר ַאחֲ ָּרא ,וְ ִאינּון ַמ ְש ִקין
ּומ ְתבָּ ְרכָּ אן בְ גִ ינֵיהוֹן.
(ס''א קסטין) ְדגּופָּ א (נ''א לגופא) .אַ ְש ְקיָּין ָּדא לְ ָּדאְ ,מנַהֲ ִרין ָּדא לְ ָּדא .עַ ד ְדַאנְ ִהירּו כֻּלְ הּו עָּ לְ ִמיןִ ,
נְדע ִמנְהוֹן
ּומ ַסאֲ בָּ ן ָּכל מַ אן ְדיִ ְק ַרב לְ גַבֵ יהוֹן ,לְ ִמ ַ
ּומסָּ אֲ בִ יןְ ,
יקין ְ
תָּ אנָּא ,כָּל ִאינּון כִ ְת ִרין ְדלָּא ִא ְתכְ לִ לּו בְ גּופָּ א ,כֻּלְ הּו ְר ִח ִ
ִמלִ ין.
ישאּ ,ולְ ִא ְת ַכלְ לָּא בְ הּו בְ הַ הּוא גּופָּ א.
ידי חֲ כ ִָּמים .אֶ לָּא ִמּׁשּום ְדחָּ מָּ ן בְ הּו גּופָּ א ַק ִד ָּ
תָּ אנָּא ,מַ אי ִתיאּובְ תָּ א ִדלְ הוֹן לְ גַבֵ י ַתלְ ִמ ֵ
ישא,
ֵיתהוֹן בִ כְ ָּללָּא ְדגּופָּ א .לָּאְ .דחַ ס וְ ָּשלוֹם ִאי לֶיהֱ ווֹן לְ בַ ר ִמכְ ָּללָּא ְדגּופָּ א ַק ִד ָּ
ישין וְ ל ְ
וְ כִ י ֵתימָּ אִ ,אי הָּ כִ י ,הָּ א מַ לְ ָאכִ ין ַק ִד ִ
ישין וְ לָּא ִמ ְת ַקיְ ימֵ יּ .וכְ ִתיב (דניאל י) ּוגְ וִ ָּיית ֹו כְ תַ ְר ִשישּ .וכְ ִתיב (יחזקאל א) וְ גַבוֹתָּ ם ְמלֵאוֹת עֵ ינַיִ ם( .דניאל ט)
לָּא הֲ ו ֹו ַק ִד ִ
ּומסַ אֲ בָּ ן כָּ ל מַ אן ְדיִ ְק ַרב
ֵיתהוֹן בִ כְ ָּללָּא ְדגּופָּ אְ ,ד ִאינּון ִמ ְסאֲ ִביןְ ,
ָאדם .בַ ר מֵ הָּ נֵי ְדל ְ
וְ הָּ ִאיש גַבְ ִריאֵ ל .כֻּלְ הּו בִ כְ ָּללָּא ְד ָּ
בַ הֲ ַדיְ יהּו.
ישא ,וְ לָּא ִא ְת ָּדבָּ קּו בֵ יּהּ .ובְ גִ ין
ָאדם ִמ ְש ַתכְ ִחין ,וְ נַפְ קּו ִמכְ ָּללָּא ְדגּופָּ א ַק ִד ָּ
וְ תָּ אנָּא ,כֻּלְ הּו מֵ רּוחָּ א ִד ְשמָּ אלָּאְ ,דלָּא ִא ְתבְ סָּ ם בְ ָּ
נּוקבָּ א ִד ְתהוֹמָּ א ַרבָּ א ,לְ ִא ְת ַדבְ ָּקא ְבהַ הּוא ִדינָּא ַק ְדמָּ ָאה ְד ִא ְק ֵרי ַקיִ ן,
אסין עָּ לְ מָּ א ,וְ עַ יְ ילִ ין בְ ְ
כְָּך כֻּלְ הּו ִמ ְסאֲ בִ ין וְ ַאזְ לִ ין וְ טָּ ִ
אסין כָּל עָּ לְ מָּ אּ ,ופַ ְרחָּ ן וְ לָּא ִמ ְת ַדבְ ָּקאן בִ כְ ָּללָּא ְדגּופָּ אּ ,ובְ גִ ינֵי כְַך ִאינּון לְ בַ רִ ,מכָּל
אטין וְ טָּ ִ
ְדנָּפִ יק בִ כְ לָּל ְדגּופָּ א ִדלְ ַת ָּתא .וְ שָּ ִ
מַ ִש ְריָּין ִדלְ עֵ ילָּא וְ תַ ָּתאִ .מ ְסאֲ בִ ין ִאינּון .בְ הּו כְ ִתיב (ויקרא יג) ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶה מו ָֹּשב ֹו.
ּומ ְת ַדבְ ָּקן בְ גּופָּ א ,וְ ָּלא
ישא .נָּפְ ִקין ַאחֲ ָּר ִנין ְד ִמבַ ְס ָּמן י ִַתירִ ,
ּובְ רּוחָּ א ְד ִא ְק ֵרי הֶ בֶ לְ ,ד ִא ְתבָּ סָּ ם י ִַתיר בִ כְ ָּללָּא ְדגּופָּ א ַק ִד ָּ
ּומנַיְ יהּו י ְַדעֵ י לְ תַ ָּתא
ירא וְ נָּפְ ִקין מֵ הַ אי כְ ָּללָּא ְד ִאלֵין ִמ ְסאֲ בִ ין .וְ שַ ְמעִ ין מַ ה ְד ַש ְמעִ ין מֵ עֵ ילָּאִ ,
ִמ ְת ַדבְ ָּקן .כֻּלְ הּו ַתלְ יָּין בַ אֲ וִ ָּ
ַאמ ֵרי לְ הּו.
ְד ָּק ְ
נּוקבָּ אִ .א ְתחַ בָּ רּו זִ ְמנָּא ְתלִ יתָּ ָאה,
ישאְ ,דכַר וְ ְ
ָאדם ,גּופָּ א ַק ִד ָּ
וְ תָּ אנָּא בִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּראֵ ,כיוָּ ן ְד ִא ְתבְ סָּ מּו לְ עֵ י ָּלא כְ ָּללָּא ְד ָּ
ּומכָּאן ִא ְש ָּתכְ לָּל עָּ לְ מָּ א ִדלְ עֵ ילָּא וְ תַ ָּתאִ ,מ ִס ְט ָּרא ְדגּופָּ א
וְ נָּפַ ק ִא ְתבַ ְסמּותָּ א ְד ֹכלָּא .וְ ִא ְתבְ סָּ מּו עָּ לְ ִמין עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאיןִ .
ּומ ְתַאחֲ ָּדן ָּדא בְ ָּדא ,וְ ִא ְתעָּ בִ ידּו חַ ד גּופָּ א( .ובגין דכלהו חד גופא ,שכינתא לעילא ,שכינתא
ּומ ְתחַ בְ ָּרן עָּ לְ ִמיןִ ,
ַק ִדישָּ אִ .
ּומשַ לְ פָּ א רּוחָּ א ,וְ עַ יְ ילָּא ְבחַ ד גּופָּ אּ .ובְ כֻּלְ הּו לָּא ִא ְתחֲ זֵ י ֶאלָּא
לתתא ,קודשא בריך הוא לעילא ,קודשא בריך הוא לתתא') ְ
ָארץ כְ בוֹד ֹוְ .ד ֹכלָּא הּוא חַ ד גּופָּ א.
חַ ד( .ישעיה ו) ָּקדש ָּקדש ָּקדש יְ ָּי ְצבָּ אוֹת ְמֹלא כָּ ל הָּ ֶ
תָּ אנָּא ,כֵ יוָּ ן ְד ִא ְתבְ סָּ מּו ָּדא בְ ָּדא( ,כתיב (שיר השירים א) תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף) ִא ְת ָּק ָּּׁשרּו ִדינָּא וְ ַרחֲ ֵמי.
כּוראּ .ובְ גִ ינֵי כְַך לָּא סַ לְ ָּקא ָּדא בְ ֹלא ָּדא ,כְ הַ אי ָּתמָּ רְ ,דלָּא סַ לְ ָּקא ָּדא בְ ֹלא
נּוקבָּ א בִ ְד ָּ
(אתבסמא דינא ברחמי) וְ ִא ְתבַ ְסמַ ת ְ
ָאדם,
ָאדם ,לְ בָּ תַ ר כַד נָּפִ יק מֵ הַ אי עָּ לְ מָּ א ,לָּא עָּ יֵיל בִ כְ ָּללָּא ְד ָּ
ָּדא .וְ עַ ל הַ אי תָּ נֵינָּן ,מַ אן ְדאַ פִ יק ג ְַרמֵ יּה בְ הַ אי עָּ לְ מָּ א ִמכְ ָּללָּא ְד ָּ
ָאדם ,וְ נָּפִ יק ִמכְ ָּללָּא ְדגּופָּ א.
ְד ִא ְק ֵרי גּופָּ א ַק ִדישָּ א .אֶ לָּא בְ ִאינּון ְדלָּא ִא ְקרּון ָּ
תַ נְ יָּא ,תו ֵֹרי זָּ הָּ ב ַנע ֲֶשה לְָּך עִ ם נְקּודוֹת הַ כָּסֶ ףְ ,ד ִא ְתבְ סָּ מּו ִדינָּא בְ ַרחֲ מֵ י .וְ לֵית ִדינָּאְ ,דלָּא הֲ ו ֹו בֵ יּה ַרחֲ ֵמי .וְ עַ ל הַ אי כְ ִתיב,
ארְך בַ חֲ רּוזִ ים .בַ תו ִֹרים :כְ מ ֹו ִדכְ ִתיב ,תו ֵֹרי זָּ הָּ ב ַנע ֲֶשה לְָּך וְ גוֹ' .בַ חֲ רּוזִ ים :כְ מָּ ה
(שיר השירים א) נָּאוּו לְ חָּ יַיִ ְך בַ תו ִֹרים צַ ּוָּ ֵ
רּושלַם ִדלְ ַת ָּתא (ס''א
נּוקבָּ אָּ ,דא מַ ְטר ֹו ִניתָּ א ִא ְש ְתכַח בֵ י מַ ְק ְד ָּשא ִדלְ עֵ ילָּא ,וִ יְ ָּ
ארְך ,בִ כְ ָּללָּא ְד ְ
ִדכְ ִתיב ,עִ ם ְנקּודוֹת הַ כָּסֶ ף .צַ ּוָּ ֵ
ּותא .מַ אי
ימנ ָּ
ָאדם ,וְ ָּדא הּוא כְ ָּללָּא ִד ְמהֵ ְ
כּורא ,וְ ִא ְתעָּ בִ יד כְ ָּללָּא ְד ָּ
ומקדשא דכלא) ּומַ ְק ְדשָּ א .וְ כָּ ל ָּדא ִמ ְד ִא ְתבְ סָּ מַ ת בִ ְד ָּ
ָאדם ,וְ נ ְִש ְמתָּ א נַפְ ַקת ִמנֵיּה,
ימנּותָּ א( .שייך פרשת כי תצא) וְ תָּ אנָּא ,מַ אן ְד ִא ְק ֵרי ָּ
ימנּותָּ אִ .דבְ גַּוִ יּה ִא ְש ְתכַח כָּל ְמהֵ ְ
ְמהֵ ְ

ַארעָּ אִ ,מּׁשּום יְ ָּק ָּרא ְדהַ אי גּופָּ אְ ,דלָּא יִ ְתחֲ זֵ י בֵ יּה ְק ָּלנָּאִ ,דכְ ִתיב,
ָאסיר לְ מֵ יבַ ת לֵיּה בְ בֵ יתָּ א ,לְ מֶ עְ בַ ד לֵיּה לִ ינָּה עַ ל ְ
ּומיתִ .
ִ
נִמ ַשל
ָאדם ְדהּוא י ָָּּקר ִמ ָּכל יְ ָּק ָּרא ,בַ ל יָּלִ ין .מַ אי טַ עְ ָּמאִ .מּׁשּום ְד ִאי יַעַ בְ דּון הָּ כִ יְ ,
יקר בַ ל יָּלִ יןָּ ,
ָאדם בִ ָּ
(תהלים מט) ָּ
ירי ,גּופָּ א בְ לָּא רּוחָּ א,
ישא ,אּוף הָּ כָּ א כִ בְ עִ ֵ
ָאדם ,וְ לָּא ִא ְתחֲ זֵ י בְ הּו רּוחָּ א ַק ִד ָּ
ירי לָּא הֲ ו ֹו בִ כְ ָּל ָּלא ְד ָּ
כַבְ הֵ מוֹת ְנִדמּו .מַ ה בְ עִ ֵ
וְ הַ אי גּופָּ אְ ,דהּוא יְ ָּק ָּרא ְד ֹכלָּא ,לָּא יִ ְתחֲ זֵ י בֵ יּה ְק ָּלנָּא.
וְ תָּ אנָּא בִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּראָּ ,כל מַ אן ְדעָּ בִ יד לִ ינָּה לְ הַ אי גּופָּ א ַק ִדישָּ א ,בְ לָּא רּוחָּ א ,עָּ ִביד פְ גִ ימּותָּ א בְ גּופָּ א ְדעָּ לְ ִמיןְ .דהָּ א ְבגִ ין
ַארעָּ א ְדצֶ ֶדק יָּלִ ין בָּ ּה( ,ס''א דכתרא קדישא דמלכא בארעא
ַאת ָּרא ַק ִדישָּ א ,בְ ְ
(דף קמ''ד ע''א) ָּדא ,לָּא עָּ בִ יד לִ ינָּה בְ ְ
יּוקנָּא ְדמַ לְ כָּא .וְ ִאי עָּ בִ יד בֵ יּה לִ ינָּה ,הֲ וִ י כְ חַ ד ִמן
דכתיב (ישעיה א) צדק ילין בה) ִמּׁשּום ְדהַ אי גּופָּ א יְ ָּק ָּראִ ,א ְת ְק ֵרי ִד ְ
ירא( .הדא הוא דכתיב( ,תהלים מט) נמשל כבהמות (ע''כ) נדמו)
בְ עִ ֵ
נּוקבָּ א
ָאדם( .ס''א בני האלהים) ִאינּון (ס' ע''ב) ְד ִא ְטמַ רּו ,וְ נָּפְ לּו ְב ְ
ֹלהים אֶ ת בְ נוֹת הָּ ָּ
תָּ אנָּא( ,בראשית ו) וַ יִ ְראּו בְ נֵי הָּ אֱ ִ
ָאדם( ,האדם הידוע)ּ .וכְ ִתיב וְ יָּלְ דּו לָּהֶ ם הֵ מָּ ה הַ גִ בו ִֹרים אֲ ֶשר מֵ ע ֹולָּם וְ גוֹ'ֵ .מהַ הּוא ְד ִא ְק ֵרי
ִד ְתהוֹמָּ א ַרבָּ א .אֶ ת בְ נוֹת הָּ ָּ
רּוחין וְ שֵ ִדין לְ עָּ לְ מָּ א ,לְ ִא ְת ַדבְ ָּקא בְ ַר ִשיעַ יָּיא.
ע ֹולָּם .כִ ְדתָּ נֵינָּן יְ מֵ י ע ֹולָּםַ .אנְ שֵ י הַ ּׁשֵ םִ ,מ ְנהוֹן ַנפְ קּו ִ
ֹלהים לָּא הֲ ו ֹו
ָארץ .בְ נֵי הָּ אֱ ִ
ָארץ .הַ ְנפִ ילִ ים :עַ זָּ ''א וְ עַ זָּ אֵ ''ל הֲ ו ֹו בָּ ֶ
ָארץ ,לְ אַ פָּ ָּקא ִאלֵין ַאחֲ ָּרנִ יןְ .דלָּא הֲ ו ֹו בָּ ֶ
הַ נְפִ ילִ ים הָּ יּו בָּ ֶ
ָארץ .וְ ָּרזָּ א הּוא וְ ֹכלָּא ִא ְתמַ ר.
בָּ ֶ
ָארץ .וַ יִ נָּחֶ ם יְ ָּי הַ אי בִ זְ עֵ יר אַ פִ ין
ָאדם ִדלְ עֵ ילָּאְ ,דלָּא הֲ וִ י בָּ ֶ
ָארץ ,לְ אַ פָּ ָּקא ָּ
ָאדם בָּ ֶ
כְ ִתיב (בראשית ו) וַ יִ נָּחֵ ם יְ ָּי כִ י עָּ שָּ ה אֶ ת הָּ ָּ
פּוקי ִממַ אן ְדלָּא ִא ְתעֲצָּ ב.
ִא ְתמַ ר .וַ יִ ְתעַ צֵ ב אֶ ל לִ בוֹ ,וַ יֶעְ צַ ב ֹלא נֶאֱ מַ ר .אֶ לָּא וַ יִ ְתעַ צֵ בִ ,איהּו ִא ְתעֲצָּ בְ ,דבֵ יּה ַתלְ יָּיא ִמלְ ָּתא .לַאֲ ֵ
ַאחזֵ י הַ אי לְ לִ בָּ א ְדכָּל לִ בִ ין.
אריּהְ ,ד ְ
אֶ ל לִ בוֹ ,בְ לִ ב ֹו לָּא כְ ִתיב ,אֶ לָּא אֶ ל לִ ב ֹו .כְ מַ אן ְד ִא ְתעֲצָּ ב (ומקבל) לְ מָּ ֵ
ָאדם ִדלְ ַת ָּתא ִבלְ חוֹדוֹי.
ָאדם ִדלְ עֵ ילָּא .וְ ִאי ֵתימָּ א ָּ
אתי מֵ עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה וְ גוֹ' .לְ אַ פָּ ָּקא ָּ
ָאדם אֲ שֶ ר בָּ ָּר ִ
וַ יֹאמֶ ר יְ ָּי אֶ ְמחֶ ה אֶ ת הָּ ָּ
לָּאו לְ אַ פָּ ָּקא כְ לָּלִ .מּׁשּום ְדלָּא ָּק ִאים ָּדא בְ לָּא ָּדא.
וְ ִאלְ מָּ לֵא חָּ כְ מָּ ה ְס ִתימָּ א ְד ֹכלָּאֹ ,כלָּא ִא ְת ָּת ַּקן כְ מֵ ֵרישָּ א .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,משלי ח) אֲ נִ י חָּ כְ מָּ ה ָּש ַכ ְנ ִתי עָּ ְר ָּמהַ .אל ִת ְק ֵרי
כַנְתי ,אֶ לָּא ְשכִ ינ ִָּתי (ס''א שיכנתי).
שָּ ִ
ָאדם ,לָּא ָּק ִאים עָּ לְ מָּ א .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,משלי ג) יְ ָּי בְ חָּ כְ מָּ ה י ַָּסד ָא ֶרץּ .וכְ ִתיב (בראשית ו) וְ נָּח
וְ ִאלְ מָּ לֵא הַ אי ִתּקּונָּא ְד ָּ
מָּ צָּ א חֵ ן בְ עֵ ינֵי יְ ָּי.
וְ תָּ אנָּא ,כֻּלְ הּו מו ִֹחין ַתלְ יָּין בְ הַ אי מוֹחָּ א .וְ הַ חָּ כְ מָּ ה הּוא כְ ָּללָּא ְד ֹכלָּא הּוא .וְ ָּדא חָּ כְ מָּ ה ְס ִתימָּ אְ ,דבָּ ּה ִא ְת ָּת ִקיף וְ ִא ְת ָּת ַּקן
ַאת ֵריּה .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,קהלת ז) הַ חָּ כְ מָּ ה ָּתעוֹז לֶחָּ כָּ ם מֵ ע ֲָּש ָּרה
ַיּׁשבָּ א ֹכלָּא עַ ל ִתּקּונֵיּה ,כָּל חַ ד בְ ְ
ָאדם ,לְ ִא ְתי ְ
ִתּקּונָּא ְד ָּ
ָאדם הּוא ִתּקּונָּא ִדלְ גוִֹ ,מנֵיּה ָּק ִאים רּוחָּ א( .הדא הוא דכתיב( ,שמואל א טז) כי
ָאדם .וְ ָּ
יטיםְ ,ד ִאינּון ִתּקּונָּא ְשלֵימָּ א ְד ָּ
שַ לִ ִ
האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב ,דאיהו בלגו לגו)
כּור ְסיָּיאִ .דכְ ִתיב( ,יחזקאל א) ְּודמּות כְ מַ ְראֵ ה
ימנּותָּ א ְד ֹכלָּאְ ,ד ָּק ִאים עַ ל ְ
ָאדםִ ,א ְתחֲ זֵ י ְשלֵימּותָּ א ְמהֵ ְ
ּובְ הַ אי ִתּקּונָּא ְד ָּ
בּוהי.
ּוק ָּדמו ִֹהי הַ ְק ְר ִ
ָאדם עָּ לָּיו ִמלְ מָּ עְ לָּהּ .וכְ ִתיב (דניאל ז) וַ אֲ רּו עִ ם ֲע ָּננֵי ְשמַ יָּא כְ בַ ר אֱ נָּש ָאתֵ ה הֲ וָּ א וְ עַ ד עַ ִתיק יוֹמַ יָּא ְמטָּ ה ְ
ָּ
ירן טַ ע ֲִמין .זַ כָָּאה חּול ֵָּקיּה ְדמַ אן ְדי ַָּדע וְ י ְַשגַח בְ הוֹן .וְ לָּא יִ ְטעֵ י בְ הוֹןְ .ד ִמלִ ין ִאלֵין לָּא ִא ְתיְ ִהיבּו,
עַ ד כָּאן ְס ִתימָּ אן ִמלִ יןּ .ובְ ִר ָּ
יקים יֵלְ כּו בָּ ם ּופו ְֹשעִ ים יִ כָּ ְשלּו
ארי ְמ ִדין ּו ְמחַ ְצ ֵדי חַ ְקלָּאְ ,דעָּ אלּו וְ נַפְ קּוִ .דכְ ִתיב( ,הושע יד) כִ י יְ ָּש ִרים ַד ְרכֵי יְ ָּי וְ צַ ִד ִ
אֶ לָּא לְ מָּ ֵ
בָּ ם.
ָארים ַקלֵיּה וְ ָאמַ רִ ,אי בְ ִמלִ ין ִדילָּןְ ,ד ִא ְתגַלְ יָּין הָּ כָּאִ ,א ְתגְ נִיזּו חַ בְ ַריָּיא בְ ִא ָּד ָּרא ְדעָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י,
תָּ אנָּא ,בָּ כָּה ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,וְ ִ
ָאמר ,הַ ְד ִרי בִ יְ ,דהָּ א ַגלֵי ָּק ֵמיּה
וְ ִא ְס ְתלָּקּו מֵ הַ אי עָּ לְ מָּ א ,יָּאּות וְ שַ פִ יר הֲ וָּ ה ,בְ גִ ין ְדלָּא ִא ְתגַלְ יָּין לְ חַ ד ִמבְ נֵי עָּ לְ מָּ א .הָּ ָּדר וְ ַ
יק ָּרא ְדחַ בְ ַריָּיא
יק ָּרא ְדבֵ ית אַ בָּ א ,וְ לָּא לִ ָּ
יק ָּרא ִדילִ י עֲבִ ְידנָּא ,וְ לָּא לִ ָּ
ימיןְ ,דהָּ א לָּא לִ ָּ
יקיןְ ,ס ִתימָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
יקא ְדעַ ִת ִ
ְדעַ ִת ָּ
ידיהוֹן .זַ כָָּאה חּול ִָּקי עִ ְמהוֹן,
ִאלֵין ,אֶ לָּא בְ גִ ין ְדלָּא יִ ְטעּון בְ או ְֹרחוֹי ,וְ לָּא ַיעֲלּון בְ כִ סּופָּ א לְ תַ ְרעֵ י פַ לְ ְטר ֹוי ,וְ לָּא יִ ְמחּון ִב ֵ
לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י.
ָּתנָּא ,עַ ד לָּא נַפְ קּו חַ בְ ַריָּיא מֵ הַ הּוא ִא ָּד ָּראִ ,מיתּו (צ''ע ע''א ע''א) ִרבִ י יוֹסֵ י בַ ִרבִ י ַי ֲעקֹב ,וְ ִר ִבי ִחזְ ִקיָּה ,וְ ִר ִבי יֵיסָּ א .וְ חָּ מּו
ישין בְ הַ הּוא פַ ְרסָּ א .וְ ָאמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן ִמלָּה ,וְ ִא ְש ְתכָּ כּו .צָּ וַ וח וְ ָאמַ רֶ ,שמָּ א חַ ס וְ ָּשלוֹם
חַ בְ ַריָּיאַ ,דהֲ ו ֹו נ ְַטלִ ין לוֹן מַ לְ אֲ כִ ין ַק ִד ִ
טּורא ְד ִסינַיִ ,דכְ ִתיב( ,שמות לד)
גְ זֵ ָּרה ִא ְתגְ זַ ר ֲע ָּלנָּא לְ ִא ְתעַ נְשָּ אְ ,ד ִא ְתגְ לֵי עַ ל יְ ָּדנָּא מַ ה ְדלָּא ִא ְתגְ לֵי ִמיוֹמָּ א ְד ָּק ִאים מ ֶֹשה עַ ל ָּ
ַארבָּ עִ ים לַיְ לָּה וְ גוֹ' .מַ ה אֲ נָּא הָּ כָּאִ .אי בְ גִ ין ָּדא ִא ְת ֲענָּשּו.
ַארבָּ עִ ים יוֹם וְ ְ
וַ יְ ִהי שָּ ם עִ ם יְ ָּי ְ
ימין בַ הֲ ָּדְךְ ,דהָּ א ִא ְתגְ לֵי לְ כוֹן מַ ה ְדלָּא ִא ְתגְ לֵי לְ כָּ ל
שָּ מַ ע ָּקלָּא ,זַ כָָּאה ַאנ ְְת ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,זַ ָּכָאה חּול ָָּּקְך וְ חַ בְ ַריָּיאִ ,אלֵין ְד ַקיְ ִ
חֵ ילָּא ִדלְ עֵ ילָּא( ,דף קמ''ד ע''ב) אֲ בָּ ל ָּתא חֲ זֵ יְ ,דהָּ א כְ ִתיב( ,יהושע ו) בִ בְ כוֹר ֹו יְ י ְַס ֶדנָּה ּובִ ְצעִ יר ֹו י ִַציב ְדלָּתֶ יהָּ  .וְ כָּל ֶשכֵ ן ְדבִ ְרעּו
ֵימּותא ִא ְס ָּתלָּקּו( .דלא הוה כן לאינון
ָּ
סַ גִ י וְ תַ ִּקיףִ ,א ְת ָּדבָּ קּו נַפְ שַ ְתהוֹן בְ שַ עֲתָּ א ָּדא ְד ִא ְת ְנ ִסיבּו .זַ ָּכָאה חּול ֵָּקיהוֹןְ ,דהָּ א בִ ְשל
דהוו קמייהו ,אמאי מיתו)
תָּ אנָּא ,בְ עוֹד ְד ִא ְתגַלְ יָּין ִמלִ יןִ ,א ְת ְרגִ ישו עִ ל ִָּאין וְ ַת ָּת ִאין( ,דאינון רתיכין) וְ ָּקלָּא ִא ְתעַ ר בְ ָּמאתָּ ן וְ חַ ְמ ִשין עָּ לְ ִמין ְדהָּ א ִמלִ ין
יקה ,וְ ִא ְת ַק ָּּׁשר
יקין לְ תַ ָּתא ִא ְתגַלְ יָּין ,וְ עַ ד (נ''א ועוד) ְד ִאלֵין ִמ ְתבַ ְסמָּ ן ִנ ְשמָּ תַ יְ יהּו בְ ִאינּון ִמלִ ין ,נַפְ ָּקא נִ ְשמָּ תַ יְ יהּו בִ ְנ ִש ָּ
עַ ִת ִ
בְ הַ הּוא פַ ְרסָּ א ,וְ נ ְַטלִ ין לְ הּו מַ לְ אֲ כֵי עִ לָּאֵ י ,וְ סַ לְ ִקין לוֹן לְ עֵ ילָּא .וַ אֲ מַ אי ִאלֵיןִ .מּׁשּום ְדעָּ אלֻּן וְ לָּא נַפְ קּו זִ ְמנָּא ַאחֲ ָּרא ִמן ַק ְדמַ ת
ְדנָּא ,וְ כֻּלְ הּו ַאחֲ ִרינֵי עָּ אלּו וְ נַפְ קּו.
ָאמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹןַ ,כמָּ ה זַ כָָּאה חּול ֵָּקיהוֹן ְדהָּ נֵי ְתלָּתָּ א ,וְ זַ ָּכָאה חּול ָָּּקנָּא לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י בְ גִ ין ָּדא .נָּפַ ק ָּקלָּא ִתנְ יָּינּות וְ ָאמַ ר,
יחיןָ .אמַ ר ַר ִבי
(דברים ד) וְ אַ ֶתם הַ ְדבֵ ִקים בַ יְ ָּי אֱ ֹלהֵ יכֶם חַ יִ ים כֻּלְ כֶם הַ יוֹםָּ .קמּו וְ ַאזְ לּו .בְ כָּל אֲ תָּ ר ַדהֲ ו ֹו ִמ ְס ַתכְ לֵי סָּ לִ יק ֵר ִ
ִש ְמעוֹן ְשמַ ע ִמינָּּהְ ,דעָּ לְ מָּ א ִמ ְתבְ ָּרְך בְ גִ ינָּן .וַ הֲ וּו נַהֲ ִרין ַא ְנפוֹי ְדכֻּלְ הּו ,וְ לָּא הֲ ו ֹו יַכְ לִ ין ְבנֵי עָּ לְ מָּ א לְ ִא ְס ַתכְ לָּא בְ הּו.
תָּ אנָּא ,עֲשָּ ָּרה עָּ אלּו ,וְ שֶ בַ ע נַפְ קּו ,וַ הֲ וָּ ה חַ ֵדי ַרבִ י ִש ְמעוֹן .וְ ִרבִ י אַ בָּ א עָּ ִציב .יו ָֹּמא חַ ד הֲ וָּ ה י ִָּתיב ַרבִ י ִש ְמעוֹן וְ ִרבִ י אַ בָּ א עִ ֵמיּה,
ּומחַ זְ יָּין לְ הּו גְ נִ יזִ ין וְ ִא ָּד ִרין ִדלְ עֵ ילָּא ,בְ גִ ין
יתין לְ הוֹן מַ לְ אֲ כִ ין עִ ל ִָּאיןְ ,
ָאמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹן ִמלָּה ,וְ חָּ מּו לְ ִאלֵין ְתלָּתָּ א ַדהֲ ו ֹו מַ יְ ִ
טּורי ְדאֲ פַ ְר ְסמ ֹונָּא ַדכְ יָּא .נַח ַדעְ ֵתיּה ְד ִרבִ י אַ בָּ א.
יְ ָּק ָּרא ִדלְ הוֹן .וַ הֲ וּו עַ יְ ילֵי לוֹן בְ ֵ
תָּ אנָּא ,מֵ הַ הּוא יוֹמָּ א לָּא ַאעְ דּו חַ בְ ַריָּיא ִמבֵ י ַרבִ י ִש ְמעוֹן .וְ כַ ד הֲ וָּ ה ַרבִ י ִש ְמעוֹן ְמ ַגלֶה ָּרזִ ין ,לָּא ִמ ְש ַתכְ ִחין ַת ָּמן אֶ לָּא ִאינּון.
ארי לְ הּו ִרבִ י ִש ְמעוֹןִ ,שבְ עָּ ה אֲ נָּן עֵ ינֵי יְ יִָּ .דכְ ִתיב( ,זכריה ד) ִשבְ עָּ ה אֵ לֶה עֵ ינֵי יְ ָּי וְ עָּ לָּן ִא ְתמַ רָ .אמַ ר ִר ִבי אַ בָּ א ,אֲ נָּן
וַ הֲ וָּ ה ָּק ֵ

ִשיתָּ א בו ִֹצינֵיְ ,דנַהֲ ָּראן ִמ ְּׁשבִ יעָּ ָאהַ .א ְנ ְת הּוא ְשבִ יעָּ ָאה ְד ֹכלָּאְ .דהָּ א לֵית ִקיּומָּ א לְ ִשיתָּ א ,בַ ר ִמ ְּׁשבִ יעָּ ָאהְ .ד ֹכלָּא ָּתלֵי
ארי לֵיּה שַ בָּ תְ ,דכֻּלְ הּו ִשיתָּ א ִמנֵיּה ִמ ְתבָּ ְרכִ יןִ ,דכְ ִתיב( ,שמות כ) ַשבָּ ת לַיְ יָּ ,ק ֶֹדש לַיְ ָּי ,מַ ה ַשבָּ ת לַיְ ָּי
הּודה ָּק ֵ
בִ ְשבִ יעָּ ָאהִ .רבִ י יְ ָּ
ק ֶֹדש ,אּוף ַרבִ י ִש ְמעוֹן שַ בָּ ת לַיְ ָּי ק ֶֹדש.
אריּה ְד ַשעְ ֵרי ,אֲ מַ אי לָּא ִא ְש ְתכַ ח בְ בֵ י ִא ָּד ָּרא ִדילָּן ,בְ זִ ְמנָּא ְד ִא ְתגַלְ יָּין
והנָּא עַ ל הַ הּוא חַ גִ יר חַ ְרצָּ ן ,מָּ ֵ
ָאמַ ר ַרבִ י ִש ְמעוֹןַ ,תּוַ ְ
ּותלַת ַק ְטפו ֵֹרי ְנ ִה ִירין בְ ַא ְנפוֹיָ .אמַ ר לֵיּה ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,מַ אי טַ עְ מָּ א לָּא ְשכִ יחַ מֹר
ישין .אַ ְדהָּ כִ יָ ,אתָּ א אֵ לִ יָּהּוְ ,
ִמלִ ין ִאלֵין ַק ִד ִ
אריּה ,בְ יוֹמָּ א ְד ִהלּולָּא.
בְ ַק ְרדּוטָּ א (ס''א בקרטמא) גְ לִ יפָּ א ְדמָּ ֵ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא ,כָּל ִאינּון ְדיֵיתּון וְ יִ ְש ַתכְ חֻּ ן עִ ֵמיּה ,עַ ל לָּא עַ יִ ילְ תּון בְ בֵ י
ָאמַ ר לֵיּה ,חַ יֶיָך ִרבִ י שֶ בַ ע יו ִֹמין ִא ְתבְ ִרירּו ַקמֵ יּה ְ
ִא ָּד ָּרא ִדלְ כוֹןּ ,ובָּ עֵ ינָּא לְ ִא ְש ַתכְ חָּ א ,זַ ִמין ָּק ִטיר בְ ַכ ְתפוֹי (ס''א נ''ל שכן צריך לומר ,ואנא הוה זמין תמן ,ובעינא קמיה
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא ,לְ מֶ עְ בַ ד ִנ ִסין לְ ַרב הַ ְמנּונָּא סָּ בָּ א
לאשתכחא ,וכדין קטיר בכתפוי) וְ לָּא יָּכִ ילְ נָּאְ ,דהַ הּוא יוֹמָּ א שָּ ַד ְרנִי ְ
ישנָּא לְ הּו בְ נִסָּ אְ ,ד ָּר ֵמינָּא לְ הּו כו ָֹּתלָּא ְדהֵ י ָּכ ָּלא ְד ַמלְ כָּא,
ַאר ִח ְ
ַארמ ֹונָּא (ס''א בקרוניא) ְדמַ לְ כָּא ,וְ ְ
וְ חַ בְ רוֹיְ ,ד ִא ְת ְמסָּ רּו בְ ְ
יקנָּא לְ ַרב הַ ְמנּונָּא וְ חַ בְ רוֹי וְ ָּר ֵמינָּא (ס''א ואוליכנא) לוֹן לְ בִ ְקעַ ת
ַארבָּ עִ ים וַ חֲ ִמּׁשָּ ה פַ ְר ַד ְשכֵ י .וַ אֲ פִ ְ
וְ ִא ְת ְקטָּ רּו בְ ִק ְטרוֹיְ ,ד ִמיתּו ְ
אוֹנוֹ ,וְ ִא ְש ְתזִ יבּו .וְ זַ ִמינְ נָּא ַקמַ יְ יהּו נָּהֲ מָּ א ּומַ יָּיאְ ,דלָּא ַאכְ לּו ְתלָּתָּ א יו ִֹמין .וְ כָּל הַ הּוא יוֹמָּ א לָּא בָּ ִדילְ נָּא ִמנַיְ יהּו.
קּוד ָּשא בְ ִריְך
ָאמרּו חּול ָָּּקא ְד ְ
ּותלַת ִמן חַ בְ ַריָּיא ֲעלָּּה ,וְ ָּש ִאילְ נָּא לוֹן .וְ ְ
וְ כַד ַתבְ נָּא ,אַ ְשכַ ְחנָּא פַ ְרסָּ א ְדנ ְָּטלּו כָּ ל ִאינּון סַ ְמכִ יןְ ,
הּוא ,מֵ ִהלּולָּא ְד ַרבִ י ִש ְמעוֹן וְ חַ בְ רוֹי .זַ ָּכָאה ַא ְנ ְת ַרבִ י ִש ְמעוֹן ,וְ זַ כָָּאה חּול ָָּּקְך ,וְ חּול ָָּּקא ְד ִאינּון חַ בְ ַריָּיא ְדי ְַת ִבין ַקמָּ ְך .כַ ָּמה
ַד ְרגִ ין ִא ְת ָּת ָּקנּו לְ כוֹן לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י .כַמָּ ה בו ִֹצינִ ין ִד ְנהו ִֹרין זְ ִמי ִנין לְ נַהֲ ָּרא לְ כּו.
טּורי
וְ ָּתא חֲ זֵ י ,יוֹמָּ א ֵדין בְ גִ ינְָּך ִא ְתעַ טָּ רּו חַ ְמ ִשין כִ ְת ִרין לְ ִרבִ י פִ ְנחָּ ס בֶ ן י ִָּאיר חָּ מּוְך .וַ אֲ נָּא אֲ זִ ילְ נָּא עִ מֵ יּה בְ כָּל ִאינּון נַהֲ ֵרי ְד ֵ
יקיָּיא
טּורין צַ ִד ַ
ְדאֲ פַ ְר ְסמ ֹונָּא ַדכְ יָּא ,וְ הּוא בָּ ִריר דּוכְ ֵתיּה ,וְ ִא ְת ָּת ַּקן( .ס''א ואנא הא חזינא דהא בריר וכו') ָאמַ ר לֵיּהְ ,ק ִ
בְ ַק ְרטּופָּ א ְדעִ ְט ִרין( ,דף קמ''ה ע''א) בְ ֵריש י ְַרחֵ י ּובִ זְ מַ נֵי וְ ַשבָּ תי ,י ִַתיר ִמכָּל ְשַאר יו ִֹמין.
ַאתיָּין ,כָּ ל ֶשכֵן
ּומ ֵדי ַשבָּ ת ְב ַשבַ ת ֹו וְ גוֹ'ִ .אי ִאלֵין ְ
ָאמַ ר לֵיּה ,וְ ַאף ָּכל ִאינּון ִדלְ בַ רִ ,דכְ ִתיב( ,ישעיה סו) וְ הָּ יָּה ִמ ֵדי ח ֶֹדש בְ חָּ ְדש ֹו ִ
ּומ ֵדי ַשבָּ ת בְ ַשבַ תוְֹ ,ד ִמ ְתעַ טָּ ר ְש ִביעָּ ָאה ְדכָּל
ישאִ .
יקיָּיאִ .מ ֵדי ח ֶֹדש בְ חָּ ְדשוֹ ,לָּמָּ הִ .מּׁשּום ְד ִמ ְתעַ ְט ֵרי אֲ בָּ הָּ תָּ א ְר ִתיכָּא ַק ִד ָּ
צַ ִד ַ
ֹלהים אֶ ת יוֹם הַ ְּׁשבִ יעִ י וְ גוֹ'.
ִאינּון ִשיתָּ א יו ִֹמיןִ ,דכְ ִתיב( ,בראשית ב) וַ יְ בָּ ֶרְך אֱ ִ
ּותלַת עִ דּו ִנין ְד ִמ ְש ַתכְ ִחין בִ ְש ִביעָּ ָאה ,זְ ִמינִ ין
ּומ ְת ַּק ָּדש י ִַתיר ִמ ֹכלָּאְ .
ַאנְת הּוא ַרבִ י ִש ְמעוֹןְ ,שבִ יעָּ ָאה ְד ִשיתָּ אְ ,תהֵ א ִמ ְתעַ טָּ ר ִ
וְ ְ
יקיָּיא לְ ִא ְתעַ ְדנָּא בְ גִ ינְָּך לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ יּ .וכְ ִתיב (ישעיה נח) וְ ָּק ָּראתָּ לְ ַשבָּ ת ֹענֶג לִ ְקדוֹש יְ ָּי ְמכּובָּ ד .מַ אן הּוא
חַ בְ ַריָּיא ִאלֵין צַ ִד ַ
ְקדוֹש יְ יָָּּ .דא ִרבִ י ִש ְמעוֹן בֶ ן יוֹחָּ איְ ,ד ִא ְק ֵרי ְמכּובָּ ד בְ עָּ לְ מָּ א ֵדיןּ ,ובְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י .עד כאן האדרא קדישא רבא (במדבר ו')
ַדבֵ ר אֶ ל ַאהֲ רֹן וְ אֶ ל בָּ נָּיו לֵאמֹר כֹה ְתבָּ ַרכּו וְ גוֹ'ִ .רבִ י יִ ְצחָּ ק פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר( ,תהלים קג) וְ חֶ סֶ ד יְ ָּי מֵ ע ֹולָּם וְ עַ ד ע ֹולָּם עַ ל יְ ֵרָאיו
נִמצָּ א ֶשכָּל
וְ ִצ ְד ָּקת ֹו לִ בְ נֵי בָּ ִניםַ .כמָּ ה גְ ד ֹולָּה הַ יִ ְרָאה לִ פְ נֵי הַ ָּּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא ,שֶ בִ כְ לַל הַ יִ ְרָאה ֲענָּוָּ הּ ,ובִ כְ לַל הָּ ֲענָּוָּ ה חֲ ִסידּותְ .
ּומי שֶ אֵ ינ ֹו יְ ֵרא שָּ מַ יִ ם ,אֵ ין ב ֹו ֹלא ֲענָּוָּ ה וְ ֹלא חֲ ִסידּות.
ִמי שֶ יֵש ב ֹו יִ ְרַאת חֵ ְטא ,י ְֶשנ ֹו בְ ֻּכלָּן ִ

האדרא זוטא קדישא
ָּתאנָּא בְ הַ הּוא יוֹמָּ א ְד ִרבִ י ִש ְמעוֹן בָּ עָּ א לְ ִא ְס ַתלְ ָּקא ִמן עָּ לְ מָּ א וַ הֲ וָּ ה ְמסַ ֵדר ִמלוֹיִ .א ְתכְ נָּשּו חַ בְ ַריָּא לְ בֵ י ִרבִ י ִש ְמעוֹן .וַ הֲ וּו ָּקמֵ י
ּושָאר חַ בְ ַריָּא .וַ הֲ וָּ ה מַ לְ יָּא בֵ יתָּ א.
ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה וְ ִרבִ י אַ בָּ א ְ
זָּ ִקיף עֵ ינוֹי ִרבִ י ִש ְמעוֹן וַ חֲ מָּ א ְד ִא ְת ְמלֵי בֵ יתָּ א .בָּ כָּה ִרבִ י ִש ְמעוֹן וְ ָאמַ ר .בְ זִ ְמנָּא ַאחֲ ָּרא ַכד הֲ וֵ ינָּא בְ בֵ י מַ ְרעֵ י ,הֲ וָּ ה ִרבִ י פִ נְ חָּ ס
ּומעַ לְ ִמין לָּא ִא ְתפְ סָּ ק .וְ לָּא
ַאסחַ ר אֶ ָּשא ִמ ָּּקמָּ אי ֵ
בֶ ן י ִָּאיר ַקמָּ אי .וְ עַ ד ְדבָּ ִר ְירנָּא דּוכְ ָּתאי או ִֹריכּו לִ י עַ ד הַ ְש ָּתא .וְ כַד ַתבְ נָּא ְ
הֲ וָּ ה עָּ אל בַ ר נָּש אֶ לָּא בִ ְרשּותָּ א .וְ הַ ְש ָּתא חֲ מֵ ינָּא ְד ִא ְתפְ סַ ק וְ הָּ א ִא ְת ְמלֵי בֵ יתָּ א .עַ ד ַדהֲ ו ֹו י ְַתבֵ י .פָּ תַ ח עֵ ינוֹי ִרבִ י ִש ְמעוֹן וְ חָּ מָּ א
ּושָאר חַ בְ ַריָּא י ְָּתבּו ַאבַ ָּראי.
ַאסחַ ר אֶ שָּ א בְ בֵ יתָּ א .נָּפְ קּו כֻּלְ הּו וְ ִא ְש ְתאֲ רּו ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה וְ ִרבִ י אַ בָּ אְ .
מַ ה ְדחָּ מָּ א וְ ְ
ָאמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹן לְ ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה ,פּוק חֲ זֵ י ִאי הָּ כָּא ִרבִ י יִ ְצחָּ ק ְדאֲ ָּנא ְמעָּ ַרבְ נָּא לֵיּהִ .אימָּ א לֵיּה ִדיסַ ֵדר ִמלוֹי וְ י ִֵתיב לְ גַבָּ אי
זַ כָָּאה חּול ֵָּקיּה.
ָּקם ִרבִ י ִש ְמעוֹן וְ י ִָּתיב וְ חַ יִ יְך וְ חַ ֵדיָ .אמַ ר ָאן ִאנּון חַ בְ ַריָּאָּ .קם ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר וְ ָאעִ יל לוֹן וְ י ְַתבּו ָּקמֵ יּה .זָּ ִקיף יְ דוֹי ִרבִ י ִש ְמעוֹן
ּומצַ לֵי ְצלוֹתָּ א וַ הֲ וָּ ה חַ ֵדי וְ ָאמַ רִ .אנּון חַ בְ ַריָּא ְד ִא ְש ְתכָּחּו בְ בֵ י ִא ָּד ָּרא יִ זְ ַד ְמנּון הָּ כָּא .נָּפְ קּו כֻּלְ הּו וְ ִא ְש ְתאֲ רּו ִר ִבי אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה
ְ
הּודה וְ ִרבִ י יוֹסֵ י וְ ִרבִ י ִחיָּיא .אַ ְדהָּ כִ י עָּ אל ִרבִ י יִ ְצחָּ קָ .אמַ ר לֵיּה ִרבִ י ִש ְמעוֹן כַמָּ ה יֵאוֹת חּול ָָּּקְך כַמָּ ה חֵ ידּו
וְ ִרבִ י אַ בָּ א וְ ִרבִ י יְ ָּ
בָּ עֵ י לְ ִאתו ְֹספָּ א לְָּך בְ הָּ אי יוֹמָּ א .י ִָּתיב ִרבִ י אַ בָּ א בָּ תַ ר כִ ְתפוֹי וְ ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר ָּקמֵ יּה.
ישין ְדלָּא
ָאמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹן הָּ א הַ ְש ָּתא שַ עְ ָּתא ִד ְרעּותָּ א הּוא .וַ אֲ נָּא בָּ עֵ ינָּא לְ מֵ יעָּ ל בְ לָּא כִ סּופָּ א לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י .וְ הָּ א ִמלִ ין ַק ִד ִ
ֵימרּון ְדהָּ א בִ גְ ִריעּותָּ א ִא ְס ָּתל ְַקנָּא מֵ עָּ לְ מָּ א .וְ עַ ד כְ עַ ן ְט ִמ ִירן הֲ ו ֹו
גָּלְ יָּאן עַ ד הַ ְש ָּתא ,בָּ עֵ ינָּא לְ ַגלָָּאה ַקמֵ י ְשכִ ינ ְָּתאְ ,דלָּא י ְ
ּושַאר חַ בְ ַריָּיא יְ ַרחֲ שּון
ַאס ַד ְרנָּא לְ כּוִ ,רבִ י אַ בָּ א יִ כְ תוֹב ,וְ ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ִרי יִ לְ עֵ יְ ,
בְ לִ בָּ ִאי ,לְ מֵ יעַ ל בְ הּו לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י .וְ כְַך ְ
בְ לִ בַ יְ יהּוָּ .קם ִרבִ י אַ בָּ א ִמבָּ תַ ר כ ְַתפוֹי .וְ י ִָּתיב ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה ַקמֵ יּהָ ,אמַ ר לֵיּה קּום בְ ִריְ ,דהָּ א ַאחֲ ָּרא יְ ִתיב ְבהַ הּוא אֲ ָּתר,
ָּקם ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר.
ִא ְתעֲטָּ ף ִרבִ י ִש ְמעוֹן ,וְ י ִָּתיב .פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר( ,תהלים קטו) ֹלא הַ מֵ ִתים יְ הַ לְ לּו יָּּה וְ ֹלא כָּל יו ְֹר ֵדי דּומָּ הֹ .לא הַ ֵמ ִתים יְ הַ לְ לּו יָּּה,
ארי בֵ ין ִאינּון ְד ִא ְקרּון חַ יִ ים ,וְ לָּא עִ ם
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא חַ י ִא ְק ֵרי ,וְ הּוא ָּש ֵ
הָּ כִ י הּוא וַ ַדאיִ ,אינּון ְד ִא ְקרּון מֵ ִתיםְ ,דהָּ א ְ
ֵיהנָּם יִ ְש ַתאֲ רּוןָּ .שאנֵי ִאינּון
ִאינּון ְד ִא ְקרּון מֵ ִתים .וְ סוֹפֵ יּה ִד ְק ָּרא כְ ִתיב ,וְ ֹלא כָּל יו ְֹר ֵדי דּומָּ ה ,וְ כָּל ִאינּון ְדנ ְַח ִתין לְ דּומָּ ה ,בַ ג ִ
יק ֵריהוֹן.
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא בָּ עֵ י בִ ָּ
ְד ִא ְקרּון חַ יִ יםְ ,דהָּ א ְ
קּוד ָּשא ְב ִריְך
קּודשָּ א ְב ִריְך הּוא ְּור ִתיכוֹי .וְ הַ ְש ָּתא ,הָּ א ְ
ָאמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹןַ ,כמָּ ה שַ ְניָּא שַ עֲתָּ א ָּדא מֵ ִא ָּד ָּראִ .דבְ ִא ָּד ָּרא ִאזְ ְדמַ ן ְ
יק ֵריהוֹן
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא בָּ עֵ י בִ ָּ
יקיָּיא ִדבְ גִ נ ְָּתא ְדעֵ ֶדן ,מַ ה ְדלָּא ִאעְ ָּרעּו בְ ִא ָּד ָּרא .וְ ְ
הּוא הֵ יכִ י (הכא) ,וְ ָאתֵ י עִ ם ִאינּון צַ ִד ַ
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא או ִֹריְך לֵיּה.
ירבְ עָּ םְ ,דהֲ וָּ ה ְמ ַקטֵ ר ּומַ פְ לַח לְ עֲבו ָֹּדה זָּ ָּרה ,וְ ְ
יק ָּרא ִדילֵיּה ,כְ מָּ ה ִדכְ ִתיב בִ ָּ
יקיָּיא י ִַתיר ִמ ָּ
ְדצַ ִד ַ
וְ כֵיוָּ ן ְדאו ִֹשיט יְ ֵדיּה לָּקֳ בְ לֵי ְדעִ ד ֹו נְבִ יָאהִ ,א ְתיְ יבַ ש יְ ֵדיּהִ ,דכְ ִתיב( ,מלכים א יג) וַ ִתיבַ ש יָּד ֹו וְ גוֹ' .וְ עַ ל ְדפָּ לַח לְ עֲבו ָֹּדה זָּ ָּרה לָּא
ָאתאן עִ ֵמיּה.
יק ָּרא ִדילָּן ,וְ כֻּלְ הּו ָּ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא בָּ עֵ י ִב ָּ
כְ ִתיב ,אֶ לָּא עַ ל ְדאו ִֹשיט יְ ֵדיּה לְ עִ ד ֹו נְבִ יָאה .וְ הַ ְש ָּתא ְ
ישא,
יקא ַק ִד ָּ
יט ִריןְ ,מנַהֲ ִרין כָּל חַ ד וְ חַ ד ִמזִ יהֲ ָּרא ְדזִ יוָּ א ְדעַ ִת ָּ
יקי גְ לִ יפָּ ן בְ עִ ְ
ָאמַ ר ,הָּ א ַרב הַ ְמנּונָּא סָּ בָּ א הָּ כָּא ,וְ סַ חֲ ָּרנֵיּה ע' צַ ִד ֵ
ימין .וְ הּוא ָאתֵ י לְ ִמ ְשמַ ע בְ חֶ ְדוָּ ותָּ אִ ,אלֵין ִמלִ ין ַדאֲ נָּא אֵ ימָּ א .עַ ד ְדהֲ וָּ ה י ִָּתיבָ ,אמַ ר ,הָּ א ִר ִבי פִ נְחָּ ס בֶ ן י ִָּאיר
ְס ִתימָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
ַאת ִקינּו דּוכְ ֵתיּהִ ,אזְ ַדעֲזָּ עּו חַ בְ ַריָּיא ַדהֲ ו ֹו ַתמָּ ן ,וְ ָּקמּו וְ י ְָּתבּו בְ ִשיפּולֵי בֵ יתָּ א .וְ ִרבִ י ֶאלְ עָּ זָּ ר וְ ִר ִבי אַ בָּ אִ ,א ְש ָּתאֲ רּו ַקמֵ יּה
הָּ כָּאְ ,
ַאמ ֵרי ,וַ אֲ נָּא עִ ְמהוֹן .הַ ְש ָּתא ֵאימָּ א אֲ נָּא
(נ''א עמיה) ְד ַרבִ י ִש ְמעוֹןָ .אמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹן ,בְ ִא ָּד ָּרא ִא ְש ֵתכַ ְחנָּא ְדכָּל חַ בְ ַריָּיא הֲ ו ֹו ְ
יתין לְ ִמלּולִ י ,עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין .זַ כָָּאה חּול ִָּקי יוֹמָּ א ֵדין.
בִ לְ חו ָֹּדאי ,וְ כֻּלְ הּו צַ יְ ִ
ירא
שּוקתוָֹּ .כל יו ִֹמין ְד ִא ְת ְקטַ ְרנָּא בְ הַ אי עָּ לְ מָּ א ,בְ חַ ד ְק ִט ָּ
פָּ תַ ח ִרבִ י ִש ְמעוֹן וְ ָאמַ ר( ,שיר השירים ז) אֲ נִי לְ דו ִֹדי וְ עָּ לַי ְת ָּ
ישא ִדילֵיּהָ ,אתּו לְ ִמ ְש ַמע
שּוקתוְֹ .דהּוא וְ כָּל ִסיעָּ תָּ א ַק ִד ָּ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּואּ ,ובְ גִ ין כְָּך הַ ְש ָּתא וְ עָּ לַי ְת ָּ
ִא ְת ְקטַ ְרנָּא בֵ יּה בְ ְ
ימין ,פָּ ִריש וְ ִא ְתפְ ַרש ִמ ֹכלָּא ,וְ לָּא פָּ ִרישְ ,דהָּ א ֹכלָּא בֵ יּה
יקא ַק ִדישָּ אְ ,ס ִתימָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
ּושבָּ חָּ א ְדעַ ִת ָּ
ימיןְ ,
בְ חֶ ְדוָּ הִ ,מלִ ין ְס ִת ִ
ִמ ְת ְדבַ ק ,וְ הּוא ִמ ְת ְדבַ ק בְ ֹכלָּא הּוא ֹכלָּא.
ימיןִ ,א ְת ְת ַקן וְ לָּא ִא ְת ְת ַקןִ .א ְת ְת ַקן ,בְ גִ ין לְ ַקיְ ימָּ א ֹכלָּא .וְ לָּא ִא ְת ְת ַקןְ ,בגִ ין ְדלָּא
יקיןְ ,ס ִתימָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
יקא ְדכָּ ל עַ ִת ִ
עַ ִת ָּ
ְשכִ יחַ .
ּומ ְתפַ ְש ִטין לְ כָּל
ּומ ְתלַהֲ ִטין ,וְ ָאזְ לִ ין ִ
כַד ִא ְת ְת ַקן ,אַ פִ יק ט’ ְנהו ִֹריןְ ,דלַהֲ ִטין ִמנֵיּהִ ,מ ִתּקּונוֹי .וְ ִאינּון ְנהו ִֹרין ִמנֵיּהִ ,מ ְתנַהֲ ִרין ִ
בּוצינָּא ְד ִא ְתפַ ְּׁש ִטין (דמתפשטין) ִמנֵיּה נְ הו ִֹרין לְ כָּ ל עִ יבָּ ר .וְ ִאינּון נְהו ִֹרין ְד ִמ ְתפַ ְּׁש ִטין ,כַד יִ ְק ְרבּון לְ ִמנְ ַדע לוֹן ,לָּא
עִ יבָּ ר .כְ ִ
ימין .וְ לָּא ְשכִ יחַ בַ ר ִאינּון
בּוצינָּא עִ לָָּאהְ ,ס ִתימָּ א ְדכָּ ל ְס ִת ִ
יקא ַק ִדישָּ א( ,הוא) ִ
בּוצינָּא בִ לְ חוֹדוֹי .כְַך הּוא עַ ִת ָּ
ְשכִ יחַ אֶ לָּא ִ
ירן .וְ ִאינּון ִא ְקרּון ְשמָּ א ַק ִדישָּ אּ .ובְ גִ ין כְָּך ֹכלָּא חַ ד.
ּוט ִמ ָּ
נְהו ִֹרין ְד ִמ ְתפָּ ְּׁשטָּ ןְ ,ד ִמ ְתגַלְ יָּיןְ ,
ישא ִא ְתגְ לֵי ְבהּו ,בְ כָּל חַ ד וְ חַ דִ .מּׁשּום ְד ִאינּון
יקא ַק ִד ָּ
ַאמ ֵרי חַ בְ ָּרנָּא בְ ִספְ ֵרי ַק ְדמָּ אֵ יְ ,ד ִאינּון ַד ְרגִ ין ְד ִא ְתבְ ִריאּו ,וְ עַ ִת ָּ
ּומַ ה ְד ְ
ישא .וַ חֲ מֵ ינָּא מַ ה ְדלָּא יְ ַדעְ נָּא הָּ כִ י,
ידנָּא לְ הָּ נֵי ִמלִ ין ְדהָּ א אֲ מֵ ינָּא לוֹן בְ ִא ָּד ָּרא ַק ִד ָּ
יקא ַק ִדישָּ א .לָּאו הַ ְש ָּתא עִ ָּ
ִתּקּונִ ין ְדעַ ִת ָּ
ישא ,וְ כָּל הָּ נֵי זַ ָּכ ֵאי ְקשוֹט ְדָאתּו
ַאס ִה ְידנָּא ַקמֵ י ַמלְ כָּא ַק ִד ָּ
ַאס ִתים בְ לִ בָּ ִאי ִמלָּה .וְ הַ ְּׁש ָּתא אֲ נָּא בִ לְ חו ָֹּדאי ְ
וְ עַ ד הַ ְש ָּתא ְ
לְ ִמ ְשמַ ע ִמלִ ין ִאלֵין.
יקיָּיא ד' ְמָאה
ּומנֵיּה י ְַרתּון צַ ִד ַ
ורא ,לָּאו בֵ יּה ִשירּותָּ א וְ ִסיּומָּ א .קּולְ ְט ָּרא ְד ִק ְטפוֹיִ ,א ְתפְ ָּּׁשט וְ ִא ְתנְ ִהירִ ,
גּולְ גַלְ ָּתא ְד ֵרישָּ א ִחּוָּ ָּ
ורא ,נ ִָּטיף טַ לָּא כָּל יוֹמָּ א ,לְ הַ הּוא זְ עֵ יר ַאנְ פִ ין,
עָּ לְ ִמין ְדכִ סּופִ ין לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י .מֵ הַ אי קּולְ ְט ָּרא ְד ִק ְטפָּ אְ ,ד ִהיא גּולְ גַלְ ָּתא ִחּוָּ ָּ
ֹלהים ִמטַ ל הַ ָּּׁשמַ יִ ם.
לַאֲ תָּ ר ְד ִא ְת ְק ֵרי שָּ מַ יִ םּ ,ובֵ יּה זְ ִמי ִנין מֵ יתַ יָּיא לַאֲ חַ יָּיא לְ זִ ְמנָּא ְדָאתֵ יִ .דכְ ִתיב( ,בראשית כז) וְ יִ ֶתן לְ ָך הָּ אֱ ִ
פּוחין ,נְ ִה ִירין ֵמהַ הּוא ַטלָּא.
פּוחין .וְ כָּל חֲ ַקל ַת ִ
וְ ִא ְתמַ לְ יָּיא ֵרישֵ יּהּ ,ומֵ הַ הּוא זְ עֵ יר אַ פִ ין ,נ ִָּטיף ַלחֲ ַקל ַת ִ
יקא ,לָּא ִא ְתגַלְ יָּיא
יקא ַק ִדישָּ א טָּ ִמיר וְ ָּגנִיז .וְ חָּ כְ ְמתָּ א עִ לָָּאה ְס ִתימָּ ָאה ,בְ הַ הּוא גּולְ גַלְ ָּתא ִמ ְש ְתכַ ח ,וַ ַדאי בְ הַ אי עַ ִת ָּ
הַ אי עַ ִת ָּ
ישא ,בֵ יּה סָּ ִתים ,וְ ִא ְק ֵרי מוֹחָּ א עִ לָָּאה .מוֹחָּ א
יהי ֵר ָּ
אֶ לָּא ֵרישָּ א בִ לְ חוֹדוֹי ,בְ גִ ין ְד ִאיהּו ֵרישָּ א לְ ָּכל ֵרישָּ א .חָּ כְ ְמתָּ א עִ לָָּאהְ ,ד ִא ִ
ְס ִתימָּ א .מוֹחָּ א ְדשָּ כִ יְך וְ שָּ ִקיט .וְ לֵית ְדי ֵַדע לֵיּה ,בַ ר ִאיהּו.
ישין ִא ְתגַלְ פָּ ןָּ ,דא ,לְ ג ֹו ִמן ָּדא .וְ ָּדא ,לְ עֵ ילָּא ִמן ָּדאֵ .רישָּ א חֲ ָּדא ,חָּ כְ ְמתָּ א ְס ִתימָּ ָאהְ ,ד ִא ְתכ ְַסיָּיא ,וְ לָּאו ִמ ְתפַ ְתחָּ א.
ְתלַת ֵר ִ

ישא,
יקא ַק ִד ָּ
ישא עִ לָָּאה ,עַ ִת ָּ
וְ חָּ כְ ְמתָּ א ָּדא ְס ִתימָּ ָאהֵ ,רישָּ א לְ כָּל (רישי) ֵרישֵ יּהִ ,ד ְשַאר חָּ כְ מוֹת( .בראשית קמ''ז ע''א) ֵר ָּ
ישא ָּדאְ ,דלָּא ִא ְת ְדבַ ק
ימיןֵ .רישָּ א ְדכָּל ֵרישָּ אֵ .רישָּ א ְדלָּאו ֵרישָּ א .וְ ֹלא י ַָּדע ,וְ לָּא ִא ְתיְ ַדע ,מַ ה ַדהֲ וֵ י בְ ֵר ָּ
ְס ִתימָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
(לא) בְ חָּ כְ ְמתָּ א ,וְ לָּא בְ סּוכְ לְ תָּ נּו .וְ עַ ל הַ אי ִא ְק ֵרי( ,במדבר כד) בְ ַרח לְ ָך אֶ ל ְמקוֹמֶ ָך( .יחזקאל א) וְ הַ חַ יוֹת ָּרצוֹא וָּ שוֹב.
ִימיןִ ,ממוֹחָּ א ְס ִתימָּ אה נָּפְ ִקין( .תליין)
יקא ַק ִדישָּ א ִא ְק ֵרי ַאיִ ןְ .דבֵ יּה ַתלְ יָּיא ַאיִ ן .וְ כָּ ל ִאינּון שַ עְ ֵרי ,וְ כָּל ִאינּון נ ִ
ּובְ גִ ין כְַך עַ ִת ָּ
וְ כֻּלְ הּו ְשעִ יעִ ין( ,ס''א יתבין) בְ ִשּקּולָּא .וְ לָּא ִא ְתחֲ זֵ י ְק ָּדלָּא.
יקא ַק ִדישָּ א בְ חַ ד הֲ וֵ יֹ .כלָּא בְ חֵ ידּו ,וְ לָּא שַ נְ יָּא מֵ ַרחֲ מֵ י לְ עָּ לְ ִמיןִ .ב ְתלַת ע ֲַשר ְמכִ ילָּן ְד ַרחֲ ִמין
ֹכלָּא הּוא ,בְ גִ ין ְדהַ אי עַ ִת ָּ
יקאָּ ,כלִ יל לוֹן ,וְ ָּשלִ יט (לון) עַ ל
ַארבַ ע .וְ הּוא עַ ִת ָּ
ַארבַ ע ְ
ִא ְש ְתכַח .בְ גִ ין ְדהַ אי חָּ כְ ְמתָּ א ְס ִתימָּ ָאה ְדבֵ יּהִ ,מ ְתפְ ַרש ְתלַת זִ ְמנִין לְ ְ
ֹכלָּא.
יקיָּיא לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ יִ ,דכְ ִתיב (משלי ד)
ָארחָּ א ִד ְנ ִה ִירין בֵ יּה צַ ִד ַ
ָארחָּ א ְדנ ִָּהיר בְ פַ לְ גּותָּ א ְדשַ עְ ֵרי ְדנַפְ ֵקי ִממוֹחָּ א ,הּוא ְ
חַ ד ְ
ָאר ִחין,
ָארחָּ א ִמ ְתנַהֲ ִרין ָּכל ְשַאר ְ
יקים כְ אוֹר נ ֹוגַּה וְ גוֹ' .וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב( ,ישעיה נח) ָאז ִת ְתעַ נַג עַ ל יְ יָּ'ּ .ומֵ הַ אי ְ
וְ א ַֹרח צַ ִד ִ
ְד ַתלְ יָּין בִ זְ עֵ יר ַאנְ פִ ין.
יקא סָּ בָּ א ְדסָּ בִ ין ,כִ ְת ָּרא עִ לָָּאה ,לְ עֵ ילָּאְ .ד ִמ ְתעַ ְט ִרין בֵ יּה כָּל עִ ְט ִרין ,וְ כִ ְת ִריןִ ,מ ְתנַהֲ ִרין .וְ כָּל ְשַאר בו ִֹצינִ ין ִמנֵיּה
הַ אי עַ ִת ָּ
ירא ְדלָּא ִא ְתיְ ַדע( .וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין ומתנהרין)
בּוצינָּא עִ לָָּאהְ ,ט ִמ ָּ
ִמ ְתלַהֲ ִטין (ומתנהרן) .וְ הּוא ,הּוא ִ
(רצ''ב ע''ב)
יקא
ּובגִ ין ְדעַ ִת ָּ
ישא עִ לָָּאה ,לְ עֵ ילָּא לְ עֵ ילָּאְ .
ישיןּ ,וכְ לִ ילָּן בְ חַ ד ֵרישָּ א .וְ הַ הּוא (נ''א והוא) ֵר ָּ
יקא ִא ְש ְתכַ ח בִ ְתלַת ֵר ִ
הַ אי עַ ִת ָּ
יקא ִא ְת ְר ִשים בִ ְת ֵרין .כְ ָּללָּא
בּוצי ִנין ְדנַהֲ ִרין ִמנֵיּה ,כְ לִ ילָּן בִ ְתלַת .עוֹד ,עַ ִת ָּ
ַק ִדישָּ א ִא ְת ְר ִשים בִ ְתלַת ,אּוף הָּ כִ י כָּל ְשַאר ִ
יקא בִ ְת ֵרין .הּוא כִ ְת ָּרא עִ לָָּאה ְדכָּל עִ ל ִָּאיןֵ ,רישָּ א ְדכָּ ל ֵרישֵ י .וְ הַ הּוא ַדהֲ וֵ י לְ עֵ ילָּא ִמן ָּדאְ ,דלָּא ִא ְתיְ ַדע .כְַך כָּל ְשַאר
ְדעַ ִת ָּ
בּוצינִ ין,
ַאס ִתים בְ חַ ד ,וְ הּוא חַ ד ,וְ ֹכלָּא הּוא חַ דַ .כְך כָּל ְשַאר ִ
יקא ַק ִדישָּ א ִא ְת ְר ִשים וְ ְ
ימין בִ ְת ֵרין .עוֹד עַ ִת ָּ
בּוצינִ יןְ ,ס ִת ִ
ִ
ּומ ְתהַ ְד ִרין בְ חַ ד ,וְ ִאינּון חַ ד.
ִמ ְת ַק ְד ִשיןִ ,מ ְת ַק ְּׁש ִריןִ ,
טּורנָּא בְ ִסימָּ א,
יקא ַק ִדישָּ אָּ ,רצוֹן ִא ְק ֵריְ ,דהָּ א ֵרישָּ א עִ לָָּאה ָּדא סָּ ִתים לְ עֵ ילָּאְ ,דלָּא ִא ְתיְ ַדע פָּ ִשיט חַ ד ְ
ִמ ְצחָּ א ְד ִא ְתגְ לֵי בְ עַ ִת ָּ
בּוסיטָּ א (ס''א
יָָּאהְ ,ד ִא ְתכְ לִ יל בְ ִמ ְצחָּ אּ .ובְ גִ ין ְד ִאיהּו (נ''א דההוא) ַרעֲוָּ א ְדכָּל ַרעֲוִ יןִ ,א ְת ְת ַקן בְ ִמ ְצחָּ א ,וְ ִא ְתגַלְ יָּיא בְ ִ
אתגליף בפסיטא) ,הַ אי ִמ ְצחָּ א ִא ְק ֵרי ָּרצוֹן.
ּומ ְתנַהֲ ִרין ַאנְפוֹי ִדזְ עֵ יר
וְ כַד ָּרצוֹן ָּדא ִא ְתגַלְ יָּיאַ ,רעֲוָּ א ְד ַרעֲוִ ין ִא ְש ְתכַח בְ כֻּלְ הּו עָּ לְ ִמין ,וְ כָּל ְצלו ִֹתין ִדלְ ַת ָּתא ִמ ְת ַקבְ לִ יןִ ,
ַאנְפִ ין ,וְ ֹכלָּא בְ ַרחֲ מֵ י ִא ְש ְתכַח ,וְ כָּל ִדי ִנין ִא ְתטַ ְמ ָּרן וְ ִא ְתכַ פְ יָּין.
ידן ְדכָּ ל ִדי ִנין ִמ ְתעָּ ִריןִ ,א ְתגַלְ יָּיא הַ אי ִמ ְצחָּ א ,וְ ִא ְת ַכפְ יָּין כָּ ל ִדינִ ין ,וְ ִא ְש ְתכָּ חּו
בְ שַ בְ תָּ א בְ שַ עֲתָּ א ִד ְצלוֹתָּ א ְד ִמנְחָּ הְ ,דהּוא עִ ָּ
ֵיהנָּם ִא ְש ְת ַקע (ס''א
ַרחֲ ִמין בְ כֻּלְ הּו עָּ לְ ִמיןּ .ובְ גִ ין כָּ ְך ִא ְש ְתכַח שַ בָּ ת בְ לָּא ִדינָּא ,לָּא לְ עֵ ילָּא וְ לָּא לְ תַ ָּתא .וַ אֲ פִ ילּו אֶ ָּּׁשא ְדג ִ
יחין חַ יָּיבַ יָּא .וְ עַ ל ָּדא ִאתוֹסַ ף נ ְִש ְמתָּ א ְדחֵ דּו בְ שַ בְ תָּ א.
ַאת ֵריּה ,וְ נַיְ ִ
אשתכך) בְ ְ
ימנּותָּ א ,בֵ יּה ִא ְש ְתכַחּ ,ובָּ עֵ י בַ ר נָּש
ימנּותָּ א ,וְ כָּל כְ ָּללָּא ִד ְמהֵ ְ
עּודתֵ י ְדשַ בְ תָּ אְ ,דהָּ א כָּל ְמהֵ ְ
ּובָּ עֵ י בַ ר נָּש לְ מֶ ְח ֵדי בִ ְתלַת ְס ָּ
חדי בְ הּו.
ימנּותָּ אּ ,ולְ מֵ ֵ
עּודתֵ י ִד ְמהֵ ְ
לְ סַ ְד ָּרא פָּ תו ָֹּראּ ,ולְ מֵ יכַל ְתלַת ְס ָּ
עּודתֵ יּ ,ובְ גִ ינֵיהוֹן לָּא ִא ְצ ְט ִריכְ נָּא
ַאסהַ ְדנָּא עָּ לַי לְ כָּל ִאלֵין ְדהָּ כָּאְ ,דהָּ א ִמן יוֹמָּ אי לָּא בָּ ִטילְ נָּא ִאלֵין ג' ְס ָּ
ָאמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹןְ ,
ֵימ ָּתא.
ימנּותָּ א ְשל ָּ
לְ תַ עֲנִ יתָּ א בְ שַ בְ תָּ א .וַ אֲ פִ ילּו בְ יוֹמֵ י ַאחֲ ִרינֵי לָּא ִא ְצ ְט ִריכְ נָּא ,כָּ ל שֶ כֵן בְ שַ בְ תָּ אְ .דמַ אן ְדזָּ כֵי ְבהּו ,זָּ כֵי לִ ְמהֵ ְ
ימין.
ישאְ ,ס ִתימָּ א ְד ָּכל ְס ִת ִ
יקא ַק ִד ָּ
עּודתָּ א ְדעַ ִת ָּ
עּודתָּ א ְדמַ לְ כָּא ַק ִדישָּ א .וְ חַ דְ ,ס ָּ
עּודתָּ א ְדמַ ְטר ֹונִיתָּ א .וְ חַ דְ ,ס ָּ
חַ דְ ,ס ָּ
ּובְ הַ הּוא עָּ לְ מָּ א יִ זְ כֵ י בְ הּו לְ ִאלֵין .הַ אי ָּרצוֹן כַד ִא ְתגַלְ יָּיאָּ ,כל ִדי ִנין ִא ְת ַכפְ יָּין ִמּׁשּולְ ְשלֵיהוֹן.
יקא ַק ִדישָּ א ִא ְת ְת ַקן בְ ִתּקּונָּא חַ ד ,כְ ָּללָּא ְדכָּ ל ִתּקּו ִנין .וְ ִהיא חָּ כְ מָּ ה עִ לָָּאהְ ,ס ִתימָּ ָאה .כְ ָּללָּא ְדכָּ ל ְשָאר ,וְ הַ אי
ִתּקּונָּא ְדעַ ִת ָּ
יקא ַק ִדישָּ א .וְ הַ אי מוֹחָּ א ִא ְתפְ ַשט לְ כָּל עִ יבָּ רִ ,מנֵיּה ִא ְתפְ ַשט עֵ ֶדן ַאחֲ ָּרא.
ִא ְק ֵרי עֵ ֶדן עִ לָָּאה ְס ִתימָּ א .וְ הּוא מוֹחָּ א ְדעַ ִת ָּ
ּומֵ הַ אי עֵ ֶדן ִא ְתגְ לַף.
טּורנָּא (ס''א גוונא)ְ ,דהֲ וָּ ה ִמ ְת ַת ָּּקן לְ ִא ְתנַהֲ ָּרא ,בָּ ַטש
יקא ְדלָּא ִא ְתיְ ַדע ,כַד פָּ ִשיט חַ ד ְ
ישא ְדעַ ִת ָּ
וְ הַ הּוא ֵרישָּ א ְס ִתימָּ א ִדבְ ֵר ָּ
ַאר ִשים כְ בו ִֹסיטָּ א ָּדא ,בְ הַ אי ִמ ְצחָּ א .וְ ִא ְת ְר ִשים בֵ יּה
בְ הַ אי מוֹחָּ א (נ''א מצחא) ,וְ ִא ְתגְ לַף ,וְ ִא ְתנ ְִהיר בְ כַמָּ ה נ ְִה ִירין ,וְ אַ פִ יק וְ ְ
יקנָּא ,וְ ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד עִ לָָּאה .וְ ָּדא
יקנָּא ,עַ ד הַ הּוא אֲ תָּ ר ְד ִמ ְתי ְַּׁשבָּ א בְ ִד ְ
חַ ד נְ הו ָֹּראְ ,ד ִא ְק ֵרי ָּרצוֹן .וְ הַ אי ָּרצוֹן ִא ְתפְ שַ ט לְ תַ ָּתא בְ ִד ְ
ּומ ְת ַכפְ יָּין.
ארי ְד ִדינָּא ִ
ִאיהּו נ ֹוצֵ ר חֶ סֶ דּ .ובְ הַ אי ָּרצוֹן כַד ִא ְתגַלְ יָּיאִ ,מ ְס ַתכְ לִ ין מָּ ֵ
ישן
ירא ,וְ לָּא נ ִָּאיםִ .דכְ ִתיב( ,תהלים קכא) ֹלא יָּנּום וְ ֹלא יִ ָּ
ישאְ ,ת ֵרין בְ חַ ד ְש ִקילָּןְ .דאַ ְשגְ ִחין ָּת ִד ָּ
יקא ַק ִד ָּ
עֵ ינוֹי ְד ֵרישָּ א ְדעַ ִת ָּ
ישא ,בְ גִ ין ַכְך לָּא ִאית לֵיּה גְ בִ י ִנין עַ ל עֵ ינָּא ,וְ לָּא כְ סּותָּ א.
שוֹמֵ ר יִ ְש ָּראֵ ל ,יִ ְש ָּראֵ ל ַק ִד ָּ
ורא חֲ ָּדא ִמ ְס ַת ְחיָּין עַ יְ נִין ִדזְ עֵ יר ַא ְנפִ יןִ ,דכְ ִתיב( ,שיר
הַ הּוא מוֹחָּ א ִא ְתגְ לִ יף וְ נ ִָּהר בִ ְתלַת ִחּוָּ ִורין ְדעֵ ילָּא (נ''א דעינא) ,בְ ִחּוָּ ָּ
ּושַאר ִחּוָּ ִורין ִא ְס ַת ְחיָּין וְ נַהֲ ִרין לִ ְשַאר בו ִֹצינִ ין.
ורא ַק ְדמָּ ָאהְ .
השירים ה) רוֹחֲ צוֹת בֶ חָּ לָּבְ .דהּוא (נ''א בההוא) ִחּוָּ ָּ
מוֹחָּ א ִא ְק ֵרי ְנבִ יעָּ א ְדבִ ְר ָּכתָּ א ,נְבִ יעָּ א ְדכָּל בִ ְר ָּכאן ִמנֵיּה ִא ְש ְתכָּחּוּ .ובְ גִ ין ְדהַ אי מוֹחָּ א ל ִָּהיט בְ ג' ִחּוָּ ִורין ְדעֵ ינָּא ,בְ עֵ ינָּא ָּתלָּא
בֵ יּה בִ ְרכָּתָּ אִ ,דכְ ִתיב( ,משלי כב) טוֹב עַ יִ ן הּוא יְ בו ָֹּרְךְ ,דהָּ א בְ מוֹחָּ א ַתלְ יָּין ִחּוָּ ורּו ְדעֵ ינָּא .הַ אי עֵ ינָּא ַכד אַ ְשגַח בִ זְ עֵ יר ַאנְ פִ ין,
(עלמין) (ס''א אתנהרן אנפין כלהו בחדו) ַאנְהַ ָּרן כֻּלְ הּו בְ חֵ דּו .עֵ ינָּא ָּדא ,הּוא ֹכלָּא יְ ִמינָּא ,לֵית בֵ יּה ְשמָּ אלָּא .עַ יְ ינִ ין ְדתַ ָּתא,
ּושמָּ אלָּאְ ,ת ֵרי ,בִ ְת ֵרי גַוְ ונִ ין.
יְ ִמינָּא ְ
יקא
בִ ְצנִיעּותָּ א ְד ִספְ ָּרא אוֹלִ יפְ נָּאְ ,דהָּ א י' עִ לָָּאה ,י' ַת ָּתָאה .ה' עִ לָָּאה ,ה' ַת ָּתָאה .ו' עִ לָָּאה ,ו' ַת ָּתָאה .כָּל ִאלֵין עִ ל ִָּאין ,בְ עַ ִת ָּ
יקא ִא ְתכַ ְסיָּיא
ישא ַתלְ יָּיןְ .דהָּ א ְשמָּ א ְדעַ ִת ָּ
יקא ַק ִד ָּ
ַתלְ יָּיןַ .ת ָּת ִאין ,בִ זְ עֵ יר ַאנְ פִ ין ִאינּון .לָּאו ַתלְ יָּין ,אֶ לָּא ִאינּון מַ מָּ שּ .ובְ עַ ִת ָּ
יקא .בְ גִ ין ְדיִ ְת ַקיְ ימּון ִאינּון ִדלְ ַת ָּתאְ .ד ִאי לָּאו הָּ כִ י לָּא יִ ְת ַקיְ ימּון.
ַאתוָּ ון ְדתַ לְ יָּין בְ עַ ִת ָּ
ִמ ֹכלָּא ,וְ לָּא ִא ְש ְתכַח .אֲ בָּ ל ִאלֵין ְ
ישאְ ,ס ִתימָּ א ְד ֹכלָּא .וְ הַ הּוא (אתגלייא בגיניה
יקא ַק ִד ָּ
ּובְ גִ ין כְַךְ ,שמָּ א ַק ִדישָּ א סָּ ִתים וְ גַלְ יָּיא .הַ הּוא ְדסָּ ִתים לָּקֳ בְ לֵיּה ְדעַ ִת ָּ
דתלייא) (ס''א דאתגלי בגיניה דההוא דאתגלייא) (דתלייא) בִ זְ עֵ יר אַ פִ יןּ .ובְ גִ ין כְַך ,כָּל בִ ְרכָּאן בַ עְ יָּין סָּ ִתים וְ גַלְ יָּיאִ .אלֵין
ַאתוָּ ון ְס ִתימָּ ן ְדתַ לְ יָּין (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))
נּוקבָּ א ְדפַ ְר ַד ְש ָּקא,
נּוקבָּ א ְדפַ ְר ַד ְש ָּקא ְדבֵ יּה ,נ ִָּשיב רּוחָּ א ְדחַ יֵי לִ זְ עֵ יר אַ פִ יןּ .ובְ הַ אי חוֹטָּ מָּ אְ ,ב ְ
חוֹטָּ מָּ א ,בְ הַ אי חוֹטָּ מָּ א ,בְ ְ

ַתלְ יָּיא ה' ,לְ ַקיְ ימָּ א ה' ַאחֲ ָּרא ִדלְ תַ ָּתא .וְ ָּדא רּוחָּ א נָּפִ יק ִממוֹחָּ א ְס ִתימָּ אה ,וְ ִא ְק ֵרי רּוחָּ א ְדחַ יֵיּ .ובְ הַ אי רּוחָּ א ,זְ ִמינִ ין לְ ִמנְ ַדע
חָּ כְ ְמתָּ א ,בְ זִ ְמנָּא ְדמַ לְ כָּא ְמ ִשיחָּ אִ .דכְ ִתיב( ,ישעיה יא) וְ נָּחָּ ה עָּ לָּיו רּוחַ יְ ָּי' רּוחַ חָּ כְ מָּ ה ּובִ ינָּה וְ גוֹ' .הַ אי חו ָֹּטמָּ א ,חַ יִ ין ִמכָּ ל
ַאסוָּ ותָּ א .בְ חוֹטָּ מָּ א ִדזְ עֵ יר ַאנְפִ ין (כמה דאוקימנא) כְ ִתיב( ,שמואל ב כב) עָּ לָּה עָּ ָּשן ְבאַ פ ֹו
ִס ְט ִרין ,חֵ דּו ְשלֵימָּ א .נַחַ ת רּוחַ ְ .
ּות ִהל ִָּתי אֶ חטָּ ם לְָּך.
וְ גוֹ' .וְ הָּ כָּא כְ ִתיב (ישעיה מח) ְ
ּובְ ִספְ ָּרא ְדַאג ְַד ָּתאְ ,דבֵ י ַרב יֵיבָּ א סָּ בָּ א ,או ִֹקים ,ה' בְ פּומָּ א ,וְ הָּ כָּא לָּא ִמ ְת ַקיְ ימָּ א הָּ כִ י ,וְ לָּא ִא ְצטָּ ְרפָּ א (ס''א אצטריכנא)ַ ,אף
עַ ל גַב ִדבְ חַ ד סַ לְ ָּקא ,אֶ לָּא בְ הֵ ' ִדינָּא ַתלְ יָּא ,וְ ִדינָּא בְ חוֹטָּ מָּ א ַתלְ יָּאִ ,דכְ ִתיב עָּ לָּה עָּ ָּשן ְבאַ פ ֹו .וְ ִאי ֵתימָּ א ,הָּ א כְ ִתיב וְ אֵ ש ִמפִ יו
תֹאכֵל .עִ ָּּק ָּרא ְדרּוגְ זָּ א בְ חוֹטָּ מָּ א ַתלְ יָּא.
יקא ַק ִדישָּ א ,בְ מוֹחָּ א שָּ ִקיט וְ סָּ ִתים ִמ ְת ַת ְּקנָּן .וְ כָּ ל ִתּקּו ִנין ִדזְ עֵ יר ַא ְנפִ ין ,בְ חָּ כְ מָּ ה ַת ָּתָאה ִמ ְת ַת ְּקנָּןִ .דכְ ִתיב,
כָּל ִתּקּונִין ְדעַ ִת ָּ
(תהלים קד) ֻּכלָּם בְ חָּ כְ מָּ ה עָּ ִשיתָּ  ,וְ ה' כְ ָּללָּא ְד ֹכלָּא וַ ַדאי .מַ ה בֵ ין ה' לְ ה' .ה' ְדהָּ כָּאִ ,דינָּא ִא ְתעַ ר ִמנָּּהְּ .ודהָּ כָּ א ַרחֲ מֵ י ג ֹו
ַרחֲ מֵ י.
יקנָּא ,מַ זָּ לָּא י ִַּקירּותָּ א (נ''א מהאי מזלא
יקא ַק ִדישָּ אַ ,תלְ יָּא כָּל יְ ִּקירּו ְד ֹכלָּא .מַ זָּ לָּא ְד ֹכלָּא ִא ְק ֵרי .מֵ הַ אי ִד ְ
יקנָּא ְדעַ ִת ָּ
בְ ִד ְ
יחין לְ הַ הּוא מַ זָּ לָּא .בְ הַ אי מַ זָּ לָּא ַתלְ יָּיא חַ יֵי ְד ֹכלָּא,
יקירא) (ממזלא יקירא) ְדכָּל י ִַּק ִירין ,מַ זָּ לֵי עִ לָּאֵ י וְ תַ ָּתאֵ י .כֻּלְ הּו מַ ְשגִ ִ
ַארעָּ א .גִ ְש ִמין ְד ַרעֲוָּ א .בְ הַ אי מַ זָּ לָּא ,אַ ְשגָּחּותָּ א ְד ֹכלָּא .בְ הַ אי מַ זָּ לָּא ַתלְ יָּין כָּל
ְמז ֹונֵי ְד ֹכלָּא .בְ הַ אי מַ זָּ לָּא ַתלְ יָּין ְשמַ יָּא וְ ְ
חַ יָּילִ ין עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין.
ירא ָּדא .וְ כֻּלְ הּו נָּפְ ִקין לִ זְ עֵ יר ַאנְ פִ ין .לָּא ֵתימָּ א כֻּלְ הּו,
יקנָּא ְדמַ זָּ לָּא י ִַּק ָּ
ְתלַת עֲשַ ר ְנבִ יעִ יןְ ,ד ִמ ְשחָּ א ִד ְרבּותָּ א טָּ בָּ אַ ,תלְ יָּין בְ ִד ְ
דּושי
בּורא .כָּ ל ִק ֵ
אֶ לָּא ִת ְשעָּ ה ִמנַיְ יהּוִ ,מ ְש ַתכְ חָּ ן בִ זְ עֵ יר ַאנְפִ ין ,לְ ַאכְ פְ יָּיא ִדינִ ין( .וכד) הַ אי מַ זָּ לָּאַ ,תלְ יָּיא בְ ִשּקּולָּא עַ ד טַ ָּ
ישיןְ ,דלָּא ִא ְתיְ ַדע ,וְ לָּא
ישא ְדכָּל ֵר ִ
קּוט ָּרא עִ לָָּאה .הַ הּוא ֵר ָּ
דּושין ִד ְקדּוּׁשָּ א בֵ יּה ַתלְ יָּין .בְ הַ אי מַ זָּ לָּא ,פָּ ִשיט פְ ִשיטּותָּ א ְד ְ
ִק ִ
ִא ְש ְתמו ַֹדע ,וְ לָּא י ְַדעִ ין עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין .בְ גִ ין כְַך ֹכלָּא בְ הַ אי מַ זָּ לָּא ַתלְ יָּיא.
ירּותא,
ּומ ְש ַתכְ ִחין בֵ יּהּ .ובְ גִ ין כְַך ,כָּל יְ ִקירּו ְדי ִַק ָּ
ישין ַדאֲ מֵ ינָּאִ ,מ ְתפַ ְּׁשטָּ ן .וְ כֻּלְ הּו ִמ ְתחַ בְ ָּרן בְ הַ אי מַ זָּ לָּאִ ,
יקנָּא ָּדא ,ג' ֵר ִ
בְ ִד ְ
ּומ ְתחַ בְ ָּרן בְ הַ אי מַ זָּ לָּא ,וְ תַ לְ יָּין בֵ יּה,
יקנָּאִ ,
יקא ,כּולְ הּו ַתלְ יָּין בְ הַ אי ִד ְ
ַאתוָּ ון ְדתַ לְ יָּין בְ הַ אי עַ ִת ָּ
בְ הַ אי מַ זָּ לָּא ַתלְ יָּיא .כָּל ִאלֵין ְ
ּובגִ ין כְַך ָאמַ ר מ ֶֹשה כַד
ימין ִאלֵין ַאחֲ ָּרנִ יןְ .
יקא ,לָּא ַקיְ ִ
ַאתוָּ ון בְ עַ ִת ָּ
ַאתוָּ ון ַאחֲ ָּרנִ יןְ .ד ִאלְ מָּ לֵי לָּא ְסלִ יק ִאלֵין ְ
לְ ַקיְ ימָּ א ְ
כַספֵ י עִ ל ֵָּאי
ימנָּא (זימני)ּ ,ופָּ ִסיק טַ עֲמָּ א בְ גַּוַ ויְ יהּוְ .דהָּ א בְ מַ זָּ לָּא ַתלְ יָּיא ֹכלָּא .מֵ הַ אי מַ זָּ לָּאִ ,מ ְת ְ
ִא ְצ ְט ִריְך ,יְ יָּ' יְ יָּ'ְ ,ת ֵרי זִ ְ
ּומ ְת ַכפְ יָּין ַקמֵ יּה .זַ כָּ ָאה חּול ֵָּקיּה מַ אן ְדזָּ כֵ י לְ הַ אי.
וְ תַ ָּתאֵ יִ ,
ישא עִ לָָּאה לְ כָּ ל עִ ל ִָּאין ,לָּא ִא ְדכַ ר ,בַ ר
ַאדכַר ,וְ לָּא ִא ְש ְתכַחּ .ובְ גִ ין ְד ִאיהּו ֵר ָּ
ימין ,לָּא ְ
יקא ַק ִדישָּ אְ ,ס ִתימָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
הַ אי עַ ִת ָּ
ֵרישָּ א חֲ ָּדא ,בְ לָּא גּופָּ א ,לְ ַקיְ ימָּ א ֹכלָּא.
וְ הַ אי (נ''א דכל סתימין (ס''א בגין דאיהו) רישא (עלאה) עלאין לכל עלאין ,לא אדכר ,אלא רישא חדא ,בלא גופא,
ימאה ְד ֹכלָּאְ ,ד ִא ְתפְ ַשט וְ ִא ְת ָּת ַּקן ֹכלָּא
לקיימא כלא .והוא) טָּ ִמיר וְ סָּ ִתים וְ ָּגנִיז ִמ ֹכלָּאִ ,תּקּונוֹי ִא ְת ָּת ְּקנָּן ,בְ הַ הּוא מוֹחָּ א ְס ִת ָּ
ורא ָּדא בִ נְ ִהירּו ָּדא,
וְ נָּפִ יק חֶ סֶ ד עִ לָָּאה ,וְ חֶ סֶ ד עִ לָָּאה ִא ְתפָּ שַ ט וְ ִא ָּת ַקן וְ ִא ְתכְ לִ יל ֹכלָּא בְ מוֹחָּ א ְס ִתימָּ אה ָּדא .כַד ִא ְת ְת ַקן ִחּוָּ ָּ
ּות ֵרין ְש ִבילִ ין .כַד
ירא מוֹחָּ א ַאחֲ ָּראְ ,ד ִא ְתפְ ַשט וְ נ ִָּהיר לִ ְתל ִָּתין ְ
בָּ טַ ש מַ אן ְדבָּ טַ ש ,בְ הַ אי מוֹחָּ א וְ ִא ְתנְ ִהיר ,וְ תַ לְ יָּיא ִממַ זָּ לָּא י ִַּק ָּ
ישין ,וְ חַ ד ְד ָּכלִ יל לוֹןּ .ובְ ַמזָּ לָּא ַתלְ יָּין ,וְ ִא ְתכְ לִ ילָּן בֵ יּה.
ישין עִ ל ִָּאיןְ ,ת ֵרין ֵר ִ
יראִ .א ְת ְנ ִהירּו ג' ֵר ִ
נְהיר נ ִָּהיר ִממַ זָּ לָּא י ִַּק ָּ
ִא ְת ִ
ישין
ישא ְתלַת ֵר ִ
יקא ַק ִד ָּ
יקנָּאְ ,ד ִאיהּו מַ זָּ לָּא ְס ִתימָּ ָאה .וְ ִאינּון ִמ ְת ָּת ְקנָּן (ביה) ,כְ מָּ ה ְדעַ ִת ָּ
ארי לְ ִא ְתגַלְ יָּיא י ִָּקירּו ְד ִד ְ
ִמכָּאן שָּ ֵ
ישיןְ ,ת ֵרין ִמ ְת ֵרין ִס ְט ִרין ,וְ חַ ד ְדכָּ לִ יל
ישין .וְ כַד ִא ְתנָּהֲ ָּרןַ ,תלְ יָּין כֻּלְ הּו ָּדא בְ ָּדא בִ ְתלַת ֵר ִ
ִמ ְתעַ ְט ִרין בֵ יּה ,הָּ כִ י ֹכלָּא בִ ְתלַת ֵר ִ
לוֹן.
יקא ַק ִדישָּ א.
וְ ִאי ֵתימָּ א ,מַ אן עַ ִת ָּ
ישין בֵ יּה כְ לִ ילָּן (ס''א
ּות ֵרין ֵר ִ
ָּתא חֲ זֵ י ,לְ עֵ ילָּא לְ עֵ ילָּאִ ,אית ְדלָּא ִא ְתיְ ַדע ,וְ לָּא ִא ְש ְתמו ַֹדע ,וְ לָּא ִא ְת ְר ִשים ,וְ הּוא ָּכלִ יל ֹכלָּאְ ,
חּושבָּ ן אֶ לָּא בִ ְרעּותָּ א ְדלִ בָּ א ,עַ ל ָּדא
תליין)ּ .וכְ ֵדין ֹכלָּא (חדא) הָּ כִ י ִא ְת ְת ַקן .וְ הַ הּוא לָּאו בְ ִמנְ יָּינָּא ,וְ לָּא בִ כְ ָּללָּא וְ לָּא בְ ְ
ִא ְתמַ ר( ,תהלים לט) ָאמַ ְר ִתי אֶ ְש ְמ ָּרה ְד ָּרכַי מֵ חֲ טֹא בִ לְ ש ֹונִי.
ּות ֵרין עִ יבָּ ר.
יקא ַק ִדישָּ אְ ,ד ִא ְת ְנ ִהיר ִממַ זָּ לָּא ,הּוא ְנ ִהירּו ְדחָּ כְ ְמתָּ אְ ,ד ִא ְתפְ ַשט לִ ְתל ִָּתין ְ
אֲ תָּ ר ְדשֵ ירּותָּ א ִא ְש ְתכַח ,מֵ עַ ִת ָּ
יקא ַק ִדישָּ א נ ִָּהיר בְ ַק ְד ִמיתָּ א (ס''א בחכמתא)ָּ ,דא ִהיא.
וְ נָּפְ ָּקא מֵ הַ הּוא מוֹחָּ א ְס ִתימָּ אהִ ,מ ְנ ִהירּו ְדבֵ יּהּ .ומַ ה ְדעַ ִת ָּ
ישין ,וְ ֵרישָּ א חֲ ָּדא ָּכלִ יל לוֹן .וְ ִאלֵין ְתלַת ִמ ְתפַ ְּׁשטָּ ן לִ זְ עֵ יר ַאנְ פִ ין,
וְ שֵ ירּותָּ א ִממָּ ה ְד ִא ְתגַלְ ָּייא (הוי) ,וְ ִא ְתעָּ בִ יד לִ ְתלַת ֵר ִ
ּומֵ ִאלֵין נַהֲ ִרין ֹכלָּא.
ישא ִדזְ עֵ יר ַאנְ פִ ין ,וְ ִא ְתעָּ ִביד
ִא ְתגְ לִ יף הַ אי חָּ כְ ְמתָּ א ,וְ אַ פִ יק חַ ד נַהֲ ָּראְ ,דנָּגִ יד וְ נָּפִ יק לְ אַ ְש ָּקָאה גִ ְנ ָּתא וְ עָּ יִ יל (נ''א ועיילן) בְ ֵר ָּ
ּומ ַתמָּ ן ִא ְת ְמ ִשיְך וְ נָּגִ יד בְ כָּל גּופָּ א ,וְ אַ ְש ֵקי כָּ ל ִאינּון ְנ ִטיעָּ אן .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,בראשית ב) וְ נָּהָּ ר יוֹצֵ א מֵ עֵ ֶדן
חַ ד מוֹחָּ א ִ
לְ הַ ְשקוֹת אֶ ת הַ גָּן וְ גוֹ'.
נְהירּו
תּו ִא ְתגְ לִ יף הַ אי חָּ כְ ְמתָּ א ,וְ ִא ְת ְמשַ ְך וְ עָּ יִ יל בְ ֵרישָּ א ִדזְ עֵ יר ַאנְפִ ין ,וְ ִא ְתעָּ בִ יד מוֹחָּ א ַאחֲ ָּרא (ההוא אחרא) .הַ הּוא ִ
יראִ ,דכְ ִתיב( ,משלי ג) בְ ַדעְ ת ֹו ְתהוֹמוֹת
יקא ְדבֵ ָּ
ְד ִא ְתמַ ְּׁשכָּא ִמנֵיּה ִאלֵין ְת ֵרין ְמ ִשיכָּן ִא ְתגְ לִ יפּוִ ,מ ְתחַ בְ ָּרן בְ חַ ד ֵרישָּ א ְדעָּ ִמ ָּ
ּומ ַתמָּ ן ִא ְת ְמ ִשיְך וְ עָּ יִ יל לְ ג ֹו גּופָּ אּ ,ומַ לְ יָּיא כָּ ל ִאינּון ִא ָּד ִרין
נִבְ ָּקעּו .וְ עָּ יִ יל בְ ֵרישָּ א ִדזְ עֵ יר ַאנְפִ ין ,וְ ִא ְתעָּ בִ יד מוֹחָּ א ַאחֲ ָּראִ ,
וְ ַאכְ סַ ְד ִרין ְדגּופָּ א .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,משלי כד) ּובְ ַדעַ ת חֲ ָּד ִרים יִ מָּ לְ אּו.
וְ ִאלֵין נַהֲ ִריןִ ,מ ְנ ִהירּו ְדהַ הּוא מוֹחָּ א עִ לָָּאה ְס ִתימָּ ָאהְ ,דנ ִָּהיר בְ מַ זָּ לָּא (עתיקא קדישא) .וְ ֹכלָּא ָּדא בְ ָּדא ַתלְ יָּין .וְ ִא ְת ְק ַשר ָּדא
יקא ,וְ לָּא ִא ְתפְ ַרש ִמנֵיּה כְ לּוםִ .אלֵין ְתלַת נְ הו ִֹרין ,נְ ִה ִרין לִ ְתלַת
בְ ָּדא ,וְ ָּדא בְ ָּדא ,עַ ד ְדיִ ְש ְתמו ָֹּדע ְד ֹכלָּא חַ ד ,וְ ֹכ ָּלא הּוא עַ ִת ָּ
יקאַ ,רעֲוָּ וא ְד ַרעֲוָּ וןֹ ,כלָּא ָּנ ִהיר
ַאחֲ ָּרנִ יןְ ,ד ִא ְקרּון אֲ בָּ הָּ ן .וְ ִאלֵין נַהֲ ִרין לִ בְ ִנין .וְ ֹכלָּא נ ִָּהיר מֵ אֲ תָּ ר חַ ד .כַד ִא ְתגַלְ יָּיא הַ אי עַ ִת ָּ
וְ ֹכלָּא ִא ְש ְת ַכח בְ חֵ דּו ְשלֵימָּ תָּ א.
יקא
ירּותאִ .דבְ עַ ִת ָּ
ימיןּ .ומֵ הַ אי עֵ ֶדןִ ,א ְק ֵרי ֵש ָּ
הַ אי חָּ כְ ְמתָּ א ִא ְק ֵרי עֵ ֶדן ,וְ הַ אי עֵ ֶדן ִא ְת ְמשַ ְך מֵ עֵ ֶדן עִ לָָּאהְ ,ס ִתימָּ ָאה ְדכָּ ל ְס ִת ִ
לָּא ִא ְק ֵרי ,וְ לָּא הֲ וֵ י ֵשירּותָּ א וְ ִסיּומָּ אּ .ובְ גִ ין ְדלָּא הֲ וֵ י בֵ יּה שֵ ירּותָּ א וְ ִסיּומָּ א ,לָּא ִא ְק ֵרי אַ ָּתה .בְ גִ ין ְד ִא ְתכ ְַסיָּיא וְ לָּא
ִא ְתגַלְ יָּיא .וְ ִא ְק ֵרי הּואּ .ומֵ אֲ תָּ ר ְדשֵ ירּותָּ א ִא ְש ְתכַ ח ִא ְק ֵרי אַ ָּתה ,וְ ִא ְק ֵרי ָאבִ .דכְ ִתיב( ,ישעיה סג) כִ י אַ ָּתה ָאבינּו.
ישא ְד ִא ְתכ ְַסיָּיאִ ,א ְק ֵרי הּוא .וְ ַשפִ יר.
יקא ַק ִד ָּ
בְ אַ ג ְַד ָּתא ְדבֵ י ַרב יֵיבָּ א סָּ בָּ א ,כְ ָּללָּא ְד ֹכלָּא ,זְ עֵ יר ַאנְפִ ין ִא ְק ֵרי אַ ָּתה .עַ ִת ָּ

וְ הַ ְש ָּתא ָּק ֵרינָּן בַ אֲ תָּ ר ָּדא ְדשֵ ירּותָּ א ִא ְש ְתכַח ,אַ ָּתהַ .אף עַ ל גַב ְד ִא ְתכ ְַסיָּיאִ ,מנֵיּה הֲ וֵ י ֵשירּותָּ א ,וְ ִא ְק ֵרי ָאב .וְ הּוא ָאב
ּובגִ ין כְָּך לָּא ִא ְש ְתמו ַֹדע.
יקא ַק ִדישָּ אִ ,דכְ ִתיב (איוב כח) וְ הַ חָּ כְ מָּ ה מֵ ַאיִ ן ִתמָּ צֵ אְ .
לַאֲ בָּ הָּ ן .וְ הַ אי ָאב נָּפִ יק מֵ עַ ִת ָּ
ֹלהים הֵ בִ ין ַד ְרכָּּהַ ,ד ְרכָּּה מַ מָּ ש .אֲ בָּ ל וְ הּוא י ַָּדע אֶ ת ְמקוֹמָּ ּהְ ,מקוֹמָּ ּה מַ מָּ ש .וְ כָּל ֶשכֵ ן ַד ְרכָּ ּה.
ָּתא חֲ זֵ י ,כְ ִתיב (איוב כח) אֱ ִ
ישא.
יקא ַק ִד ָּ
ימא בֵ יּה בְ עַ ִת ָּ
(מקומה ממש .ולא דרכה .מקומה ממש .וכל שכן דרכה ).וְ כָּל שֶ כֵן הַ הּוא חָּ כְ מָּ ה ִד ְס ִת ָּ
ּות ֵרין ְשבִ ילִ ין( .שבילין ולא ארחין) וְ או ַֹריְ יתָּ א בְ הּו ִא ְתכְ לִ ילַת בְ עֶ ְש ִרין
הַ אי חָּ כְ מָּ ה שֵ ירּותָּ א ְד ֹכלָּאִ ,מנֵיּה ִמ ְתפַ ְּׁשטָּ ן ְתל ִָּתין ְ
יּומא ִא ְש ְתכַחּ .ובְ גִ ין ָּדא ,חָּ כְ מָּ ה עִ לָָּאה
ירן .הַ אי חָּ כְ מָּ ה ָאב לַאֲ בָּ הָּ ןּ .ובְ הַ אי חָּ כְ מָּ ה ,שֵ ירּותָּ א וְ ִס ָּ
ַאתוָּ ון ,וְ עֶ שֶ ר אֲ ִמ ָּ
ּות ֵרין ְ
ְ
חָּ כְ מָּ ה ַת ָּתָאה .כַד ִא ְתפְ שָּ ט חָּ כְ מָּ הִ ,א ְק ֵרי ָאב לַאֲ בָּ הָּ ןֹ .כלָּא לָּא ִא ְתכְ לִ יל אֶ לָּא בְ הַ אי( .ס''א כד מתפשטן חכמות ,אתקרי
אב לאבהן .כלא לא אתכליל אלא בהאי) ִדכְ ִתיב( ,תהלים קד) ֻּכלָּם בְ חָּ כְ מָּ ה עָּ ִשיתָּ .
ישא,
יקא ַק ִד ָּ
ידן הּוא לְ ַגלָָּאה ,וְ ֹכלָּא ִא ְצ ְט ִריְך בְ ַשע ֲָּתא ָּדאָּ .תאנָּא ,בְ ַשעֲתָּ א ְדעַ ִת ָּ
זָּ ַקף ִרבִ י ִש ְמעוֹן יְ דוֹי ,וְ חַ ֵדיָ ,אמַ ר ,וַ ַדאי עִ ָּ
נּוקבָּ א לָּא ִא ְת ְקיָּימּוֶ ,אלָּא
נּוקבָּ א .בַ אֲ תָּ ר ְד ִא ְתכְ לִ ילּו ְדכַר וְ ְ
ַאת ִקין כְ עֵ ין ְדכַר וְ ְ
ַאת ְקנָּא ֹכלָּאְ ,
ימין ,בָּ עָּ א לְ ְ
ְס ִתימָּ ָאה ְדכָּ ל ְס ִת ִ
יקא
נּוקבָּ א .וְ הַ אי חָּ כְ מָּ ה כְ ָּללָּא ְד ֹכלָּא ,כַ ד נָּפְ ָּקא וְ ִא ְתנְ ִהיר ֵמעַ ִת ָּ
בְ ִקיּומָּ א ַאחֲ ָּרא (ס''א כעין דכר) (אלא בדכר) ִד ְדכַר וְ ְ
נּוקבָּ א .הּוא ,חָּ כְ מָּ ה
נּוקבָּ אְ .דהַ אי חָּ כְ מָּ ה ִא ְתפְ שַ ט ,וְ אַ פִ יק ִמינֵיּה בִ ינָּה ,וְ ִא ְש ְתכַח ְדכַר וְ ְ
ַק ִדישָּ א ,לָּא ִא ְתנ ְִהיר אֶ לָּא בִ ְדכַר וְ ְ
נּוקבָּ אְ ,ד ִאלְ ָּמלֵא הַ אי,
נּוקבָּ אּ .ובְ גִ ינַיְ יהּו ֹכלָּא ִא ְת ְקיָּים בִ ְדכַר וְ ְ
ָאב .בִ ינָּה אֵ ם .חָּ כְ מָּ ה ּובִ ינָּה ,בְ חַ ד מַ ְת ְקלָּא ִא ְת ָּקלּוְ ,ד ַכר וְ ְ
ימין.
לָּא ִמ ְת ַקיְ ִ
שֵ ירּותָּ א ָּדא ָאב לְ ֹכלָּאָ ,אב לְ כֻּלְ הּו אֲ בָּ הָּ ןִ ,א ְתחַ בָּ רּו ָּדא בְ ָּדאּ ,ו ְנ ִהירּו ָּדא בְ ָּדא( .חכמה אב .בינה אם( .משלי ב) כי אם
ימנּותָּ א .בְ אַ ג ְַד ָּתא ְדבֵ י ַרב יֵיבָּ א סָּ בָּ א ,הָּ כִ י ָּתאנֵיַ ,מהּו ִבינָּהֶ .אלָּא כַ ד
לבינה תקרא) כַד ִא ְתחַ בָּ רּו ,אוֹלִ ידּו ,וְ ִא ְתפַ ְשטַ ת ְמהֵ ְ
ידתּ .ובְ גִ ין כְָּך ,בִ ינָּה ִא ְק ֵרי ,בֵ ן יָּ''ּהְ ,שלֵימּותָּ א ְד ֹכלָּאִ .א ְש ְתכָּ חּו
יקת בֵ ן ,וְ אוֹלִ ַ
ִא ְתחַ בָּ ר ָּדא בְ ָּדא ,יוֹ''ד בְ הֵ ''אִ ,א ְתעַ בְ ַרת ,וְ אַ פִ ַ
ַת ְרוַ ויְ יהּו ְד ִמ ְתחַ בְ ָּרןּ ,ובֵ ן בְ גַּוַ ויְ יהּו .כְ ָּללָּא ְד ֹכלָּא .בְ ִתּקּונַיְ יהּו ִא ְש ְתכַח ְשלֵימּותָּ א (נ''א בן י''ה ,תרווייהו דמתחברן ,ובן
בגווייהו .בתקונייהו אשתכחו שלימותא דכלא כללא) ְד ֹכלָּאָ ,אב וָּ אֵ ם .בֵ ן ּובַ ת.
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּואְ ,דלָּא סָּ ָּטאן ְבהּו
ָארחוֹי ְד ְ
ישי עֶ לְ י ֹו ִניןְ ,דעָּ אלּו וְ נַפְ קּו ,וְ י ְַדעִ ין ְ
יהבּו לְ ַגלָָּאה ,בַ ר לְ ַק ִד ֵ
ִמלִ ין ִאלֵין ,לָּא ִא ְתיְ ִ
נְדע
יקים יֵלְ כּו בָּ ם וְ גוֹ' .זַ ָּכָאה חּול ֵָּקיּהְ ,דמַ אן ְדזָּ כֵי לְ ִמ ַ
ימינָּא וְ לִ ְשמָּ אלָּאִ .דכְ ִתיב( ,הושע יד) כִ י יְ שָּ ִרים ַד ְרכֵי יְ יָּ' וְ צַ ִד ִ
לִ ִ
בּוצינָּא.
נְהירּו ְד ִ
ימין ִאינּון וְ ַק ִדישֵ י עֶ לְ יוֹנִ ין נ ְִה ִירין ְבהּו ,כְ מַ אן ְדנ ִָּהיר ִמ ִ
או ְֹרחוֹי ,וְ לָּא סָּ טֵ י ,וְ לָּא יִ ְטעֵ י בְ הּוְ .ד ִמלִ ין ִאלֵין ְס ִת ִ
יקא
לָּא ִא ְת ְמסָּ רּו ִמלִ ין ִאלֵין ,אֶ לָּא לְ מַ אן ְדעָּ אל וְ נָּפִ יקְ .דמַ אן ְדלָּא עָּ אל ונָּפַ ק ,טַ ב לֵיּה ְדלָּא ִא ְב ֵריְ .דהָּ א גַלְ יָּא ַק ֵמי עַ ִת ָּ
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא .וְ ִאלֵין בְ נַי
ימיןְ ,ד ִמלִ ין ִאלֵין נְ ִה ִרין בְ לִ בָּ אי ,בְ אַ ְשלְ מּותָּ א ִד ְר ִחימּותָּ א ְּוד ִחילּו ְד ְ
ַק ִדישָּ אְ ,ס ִתימָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
ירן בְ ִאלֵין ִמלִ ין ,וְ לָּא בְ כֻּלְ הּו .וְ הַ ְש ָּתא ִא ְתנ ְִהירּו בִ ְשלֵימּותָּ א כְ ָּמה ְד ִא ְצ ְט ִריְך.
ְדהָּ כָּא ,יְ ַדעְ נָּא בְ הּו ְדהָּ א עָּ אלּו וְ נַפְ קּו ,וְ ִא ְת ְנ ִה ָּ
זַ כָָּאה חּול ִָּקי עִ ְמהוֹן ,בְ הַ הּוא עָּ לְ מָּ א.
יקא ַק ִדישָּ א .וְ כָּ ל מַ ה ַדאֲ מֵ ינָּא ִדזְ עֵ יר ַא ְנפִ יןֹ .כלָּא חַ דֹ ,כלָּא הּוא חַ ד ִמלָּה .לָּא
ָאמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹןָּ ,כל מַ ה ַדאֲ מֵ ינָּא ְדעַ ִת ָּ
ירּודא .בְ ִריְך הּוא בְ ִריְך ְשמֵ יּה לְ עָּ לַם ּולְ עָּ לְ מֵ י עָּ לְ ִמין.
ָּ
ַתלְ יָּיא בֵ יּה פִ
ַאתוָּ ון ַאחֲ ָּרנִ ין .י' ְס ִתימָּ א
ָּתא חֲ זֵ י ,שֵ ירּותָּ א ָּדא ְד ִא ְק ֵרי ָאבִ ,א ְתכְ לִ יל בְ יוֹ''דְ ,דתַ לְ יָּיא ִממַ זָּ לָּא ַק ִדישָּ אּ .ובְ גִ ין כְָּך ,יוֹ''ד כָּלִ יל ְ
ַאתוָּ ון ַאחֲ ָּרן .י' ֵרישָּ א וְ סֵ יפָּ א ְד ֹכלָּא.
ְדכָּל ְ
יקיָּא ,לְ זַ כָּ ָאה לְ הַ אי עָּ לְ מָּ א
וְ הַ הּוא נָּהָּ ר ְדנָּגִ יד וְ נָּפִ יקִ ,א ְק ֵרי עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ יְ ,דָאתֵ י ָּת ִדיר וְ לָּא פָּ ִסיק .וְ הַ אי הּוא עִ דּונָּא ְדצַ ִד ַ
ימיו .וְ הַ הּוא עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י,
ְדָאתֵ יְ ,דאַ ְש ֵקי ָּת ִדיר לְ גִ נ ְָּתא ,וְ לָּא פָּ ִסיק .עָּ לֵיּה כְ ִתיב (ישעיה נח) ּוכְ מוֹצָּ א ַמיִ ם אֲ ֶשר ֹלא יְ כַזְ בּו מֵ ָּ
ַאתוָּ ון ו''ד.
ִאבְ ֵרי בְ יוֹ''ד ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,בראשית ב) וְ נָּהָּ ר יוֹצֵ א מֵ עֵ ֶדן לְ הַ ְשקוֹת אֶ ת הַ גָּן .י' ָּכלִ יל ְת ֵרין ְ
בְ אַ ג ְַד ָּתא ְדבֵ י ַרב יֵיבָּ א סָּ בָּ א תָּ נֵינָּן ,אֲ מַ אי ו''ד כְ לִ ילָּן בְ יוֹ''ד .אֶ לָּא ְנ ִטיעָּ ה ְדגִ נ ְָּתא (ס''א ודאי) ָּדאִ ,א ְק ֵרי ו'ִ .אית גִ נְ ָּתא
יהי ד'ּ .ומֵ הַ אי ו'ִ ,א ְש ַת ְקיָּיא ד'( .דאיהי ארבעה ראשים) וְ הַ יְ ינּו ָּרזָּ א ִדכְ ִתיב ,וְ נָּהָּ ר יוֹצֵ א ֵמעֵ ֶדן וְ גוֹ'ַ .מאי עֵ ֶדן.
ַאחֲ ָּראְ ,ד ִא ִ
ַארבָּ עָּ ה ָּרא ִשיםָּ ,דא הּוא ד' ,וְ ֹכלָּא כָּלִ יל
ּומּׁשָּ ם יִ פָּ ֵרד וְ הָּ יָּה לְ ְ
ָּדא חָּ כְ מָּ ה עִ לָָּאה ,וְ ָּדא י' .לְ הַ ְשקוֹת .אֶ ת הַ גָּןָּ ,דא הּוא ו'ִ .
בְ יוֹ''ד.
ּובְ גִ ין כְַךִ ,א ְק ֵרי ָאב לְ ֹכלָּאָ .אב לַאֲ בָּ הָּ ןֵ .שירּותָּ א ְד ֹכלָּא( ,אקרי) בֵ יתָּ א ְד ֹכלָּאִ ,דכְ ִתיב( ,משלי כד) בְ חָּ כְ ָּמה יִ בָּ נֶה בָּ יִ ת( .מהאי
ַאת ֵריּה ,לָּא ִא ְתגַלְ יָּיא ,וְ לָּא ִא ְתיְ ַדעִ .מ ְד ִא ְתחַ בָּ ר
י' שירותא וסיומא דכלא) ּוכְ ִתיב( ,תהלים קד) ֻּכ ָּלם בְ חָּ כְ מָּ ה עָּ ִשיתָּ  .בְ ְ
ירּותא וְ ִסיּומָּ א ְד ֹכלָּא( .חכמה אקרי)
בְ ִאימָּ א ִא ְת ְר ִמיז בְ ִאימָּ א ּובְ גִ ין כְָּך ִאימָּ א כְ ָּללָּא ְד ֹכלָּא ,בָּ ּה ִא ְתיְ ַדע ּובָּ ּה ִא ְת ְר ִמיזִ ,ש ָּ
ְדבָּ ּה סָּ ִתים ֹכלָּא.
ידנָּא ִמ ְתגַלְ פִ ין ִס ְט ִרין ,י' ,כָּ לִ יל בְ הַ אי
כְ ָּללָּא ְד ֹכלָּאְ ,שמָּ א ַק ִדישָּ א .עַ ד הַ ְש ָּתא ָּר ִמיזְ נָּא ,וְ לָּא אֲ מֵ ינָּא כָּל ִאלֵין יו ִֹמין .וְ הָּ ִא ָּ
חָּ כְ מָּ ה .ה' ָּדא ִאימָּ א ,וְ ָּק ֵרינָּן בִ ינָּה .ו''הִ ,אלֵין ְת ֵרין בְ נִ יןְ ,ד ִמ ְתעַ ְט ָּרן מֵ ִאימָּ א .וְ הָּ א ָּתנֵינָּןְ ,דבִ ינָּה ִא ְתכְ לִ יל ִמ ֹכלָּא .יוֹ''ד
ְד ִמ ְתחַ בְ ָּרא בְ ִאימָּ אּ ,ומַ פְ ִקין בֵ ''ן .וְ הַ יְ ינּו בִ ינָּהָ ,א''ב וָּ אֵ ''ם ְד ִאינּון י''ה ,בֵ ן בְ גַּוַ ויְ יהּו.
ַנְקא לִ ְת ֵרין
הַ ְש ָּתא ִאית לְ ִא ְס ַתכְ לָּא ,בִ ינָּה ,וְ ִא ְק ֵרי ְתבּונָּה ,אֲ מַ אי ִא ְק ֵרי ְתבּונָּה ,וְ לָּא בִ ינָּה .אֶ לָּא ְתבּונָּה ִא ְק ֵרי ,בְ ַשע ֲָּתא ְדי ָּ
ַאתוָּ ון ,בֵ ''ן ּובַ ''תִ ,אינּון ו''ה .וְ ֹכלָּא חַ ד כְ ָּללָּא,
בְ נִין ,בֵ ''ן ּובַ ''תְ ,ד ִאינּון ו''ה ,וְ הַ ִהיא שַ עֲתָּ א ִא ְק ֵרי ְתבּונָּהְ .ד ֹכלָּא כָּלִ יל בְ ִאלֵין ְ
וְ הַ יְ ינּו ְתבּונָּה.
בְ ִספְ ָּרא ְד ַרב הַ ְמנּונָּא סָּ בָּ א ָאמַ רִ ,ד ְשלמֹה מַ לְ כָּאִ ,תּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאה ְד ַגלֵי וְ ָאמַ ר( ,שיר השירים א) ִהנְָּך יָּפָּ ה ַרעְ י ִָּתי מֵ הַ אי
נּוקבָּ א ִדלְ ַת ָּתא ִאינּון ,לָּאו
ַאמ ֵריְ ,דתַ ְרוַ ויְ יהּו לְ הַ אי ְ
נּוקבָּ א ִדלְ ַת ָּתא .וְ ִאינּון ְד ְ
יהי ְ
הּוא .וְ ִתּקּונָּא ִתנְ יָּינָּאִ ,א ְק ֵרי ַכלָּהְ ,ד ִא ִ
יאין
תרָאהִ ,א ְק ֵרי ַכלָּה ,לְ זִ ְמנִ ין (ידיען) יְ ִדיעִ ין (לזמנין סגיאין)ְ .דהָּ א זִ ְמנִ ין סַ גִ ִ
הָּ כִ יְ .דהֵ ''א ַק ְדמָּ ָאה לָּא ִא ְק ֵרי ַכלָּה .וְ הֵ ''א בַ ָּ
טּומָאתָּ ּה ֹלא ִת ְק ַרב.
כּורא לָּא ִא ְתחַ בָּ ר עִ מָּ ּה ,וְ ִא ְס ַתלָּק ִמינָּּה .בְ הַ הּוא זִ ְמנָּא כְ ִתיב( ,ויקרא יח) וְ אֶ ל ִא ָּּׁשה בְ נ ִַדת ְ
ִאינּוןִ ,ד ְד ָּ
ַאתיָּיא( .אבל) הַ אי ִאימָּ א ,לָּא
כּורא בָּ עֵ י לְ ִא ְתחַ בְ ָּרא עִ מָּ ּה ,כְ ֵדין ִא ְק ֵרי ַכלָּ''ה .כְ ַכלָּ''ה מַ ָּמש ְ
נּוקבָּ אְּ ,וד ָּ
בְ שַ עֲתָּ א ְד ִא ְת ַדכְ ַאת ְ
ַאפְ ִסיק ְרעּותָּ א ְדתַ ְרוַ ויְ יהּו לְ עָּ לְ ִמין ,בְ חַ ד נָּפְ ִקין ,בְ חַ ד שַ ְריָּין .לָּא ַאפְ ִסיק ָּדא ִמן ָּדא ,וְ לָּא ִא ְס ְתלַק ָּדא ִמן ָּדאּ .ובְ גִ ין כָּ ְך
כְ ִתיב וְ נָּהָּ ר יֹצֵ א מֵ עֵ ֶדן ,יוֹצֵ א ָּת ִדיר ,וְ לָּא ַאפְ ִסיק .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיבּ ,וכְ מוֹצָּ א מַ יִ ם אֲ ֶשר ֹלא יְ כַזְ בּו ֵמימָּ יוּ .ובְ גִ ין כָּ ְך כְ ִתיב
כּורא לְ ִא ְתחַ בְ ָּרא
ַאחוָּ ה שַ ְריָּין ,בְ ַאחֲ דּותָּ א ְשלֵימּותָּ א (שלימתא) .אֲ בָּ ל הָּ כָּא ִא ְק ֵרי ַכלָּהְ ,דכַד ָאתָּ א ְד ָּ
ַרעְ י ִָּתי ,בִ ְרעּותָּ א ְד ְ
ַאתיָּיא מַ מָּ ש.
יהי ְ
עִ מָּ ּהִ ,היא ַכלָּה ,כְ כַ לָּה ִא ִ

יהי ְס ִתימָּ א .וְ ִתּקּונָּא ִתנְ יָּינָּא
נּוקבֵ י פָּ ִריש ְשלמֹהִ .תּקּונָּא ְד ַק ְדמֵ יתָּ א ְס ִתימָּ א ,בְ גִ ין ְד ִא ִ
ּובְ גִ ין כְָּךְ ,ת ֵרי (ויחי רמ''ב) ִתּקּו ִנין ְד ְ
פָּ ִריש י ִַתיר ,וְ לָּא סָּ ִתים כּולֵי הַ איּ .ולְ בָּ תַ ר ַתלְ יָּא כָּל ְשבָּ חָּ א בְ הַ ִהיא ִדלְ עֵ ילָּאִ .דכְ ִתיב( ,שיר השירים ו) ַאחַ ת ִהיא לְ ִא ָּמּה
יהי ִאימָּ א ִמ ְתעַ ְט ָּרא בְ עִ ְט ָּרא ְד ַכלָּהְּ ,ורעּותָּ א ְדיוֹ''ד לָּא ַאפְ ִסיק ִמנָּּה לְ עָּ לְ ִמיןִ ,א ְתיְ ִהיב
בָּ ָּרה ִהיא לְ י ֹול ְַד ָּתּהּ .ובְ גִ ין ְד ִא ִ
בִ ְרשּותָּ ּה כָּל חֵ ירּו ְדעַ בְ ִדיןָּ .כל חֵ ירּו ְד ֹכלָּא .כָּל חֵ ירּו ְדחַ יָּיבַ יָּא ,לְ ַדכָָּאה לְ ֹכלָּאִ .דכְ ִתיב( ,ויקרא טז) כִ י בַ יוֹם הַ זֶ ה יְ כַפֵ ר
ֲעלֵיכֶ םּ .וכְ ִתיב (ויקרא כח) וְ ִק ַד ְש ֶתם אֵ ת ְשנַת הַ חֲ ִמ ִּׁשים שָּ נָּה יוֹבֵ ל ִהיא .מַ אי יוֹבֵ ל .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר (ירמיה יז) וְ עַ ל יּובַ ל
יְ שַ לַח שָּ ָּרשָּ יוִ .מּׁשּום הַ הּוא נָּהָּ ר ְדָאתֵ י וְ נָּגִ יד וְ נָּפִ יק ,וְ ָאתֵ י ָּת ִדיר ,וְ לָּא פָּ ִסיק.
כְ ִתיב (משלי ב) כִ י ִאם ַלבִ ינָּה ִת ְק ָּרא ל ְַתבּונָּה ִת ֵתן ק ֹולֶָךֵ .כיוָּ ן ְדָאמַ ר כִ י ִאם ַל ִבינָּה ִת ְק ָּרא ,אֲ מַ אי ל ְַתבּונָּה .אֶ לָּא ֹכלָּא כְ מָּ ה
ַדאֲ מֵ ינָּא .הֵ י ִמנַיְ יהּו עִ לָָּאה .בִ ינָּה עִ לָָּאה ִמ ְתבּונָּה .בִ ינָּה ָאב וָּ אֵ ם ּובֵ ן .י''הָ :אב וָּ אֵ םּ ,ובֵ ן בְ גַּוַ ויְ יהּוְ .תבּונָּהֹ :כלָּא כְ ָּללָּא
ִדבְ נִין ,בֵ ן ּובַ ת ,ו''ה .וְ לָּא ִא ְש ְתכַח ָאב וָּ אֵ ם ,אֶ לָּא ב ִאימָּ א ד ִאימָּ א וַ ַדאי (ס''א בבינה .ובתבונה ודאי אימא) ְר ִביעָּ א עָּ לַיְ יהּו,
וְ לָּא ִא ְתגַלְ יָּיאִ .א ְש ְתכַח ִדכְ ָּללָּא ִד ְת ֵרין בְ ִניןִ ,א ְק ֵרי ְתבּונָּהּ .וכְ ָּללָּא ְדָאב אֵ ם ּובֵ ןִ ,א ְק ֵרי בִ ינָּה .וְ כַד בָּ עֵ י לְ ַאכְ לְ לָּא ֹכלָּא ,בְ הַ אי
ִא ְתכְ לִ יל.
וְ הַ אי ָאב וָּ אֵ ם ּובֵ ןִ ,א ְקרּון חָּ כְ מָּ ה בִ ינָּה וָּ ַדעַ ת .בְ גִ ין ְדהַ אי בֵ ן נ ִָּטיל ִסימָּ נִין ַדאֲ בוֹי וְ ִא ֵמיּהִ ,א ְק ֵרי ַדעַ תְ ,דהּוא ַסהֲ דּותָּ א
ְדתַ ְרוַ ויְ יהּו .וְ הַ אי בֵ ןִ ,א ְק ֵרי בּוכְ ָּראִ .דכְ ִתיב( ,שמות ד) בְ נִי בְ כו ִֹרי יִ ְש ָּראֵ לּ .ובְ גִ ין ְד ִא ְק ֵרי בּוכְ ָּרא ,נ ִָּטיל ְת ֵרין חּול ִָּקין .וְ כַד
ּותלַת חּול ִָּקין ֹכלָּא חַ ד ִמלָּה .וְ הַ אי וְ הַ אי הֲ כִ י (ס''א
ִא ְת ַרבֵ י בְ עִ ְטרוֹי ,נ ִָּטיל ְתלַת חּול ִָּקיןּ .ובֵ ין כְַך ּובֵ ין כְַךְ ,ת ֵרין חּול ִָּקיןְ ,
חד) הֲ וֵ י ,יְ רּותָּ א ְדָאבוֹי וְ ִאמֵ יּה י ִָּרית.
ּות ֵרין עִ ְט ִרין ַדהֲ ו ֹו גְ נִיזִ ין בְ גַּוַ ויְ יהּו ,וְ ַאחֲ ִסינּו לְ בֵ ן ָּדאִ .מ ִס ְט ָּרא ַדאֲ בוֹי ,הֲ וָּ ה גָּנִיז
מַ אי יְ רּותָּ א ָּדאַ .אחֲ סַ נ ְָּתא ַדאֲ בוֹי וְ ִאימֵ יּהְ ,
ָאחיד לוֹן .וְ כַ ד
ישיּה ,וְ ִ
בּורה .וְ כֻּלְ הּו ִמ ְתעַ ְט ִרין בְ ֵר ֵ
ּומ ִס ְט ָּרא ְד ִאימָּ א ,חַ ד עִ ְט ָּרא ְד ִא ְק ֵרי גְ ָּ
בְ גַוֵ ויּה חַ ד עִ ְט ָּראְ ,ד ִא ְק ֵרי חֶ סֶ דִ .
נַהֲ ִרין ִאלֵין ָאב וָּ אֵ ם עָּ לֵיּה ,כֻּלְ הּו ִא ְקרּון ְתפִ ילִ ין ְד ֵרישָּ א .וְ ֹכלָּא נ ִָּטיל בֵ ן ָּדא ,וְ י ִָּרית ֹכלָּא ,וְ ִא ְתפְ ַּׁשט בְ כָּל גּופָּ א .וְ הַ אי בֵ ן י ִָּהיב
ּומנֵיּה
לִ בְ ַר ָּתאּ .ובְ ַר ָּתא ִמנֵיּה ִא ְתזָּ ן .וְ עַ ל כָּל פָּ נִים ִמכָּ אן ,בְ ָּרא י ִָּרית וְ לָּא בְ ַר ָּתא .בְ ָּרא י ִָּרית לַאֲ בּוי ּולְ ִאמֵ יּה וְ לָּא בְ ַר ָּתאִ .
ִא ְתזָּ ן בְ ַר ָּתא .כְ מָּ ה ִדכְ ִתיב( ,דניאל ד) ּומָּ זוֹן לְ ֹכלָּא בֵ יּה( .ואי תימא כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא).
ישא ,י ִָּקירּו
ישא ,וְ תַ לְ יָּא ִממַ זָּ לָּא ַק ִד ָּ
יקא ַק ִד ָּ
ָאחיד מֵ עַ ִת ָּ
ּומ ְתחַ בְ ָּרן ָּדא בְ ָּדא .וְ ָאב טָּ ִמיר י ִַתיר .וְ ֹכלָּא ִ
הָּ נֵי ָאב וָּ אֵ ם ,כְ לִ ילָּן ִ
(יקירא) ְדכָּל י ִַק ִירין .וְ ִאלֵין ָאב וָּ אֵ םְ ,מתַ ְּקנִ ין בֵ יתָּ א ,כְ מָּ ה ַדאֲ מֵ ינָּא ִדכְ ִתיב( ,משלי כד) ְבחָּ כְ מָּ ה יִ בָּ נֶה בָּ יִ ת ּובִ ְתבּונָּה יִ ְתכ ֹונָּן
ּובְ ַדעַ ת חֲ ָּד ִרים יִ מָּ לְ אּו כָּ ל הוֹן י ָָּּקר וְ נָּעִ יםּ .וכְ ִתיב (משלי כב) כִ י נָּעִ ים כִ י ִת ְש ְמ ֵרם בְ ִב ְטנֶָך( .הני כללא דכלא ,כמה דאמינא
ותליין ממזלא קדישא יקירא).
ַאט ְמ ָּרא לוֹן לְ עָּ לְ מָּ א
ָאמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹן ,בְ ִא ָּד ָּרא לָּא ָּגלֵינָּא ֹכלָּא .וְ כָּ ל הָּ נֵי ִמלִ יןְ ,ט ִמ ִירין בְ לִ בָּ אי הֲ ו ֹו עַ ד הַ ְש ָּתאּ ,ובָּ עֵ ינָּא לְ ְ
ְדָאתֵ יִ ,מּׁשּום ְדתַ מָּ ן ְשאֶ לְ ָּתא שָּ ִאיל ָּלנָּא ,כְ מָּ ה ִדכְ ִתיב( ,ישעיה לג) וְ הָּ יָּה אֱ מּונַת עִ ֶתָך חו ֶֹסן יְ שּועוֹת חָּ כְ מָּ ה וָּ ָּדעַ ת וְ גוֹ',
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא בְ הַ אי ,הָּ א בְ לָּא כִ סּופָּ א ִאיעּול ַקמֵ י פַ לְ ְטרוֹי.
וְ חָּ כְ מָּ ה בַ עְ יָּין ִמינִי ,וְ הַ ְש ָּתא ְרעּותָּ א ְד ְ
כְ ִתיב (שמואל א ב) כִ י אֵ ל ֵדעוֹת יְ יָּ'ֵ .דעוֹת וַ ַדאי .הּוא הַ ַדעַ ת .בְ ַדעַ ת כָּל פַ לְ ְטרֹי ִא ְתמַ לְ יָּיןִ .דכְ ִתיבּ ,ובְ ַדעַ ת חֲ ָּד ִרים יִ מָּ לְ אּו.
ירא ָאזִ יל בְ גַוֵ ויּה ,וְ ִא ְתכְ לִ יל בֵ יּהַ .דעַ ת נ ִָּהיר ְבמו ִֹחין ,וְ ִא ְתפְ ַשט בְ מוֹחָּ א ֹכלָּא.
(בגין כך) ַדעַ ת ַאחֲ ָּרא לָּא ִא ְתגַלְ יָּאְ ,דהָּ א ְט ִמ ָּ
(במוחא ,בגופא כלא ,כי אל דעות יי')
דּותא ִד ְת ֵרין חּול ִָּקין,
בְ ִספְ ָּרא ְדַאג ְַד ָּתא תָּ נֵינָּן ,כִ י אֵ ל ֵדעוֹת יְ יָּ'ַ ,אל ִת ְק ֵרי ֵדעוֹת ,אֶ לָּא עֵ דּותְ .דהּוא סַ הֲ דּותָּ א ְד ֹכלָּא ,סַ הֲ ָּ
כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר (תהלים עח) וַ י ֶָּקם עֵ דּות בְ ַי ֲעקֹב .וְ ַאף עַ ל גַב ְדהַ אי ִמלָּה ,או ְֹקמּוהָּ בְ ִספְ ָּרא ִד ְצנִיעּותָּ א בְ גַוְ ונָּא ַאחֲ ָּרא .הָּ תָּ ם
ַאס ִתים ִמלָּה.
ַאת ֵריּה ְשלִ ים ,הָּ כָּא ֹכלָּא שַ פִ יר ,וְ ֹכלָּא הֲ וֵ י ,כַד ְ
בְ ְ
יקין .בֵ יּה ְס ִתימָּ ן .בֵ יּה
יקא ְדכָּל עַ ִת ִ
ישא ,עַ ִת ָּ
הַ אי ָאב וָּ אֵ ם ,כֻּלְ הּו בְ הּו כְ לִ ילָּןֹ ,כלָּא בְ הּו ְס ִתימָּ ן ,וְ ִאינּון ְס ִתימָּ ן בְ מַ זָּ לָּא ַק ִד ָּ
כְ לִ ילָּןֹ .כלָּא הּואֹ ,כלָּא הֲ וֵ י .בְ ִריְך הּוא ,בְ ִריְך ְשמֵ יּה ,לְ עָּ לַם ּולְ עָּ לְ מֵ י עָּ לְ ִמין.
ימין ,וְ ִא ְתגַלְ יָּין לְ ִאינּון
ימינָּא וְ לִ ְשמָּ אלָּא ,כֻּלְ הּו ִמלִ ין ִד ְס ִת ִ
ישיןִ ,מלִ ין ְדלָּא סָּ טָּ אן לִ ִ
כָּל ִמלִ ין ְד ִא ָּד ָּרא יָּאּות ,וְ כֻּלְ הּו ִמלִ ין ַק ִד ִ
ְדעָּ אלּו וְ נַפְ קּו ,וְ ֹכלָּא הָּ כִ י הּוא .וְ עַ ד הַ ְש ָּתא הֲ ו ֹו ִמ ְת ַכ ְסיָּין ִאלֵין ִמלִ ין ְד ָּד ִחילְ נָּא לְ ַגלָָּאה ,וְ הַ ְש ָּתא ִא ְתגַלְ יָּין .וְ ַגלֵי ַקמֵ י (מלכא)
יק ָּרא ִדילִ י ְּודבֵ ית אַ בָּ א עֲבִ ְידנָּא ,אֶ לָּא בְ גִ ין ְדלָּא ִאיעּול בְ כִ סּופָּ א ָּקמֵ י פַ לְ ְטרוֹי עֲבִ ְידנָּא .וְ עוֹד,
יקא ַק ִדישָּ אְ ,דהָּ א לָּא לִ ָּ
עַ ִת ָּ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא וְ כָּל הָּ נֵי זַ כָּ אֵ י ְקשוֹט ְדהָּ כָּא ִמ ְש ַתכְ חָּ ן ,כֻּלְ הּו ִמ ְס ַתכְ ִמין עַ ל יְ ָּדיְ .דהָּ א חֲ מֵ ינָּא ְדכֻּלְ הּו חַ ָּדאן
הָּ א חֲ מֵ ינָּאְ ,ד ְ
בְ הַ אי ִהלּולָּא ִדילִ י ,וְ כֻּלְ הּו זְ ִמינִין בְ הַ הּוא עָּ לְ מָּ א בְ ִהילּולָּא ִדילִ י ,זַ ָּכָאה חּול ִָּקי.
ָארים יְ דוֹיּ ,ובָּ כָּ ה וְ חַ יִ יְך .בָּ עָּ א לְ ַגלָָּאה ִמלָּה חֲ ָּדאָ .אמַ ר,
בּוצינָּא עִ לָָּאהִ ,
בּוצינָּא ַק ִדישָּ אִ ,
ָאמַ ר ִרבִ י אַ בָּ א ,כַד ִסיֵים ִמלָּה ָּדא ִ
ותיּה ,וְ ָּסגִ יד ְתלַת זִ ְמנִ ין ,וְ לָּא
בְ ִמלָּה ָּדא ִא ְצטָּ עַ ְרנָּא ָּכל יוֹמָּ אי ,וְ הַ ְש ָּתא לָּא יָּהֲ בִ ין לִ י ְרשּותָּ אִ .א ְת ָּת ַּקף ,וְ י ִָּתיב ,וְ ָּר ִחיש ְב ִשפְ וָּ ֵ
הֲ וָּ ה יָּכִ יל בַ ר נָּש לְ ִא ְס ַתכְ לָּא בַ אֲ ְת ֵריּה ,כָּל שֶ כֵ ן בֵ יּהָ .אמַ ר ,פּומָּ א פּומָּ אְ ,דזָּ כִ ית לְ כָּל הַ אי ,לָּא ַא ְנגִ יבּו מַ בּועָּ ְך .מַ בּועָּ ְך נָּפִ יק
ימיו.
וְ ָּלא פָּ סַ קֲ .עלְָּך ָּק ֵרינָּן (בראשית ב) וְ נָּהָּ ר יוֹצֵ א מֵ עֵ ֶדןּ .וכְ ִתיב (ישעיה נח) ּוכְ מוֹצָּ א ַמיִ ם אֲ ֶשר ֹלא יְ כַזְ בּו מֵ ָּ
עּותי
ימנָּאָּ ,ת ִאיבְ נָּא לְ מֵ חֱ מֵ י יוֹמָּ א ָּדא( ,נ''א רעותא לגלאה רזא דא) וְ ָּלא ָּסלִ יק בִ ְר ִ
ַאסהַ ְדנָּא עָּ לַיְ .דכָּל יו ִֹמין ְד ָּקאֵ ְ
ידנָּא ְ
הָּ ִא ָּ
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא,
ידנָּאְ ,דהָּ א בְ עִ ְט ָּרא ָּדא ִמ ְתעֲטָּ ר הַ אי יוֹמָּ א .וְ הַ ְש ָּתא בָּ עֵ ינָּא לְ ַגלָָּאה ִמלִ יןַ ,ק ֵמיּה ְד ְ
(ס''א בידי) ,בַ ר הָּ ִא ָּ
שּותי
ְדהָּ א כֻּלְ הּו ִמ ְתעַ ְט ִרין בְ ֵרישֵ י (ברישיה) .וְ הַ אי יוֹמָּ א לָּא יִ ְת ַרחָּ ק לְ מֵ יעַ ל לְ דּוכְ ֵתיּה ,כְ יוֹמָּ א ַאחֲ ָּראְ .דהָּ א ָּכל יוֹמָּ א ָּדא בִ ְר ִ
ָאתי .וְ הָּ א ָּש ֵרינָּא אֵ ימָּ א.
ַקיְ ימָּ א .וְ הַ ְש ָּתא שָּ ֵרינָּא לְ ַגלָָּאה ִמלִ ין ,בְ גִ ין ְדלָּא ִאיעּול בְ כִ סּופָּ א לְ עָּ לְ מָּ א ְד ֵ
ּומ ְשפָּ ט ְמכ ֹון כִ ְסאֶ ָך חֶ סֶ ד וְ אֱ מֶ ת יְ ַק ְדמּו פָּ נֶיָך .מַ אן חַ כִ ימָּ א ,יִ ְס ָּתכַל בְ הַ אי ,לְ מֵ חֱ ֵמי או ְֹרחוֹי (ס''א
כְ ִתיב( ,תהלים פט) צֶ ֶדק ִ
בּוצינָּא עִ לָָּאה,
בּוצי ִנין נַהֲ ִרין ִמ ִ
דינוי) ְד ַק ִדישָּ א עִ לָָּאהִ ,דינִ ין ִד ְקשוֹטִ ,דינִ ין ְד ִמ ְתעַ ְט ִרין בְ כִ ְת ִרי עִ ל ִָּאיןְ .דהָּ א חֲ ֵמינָּא ְדכֻּלְ הּו ִ
ירא ְדכָּל ְט ִמ ִירין ,כֻּלְ הּו ַד ְרגִ ין לְ ִא ְתנַהֲ ָּרא( .נ''א וכלהו אינון דרגין לאתנהרא) ּובְ הַ הּוא ְנהו ָֹּרא ִדבְ ָּכל ַד ְרגָּא וְ ַד ְרגָּא,
ְט ִמ ָּ
ידןְ ,נהו ָֹּרא ָּדא בִ נְהו ָֹּרא ָּדאּ ,ונְ הו ָֹּרא ָּדא ,בִ ְנהו ָֹּרא ָּדא ,וְ נַהֲ ִרין ָּדא בְ ָּדא ,וְ לָּא
ִא ְתגַלְ יָּיא מַ ה ְד ִא ְתגַלְ יָּיא ,וְ כֻּלְ הּו נְ הו ִֹרין אֲ ִח ָּ
ִמ ְתפָּ ְרשָּ ן ָּדא ִמן ָּדא.
ָאחיד בְ הַ הּוא נְ הו ָֹּרא ִדלְ ג ֹו לְ גוֹ ,וְ לָּא
בּוצינָּאְ ,ד ִא ְקרּון ִתּקּונֵי מַ לְ כָּא ,כִ ְת ֵרי מַ לְ כָּא ,כָּל חַ ד וְ חַ ד ,נ ִָּהיר וְ ִ
בּוצינָּא ּו ִ
נְהו ָֹּרא ְדכָּ ל ִ
ּושמֵ יּה חַ ד הּוא.
ִמ ְתפְ ַרש לְ בַ רּ .ובְ גִ ין כְָּך ֹכלָּא בְ חַ ד ַד ְרגָּא ִא ְס ְתלַק ,וְ ֹכלָּא בְ חַ ד ִמלָּה ִא ְתעֲטָּ ר ,וְ לָּא ִמ ְתפְ ַרש ָּדא ִמן ָּדאִ ,איהּו ְ
נְהו ָֹּרא ְד ִא ְתגַלְ יָּיאִ ,א ְק ֵרי לְ בּושָּ א ְדמַ לְ כָּאְ .נהו ָֹּרא ִדלְ ג ֹו לְ גוֹ( ,בההוא נהורא הוא מה) נְהו ָֹּרא סָּ ִתיםּ ,ובֵ יּה ַש ְריָּא הַ הּוא ְדלָּא

ִא ְתפְ ַרש וְ לָּא ִא ְתגַלְ יָּיא.
בּוצינָּא עִ לָָּאה .וְ כַד ִמ ְס ַתכְ ָּלן ,כֻּלְ הּו נְ הו ִֹרין
ימיןִ ,
יקא ַק ִדישָּ א ְס ִתימָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
בּוצינֵי ,וְ כֻּלְ הּו נְ הו ִֹרין ,נַהֲ ִרין מֵ עַ ִת ָּ
וְ כֻּלְ הּו ִ
ַאטמָּ ר וְ לָּא ִא ְתגַלְ יָּיא.
בּוצינָּא עִ לָָּאהְ ,ד ְ
ְד ִא ְתפַ ְּׁשטָּ ן .לָּא ִא ְש ְתכַח בַ ר ִ
בּוצי ִניןִ ,תּקּונָּא ְדכ ְּור ְסיָּיא ְדמַ לְ כָּא,
בּוצינֵי ְקשוֹטִ ,א ְש ְתכָּחּו ְת ֵרין ִ
יקר ,לְ בּושֵ י ְקשוֹטִ ,תּקּונֵי ְקשוֹטִ ,
בּושין ִד ַ
בְ ִאינּון לְ ִ
ימנּותָּ אּ .ובְ הָּ נֵי ִמ ְתעַ ְט ִרין כָּ ל ִדינִ ין ִדלְ עֵ ילָּא וְ תַ ָּתא ,וְ ֹכלָּא סָּ ִתים
ּושלֵימּותָּ א ,בְ כָּל ְמהֵ ְ
וְ ִא ְקרּון צֶ ֶדק ּו ִמ ְשפָּ ט .וְ ִאינּון שֵ ירּותָּ אְ ,
בְ ִמ ְשפָּ ט .וְ צֶ ֶדק מֵ הַ אי ִמ ְשפָּ ט ִא ְתזָּ ןּ .ולְ זִ ְמ ִנין ָּק ֵרינָּן לָּּה( ,בראשית יד) ּומַ לְ כִ י צֶ ֶדק מֶ לְֶך ָּשלֵם.
כַד ִמ ְתעָּ ִרין ִדינִין ִמ ִמ ְשפָּ ט ,כֻּלְ הּו ַרחֲ מֵ י ,כֻּלְ הּו בִ ְשלִ ימּוְ .דהַ אי ְמבַ סֵ ם לְ הַ אי צֶ ֶדק ,וְ ִדינִ ין ִמ ְת ַת ְּק ִנין ,וְ כֻּלְ הּו נ ְַח ִתין לְ עָּ לְ ָּמא
נּוקבָּ א ,וְ כָּל עָּ לְ ִמין כֻּלְ הּו בְ ַרחֲ ֵמיּ ,ובְ חֶ ְדוָּ ותָּ א.
בִ ְשלִ ימּו ,בְ ַרחֲ מֵ יּ .וכְ ֵדין (אקרי) שַ עֲתָּ א ְד ִמ ְתחַ בְ ָּרן ְדכַר וְ ְ
נּוקבָּ א ,וְ ִחוְ יָּא ַת ִּקיפָּ א ַש ְריָּא לְ אַ ְתעָּ ָּרא ,וַ וי לְ עָּ לְ מָּ א
כּורא ִא ְת ְרחַ ק ִמן ְ
ַאסגִ יאּו חוֹבֵ י עָּ לְ מָּ א ,וְ ִא ְס ַתאֲ בַ ת מַ ְק ְדשָּ אְּ ,וד ָּ
וְ כַד ְ
יקין ִמ ְתעָּ ִרין בְ עָּ לְ מָּ א ,כַמָּ ה זַ כָּ ִאין ִמ ְס ַתלְ ִקין ֵמעָּ לְ מָּ א .וְ כָּל כְַך לָּמָּ הְ .בגִ ין
ְד ִמ ְתזָּ ן בְ הַ הּוא זִ ְמנָּא מֵ הַ אי צֶ ֶדק .כַמָּ ה חֲ בִ ילֵי ְט ִר ִ
נּוקבָּ אּ ,ו ִמ ְשפָּ ט לָּא ָּק ֵרב בְ צֶ ֶדק ָּדא .וְ עַ ל הַ אי כְ ִתיב( ,משלי יג) וְ יֵש נִ ְספֶ ה בְ ֹלא ִמ ְשפָּ טְ ,ד ִמ ְשפָּ ט
כּורא ִמן ְ
ְד ִא ְת ְרחַ ק ְד ָּ
ִא ְת ְרחַ ק מֵ הַ אי צֶ ֶדק ,וְ לָּא ִא ְתבַ ְסמָּ א ,וְ צֶ ֶדק ַינ ְָּקא מֵ אֲ תָּ ר ָאחֳ ָּרא.
יתי בִ ימֵ י הֶ בְ לִ י יֵש צַ ִדיק אוֹבֵ ד בְ ִצ ְדק ֹו וְ גוֹ' ,הָּ בֶ ל ָּדא( ,ס''א ל''ג הבל דא)
וְ עַ ל ָּדא ָאמַ ר ְשלמֹה מַ לְ כָּא( ,קהלת ז) אֶ ת הַ כֹל ָּר ִא ִ
ישאְ ,ד ַכד ִהיא ִמ ַתעְ ָּרא בְ ִדינוֹי ,כְ ִתיב יֵש צַ ִדיק
הָּ בֶ ל חֲ ָּדא ,מֵ הֲ בָּ לִ ים ִדלְ עֵ ילָּאְ ,ד ִא ְקרּון אַ פֵ י מַ לְ כָּא ,וְ ָּדא ִאיהּו מַ לְ כּותָּ א ַק ִד ָּ
אוֹבֵ ד בְ ִצ ְדק ֹו .מַ אי טַ עְ מָּ אִ .מּׁשּום ְד ִמ ְשפָּ ט ִא ְת ְרחַ ק ִמצֶ ֶדקּ .ובְ גִ ין כְָּך ִא ְק ֵרי ,וְ יֵש נ ְִספֶ ה בְ ֹלא ִמ ְשפָּ ט.
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא ,אֲ פִ ילּו ַכד ִא ְתעָּ ר צֶ ֶדק בִ לְ חוֹדוֹי ,יָּכִ יל עָּ לְ מָּ א
ָּתא חֲ זֵ י ,כַד ִא ְש ְתכַ ח זַ כָָּאה עִ לָָּאה בְ עָּ לְ מָּ אְ ,ר ִחימָּ א ְד ְ
יּומיּהִ ,מ ְס ָּתפֵ י
יק ֵריּה ,וְ לָּא ִמ ְס ָּתפֵ י ִמן ִדינָּא .וְ כַד הַ הּוא זַ כָּ ָאה לָּא ַקיְ ימָּ א ְב ִק ֵ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא בָּ עֵ י בִ ָּ
לְ ִא ְש ְתזָּ בָּ א בְ גִ ינֵיּה .וְ ְ
יקם בֵ יּה .כָּל שֶ כֵ ן בְ צֶ ֶדק.
אֲ פִ ילּו ִמ ִמ ְשפָּ ט ,וְ לָּא יָּכִ יל לְ מֵ ָּ
ָּדוִ ד מַ לְ כָּא ,בְ ַק ְד ִמיתָּ א ָאמַ ר( ,תהלים כו) בְ חָּ ֵננִי יְ יָּ' וְ נַסֵ נִיְ .דהָּ א אֲ נָּא לָּא ִמ ְס ַתפֵ ינָּא ִמכָּל ִדי ִנין ,אֲ פִ ילּו ֵמהַ אי צֶ ֶדק ,וְ כָּל ֶשכֵן
יקם בְ ִדינ ֹוי .בָּ תַ ר ְדחָּ ב ,אֲ פִ ילּו
ַדאֲ ִח ְידנָּא בֵ יּה ,מַ ה כְ ִתיב( .תהלים יז) אֲ ִני בְ צֶ ֶדק אֶ חֱ זֶ ה פָּ נֶיָך ,בְ צֶ ֶדק וַ ַדאי .לָּא ִמ ְס ַתפֵ ינָּא לְ מֵ ָּ
ִמ ִמ ְשפָּ ט ִמ ְס ָּתפֵ יִ ,דכְ ִתיב( ,תהלים קמג) וְ ַאל ָּתבֹא בְ ִמ ְשפָּ ט אֶ ת עַ בְ ֶדָך.
ָּתא חֲ זֵ י ,כַד ִמ ְתבַ ְסמָּ א הַ אי צֶ ֶדק ִמ ִמ ְשפָּ ט ,כְ ֵדין ִא ְק ֵרי ְצ ָּד ָּקה .וְ עָּ לְ מָּ א ִמ ְתבַ ְסמָּ א ְבחֶ סֶ ד ,וְ ִא ְתמַ לְ יָּא ִמנֵיּהִ .דכְ ִתיב( ,תהלים
ָארץ.
ּומ ְשפָּ ט חֶ סֶ ד יְ יָּ' מָּ לְ ָאה הָּ ֶ
לג) אוֹהֵ ב ְצ ָּד ָּקה ִ
ַאסהַ ְדנָּא עָּ לַיְ ,דכָּ ל יוֹמָּ ִאי הֲ וֵ ינָּא ִמ ְצטַ עֵ ר עַ ל עָּ לְ מָּ אְ ,דלָּא ֶיע ֱַרע בְ ִדינוֹי ְדצֶ ֶדק ,וְ לָּא יו ִֹקיד עָּ לְ מָּ א בְ ַשלְ הוֹבוֹי .כְ מָּ ה ִדכְ ִתיב,
ְ
ירא עִ ְמ ָּקא ,וְ הָּ א בְ ָּד ָּרא ָּדא ִאית בֵ יּה זַ כָּ ִאיןּ ,וזְ עִ ִירין
(משלי ל) ָאכְ לָּה ּומָּ חֲ תָּ ה פִ יהָּ ִ .מכָּאן ּולְ הָּ לְ ָאה ,כְ פּום כָּ ל חַ ד ,כְ פּום בֵ ָּ
ידן ִמלָּי ָּדא בְ ָּדא,
ַארבָּ עָּ ה זִ יוְ יָּן( .ס''א על עלמא ,ועלינא בעיין) .עַ ל ֵכן אֲ ִח ָּ
ִאינּון ִדיקּומּון לְ אַ ָּגנָּא עַ ל עָּ לְ מָּ א ,וְ עַ ל עָּ אנָּא ,מֵ ְ
ידן ִאלֵין בְ ִאלֵיןִ .מ ָּכאן לְ הָּ לְ ָאהִ ,מלִ ין ִדזְ עֵ יר
ימין ,וְ הֵ יְך אֲ ִח ָּ
יקא ַק ִדישָּ אְ ,ס ִתימָּ א ְדכָּ ל ְס ִת ִ
ימין בְ עַ ִת ָּ
ּומ ְתפָּ ְרשָּ ן ִמלִ ין ִד ְס ִת ִ
ִ
ימין בְ לִ בָּ אי ,וְ תַ מָּ ן לָּא ִא ְת ָּקנּו( .עד כאן סתימן מלין) הַ ְש ָּתא ִא ְת ְת ָּקנּו
ַאנְפִ יןִ ,אינּון ְדלָּא ִא ְתגַלְ יָּין בְ ִא ָּד ָּראִ .אינּון ַדהֲ ו ֹו ְס ִת ִ
ימיןּ ,ובְ ִר ִירין כֻּלְ הּו .זַ כָּ ָאה חּול ִָּקי ,וְ ִאינּון ְדי ְַרתּו יְ רּותָּ א ָּדאִ ,דכְ ִתיב( ,תהלים קמד) אַ ְש ֵרי הָּ עָּ ם
וְ ִא ְתגַלְ יָּין ,וְ כֻּלְ הּו ִמלִ ין ְס ִת ִ
שֶ כָּכָּה ל ֹו וְ גוֹ'.
ימין ַתלְ יָּין( ,נ''א נפקין)
ימאה ְדכָּל ְס ִת ִ
ידן ,בְ ִתיּקּונֹי ,הָּ כִ י הּואְ .דהָּ א ִממוֹחָּ א ְס ִת ָּ
יקא אֲ ִח ָּ
ימנָּאָ ,אב וָּ אֵ ם בְ עַ ִת ָּ
הַ אי ְדאו ִֹק ְ
יקא בִ לְ חוֹדוֹי ,הּוא
ּומ ְתַאחֲ ָּדן בֵ יּה( .ואף על גב דעתיקא קדישא אתתקן בלחודוי) וְ כַד יִ ְס ַתכְ לּון (בכל) ִמלָּיֹ .כלָּא הּוא עַ ִת ָּ
ִ
הֲ וֵ י ,וְ הּוא יְ הֵ א .וְ כָּל הָּ נֵי ִתּקּונִ ין בֵ יּה( .בס''י לא נמצא אחידן ביה סתימן לא מתפרשן מניה מוחא סתימאה לא אתגלייא
ישא
יקא ַק ִד ָּ
ידן .זְ עֵ יר ַא ְנפִ ין ,בְ עַ ִת ָּ
ולא תליא ביה) ָא''ב וָּ אֵ ''ם מֵ הַ אי מוֹחָּ א נַפְ קּוִ ,א ְתכְ לִ ילּו בְ מַ זָּ לָּאּ ,ובֵ יּה ַתלְ יָּיןּ ,ובֵ יּה אֲ ִח ָּ
ימינָּא
ימנָּא ִמלֵי בְ ִא ָּד ָּרא .זַ כָּ ָאה חּול ֵָּקיּה ְדמַ אן ְדעָּ אל וְ נָּפִ יק ,וְ יִ נ ְַדע או ְֹר ִחין ְדלָּא יִ ְס ֵטי לִ ִ
ָאחיד .וְ הָּ א או ִֹק ְ
ַתלְ יָּיא וְ ִ
וְ לִ ְשמָּ אלָּאּ .ומַ אן ְדלָּא עָּ אל ונָּפַ ק ,טַ ב לֵיּה ְדלָּא ִאבְ ֵריּ .וכְ ִתיב (הושע יד) כִ י יְ ָּש ִרים ַד ְר ֵכי יְ יָּ'.
ָאמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹןִ ,מ ְס ַתכֵ ל הֲ וֵ ינָּא כָּל יוֹמָּ א בְ הַ אי ְק ָּראִ ,דכְ ִתיב( ,תהלים לד) בַ יְ יָּ' ִת ְתהַ לֵל נַפְ ִשי יִ ְש ְמעּו ֲענָּוִ ים וְ יִ ְשמָּ חּו.
ידא ,בֵ יּה לַהֲ טָּ א ,בֵ יּה ִא ְת ַד ְב ַקת וְ ִא ְש ַת ְדלַת
ידנָּא ִא ְת ְקיָּים ְק ָּרא ֹכלָּא .בַ יְ יָּ' ִת ְתהַ לֵל נַפְ ִשי וַ ַדאיְ ,דהָּ א נ ְִשמָּ ִתי בֵ יּה אֲ ִח ָּ
וְ הָּ ִא ָּ
ַאתיָּין
ישא ,וְ זַ כָּ ִאין ְד ְ
יקיָּיא ,וְ כָּ ל בְ נֵי ְמ ִתיבְ ָּתא ַק ִד ָּ
ַאת ָּרהָּ א .יִ ְש ְמעּו ֲענָּוִ ים וְ יִ ְשמָּ חּו ,כָּל הָּ נֵי צַ ִד ַ
ּובְ ִא ְש ַת ְדלּותָּ א ָּדא ִת ְס ָּתלַק לְ ְ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא ,כֻּלְ הּו שַ ְמעִ ין ִמלַי ,וְ חַ ָּדאן .בְ גִ ין כְַך( ,תהלים לד) ג ְַדלּו לַיְ יָּ' ִא ִתי ּונְרו ְֹמ ָּמה ְשמ ֹו י ְַח ָּדיו.
הַ ְש ָּתא עִ ם ְ
פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר ,כְ ִתיב( ,בראשית לו) וְ אֵ לֶה הַ ְמלָּכִ ים אֲ שֶ ר מָּ לְ כּו בְ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,תהלים מח) כִ י ִהנֵה הַ ְמלָּכִ ים
נ ֹועֲדּו עָּ בְ רּו י ְַח ָּדיו .נ ֹועֲדּו ,בְ ָאן אֲ תָּ ר .בְ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם .בַ אֲ תָּ ר ְד ִדי ִנין ִמ ְתַאחֲ ִדין ַתמָּ ן .עָּ בְ רּו י ְַח ָּדיוִ ,דכְ ִתיב וַ יָּמָּ ת וַ יִ ְמלוְֹך תַ ְח ָּתיו.
ישא וְ שּורוֹי ,לָּא
ַאת ַריְ יהּו ,בְ גִ ין ְד ִתקּו ִנין ְדמַ לְ כָּא לָּא ִא ְת ָּקנּו ,וְ ַק ְר ָּתא ַק ִד ָּ
הֵ מָּ ה ָּראּו כֵן ָּתמָּ הּו נִבְ הֲ לּו נ ְֶחפָּ זּוְ ,דלָּא ִא ְת ְקיָּימּו בְ ְ
ִאזְ ְדמָּ נּו.
כּורא,
ימת הַ ְש ָּתא ,בְ ִס ְט ָּרא ִד ְד ָּ
הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב ,כַאֲ שֶ ר שָּ מַ עְ נּו כֵ ן ָּר ִאינּו וְ גוֹ'ְ ,דהָּ א כֻּלְ הּו לָּא ִא ְת ְקיָּימּו ,וְ ִהיא ִא ְת ַקיְ ַ
ְדשַ ְריָּא עִ מָּ ּה .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב ,וַ יִ ְמלוְֹך תַ ְח ָּתיו הֲ ַדר וְ שֵ ם עִ יר ֹו פָּ עּו וְ שֵ ם ִא ְשת ֹו ְמהֵ יטַ בְ ֵאל בַ ת מַ ְט ֵרד בַ ת ֵמי זָּ הָּ בֵ .מי זָּ הָּ ב
ימנָּא בְ ִא ָּד ָּרא.
וַ ַדאי כְ מָּ ה ְדאו ִֹק ְ
וְ הַ א בְ ִספְ ָּרא ְדַאג ְַד ָּתא ְד ַרב הַ ְמנּונָּא סָּ בָּ א ִא ְתמַ ר ,וַ יִ ְמלוְֹך תַ ְח ָּתיו הֲ ַדר .הֲ ַדר וַ ַדאי ,כְ ָּמה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,ויקרא כג) פְ ִרי עֵ ץ
נּוקבָּ א.
יהי ְדכַר וְ ְ
הָּ ָּדר .וְ שֵ ם ִא ְשת ֹו ְמהֵ יטַ בְ אֵ ל ,כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר כַ פוֹת ְתמָּ ִריםּ .וכְ ִתיב( ,תהלים צב) צַ ִדיק כַ ָּתמָּ ר יִ פְ ָּרחְ ,ד ִא ִ
הַ אי ִא ְת ְק ִריַאת בַ ת מַ ְט ֵרד ,בַ ת מֵ הַ הּוא אֲ תָּ ר ְדטַ ְר ִדין ֹכלָּא לְ ִא ְת ַדבְ ָּקא ,וְ ִא ְק ֵרי ָאבּ .וכְ ִתיב (איוב כח) ֹלא י ַָּדע אֱ נוֹש עֶ ְרכָּּה
ָּנְקא בִ ְת ֵרין
וְ ֹלא ִתמָּ צֵ א בְ אֶ ֶרץ הַ חַ יִ יםָּ .דבָּ ר ַאחֵ ר ,בַ ת מֵ ִאימָּ אְ ,ד ִמ ִס ְט ָּרהָּ א ִמ ְתַאחֲ ִדין ִדי ִניןְ ,דטַ ְר ִדין לְ ֹכלָּא .בַ ת ֵמי זָּ הָּ בְ ,די ָּ
ַאנְפִ יןִ ,דנְ ִהירּו בִ ְת ֵרין גַוְ ו ִנין .בְ חֶ סֶ ד ּובְ ִדינָּא.
יחין ַאנְ פִ ין בְ ַא ְנפִ יןּ ,ובְ גִ ין כַ ְך ,עָּ לְ ִמין ַק ְדמָּ אֵ י ִא ְתחֲ ָּרבּו ,וְ עָּ לְ ִמין ַק ְדמָּ אֵ י ְבלָּא ִתּקּונָּא
עַ ד לָּא ִאבְ ֵרי עָּ לְ מָּ א ,לָּא הֲ ו ֹו מַ ְשגִ ִ
יקין ִנצו ִֹצין ,כְ הַ אי אּומָּ נָּא ,מַ ְרצֵ פָּ א (ס''א מרזפתא) ,כַד ַאכְ ִתש בְ מָּ נָּא
ִא ְתעָּ בִ ידּו .וְ הַ הּוא ְדלָּא הֲ וָּ ה בְ ִתּקּונָּאִ ,א ְק ֵרי זִ ִ
יטין ּו ְנ ִה ִירין ,וְ ַדעֲכִ ין לְ ַאלְ ָּתר .וְ ִאלֵין
יקין ְדנָּפְ ִקין ,נָּפְ ִקין לְ ִה ִ
יקין לְ כָּל עִ יבָּ ר ,וְ ִאינּון זִ ִ
(בראשית קנ''ו ע''א) ְדפַ ְרזְ לָּא ,אַ פִ יק זִ ִ
ישא ,וְ נָּפִ יק אּומָּ נָּא (ד''א מאנא)
יקא ַק ִד ָּ
ִא ְקרּון עָּ לְ ִמין ַק ְדמָּ אֵ יּ .ובְ גִ ין כַ ְך ִא ְתחֲ ָּרבּו וְ לָּא ִא ְת ְקיָּימּו .עַ ד ְד ִא ְת ָּת ַקן עַ ִת ָּ

לְ אּומָּ נּותֵ יּה.
יקין (שמות רנ''ד ע''ב ,בראשית ק''ז ע''ב סתרי תורה)
בּוצינָּא אַ פִ יק זִ ִ
וְ עַ ל הַ אי ָּתנֵינָּא בְ מַ ְתנִ יתָּ א ִדילָּן( ,דניצוצא) ְד ִ
ּומיתּו לְ ַאלְ ָּתר.
יקין ,עָּ לְ ִמין ַק ְדמָּ ֵאי ִא ְקרּוןִ ,
בָּ זִ י ִקין (נ''א דבוצינא אפיק זיקין ניצוצין) לִ ְתלַת ְמָאה וְ עֶ ְש ִרין עִ יבָּ ר .וְ ִאינּון זִ ִ
ּומיתּו ,הַ ְש ָּתא ִא ְת ְקיָּים ֹכלָּא.
יקין ְד ִא ְת ַדעֲכּו ִ
נּוקבָּ א ,וְ הָּ נֵי זִ ִ
לְ בָּ תַ ר נָּפִ יק אּומָּ נָּא (ס''א מאנא) לְ אּומָּ נּותֵ יּה ,וְ ִא ְת ְת ַּקן בִ ְדכַ ר וְ ְ
ּומ ְתעָּ ְרבֵ י (ד''א ומתדכי)
יקין עָּ לְ ִמין ַק ְדמָּ אֵ יִ ,
בּוצינָּא ְד ַק ְר ִדינּותָּ א ,נָּפַ ק ִניצוֹצָּ א ,פַ ִטישָּ א ַת ִּקיפָּ אְ ,דבָּ טַ ש ,וְ אַ פִ יק זִ ִ
ִמ ִ
ירא ַדכְ יָּא ,וְ ִא ְתבְ סָּ מּו ָּדא בְ ָּדא.
בַ אֲ וִ ָּ
ירא ,וְ ַאכְ לִ יל לְ נִ יצוֹצָּ אְ ,דנָּפִ ק
כַד ִא ְתחַ בָּ ר אַ בָּ ''א וְ ִאימָּ ''א ,וְ הַ הּוא ָאב הּוא ,מֵ רּוחָּ א ְדגָּנִ יז בְ עַ ִתיק יו ִֹמין ,בֵ יּה ִא ְתגְ נִיז הַ אי אֲ וֵ ָּ
בּוצינָּא ְד ַק ְר ִדינּותָּ א ְד ָּגנִיז בְ מֵ עוֹי ְד ִאימָּ א .וְ כַד ִא ְתחַ בָּ רּו ַת ְרוַ ויְ יהּו ,וְ ִא ְתכְ לִ ילּו ָּדא בְ ָּדא .נָּפִ יק גּולְ גַלְ ָּתא חַ ד ַת ִּקיפָּ א,
ִמ ִ
ישין ִא ְש ְתכָּחּו בְ חַ ד ,כַ ְך ֹכלָּא ִאזְ ְד ַמן
ישא ְתלַת ֵר ִ
יקא ַק ִד ָּ
וְ ִא ְתפָּ ּׁשַ ט בְ ִס ְטרוֹיָּ ,דא בְ ִס ְט ָּרא ָּדא ,וְ ָּדא בְ ִס ְט ָּרא ָּדא .כְ מָּ ה ְדעַ ִת ָּ
ישין ,כְ מָּ ה (רפ''ח ע''ב) ַדאֲ מֵ ינָּא.
בִ ְתלַת ֵר ִ
ּומנֵיּה ִמ ְתזָּ ן חַ ְקלָּא
ורא (ואחיד ליה) ,וְ הַ הּוא טַ לָּא ִא ְתחֲ זֵ י בִ ְת ֵרי גְ וָּ ונֵיִ .
בְ הַ אי גּולְ גַלְ ָּתא ִדזְ עֵ יר ַא ְנפִ ין ,נ ִָּטיף טַ לָּא מֵ ֵרישָּ א ִחּוָּ ָּ
ָאתיּ ,ובֵ יּה זְ ִמינִ ין ֵמתַ יָּיא לַאֲ חַ יָּיא .וְ לָּא
יקיָּיא לְ עָּ לְ מָּ א ְד ֵ
ישיןּ .ומֵ הַ אי טַ לָּא ְדגּולְ גַלְ ָּתא ָּדא ,טַ חֲ ִנין מָּ נָּא לְ צַ ִד ַ
פּוחין ַק ִד ִ
ְדתַ ִ
יקא ְד ֹכלָּאֵ ,מהַ אי אֲ תָּ ר .מַ ה
ִאזְ ְדמַ ן מָּ נָּא ְדנָּפַ ל מֵ הַ אי טַ לָּא ,בַ ר הַ הּוא זִ ְמנָּא בְ זִ ְמנָּא ְדָאזְ לּו יִ ְש ָּראֵ ל בְ מַ ְדבְ ָּרא ,וְ זָּ ן לְ הּו עַ ִת ָּ
ְדלָּא ִא ְש ְתכַח לְ בָּ תַ ר .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,שמות טז) ִהנְ נִי מַ ְמ ִטיר ָּלכֶם לֶחֶ ם ִמן הַ ָּּׁשמָּ יִ ם .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר (בראשית כז) וְ יִ ֶתן
קּוד ָּשא בְ ִריְך הּוא.
ָאדם ַקמֵ י ְ
ֹלהים ִמטַ ל הַ ּׁשָּ מַ יִ ם וְ גוֹ' .הַ אי בְ הַ הּוא זִ ְמנָּא .לְ זִ ְמנָּא ַאחֲ ָּרא תָּ נֵינָּןָּ ,ק ִשים ְמזוֹנו ָֹּתיו ֶשל ָּ
לְ ָך הָּ אֱ ִ
ּומז ֹונֵי ,לָּאו בִ זְ כּותָּ א ַתלְ יָּיא ִמלְ תָּ א ,אֶ לָּא בְ מַ זָּ לָּא ַתלְ יָּיא ִמלְ תָּ א ,וְ ֹכלָּא
וְ הָּ א בְ מַ זָּ לָּא ַתלְ יָּיא בְ מַ זָּ לָּא וַ ַדאי .וְ עַ ל כֵן בְ נֵי חַ יֵי ְ
ימנָּא.
ַתלְ יָּין בְ הַ אי מַ זָּ לָּא ,כְ מָּ ה ְדאו ִֹק ְ
ירא ַדכְ יָּא ִא ְתכְ לִ יל ְב ֹכלָּא ,כֵיוָּ ן ְדהּוא כָּ לִ יל ִמ ֹכלָּא
ִת ְשעָּ ה ַאלְ פִ ין ִרבוֹא עָּ לְ ִמין ,נ ְַטלִ ין וְ סַ ְמכִ ין עַ ל הַ אי גּולְ גַלְ ָּתא .וְ הַ אי אֲ וִ ָּ
יקא
וְ ֹכלָּא ִא ְתכְ לִ יל בֵ יּהִ ,א ְתפְ שָּ טּו ַאנְפוֹי לִ ְת ֵרין ִס ְט ִרין ,בִ ְת ֵרי נְ הו ִֹרין כְ לִ ילָּן ִמ ֹכלָּא .וְ כַד ִא ְס ָּתכָּ לּו ַאנְ פוֹי ,בְ ַא ְנפִ ין ְדעַ ִת ָּ
ָאריְך אַ פֵ יּה לְ חַ יָּיבַ יָּא.
ַק ִדישָּ אֹ ,כלָּא אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם ִא ְק ֵרי .מַ אי אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם( .אריך אפים מבעי ליה) אֶ לָּא הָּ כִ י ָּתנֵינָּן ,בְ גִ ין ְד ִ
ַאסוָּ ותָּ א בְ עָּ לְ מָּ א ,אֶ לָּא בְ זִ ְמנָּא ְד ַא ְשגְ ִחין ַא ְנפִ ין בְ ַאנְפִ ין.
ַאסוָּ ותָּ א ְדַאנְפִ יןְ .דהָּ א לָּא ִא ְש ְתכַח ְ
אֲ בָּ ל אֶ ֶרְך אַ פַ יִ םְ ,
ּות ֵרין
ַארבַ ע ִאינּון ,כְ מָּ ה ַדאֲ ֵמינָּאַ ,אחֲ סַ נ ְֵתיּה ַדאֲ בוֹי וְ ִא ֵמיּהְ ,
בַ חֲ ָּללָּא ְדגּולְ גַלְ ָּתא ,נְ ִה ִירין ְתלַת נְהו ִֹרין .וְ ִאי ֵתימָּ א ְתלַתְ ,
ישא .לְ בָּ תַ ר ִמ ְתחַ בְ ָּרן בְ ִס ְטרוֹי ,וְ נַהֲ ִרין וְ עָּ אלִ ין ִב ְתלַת חֲ ָּללֵי
גְ נִיזִ ין ִדלְ הוֹןְ ,ד ִמ ְתעַ ְט ָּרן כֻּלְ הּו בְ ֵרישֵ יּה ,וְ ִאינּון ְתפִ לִ ין ְד ֵר ָּ
ּומ ְתפַ ְּׁש ִטין בְ כָּל גּופָּ א.
ְדגּולְ גַלְ ָּתא .נָּפְ ִקין כָּ ל חַ ד בְ ִס ְטרוֹיִ ,
ָאחיד (ואינון תפלין דרישא .ואלין מתחברין בתרי מוחי .ומוחא
וְ ִאלֵין ִמ ְתחַ בְ ִרין בִ ְת ֵרי מוֹחֵ יּ .ומוֹחָּ א ְתלִ יתָּ ָאה כָּלִ יל לוֹן ,וְ ִ
תליתאה כליל לון ,ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא .לבתר נפקין כל חד בסטרוי ,ומתפשטין בכל גופא .והאי מוחא
ּומ ְתפָּ ּׁשַ ט בְ כָּל גּופָּ א ,וְ ִא ְתעָּ בִ יד ִמנֵיּה ְת ֵרי גְ וָּ ונֵי כְ לִ ילָּן כַחֲ ָּדאּ .ומֵ הַ אי נ ִָּהיר
תליתאה אחיד) בְ הַ אי ִס ְט ָּרא ּובְ הַ אי ִס ְט ָּראִ ,
ַאס ִהיד בְ אַ בָּ א וְ ִאימָּ א גְ וָּ ונֵי ְדַאנְפוֹי .וְ הּוא ִא ְק ֵרי ַדעַ ת ,בְ ַדעַ ת (ס''א בדא) כְ ִתיב( ,שמואל א ב) כִ י אֵ ל ֵדעוֹת ה' וְ גוֹ',
ַאנְפוֹי ,וְ ְ
יקא ַק ִדישָּ א ְס ִתימָּ ָאה ,לָּא נ ְִתכְ נּוַ .מאי טַ עְ מָּ א נ ְִתכְ נּו לְ הַ אי .בְ גִ ין ְדי ִָּרית
בְ גִ ין ְד ִאיהּו בִ ְת ֵרי גְ וָּ ונֵי ל ֹו נ ְִתכְ נּו עֲלִ ילוֹת .אֲ בָּ ל לְ עַ ִת ָּ
ְת ֵרין חּולְ ֵקיּ ,וכְ ִתיב (שמואל ב כב) עִ ם חָּ ִסיד ִת ְתחַ סָּ ד וְ גוֹ'.
וְ הָּ א בִ ְקשוֹט או ִֹקימּו חַ בְ ַריָּיאִ ,דכְ ִתיב( ,בראשית כט) וַ ַיגֵד ַי ֲעקֹב לְ ָּרחֵ ל כִ י אֲ ִחי ָאביהָּ הּוא .וַ ַיגֵד ,הָּ א או ְֹקמּוהָּ ְ ,ד ֹכלָּא ָּרזָּ א
ְדחָּ כְ ְמתָּ א .וְ כִ י בֶ ן ִרבְ ָּקה הּוא .בֶ ן ִרבְ ָּקה ,וְ לָּא כְ ִתיב בֶ ן יִ ְצחָּ קֶ .רמֶ ז ,וְ ֹכלָּא ְר ִמיזָּ א בְ חָּ כְ ְמתָּ א .וְ עַ ל הַ אי ִא ְק ֵרי ְשלִ ים בְ ֹכלָּא.
ימנּותָּ אּ .ובְ גִ ין כְָּך כְ ִתיב ,וַ ַיגֵד ַי ֲעקֹב ,וְ לָּא כְ ִתיב וַ יֹאמֶ ר.
ּובֵ יּה ִא ְתחֲ זֵ י ְמהֵ ְ
הָּ נֵי גְ וָּ ונֵי ,כְ מָּ ה ְדנַהֲ ִרין בְ עִ ְט ָּרא ְד ֵרישָּ א ,וְ עָּ אלִ ין בַ חֲ ָּללֵי ְדגּולְ גַלְ ָּתא .הָּ כִ י ִמ ְתפַ ְּׁש ִטין בְ כָּ ל גּופָּ א ,וְ גּופָּ א ִא ְתאֲ ִחיד בְ הּו( .אבל)
יקא ַק ִדישָּ א ְס ִתימָּ א ,לָּא נ ְִתכְ נּו ,וְ לָּא יָּיָאן לֵיּהְ ,דהָּ א ֹכלָּא בְ חַ ד ִא ְש ְתכַח ,חֵ ידּו לְ ֹכ ָּלא ,חַ יִ ים לְ ֹכלָּא .לָּא ַתלְ יָּיא בֵ יּה
לְ עַ ִת ָּ
ִדינָּא .אֲ בָּ ל בְ הַ אי ,ל ֹו נ ְִתכְ נּו עֲלִ ילוֹת וַ ַדאי.
ידן ָּדא
ּומ ְס ַתבְ כִ ין ָּדא בְ ָּדא ,אֲ ִח ָּ
בְ גּולְ גַלְ ָּתא ְד ֵרישָּ אַ ,תלְ יָּין ָּכל ִאינּון ִרבְ וָּ ון וְ ַאלְ פִ ין (קוצי) ִמקוֹצֵ י ְדשַ עְ ִריןְ ,ד ִאינּון אּוכָּ ִמיןִ .
נִימין,
נִימין עַ ל ִ
ּוממוֹחָּ א ְד ִא ְתנ ְִהיר מֵ ַאבָּ א .לְ בָּ תַ ר נָּפְ ִקין ִ
ידן בִ ְנ ִהירּו עִ לָָּאה ִד ְמעַ טֵ ר (דמתעטר) בְ ֵרישֵ יּה מֵ אַ בָּ אִ ,
בְ ָּדאַ ,דאֲ ִח ָּ
ידן מֵ אַ בָּ א ,בְ גִ ין ְד ִאינּון
ּומ ְס ַתבְ ֵכי בְ ִאינּון ַשעְ ֵרי ַדאֲ ִח ָּ
ידןִ ,
ּומ ְשַאר מוֹחֵ י .וְ כֻּלְ הּו אֲ ִח ָּ
נְהירּו ְד ִמ ְתעַ טָּ ר בְ ֵרישֵ יּה מֵ ִאימָּ אִ ,
ִמ ִ
ּומ ְס ַתבְ כִ ין ָּדא בְ ָּדא.
ִמ ְתעָּ ְרבִ ין ָּדא בְ ָּדאִ ,
ידן בְ גּולְ גּולְ תָּ א ,בְ מוֹחָּ א עִ לָָּאה .וְ כֻּלְ הּו ְמ ִשיכָּן (דאתמשכן) ִא ְתמַ ְּׁשכָּן ִמ ְתלַת חֲ ָּללֵי ְדמוֹחָּ א( ,אחידן במוחי)
וְ כֻּלְ הּו מוֹחֵ י אֲ ִח ָּ
ּומ ְתגַלְ יָּיןּ .ובְ גִ ין ָּכְך כֻּלְ הּו מוֹחֵ י ְר ִמיזֵ י (כך נמצא
ימין ִ
ִמ ְתעָּ ְרבָּ ן ָּדא בְ ָּדא ,בְ ַדכְ יָּא בִ ְמסָּ אֲ בָּ א .בְ כָּל ִאינּון טַ ע ֲִמין וְ ָּרזִ יןְ ,ס ִת ִ
בס''י) בְ ָאנֹכִ י יְ יָּ' אֱ ֹלהֶ יָך וְ כּו' ,כְ מָּ ה ִד ְנה ֹו ִרין בְ עִ ְט ָּרא ְד ֵרישָּ א ,וְ עָּ אלִ ין בַ חֲ ָּללֵי ְדגּולְ גַלְ ָּתא.
ימנָּאְ ,דבְ גִ ין כְָּך כְ ִתיב( ,מלכים ב יט) הַ טֵ ה יְ יָּ' ָאזְ נְָך
אּודנִין .וְ הָּ א או ִֹק ְ
כָּל ִאינּון קו ִֹצין אּו ָּכ ִמין ,חַ פְ יָּין וְ תַ לְ יָּין לְ ִס ְט ָּרא ְד ְ
אּודנוֹי,
ישיּה ְדמַ לְ כָּא ,וְ יִ פְ נֶה ַשעְ ֵרי מֵ עַ ל ְ
אּודנֵיּה לָּקֳ בְ לֵיּה ,יְ סַ לְ סֵ ל בְ ֵר ֵ
ימנָּא ,מַ אן ְדבָּ עֵ י ְדי ְַרכִ ין מַ לְ כָּא ְ
ּושֲ מָּ עִ .מכָּאן או ִֹק ְ
וְ יִ ְשמַ ע לֵיּה מַ לְ כָּא בְ ָּכל מַ ה ְדבָּ עֵ י.
ּקּודי או ַֹריְ יתָּ א( ,ואתמנן
ּומ ְתפָּ ְר ָּשן ִמנֵיּה כָּ ל או ְֹרחוֹי ְדפִ ֵ
ָארחָּ א ְדעַ ִתיק יו ִֹמיןִ ,
בְ פַ לְ גּותָּ א ְדשַ עְ ֵריִ ,מ ְתַאחֲ ָּדא חַ ד או ְֹרחָּ א ,בְ ְ
ָאר ִחין.
אריהוֹן ִדיבָּ בָּ א וִ י ָּללָּא ַתלְ יָּין בְ כָּל קוֹצָּ א וְ קוֹצָּ א ,וְ ִאינּון מַ פְ ִר ִשין ִר ְש ָּתא לְ חַ יָּיבַ יָּאְ ,דלָּא י ְַדעִ ין ִאינּון ְ
עלייהו) כָּ ל מָּ ֵ
ימנָּא
ּובגִ ין כְָּך כֻּלְ הּו ַת ִּקיפִ ין .וְ או ִֹק ְ
הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,משלי ד) ֶד ֶרְך ְרשָּ עִ ים כָּאֲ פֵ לָּה .וְ כָּ ל ִאלֵין ַתלְ יָּין בְ קו ִֹצין ַת ִּקיפִ יןְ ,
ָארחוֹת יְ יָּ' חֶ סֶ ד וֶ אֱ ֶמת .וְ כָּל כַ ְך,
אריהוֹן ְדמַ ְת ְקלָּא( ,ס''א דרחימותא) ִדכְ ִתיב( ,תהלים כה) כָּ ל ְ
בְ ִאינּון ְשעִ יעָּ ן ִא ְתַאחֲ ָּדן מָּ ֵ
ימין ִד ְר ִהיטֵ י ְדמוֹחָּ א.
בְ גִ ין ְדמַ ְשכִ ין ִממו ִֹחין ְס ִת ִ
אריהוֹן ְדמַ ְת ְקלָּא( ,דרחימותא)
ּובְ גִ ין כְָּך ִמ ְש ַתכְ חֵ י כָּל חַ ד כְ פּום או ְֹרחוֹי ,מֵ חַ ד מוֹחָּ א בְ ִאינּון קו ִֹצין ְשעִ יעָּ ןִ ,א ְתמַ ְּׁש ָּכן מָּ ֵ
ָארחוֹת יְ יָּ' חֶ סֶ ד וֶ אֱ מֶ ת.
ִדכְ ִתיב כָּל ְ
אריהוֹן ִדיבָּ בָּ א וִ י ָּללָּא ִדכְ ִתיב ְבהּו ֶד ֶרְך ְר ָּשעִ ים כָּאֲ פֵ לָּה ֹלא י ְָּדעּו
ִממוֹחָּ א ִת ְניָּינָּא ,בְ ִאינּון קו ִֹצין ַת ִּקיפִ יןִ ,א ְתמַ ְּׁשכָּ ן וְ תַ לְ יָּין מָּ ֵ
ירי .אֶ לָּא ֹלא י ְָּדעּו ,כְ לוֹמַ ר לָּא י ְַדעִ ין ,וְ לָּא בָּ עָּ אן לְ ִמנ ְַדע ,בַ מֶ ה יִ כָּ ֵשלּוַ .אל ִת ְק ֵרי בַ מֶ ה ,אֶ לָּא
בַ מֶ ה יִ כָּ שֵ לּו .מַ אי ָּקא מַ יְ ֵ
אריהוֹן ִדיבָּ בָּ א
בּורה ַת ִּקיפָּ א ִמינֵּה ִמ ְתַאחֲ ָּדן מָּ ֵ
בְ ִאימָּ א יִ כָּ ֵשלּו .בְ ִאינּון ְד ִמ ְתַאחֲ ִדין בִ ְסטַ ר ְד ִאימָּ א .מַ אי ִס ְט ָּרא ְד ִאימָּ א .גְ ָּ

וִ י ָּללָּא.
אריהוֹן ְד ִמ ִידין (דמארין) .וְ ִא ְקרּון אַ פִ ין נְ ִה ִירין
ִממוֹחָּ א ְתלִ יתָּ ָאה ,בְ ִאינּון קו ִֹצין ְד ִאינּון בְ אֶ ְמצָּ עִ יתָּ אִ ,א ְתמַ ְּׁשכָּן וְ תַ לְ יָּין מָּ ֵ
ישא.
וְ לָּא נְ ִה ִיריןּ .ובְ הָּ נֵי כְ ִתיב (משלי ד) פַ לֵס מַ עְ גַל ַרגְ לֶיָך .וְ ֹכלָּא ִא ְש ְתכַח בְ ִאינּון קו ִֹצין ְד ַשעְ ֵרי ְד ֵר ָּ
ִמ ְצחָּ א ְדגּולְ גַלְ ָּתאִ ,מ ְצחָּ א לְ ִא ְתפַ ְּק ָּדא (ס''א לאתפקרא) חַ יָּיבַ יָּא עַ ל עוֹבָּ ֵדיהוֹן .וְ כַד הַ אי ִמ ְצחָּ א ִא ְתגַלְ יָּיאִ ,מ ְתעָּ ִרין
יקא
אריהוֹן ְד ִדי ִנין ,לְ ִאינּון ְדלָּא ִמ ְתכ ְַספִ ין בְ עוֹבָּ ֵדיהוֹן .הַ אי ִמ ְצחָּ א סּומָּ ָּקא כְ וַ ְור ָּדאּ .ובְ ַשע ֲָּתא ְד ִא ְתגַלְ יָּיא ִמ ְצחָּ א ְדעַ ִת ָּ
מָּ ֵ
ורא כְ תַ לְ גָּא .וְ הַ ִהיא שַ עֲתָּ א ,עֵ ת ָּרצוֹן ִא ְק ֵרי לְ ֹכלָּא.
בְ הַ אי ִמ ְצחָּ אִ ,א ְתהַ ְד ַרת ִחּוָּ ָּ
ַאתוָּ ון ,כְ מָּ ה ְדאַ ְת
יקא .וְ ִאי לָּאוַ ,א ְש ֵדי ח' בֵ ין ְת ֵרין ְ
בְ ִספְ ָּרא ְדַאג ְַד ָּתא ְדבֵ י ַרב יֵיבָּ א סָּ בָּ א ָאמַ ר ,מֶ צַ ח .זָּ כֵ י מֶ צַ חִ ,מ ְצחָּ א ְדעַ ִת ָּ
ָאמֵ ר (במדבר כד) ּומָּ חַ ץ פַ אֲ תֵ י מ ֹוָאב.
ַאתוָּ ון ְרצּופִ ין .וְ כַמָּ ה ְנצָּ ִחים הֲ ווֹ .וְ ַאף עַ ל גַב ְדנֶצַ ח ַאחֲ ָּרא (באתרא) בְ נֶצַ ח ָאחֳ ָּרא ִא ְס ְתלַק ,וְ ִאית
ימנָּאְ ,ד ִא ְק ֵרי נֶצַ ח בְ ְ
וְ או ִֹק ְ
ישא
יקא ַק ִד ָּ
נְ צָּ ִחים ָאחֳ ָּר ִנין ְד ִמ ְתפַ ְּׁש ִטין בְ כָּל גּופָּ אּ .ובְ גִ ין ְדשַ בְ תָּ א בְ ַשעֲתָּ א ִד ְצלוֹתָּ א ְד ִמנְחָּ הְ ,בגִ ין ְדלָּא יִ ְתעַ ר ִדי ִנין ,גַלְ יָּא עַ ִת ָּ
ִמ ְצחָּ א ִדילֵיּה ,וְ כָּ ל ִדי ִנין ִא ְתכַ פְ יָּין וְ ִא ְש ְת ָּככּו וְ לָּא ִא ְתעָּ בִ ידּו.
ָאמרּו אֵ יכָּ ה י ַָּדע אֵ ל וְ יֵש
בְ הַ אי ִמ ְצחָּ א ַתלְ יָּין כ’’ד בָּ ֵתי ִדי ִנין ,לְ כָּל ִאינּון ְדחַ ִציפִ ין בְ עוֹבָּ ֵדיהוֹן .כְ מָּ ה ִדכְ ִתיב( ,תהלים עג) וְ ְ
ֵדעָּ ה בְ עֶ לְ יוֹן .וְ הָּ א עֶ ְש ִרים ִאינּון ,ד' לָּמָּ ה .לָּקֳ בְ לֵיהוֹן ְדד' ִמיתוֹת בֵ ית ִדינָּא לְ תַ ָּתאְ ,ד ַתלְ יָּין ִמלְ עֵ ילָּא .וְ ִא ְש ָּתָארּו עֶ ְש ִריןּ .ובְ גִ ין
ִישין בֵ י ִדינָּא עִ לָָּאה ,עַ ד ְדי ְַשלִ ים (נ''א עשרין) וְ סַ לְ ָּקא לְ כ' ְשנִין ,לָּקֳ בְ לֵיהוֹן ְדכ' בָּ ֵתי ִדינָּא .בְ מַ ְתנִיתָּ א ְס ִתימָּ ָאה
כְָּך לָּא מַ ֲענ ִ
ִדילָּן תָּ נֵינָּן ,לָּקֳ בְ לֵיהוֹן ְדכ''ד ְספָּ ִרים ְד ִא ְתכְ לִ ילָּן בְ או ַֹריְ יתָּ א.
ימיןּ .ובְ גִ ין כְָּך ִא ְקרּו (שיר השירים ה)
ימין וְ לָּא נַיְ ִ
עַ יְ ינִין ְד ֵרישָּ אִ ,אינּון עַ יְ ינִין ְדלָּא ִמ ְס ַת ְמ ִרין ִמנַיְ יהּו חַ יָּיבַ יָּא .עַ יְ ינִין ְדנַיְ ִ
ֹאמרּו ֹלא
עֵ ינָּיו כְ יוֹנִ ים .מַ אי י ֹונִים .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,ויקרא כה) וְ ֹלא תוֹנּו ִאיש אֶ ת ע ֲִמית ֹו .וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב( ,תהלים צד) וַ י ְ
יִ ְראֶ ה יָּ''ּה וְ גוֹ'ּ .וכְ ִתיב (שם) הֲ נוֹטַ ע אֹזֶ ן הֲ ֹלא יִ ְשמָּ ע וְ גוֹ'.
ארי ְדאַ ְשגָּחּותָּ א ,לְ ַאגָּחָּ א ְק ָּרבָּ א.
עּורא ְשלִ ים .מֵ ִאינּון שַ ע ֲִרין ַתלְ יָּין אֶ לֶף וְ ז' ְמָאה ָּמ ֵ
ִתּקּונָּא ְדעַ ל עֵ ינָּא ,שַ עְ ֵרי ְד ִמ ְתשַ עְ ָּרן בְ ִש ָּ
ּומ ְתפַ ְק ִחין עַ יְ י ִנין.
ּוכְ ֵדין ַקיְ ימֵ י כֻּלְ הּו ִמּׁשּולְ ְשלֵיהוֹן ִ
יסין ִא ְתַאחֲ ָּדן בְ הּו ,וְ ִאינּון ִא ְקרּון כְ סּותָּ א
ארי ְת ִר ִ
כְ סּותָּ א ְדעַ ל עַ יְ ינִ ין ,גְ בִ ינִ ין ִמ ְתַאחֲ ָּדן בְ הּו .וְ אֶ לֶף (וד' מאה) ִרבְ וָּ ון מָּ ֵ
ְדעַ יְ ינִין .וְ כָּל ִאינּון ְד ִא ְקרּון עֵ ינֵי יְ יָּ' ,לָּא פַ ְק ִחין ,וְ לָּא ִא ְתעָּ רּון ,בַ ר בְ זִ ְמנָּא ְד ִאלֵין כְ סּו ֵתי ִדגְ בִ י ִניןִ ,מ ְתפָּ ְר ִשין ִאינּון ַת ָּת ֵאי
מֵ עִ לָּאֵ יּ .ובְ שַ עֲתָּ א ְד ִא ְתפָּ ְרשָּ ן גְ בִ ינֵי ַת ָּתאֵ י מֵ עִ לָּאֵ י ,וְ יָּהֲ בִ ין אֲ תָּ ר לְ אַ ְשגְ חָּ א ִמ ְתפַ ְּק ִחין עַ יְ י ִנין ,וְ ִא ְתחַ זֵ י כְ מַ אן ְד ִא ְתעַ ר ִמ ֵּׁשינָּתֵ יּה
אריהוֹן ְד ִדינִ ין
ורא ִדילֵיּה .וְ כַד ִא ְס ַת ְחיָּיןִ ,א ְתכַפְ יָּין ָּמ ֵ
(משנתיה)ִ .א ְס ַתחֲ רּו עַ יְ י ִנין וְ חָּ מָּ א לְ עֵ ינָּא פְ ִקיחָּ א ,וְ ִא ְס ָּתחָּ ן בְ ִחּוָּ ָּ
ישן יְ יָּ' הָּ ִקיצָּ ה וְ גוֹ'.
עּורה לָּמָּ ה ִת ַ
לְ יִ ְש ָּראֵ לּ .ובְ גִ ין כְָּך כְ ִתיב( ,תהלים מד) ָּ
ַארבַ ע גַוְ ונִ ין ִא ְתחַ זְ יָּין בְ ִאינּון עַ יְ ינִין .מֵ ִאינּון ְנ ִה ִירין ד' בָּ ֵתי ִד ְתפִ ילִ יןְ ,דנַהֲ ִרין בִ ְר ִהיטֵ י מוֹחָּ א .ז' ְד ִא ְקרּון עֵ ינֵי ה'.
ְ
ימנָּא בְ ִא ָּד ָּראִ ,דכְ ִתיב( ,זכריה ג) עַ ל אֶ בֶ ן ַאחַ ת ִשבְ עָּ ה עֵ ינָּיִ ם.
וְ אַ ְשגָּחּותָּ א (נפקא) נַפְ ֵקיִ ,מגְ וָּ ון אּוכָּמָּ א ְדעֵ ינָּא .כְ מָּ ה ְדאו ִֹק ְ
וְ ִאינּון גַוְ ונִ ין ִמ ְתלַהֲ ִטין בְ ִס ְט ַריְ יהּו.
ָארץ.
ארי ְדאַ ְשגָּחּותָּ א לְ ִדינָּא .וְ ִאינּון ִא ְקרּון( ,דברי הימים ב טז) עֵ ינֵי יְ יָּ' ְמשו ְֹטטוֹת בְ כָּ ל הָּ ֶ
ִמסּומָּ ָּקא ,נָּפְ ִקין אוֹחֲ ָּרנִ ין ,מָּ ֵ
ימין לְ ַגלָָּאה עוֹבָּ ִדין ,בֵ ין טַ ב ּובֵ ין ִבישִ .דכְ ִתיב
ְמשו ְֹטטוֹת ,וְ ֹלא ְמשו ְֹט ִטים .בְ גִ ין ְדכֻּלְ הּו ִדינָּאִ .מירו ָֹּקא ,נָּפְ ִקין אוֹחֲ ָּרנִ יןְ ,ד ַקיְ ִ
(איוב לד) כִ י עֵ ינָּיו עַ ל ַד ְרכֵי ִאיש .וְ ִאלֵין ִא ְקרּון( ,זכריה ד) עֵ ינֵי יְ יָּ' ְמשו ְֹט ִטיםְ .משו ְֹט ִטים ,וְ ֹלא ְמשו ְֹטטוֹת .בְ גִ ין ְד ִאינּון
ורא ,נָּפְ ִקין ָּכל ִאינּון ַרחֲ מֵ י ,כָּל ִאינּון טָּ בָּ אןְ ,ד ִמ ְש ַתכְ חֵ י ְבעָּ לְ מָּ א ,לְ אוֹטָּ בָּ א לְ הּו לְ יִ ְש ָּראֵ ל.
לִ ְת ֵרין ִס ְט ִרין ,לְ טָּ ב ּולְ בִ יש .מֵ ִחּוָּ ָּ
ּוכְ ֵדין ִא ְס ַת ְחיָּין (נ''א אסתחרן) כָּל ִאינּון ְתלַת גְ וָּ ונֵי ,לְ ַרחֲ מָּ א עָּ לַיְ יהּו.
וראְ ,דכֻּלְ הּו כְ לִ ילָּן בֵ יּה כַד
ִאלֵין גַוְ ונִ ין ִמ ְתעָּ ְרבִ ין ָּדא בְ ָּדא ,וְ ִא ְת ַדבְ ָּקן ָּדא בְ ָּדא .כָּל חַ ד אוֹזִ יף לְ חַ בְ ֵריּה ִמגְ וָּ ונֵי ִדילֵיּה ,בַ ר מֵ ִחּוָּ ָּ
ורא ,לְ אּוכָּ מָּ א לְ סּומָּ ָּקא
ַאסחֲ ָּרא לוֹן ִחּוָּ ָּ
ִא ְצ ְט ִריְך ,וְ הּוא חָּ פֵ י עַ ל ֹכלָּא .כָּל ַגוְ ו ִנין ִדלְ ַת ָּתא ,לָּא יַכְ לִ ין כָּ ל בְ נֵי עָּ לְ מָּ א ,לְ ְ
ורא.
וְ לִ ירו ָֹּקא .וְ הָּ כָּא בְ אַ ְשגָּחּותָּ א חַ ד ,כֻּלְ הּו ִא ְתַאחֲ ָּדן וְ ִא ְס ַת ְחיָּין בְ ִחּוָּ ָּ
ורא לְ אַ ְשגָּחָּ א ,בְ גִ ין ִדגְ בִ ינִ ין יָּהֲ בִ ין אֲ תָּ ר לְ אַ ְשגָּחָּ א ,לְ כֻּלְ הּו גְ וָּ ונֵי .וְ ִאי ִאינּון לָּא
גְ בִ ינוֹי לָּא ִמ ְש ַתכְ כִ ין ,בַ ר כַד בַ עְ יָּין ַגוְ ונִ ין ְד ִחּוָּ ָּ
ֵימּותא (שלימתא) ,אֶ לָּא
ָּ
ימין ,וְ לָּא ִמ ְש ַתכְ כִ ין ַשעֲתָּ א חֲ ָּדא ְשל
יָּהֲ בִ ין אֲ תָּ ר ,לָּא יַכְ לִ ין לְ אַ ְשגְ חָּ א ּולְ ִא ְס ַתכְ לָּא .גְ בִ י ִנין לָּא ַקיְ ִ
פַ ְק ִחין וְ סַ ְת ִמין ,סַ ְת ִמין ּופַ ְק ִחיןִ ,מּׁשּום עֵ ינָּא פְ ִקיחָּ א ְד ָּקאֵ י עָּ לַיְ יהּו .וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב( ,יחזקאל א) וְ הַ חַ יוֹת ָּרצוֹא וָּ שוֹב .וְ הָּ א
ימנָּא.
או ִֹק ְ
כְ ִתיב (ישעיה לג) עֵ ינֶיָך ִת ְראֶ ינָּה יְ רּושָּ לַם נָּוֶ ה שַ אֲ נָּןּ ,וכְ ִתיב (דברים יא) ָּת ִמיד עֵ ינֵי יְ יָּ' אֱ ֹלהֶ יָך בָּ ּה ֵמ ֵר ִשית הַ ָּּׁשנָּה וְ גוֹ'ְ .דהָּ א
יְ רּושָּ לַם בַ עְ יָּא כֵןִ ,דכְ ִתיב( ,ישעיה א) צֶ ֶדק יָּלִ ין בָּ ּהּ .ובְ גִ ין כָּ ְך יְ רּושָּ לַם ,וְ לָּא ִציוֹןִ .דכְ ִתיב( ,ישעיה א) ִציוֹן בְ ִמ ְשפָּ ט ִתפָּ ֶדה
וְ גוֹ'ְ ,ד ֹכלָּא ַרחֲ מֵ י.
יקא ַק ִדישָּ אְ ,ס ִתימָּ א ְד ֹכלָּא .הַ ְש ָּתא ,עֵ ינֵי יְ יָּ' אֱ ֹלהֶ יָך בָּ ּה ,לְ טָּ ב ּולְ בִ יש ,כְ ָּמה ְד ִא ְתחֲ זֵ י.
עֵ ינֶיָך ,עֵ ינְָּך כְ ִתיב ,עֵ ינָּא ְדעַ ִת ָּ
(לסומקא ולירוקא .והכא באשגחותא חדא ,כלהו אסחרן ואסתחיין בחוורא .גבינוי לא משתככין ,בר כד בעיין גוונין
רּושלַםֹ ,כלָּא לְ טָּ בֹ ,כלָּא בְ ַרחֲ מֵ יִ .דכְ ִתיב( ,ישעיה נד)
לאשגחא) בְ גִ ין כְָּך לָּא ִא ְת ְקיָּימּו בְ ִקיּומָּ א ָּת ִדיר .וְ הָּ תָּ ם עֵ ינֶָך ִת ְראֶ ינָּה יְ ָּ
ּובְ ַרחֲ ִמים גְ דוֹלִ ים אֲ ַקבְ צֵ ְך.
אשית בְ ָאלֶף .מַ אן ִהיא .הֵ ''א ִדלְ ַת ָּתאּ .ולְ עֵ ילָּא
ָּת ִמיד עֵ ינֵי יְ יָּ' אֱ ֹלהֶ יָך בָּ ּה מֵ ֵר ִשית הַ ּׁשָּ נָּה .מֵ ֵר ִשית חָּ סֵ ר א' כְ ִתיב ,וְ לָּא ֵר ִ
כְ ִתיב( ,איכה ב) ִה ְשלִ יְך ִמּׁשָּ מַ יִ ם אֶ ֶרץ ִתפְ אֶ ֶרת יִ ְש ָּראֵ ל .מַ אי טַ עֲמָּ א ִה ְשלִ יְך ִמ ָּּׁשמַ יִ ם אֶ ֶרץִ .מּׁשּום ִדכְ ִתיב( ,ישעיה נ) ַאלְ ִביש
שָּ מַ יִ ם ַק ְדרּות ,וְ עַ יְ ינִ ין בְ ַק ְדרּותָּ א ,בְ גַוְ ונָּא אּוכָּמָּ א ִא ְתחָּ פּו.
ירש ,מֵ ֵר ִשית הַ ָּּׁשנָּהְ ,דהּוא ִדינָּא בְ לָּא ָאלֶף ,וְ ִדינָּא
מֵ ֵר ִשית הַ ּׁשָּ נָּה ,מֵ ָאן אֲ תָּ ר ִמ ְס ַתכְ לִ ין בִ יְ רּושָּ לַם ִאלֵין עֵ ינֵי יְ יָּ' ,חָּ זַ ר ּופֵ ַ
ִא ְתאֲ חָּ ד ִמ ִס ְט ָּרהָּ אַ ,אף עַ ל גַב ְדלָּאו הּוא ִדינָּא מַ מָּ ש .וְ עַ ד ַאחֲ ִרית שָּ נָּהַ ,אחֲ ִרית ָּשנָּה וַ ַדאי ִדינָּא ִא ְש ְתכַ חְ .דהָּ א כְ ִתיב,
(ישעיה א) צֶ ֶדק יָּלִ ין בָּ ּהְ ,ד ִהיא ַאחֲ ִרית הַ ּׁשָּ נָּה.
ָּתא חֲ זֵ י ,א' בִ לְ חוֹדוֹי ִא ְק ֵרי ִראשוֹןְ ,דכַר .בְ ָאלֶף סָּ ִתים וְ גָּנִ יז מַ ה ְדלָּא ִא ְתיְ ַדע .כַד ִא ְתחַ בָּ ר הַ אי ָאלֶף בַ אֲ תָּ ר ַאחֲ ָּראִ ,א ְק ֵרי
אשית ,לָּא ַא ְשגַח
אשית .וַ אֲ פִ ילּו בְ הַ אי ֵר ִ
אשית .וְ ִאי ֵתימָּ א ְד ִא ְתחַ בָּ ָּרא .לָּא .אֶ לָּא ִא ְתגַלְ יָּא בֵ יּה ,וְ נ ִָּהיר לֵיּהּ ,וכְ ֵדין ִא ְק ֵרי ֵר ִ
ֵר ִ
ָאתי כְ ִתיב( ,ישעיה מא) ִראשוֹן לְ ִציוֹן
ירא .אֲ בָּ ל מֵ ֵר ִשית כְ ִתיבּ .ולְ עָּ לְ מָּ א ְד ֵ
בִ יְ רּושָּ לַםְ ,ד ִאלְ מָּ לֵא הֲ וַ ת בְ הַ איִ ,א ְת ַקיָּימַ ת ָּת ִד ָּ

הֵ נָּה ִהנָּם וְ גוֹ'.
ישא ְס ִתימָּ ָאה
יקא ַק ִד ָּ
חוֹטָּ מָּ א ִדזְ עֵ יר ַאנְפִ יןִ ,תּקּונָּא ְדפַ ְרצּופָּ אָּ .כל פַ ְרצּופָּ א בֵ יּה ִא ְש ְתמו ַֹדע .חוֹטָּ מָּ א ָּדא ,לָּא כְ חוֹטָּ מָּ א ְדעַ ִת ָּ
רּוחין ְדחַ יִ ין ,לְ ֹכלָּאְ .בהַ אי זְ עֵ יר ַאנְפִ ין
נּוקבִ ין ,נָּפְ ִקין ִ
יקא ,חַ יִ ים ְדחַ יִ ים לְ ֹכלָּאְ .דהָּ א ִמ ְת ֵרין ְ
ימיןְ .דחוֹטָּ מָּ א ְדעַ ִת ָּ
ְדכָּל ְס ִת ִ
כְ ִתיב( ,שמואל ב כב) עָּ לָּה עָּ ָּשן בְ אַ פ ֹו וְ גוֹ'.
ידן ְבהַ הּוא ְת ָּננָּא.
אריהוֹן ְד ִדינָּא ַק ְשיָּאַ .דאֲ ִח ָּ
ידן כַמָּ ה מָּ ֵ
ידן בֵ יּה ,בְ כָּל גְ וָּ ונָּא ּוגְ וָּ ונָּא ,אֲ ִח ָּ
בְ הַ אי ְת ָּננָּא כָּ ל גְ וָּ ונֵי (תרי גווני) אֲ ִח ָּ
(ובגין כך) וְ לָּא ִמ ְתבַ ְס ִמין כֻּלְ הּו ,אֶ לָּא בִ ְת ָּננָּא ְדמַ ְדבְ חָּ א ִדלְ ַת ָּתא .וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב( ,בראשית ח) וַ י ַָּרח יְ יָּ' אֶ ת ֵריחַ הַ נִ יחֹחַ  .מַ הּו
ארי ִדינָּא ,נַחַ ת רּוחַ .
הַ נִיחֹחַ ִ .א ְתבַ ְסמּותָּ א ְדמָּ ֵ
ידן בְ חו ָֹּטמָּ א ,וְ כָּ ל
בּוראן ַדאֲ ִח ָּ
וַ י ַָּרח יְ יָּ' אֶ ת ֵריחַ הַ נִ יחֹחַ  ,אֶ ת ֵריחַ הַ ָּּק ְרבָּ ן לָּא כְ ִתיב ,אֶ לָּא אֶ ת ֵריחַ הַ ִניחֹחַ ְ .דכֻּלְ הּו גְ ָּ
בּוראן ִמ ְתַאחֲ ָּדן כַ חֲ ָּדאִ ,דכְ ִתיב (תהלים קו) ִמי יְ מַ לֵל גְ בּורוֹת יְ יָּ' י ְַש ִמיעַ כָּל
ְד ִא ְתַאחֲ ָּדן בְ הּו ,כֻּלְ הּו ִמ ְתבַ ְסמָּ ן .וְ כַמָּ ה גְ ָּ
נּוקבָּ א ְת ָּננָּא .וְ הַ אי וְ הַ אי ִא ְש ְתכַח ְבאֶ ָּּׁשא
נּוקבָּ א נָּפַ ק אֶ ּׁשָּ א ְדַאכְ לָּא כָּל ְשַאר אֶ ִּׁשין .בְ חַ ד ְ
ְת ִהלָּת ֹו .וְ הַ אי חוֹטָּ מָּ א ,מֵ חָּ ד ְ
ּות ִהל ִָּתי ֶאחטָּ ם לְָּך.
יקא ַק ִדישָּ א ,וְ ִא ְש ְתכְַך ֹכלָּא .הַ יְ ינּו ְד ִא ְתמַ ר (ישעיה מח) ְ
ּות ָּננָּא ְדמַ ְדבְ חָּ א .וְ ִא ְתגַלְ יָּיא הַ אי עַ ִת ָּ
ְ
ּומ ְתפְ שַ ט .וְ ִא ְק ֵרי אֶ ֶרְך אַ פַ יִ ם .וְ הַ אי חוֹטָּ מָּ א ,זְ עֵ יר .וְ כַד ְת ָּננָּא ָּש ֵרי נָּפִ יק בִ בְ ִהילּו ,וְ ִא ְתעָּ בִ יד
ָאריְךִ ,
יקא ַק ִדישָּ א ִ
חוֹטָּ מָּ א ְדעַ ִת ָּ
יקא .וְ ֹכלָּא כְ מָּ ה ַדאֲ מֵ ינָּא בְ ִא ָּד ָּרא ,וְ ִא ְתעֲרּו חַ בְ ַריָּיא.
ִדינָּאּ .ומַ אן ְמעַ כֵב לְ הַ אי .חוֹטָּ מָּ א ְדעַ ִת ָּ
נּוקבֵ י .מֵ חַ ד ְת ָּננָּא וְ אֶ ּׁשָּ אּ .ומֵ חַ ד נַיְ יחָּ א וְ רּוחָּ א טָּ בָּ אְ .ד ִאית בֵ יּה יְ ִמינָּא
ּובְ ִספְ ָּרא ְד ַרב הַ ְמנּונָּא סָּ בָּ א ,או ִֹקים הָּ נֵי ְת ֵרי ְ
ּומה
פּוחיםַ .
נּוקבָּ א כְ ִתיב( ,שיר השירים ז) וְ ֵריחַ ַאפֵ ְך כ ַַת ִ
ּושמָּ אלָּאּ ,וכְ ִתיב (ס''א דכתיב) (הושע יד) וְ ֵריחַ ל ֹו כַלְ בָּ נוֹןּ .ובְ ְ
ְ
נּוקבָּ א הָּ כִ י ,כָּל שֶ כֵ ן בֵ יּה .וְ ַשפִ יר ָּקָאמַ ר.
בְ ְ
ימין,
ישא ְס ִתימָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
יקא ַק ִד ָּ
ּומַ ה ְדָאמַ ר וַ י ַָּרח יְ יָּ' אֶ ת ֵריחַ הַ נִיחֹחַ  .הַ נִיחֹחַ בִ ְת ֵרי ִס ְט ֵרי ,חַ ד נַיְ יחָּ אְ ,ד ִא ְתגַלְ יָּיא עַ ִת ָּ
ְדהַ אי הּוא נַיְ יחָּ א וְ ִא ְתבַ ְסמּותָּ א לְ ֹכלָּא .וְ חַ ד ִא ְתבַ ְסמּותָּ א ִדלְ ַת ָּתא ,בְ הַ הּוא ְת ָּננָּא וְ אֶ ָּּׁשא ְדמַ ְדבְ חָּ אּ .ובְ גִ ין ְד ִאיהּו ִמ ְת ֵרין
ִס ְט ִרין ,כְ ִתיב נִ יחֹחַ  .וְ ֹכלָּא בִ זְ עֵ יר ַאנְ פִ ין ִא ְתמַ ר.
אּודנָּא לְ ג ֹו בְ ג ֹו ִדילֵיּה,
אּודנִ ין ,לְ ִמ ְשמַ ע טַ ב ּובִ יש .וְ תַ ְרוַ ויְ יהּו סַ לְ ִקין לְ חַ דִ .דכְ ִתיב( ,מלכים ב יט) הַ ֵטה יְ יָּ' ָאזְ נְָך ּושֲ מָּ עְ .
ְת ֵרי ְ
ימין ,בְ גִ ין ְדיִ ְתעַ כָּב ָּקלָּא לְ ַא ֲעלָּא בְ מוֹחָּ א ,וְ יַבְ ִחין בֵ יּה מוֹחָּ א ,וְ לָּא בִ בְ ִהילּוְ ,דכָּ ל ִמלָּה ַדהֲ וֵ י בִ בְ ִהילּו ,לָּא
ימין עַ ִק ִ
ַתלְ יָּיא בִ ְר ִש ִ
הֲ וָּ ה בְ חָּ כְ ְמתָּ א ְשלֵימָּ תָּ א.
אריהוֹן ְדג ְַדפִ יןְ ,דנ ְַטלִ ין ָּקלָּא מֵ עָּ לְ מָּ א ,וְ כֻּלְ הּו הָּ כִ י ִא ְקרּון ָאזְ נֵי יְ יָּ'ִ ,דכְ ִתיב ְבהּו( ,קהלת י) כִ י עוֹף
אּודנִ ין ִאלֵין ַתלְ יָּין כָּ ל מָּ ֵ
מֵ ְ
ישא
הַ ּׁשָּ מַ יִ ם יוֹלִ יְך אֶ ת הַ ּקוֹל וְ גוֹ' .כִ י עוֹף הַ ּׁשָּ מַ יִ ם יוֹלִ יְך אֶ ת הַ ּקוֹל ,הַ אי ְק ָּרא ַק ְשיָּא ,הַ ְש ָּתא ַמאי קוֹל ִאיכָּא הָּ כָּאְ ,דהָּ א ֵר ָּ
ִד ְק ָּרא כְ ִתיב גַם בְ מַ ָּדעֲָך מֶ לְֶך ַאל ְת ַקלֵל ,בְ מַ ָּדעֲָך כְ ִתיבּ ,ובְ חַ ְד ֵרי ִמ ְשכָּבְ ָך וְ גוֹ' .מַ אי טַ עֲמָּ א כִ י עוֹף הַ ָּּׁשמַ יִ ם יוֹלִ יְך אֶ ת הַ ּקוֹל,
וְ הָּ א לֵיכָּא הָּ ָּכא ָּקלָּא.
ותיּה ,וְ הּוא (ואף על גב
אֶ לָּא וַ ַדאי כָּל מַ ה ְדחָּ ִשיב בַ ר נָּש ,וְ כָּל מַ ה ְדיִ ְס ְתכַ ל בְ לִ בוֹי ,לָּא עָּ בִ יד ִמלָּה ,עַ ד ְד ַאפִ יק לֵיּה בְ ִשפְ וָּ ֵ
ירא ,וְ ַאזְ לָּא וְ סַ לְ ָּקא וְ טָּ סָּ א בְ עָּ לְ מָּ א ,וְ ִא ְתעָּ בִ יד ִמנֵיּה ָּקלָּא.
דאיהו) לָּא ִא ְתכְ ּוָּ ון בֵ יּה .וְ הַ ִהיא ִמלָּה ְדאַ פִ יקִ ,מ ְתבְ ַקעָּ א בַ אֲ וִ ָּ
אּודנוֹי .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,דברים ה) וְ יִ ְשמַ ע יְ יָּ' ֶאת
ארי ְדג ְַדפִ ין ,וְ סַ לְ ִקין לֵיּה לְ מַ לְ כָּא ,וְ עָּ יִ יל בְ ְ
וְ הַ הּוא ָּקלָּא נ ְַטלִ ין לֵיּה מָּ ֵ
קוֹל ִדבְ ֵרי ֶכם( .במדבר יא) וְ יִ ְשמַ ע יְ יָּ' וַ יִ חַ ר אַ פ ֹו.
ותיּהְ ,ד ִאי לָּא ַאפִ יק לוֹן ,לָּאו
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא ,בָּ עֵ י לְ אַ פָּ ָּקא ִמלִ ין בְ ִשפְ וָּ ֵ
ּובְ גִ ין כְָּך ,כָּל ְצלוֹתָּ א ּובָּ עּותָּ א ְדבָּ עֵ י בַ ר נָּש ִמ ַּקמֵ י ְ
ירא ,סַ לְ ִקין וְ ָּט ִסין וְ ִא ְתעָּ בִ ידּו ָּקלָּא ,וְ נ ִָּטיל לוֹן
ְצלוֹתֵ יּה ְצלוֹתָּ א ,וְ לָּאו בָּ עּותֵ יּה בָּ עּותָּ א .וְ ֵכיוָּ ן ְד ִמלִ ין נָּפְ ִקיןִ ,מ ְתבַ ְּקעִ ין בַ אֲ וִ ָּ
ַאת ָּרא (נ''א לכתרא) ַק ִדישָּ א ,בְ ֵרישָּ א ְדמַ לְ כָּא.
ָאחיד לוֹן לְ ְ
מַ אן ְדנ ִָּטיל ,וְ ִ
אּוד ִנין ,וְ הַ הּוא ִא ְק ֵרי נַחַ ל כְ ִרית .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,מלכים א יז) נַחַ ל כְ ִרית ,כְ לוֹמַ ר,
ִמ ְתלַת חַ ָּללֵי ְדמוֹחֵ י ,נ ִָּטיף ְנ ִטיפָּ א לְ ְ
אּוד ִנין .וְ ָּקלָּא עַ יִ יל בְ הַ הּוא ע ֲִקימָּ א ,וְ ִא ְש ְתַאב בְ הַ הּוא נַהֲ ָּראְ ,דהַ הּוא ְנ ִטיפָּ אּ .וכְ ֵדין ִא ְתעַ כָּב ַתמָּ ן ,וְ ִא ְתבְ ִחין בֵ ין טַ ב
כְ רּותָּ א ְד ְ
לְ בִ יש .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,איוב לד) כִ י אֹזֶ ן ִמלִ ין ִתבְ חָּ ןּ .ומַ אי טַ עְ מָּ א אֹזֶ ן ִמלִ ין ִתבְ חָּ ןִ .מּׁשּום ְד ִא ְתעַ כָּב ָּקלָּא בְ הַ הּוא נַהֲ ָּרא
אּודנִ ין ,וְ לָּא עַ יִ יל בִ בְ ִהילּוּ .ובְ גִ ין כְָּך ִא ְתבְ ִחין בֵ ין טַ ב לְ בִ יש( ,שם) וְ חֵ יְך יִ ְטעַ ם לֶאֱ כוֹל .מַ אי ַטעְ מָּ א
נְטיפָּ א ,בַ ע ֲִקימּותָּ א ְד ְ
ִד ִ
יקא לִ ְמ ִרירּו.
חֵ יְך יִ ְטעַ ם לֶאֱ כוֹל .בְ גִ ין ְדיִ ְתעַ כָּב ַתמָּ ן ,וְ לָּא עַ יִ יל בִ בְ ִהילּו בְ גּופָּ א ,וְ עַ ל ָּדא יִ ְטעַ ם וְ יִ ְתבְ חָּ ן ,בֵ ין ְמ ִת ָּ
נּוקבָּ א ְדחוֹטָּ מָּ א .מֵ הַ הּוא ָּקלָּא ְדעַ יִ יל
נּוקבָּ א ְדפּומָּ אְ .
נּוקבָּ א ְדעַ יְ ינִ יןְ .
נּוקבִ ין אוֹחֲ ָּרנִ יןְ ,
אּודנִ יןַ ,תלְ יָּין ְ
נּוקבָּ א ְד ְ
בְ הַ אי ְ
נּוקבָּ א ְדחו ָֹּטמָּ א
נּוקבֵ י ְדעַ יְ י ִנין ,וְ נַבְ עִ ין ִד ְמעִ ין .מֵ הַ הּוא ָּקלָּא ִאי ִא ְצ ְט ִריְך ,עַ יִ יל לְ ְ
אּודנִ יןִ ,אי ִא ְצ ְט ִריְך עַ יִ יל לְ ְ
נּוקבָּ א ְד ְ
בְ ְ
ְדפַ ְר ַד ְש ָּקאּ ,ומַ פְ ֵקי ְת ָּננָּא וְ אֶ ָּּׁשא מֵ הַ הּוא ָּקלָּא .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,במדבר יא) וְ יִ ְש ַמע יְ יָּ' וַ יִ חַ ר אַ פ ֹו וַ ִת ְבעַ ר בָּ ם אֵ ש יְ יָּ' .וְ ִאי
אּודנִין .עַ יִ יל
נּוקבָּ א ְדפּומָּ אּ ,ומַ לִ יל וְ גָּזַ ר ִמלִ ין (נ''א גזרין) מֵ הַ הּוא ָּקלָּאֹ .כלָּא מֵ הַ הּוא ָּקלָּא ְד ְ
ִא ְצ ְט ִריְך ,עַ יִ יל הַ הּוא ָּקלָּא לְ ְ
אּודנָּא .זַ כָָּאה מַ אן ְדנ ִָּטיר ִמלוֹי .עַ ל ָּדא כְ ִתיב,
בְ כָּל גּופָּ א וְ ִא ְת ְרגִ יש ִמנֵיּה ֹכלָּא( .ס''א כמה תלייא) (וכלא תלייא) בְ הַ אי ְ
ּושפָּ תֶ יָך ִמ ַדבֵ ר ִמ ְרמָּ ה.
(תהלים לד) ְנצוֹר לְ ש ֹונְָך מֵ ָּרע ְ
אּודנָּא ָּק ֵרי בֵ יּה ְש ִמיעָּ הּ .ובִ ְש ִמיעָּ ה ִא ְתכְ לִ ילָּן ִאינּון מוֹחֵ י .חָּ כְ מָּ ה ִא ְתכְ לִ יל בֵ יּהִ ,דכְ ִתיב( ,מלכים א ג) וְ נָּתַ ָּת לְ עַ ְב ְדָך לֵב
הַ אי ְ
שוֹמֵ עַ  .בִ ינָּה ,כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר (שמואל א ג) ַדבֵ ר כִ י שוֹמֵ עַ עַ בְ ֶדָך( .מלכים ב יח) כִ י שו ְֹמעִ ים אֲ נ ְָּחנּו( .ובהני תליין כלא) ַדעַ ת,
אּודנָּא
אּוד ִנין בְ הַ אי ְ
ּומ ְצוֹתַ י ִת ְצפוֹן ִא ָּתְך .הָּ א ֹכלָּא ַתלְ יָּין בְ ְ
כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,משלי ד) ְשמַ ע בְ ִני וְ ַקח אֲ מָּ ָּרי( .משלי ב) ִ
עּותין ּופְ ִקיחָּ א ְדעַ יְ י ִנין .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,מלכים ב יט) הַ טֵ ה יְ יָּ' ָאזְ נְָך ּושֲ מָּ ע פְ ַקח עֵ ינֶיָך ְּוראֵ ה .הָּ א ֹכלָּא
ַתלְ יָּין ְצלו ִֹתין ּובָּ ִ
בֵ יּה ַתלְ יָּיא.
ימין בֵ יּה ,וַ וי לְ הַ הּוא ְמ ַגלֶה
אּודנָּאַ ,תלְ יָּין ָּרזִ ין עִ ל ִָּאיןְ ,דלָּא נָּפְ ִקין לְ בַ ר ,בְ גִ ין כְָּך ִהיא ע ֲִקימָּ א לְ גוֹ .וְ ָּרזָּ א ְד ָּרזִ ין ְס ִת ִ
בְ הַ אי ְ
ָארחַ יְ יהּו ,אֶ לָּא לְ ִאינּון ְדלָּא
ימין בְ ְ
אּודנָּא ָּכנִ יש ָּרזִ ין ,וַ ע ֲִקימּותָּ א ִדלְ ג ֹו נ ִָּטיל לוֹן ,לָּא ַגלֵי ָּרזִ ין לְ ִאינּון ַדע ֲִק ִ
ָּרזִ יןּ .ובְ גִ ין ְדהַ אי ְ
ירָאיו ּובְ ִרית ֹו לְ הו ִֹדיעָּ םְ ,דנ ְַטלֵי ָא ְרחוֹי וְ נ ְַטלֵי (ונטרי) ִמלִ ין.
ימין .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,תהלים כה) סוֹד יְ יָּ' לִ ֵ
עַ ִק ִ
נּוק ִבין ַאחֲ ָּרנִ יןִ ,מ ְתפַ ְת ִחין בֵ יּה,
ָארחַ יְ יהּו ,נ ְַטלֵי ִמלִ ין וְ עַ יְ ילִ ין לוֹן בִ בְ ִהילּו ,וְ לֵית בְ הּו אֲ תָּ ר לְ ִא ְתעַ כְ בָּ א .וְ כָּל ְ
ימין בְ ְ
וְ ִאינּון ַדע ֲִק ִ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּואְ .במַ ְתנִיתָּ א ִדילָּן ְתנָּן ,כְ ִאילּו ָּק ִטיל
נּוקבָּ א ְדפּומָּ א .וְ ִאלֵין ִא ְקרּו חַ יָּיבֵ י ָּד ָּראְ ,שנּואֵ י ְד ְ
עַ ד ְדנָּפְ ִקין ִמלִ ין בְ ְ
גּובְ ִריןּ ,וכְ ִאלּו פָּ לַח לְ עֲבו ָֹּדה זָּ ָּרה .וְ ֹכלָּא בְ חַ ד ְק ָּראִ ,דכְ ִתיב( ,ויקרא יט) ֹלא ֵתלְֵך ָּרכִ יל בְ עַ מֶ ָך ֹלא תַ עֲמוֹד עַ ל ַדם ֵרעֶ ָך אֲ נִ י יְ יָּ'.
מַ אן ְדעָּ בַ ר עַ ל הַ אי ֵרישָּ א ִד ְק ָּרא ,כְ ִאילּו עָּ בַ ר עַ ל ֹכלָּא.

יקיָּיאְ ,דעָּ לַיְ יהּו כְ ִתיב( ,משלי יא) וְ נֶאֱ מַ ן רּוחַ ְמכַסֶ ה ָּדבָּ ר .נֶאֱ מַ ן רּוחַ וַ ַדאיְ ,דהָּ א רּוחָּ א ִדלְ הוֹן ֵמאֲ תָּ ר
זַ כָָּאה חּול ֵָּקיהוֹן ְדצַ ִד ַ
ימנָּא ,הַ הּוא ִד ְמ ַגלֶה ָּרזִ ין ,בְ יָּדּועַ ְדנ ְִשמָּ תֵ יּה ,לָּאו ִאיהּו
עִ לָָּאה ַק ִדישָּ א ִא ְש ְתלִ יףּ ,ובְ גִ ין כְָּך נֶאֱ מַ ן רּוחַ ִא ְקרּון .וְ ִסימָּ ן ָּדא או ִֹק ְ
ישאּ .ובְ גִ ין כְָּך לֵית בֵ יּה ָּרזָּ א ,וְ לָּא מֵ אֲ תָּ ר ְד ָּרזָּ א הּוא .וְ כַד ִתיפּוק נ ְִשמָּ ֵתיּה ,לָּא ִא ְת ַדבְ ָּקא בְ גּופָּ א ְד ַמלְ כָּא,
ִמגּופָּ א ְדמַ לְ כָּא ַק ִד ָּ
יקיָּיאִ ,ד ְמ ַכ ִסין ָּרזִ ין ,כָּ ל ֶשכֵן ָּרזִ ין
ַאת ֵריּה הּוא .וַ וי לְ הַ הּוא בַ ר נָּש ,וַ וי לֵיּה ,וַ וי לְ נ ְִשמָּ תֵ יּה .זַ כָָּאה חּול ֵָּקיהוֹן ְדצַ ִד ַ
ְדהָּ א לָּא ְ
ָארץ.
יקים לְ ע ֹולָּם יִ ְירשּו ֶ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא( .רזין עלאין דמלכא קדישא) עָּ לַיְ יהּו כְ ִתיב( ,ישעיה ס) וְ עַ מֵ ְך כּולָּם צַ ִד ִ
עִ ל ִָּאין ְד ְ
בּוסמָּ א( .כלהו) סַ הֲ דּותָּ א עַ ל מַ ה ַדאֲ מֵ ינָּאְ ,דהָּ א סַ הֲ דּותָּ א בְ הּו ַתלְ יָּאּ .ובְ ֹכלָּא ַתלְ יָּא סַ הֲ דּותָּ א.
ַאנְפוֹי ,כִ ְת ִרין ַת ְקרוֹבִ ין ְד ְ
ָאחיד לוֹן .וְ הָּ א
ַאח ְסנָּא ְדי ִָּרית וְ ִ
דּותא לְ ְ
ורא וְ סּומָּ ָּקא ,סַ הֲ דּותָּ א לְ אַ בָּ א וְ ִאימָּ א .סַ הֲ ָּ
בּוסמָּ אִ ,חּוָּ ָּ
אֲ בָּ ל הָּ נֵי ַת ְקרוֹבֵ י ְד ְ
ורא.
ורא לְ סּומָּ ָּקא ,וְ ִא ְתכְ לִ ילָּן בֵ יּה כַחֲ ָּדא בְ ִס ְט ָּרא ְד ִחּוָּ ָּ
ימנָּא ,כַ מָּ ה פָּ ְרסֵ י בֵ ין ִחּוָּ ָּ
בְ מַ ְתנִיתָּ א ִדילָּן או ִֹק ְ
ורא עַ ל סּומָּ ָּקא .וְ כֻּלְ הּו ִב ְנ ִהירּו ִא ְש ְתכַחּ .וכְ ֵדין כְ ִתיב( ,במדבר ו)
יקא ,חַ פְ יָּיא הַ הּוא ִחּוָּ ָּ
ורא ְדעַ ִת ָּ
כַד ִא ְתנְ ִהיר ִמנְ ִהירּו ְד ִחּוָּ ָּ
יאיןַ ,תלְ יָּין ִדינִ ין בְ עָּ לְ מָּ אִ ,א ְש ְתכָּחַ ת ְסגִ ירּותָּ א בְ ֹכלָּא (ס''א בעלמא) .וְ סּומָּ ָּקא ִא ְתפְ ַשט
יָּאֵ ר יְ יָּ' פָּ נָּיו אֵ לֶיָך .וְ כַד חַ יָּיבִ ין סַ גִ ִ
וראּ .וכְ ֵדין ֹכלָּא ִא ְש ְתכַח בְ ִדינָּאּ .וכְ ֵדין כְ ִתיב (תהלים לד) פְ נֵי יְ יָּ' בְ עו ֵֹשי ָּרע( .בגדי קנאה
בְ ַאנְפִ ין ,וְ חָּ פָּ א כָּל (נ''א על) ִחּוָּ ָּ
כתיב (ישעיה נט) בגדי נקם) וְ ֹכלָּא בְ הַ אי ַתלְ יָּיאּ ,ובְ גִ ין ָּדא סַ הֲ דּותָּ א הּוא בְ ֹכלָּא.
יסין ְמחַ כָּאן לְ הָּ נֵי גְ וָּ ונֵיְ ,מצַ פָּ אן לְ הָּ נֵי גְ וָּ ונֵי .כַד נְ ִה ִירין גְ וָּ ונֵי ,כָּל עָּ לְ ִמין כֻּלְ הּו ְבחֵ דּו .בְ זִ ְמנָּא ְדנ ִָּהיר
ארי ְת ִר ִ
כַמָּ ה וְ כַמָּ ה מָּ ֵ
וראֹ ,כלָּא ִא ְתחָּ זּו בְ הַ הּוא גַוְ ונָּא .וְ כַד ִא ְתחֲ זֵ י בְ סּומָּ ָּקא ֹכלָּא הָּ כִ י ִא ְתחָּ זּו בְ הַ הּוא גַוְ ונָּא.
ִחּוָּ ָּ
בּוס ָּמאַ ,שע ֲִרין אּוכָּ ִמין
אּודנִ ין ,וְ ָּנ ִחית וְ ַסלִ יק בְ ַת ְקרוֹבָּ א ְד ְ
יקנָּא לְ ִא ְתחֲ זָּ ָאה ,מֵ ֵרישָּ א ְד ְ
ארי ִד ְ
בּוסמָּ א ,שַ ִ
בְ ִאלֵין ַת ְקרוֹבִ ין ְד ְ
יקנָּא ִדזְ עֵ יר ַאנְפִ ין
יקא ,בְ הַ אי ִד ְ
יקנָּא עִ לָָּאה ְדעַ ִת ָּ
יקנָּא ,בְ ִתּקּונָּא יָּאֶ ה ַשפִ יר .כְ גִ יבָּ ר ַת ִּקיף ,שַ פִ ירִ .מ ְשחָּ א ִד ְרבּות ְד ִד ְ
ְד ִד ְ
ִא ְתחֲ זֵ י ,וְ נ ִָּהיר.
ישא נ ִָּהיר ְבהַ אי
יקא ַק ִד ָּ
יקנָּא ְדעַ ִת ָּ
יקנָּא ,בְ ט’ ִתּקּו ִנין ִא ְש ְתכַח .וְ כַד ִמ ְשחָּ א ִד ְרבּותִ ,ד ְתלַת עֲשַ ר נְבִ יעִ ין ְד ִד ְ
שַ פִ ירּו ְדהַ אי ִד ְ
יקנָּאִ ,א ְש ְתכָּ חּו כ’’ב ִתּקּו ִניןּ .וכְ ֵדין ִמ ְתבָּ ְרכִ ין כֻּלְ הּו .וְ יִ ְש ָּראֵ ל סָּ בָּ א ִמ ְתבָּ ְר ָּכא ְבהַ אי ,וְ ִסימָּ ן( ,בראשית מח) בְ ָך יְ בָּ ֵרְך
ִד ְ
ישא ִא ְת ָּקנּו .וְ הָּ כָּא בָּ עֵ ינָּא
יקא ַק ִד ָּ
ימנָּא בְ ִא ָּד ָּרא ַק ִדישָּ אְ ,דכֻּלְ הּו ִמ ִתיּקּו ִנין ְדעַ ִת ָּ
יקנָּא ָּדא ,או ִֹק ְ
יִ ְש ָּראֵ ל .כָּל ִתּקּונִ ין ְד ִד ְ
לְ ַגלָָּאה ,מַ ה ְדלָּא ִא ְתגְ לֵי ַתמָּ ן ,בְ גִ ין לְ מֵ יעַ ל בְ לָּא כִ סּופָּ א( .הא כל תקונין דדיקנא אוקימנא דכלהו מתיקונין דדיקנא
(דעתיקא) עתיקא קדישא אוקימנא באדרא קדישא)
ישאִ ,מ ְתחוֹת
בּוצינָּא ְד ַק ְר ִדינּותָּ אּ ,ובָּ טַ ש בִ ְתחוֹת ַשע ֲָּרא ְד ֵר ָּ
ִשיתָּ א ִאינּון ,ט’ ִא ְקרּוןִ .תּקּונָּא ַק ְדמָּ ָאה ,נָּפַ ק הַ הּוא נִיצוֹצָּ א ִ
ישא לָּא ִא ְש ְתכַח ,אֶ לָּא כַד
יקא ַק ִד ָּ
אּודנִין עַ ד ֵרישָּ א ְדפּומָּ א .הָּ א ִתּקּונָּא ָּדא מֵ עַ ִת ָּ
אּוד ִנין ,וְ נ ִָּחית ִמ ַּקמֵ י פִ ְתחָּ א ְד ְ
קו ִֹצין ְדעַ ל ְ
ירא
יקא ַק ִדישָּ א ,וְ תַ לְ יָּיא ִמנֵיּה הַ הּוא מַ בּועָּ א ְדחָּ כְ ְמתָּ א (חסר) ,כַד ִאימָּ א ִא ְתמַ ְּׁשכָּא וְ ִא ְתכְ לִ ילַת בַ אֲ וִ ָּ
נָּגִ יד מַ זָּ לָּא ְדעַ ִת ָּ
ידת חַ ד ִתּקּונָּא.
ורא נ ִָּקיט ִאימָּ א (חסר) ,וְ נִ יצוֹצָּ א עָּ אלַת וְ נַפְ ַקת ,וְ ִא ְתאֲ חָּ ד ָּדא בְ ָּדא ,וְ ִא ְתעָּ בִ ַ
ַדכְ יָּא ,הַ הּוא ִחּוָּ ָּ
נּוק ִמין .וְ חַ ד לְ ַרחֲ מָּ א .וְ עַ ל
וְ כַד ִא ְצ ְט ִריְך סַ לְ ָּקא ָּדא עַ ל ָּדא ,וְ ִא ְתכ ְַסיָּא חַ ד ִמ ַּקמֵ י חֲ ָּדאּ .ובְ גִ ין כְָּך ֹכלָּא ִא ְצ ְט ִריְך ,חַ ד לְ מֶ עְ בַ ד ְ
ימנָּא.
יקנָּא ָּדוִ ד מַ לְ כָּא ,כְ מָּ ה ְדאו ִֹק ְ
הַ אי ָּת ִאיב לְ הַ אי ִד ְ
יתא ְדתַ לְ יָּיןַ ,תלְ יָּין בְ ַשע ֲֵרי
ּומ ְתפַ ְּׁש ִטין בְ כָּל גּופָּ א .וְ ִאלֵין ִש ָּ
יקנָּא ט’ ִתּקּו ִנין ִא ְש ְתכָּחּוִ ,שיתָּ א ִרבְ וָּ ון ְדתַ לְ יָּין בְ הּוִ ,
בְ הַ אי ִד ְ
יקנָּאַ ,תלְ יָּין ְתלַת ַאחֲ ָּרנִ ין .חַ ד לְ עֵ י ָּלא
ּותלַת מֵ הַ אי ִס ְט ָּראּ .ובְ י ִָּקירּותָּ א ְד ִד ְ
בּוס ִמיןְ .תלַת מֵ הַ אי ִס ְט ָּראְ ,
ִד ְתחוֹת ַת ְקרּובָּ א ְד ְ
יתא ,ג' ִמ ָּכאן וְ ג' ִמכָּאןִ ,א ְת ַמ ְּׁשכָּן וְ תַ לְ יָּין כֻּלְ הוֹן ,בְ ִאינּון ַשעְ ֵרי
בּורא .וְ כָּ ל הָּ נֵי ִש ָּ
ּות ֵרין בְ ִאינּון שַ ע ֲִרין ְדתַ לְ יָּין עַ ד טַ ָּ
בְ ִשפְ וָּ וןְ ,
ּומ ְתפָּ ְּׁש ִטין בְ כָּל גּופָּ א.
ְדתַ לְ יָּין ִ
אתי
ישאִ .דכְ ִתיב( ,תהלים קיח) ִמן הַ מֵ צַ ר ָּק ָּר ִ
יקנָּא י ִַתיר ִמכֻּלְ הּו ,כְ ִתיב בְ הּו ְשמָּ א ַק ִד ָּ
ּובְ גִ ין ְדהָּ נֵי ְתלָּתָּ א ִאינּון בְ י ִָּקירּו ְד ִד ְ
יקנָּא לְ ִא ְתפַ ְּׁשטָּ א,
אתי יָּּה ,מֵ אֲ תָּ ר ְד ָּש ֵרי ִד ְ
ימנָּא בְ ִא ָּד ָּראִ ,מן הַ מֵ צַ ר ָּק ָּר ִ
ירא .וְ הָּ א ְדאו ִֹק ְ
יָּּה ,עָּ נָּנִי בַ מֶ ְרחָּ ב יָּּה ,יְ יָּ' לִ י ֹלא ִא ָּ
אּודנִ ין ,שַ פִ יר הּוא.
ְדהּוא אֲ תָּ ר (ס''א דחיק) ָּר ִחיק ִמ ַּקמֵ י ְ
יקנָּא ֵמחֶ סֶ ד עִ לָָּאהִ ,דכְ ִתיב( ,דברי הימים א כט)
ּובְ ִספְ ָּרא ְדַאג ְַד ָּתא ְדבֵ י ַרב יֵיבָּ א סָּ בָּ א ,הָּ כִ י ָאמַ ר וְ או ִֹקיםְ ,דשֵ ירּותָּ א ְד ִד ְ
אּודנִין ,הָּ כִ י
ּומ ַּקמֵ י ְ
יקנָּאִ ,
ארי ,וְ ִת ְשעָּ ה ִא ְתמַ ְּׁש ָּכן וְ תַ לְ יָּין בְ ִד ְ
בּורה וְ הַ ִתפְ אֶ ֶרת וְ גוֹ' .וְ ֹכלָּא הּוא ,וְ הָּ כִ י ָּש ֵ
לְ ָך יְ יָּ' הַ גְ דּולָּה וְ הַ גְ ָּ
ימנָּא.
ימין אֶ לָּא בַ אֲ תָּ ר ָאחֳ ָּרא ,כְ מָּ ה ְדאו ִֹק ְ
ארי ,וְ ִקיּומָּ א לָּא ִמ ְת ַקיְ ִ
שָּ ֵ
ירא ִדזְ עֵ יר ַאנְ פִ ין ,כֻּלְ הּו ַרחֲ ֵמי
יקנָּא י ִַּק ָּ
וְ כַד ִא ְצ ְט ִריְך עָּ לְ מָּ א לְ ַרחֲ מֵ יִ ,א ְתגַלְ יָּיא מַ זָּ לָּא ַק ִדישָּ א .וְ כָּ ל הָּ נֵי ִתּקּונִ ין ִדבְ ִד ְ
נּוק ִמין לְ ַשנְאֵ יהוֹן ְדיִ ְש ָּראֵ ל ,לְ ִאינּון ְדעָּ ִקין לְ הּו .כָּל יְ ִקירּו
ִמ ְש ַתכְ חֵ י .וְ ַכד ִא ְצ ְט ִריְך לְ ִדינָּאִ ,מ ְתחַ זְ יָּיא ִדינָּאּ ,וכְ ֵדין עַ בְ ִדין ְ
יקנָּא ,בְ ִאינּון שַ עְ ֵרי ְדתַ לְ יָּין ִאי ְנהּוִ ,מּׁשּום ְד ֹכלָּא בְ הַ אי ַתלְ יָּין.
ְד ִד ְ
ישא ִא ְתגְ לֵי.
ישין ַת ִּקיפִ יןִ ,מּׁשּום ְדכֻּלְ הּו ַאכְ פְ יָּין לְ ִדי ִנין ,בְ ַשעֲתָּ א ְדמַ זָּ לָּא ַק ִד ָּ
יקנָּא ִדזְ עֵ יר ַאנְפִ ין ,כֻּלְ הּו ְק ִש ִ
כָּל הָּ נֵי שַ עְ ֵרי ְד ִד ְ
ארי נ ְַצחָּ ן ְק ָּרבַ יָּאּ .וכְ ֵדין מָּ ִריט מַ אן ְדמָּ ִריט ,וְ ַאגְ לִ יש מַ אן
יקנָּא ִא ְתחֲ זֵ י כְ גִ בָּ ר ַת ִּקיף ,מָּ ֵ
וְ כַד בָּ עָּ א לְ ַאגָּחָּ א ְק ָּרבָּ א ,בְ הַ אי ִד ְ
ְדַאגְ לִ יש.
הָּ נֵי ִת ְשעָּ ה ִתּקּונִ ין ,אֲ מָּ ָּרן מ ֶֹשה זִ ְמנָּא ִת ְניָּינָּא ,בְ שַ עֲתָּ א ְד ִא ְצ ְט ִריְך לְ ָאהַ ְד ָּרא לוֹן כֻּלְ הּו ַרחֲ מֵ יְ .דַאף עַ ל גַב ִד ְתלֵיסָּ ר ִתּקּונִ ין
ַאדכַר לֵיּה .הֲ ָּדא
ַאדכְ ָּראֶ ,אלָּא בְ מַ זָּ לָּא ִא ְתכְ ּוָּ ון ,וְ ְ
לָּא אֲ מָּ ָּרן הַ ְש ָּתא ,בְ ַכּוָּ ונָּא ַתלְ יָּיא ִמלְ תָּ אְ ,דהָּ א לָּא יֵיעּול בְ הָּ נֵי ִתּקּונִין לְ ְ
ימיןְ .ד ִחילָּא ָּדא,
ישאְ ,ס ִתימָּ א ְדכָּל ְס ִת ִ
הּוא ִדכְ ִתיב( ,במדבר יד) עַ ָּתה יִ גְ ַדל נָּא כֹחַ יְ יָּ' .מַ אן כֹחַ יְ יָּ' .הַ הּוא ְד ִא ְק ֵרי מַ זָּ לָּא ַק ִד ָּ
ַאדכַר ָּדא ,וְ ִא ְתכְ ּוָּ ון בֵ יּהָ ,אמַ ר הָּ נֵי ִת ְשעָּ ה ִתּקּונִיןְ ,דתַ לְ יָּין בִ זְ עֵ יר ַאנְפִ ין.
ּונְ ִהירּו ָּדאִ ,ממַ זָּ לָּא ָּת ֵלי .וְ כֵ יוָּ ן ְדָאמַ ר מֹשֶ ה ָּדא ,וְ ְ
בְ גִ ין ְדיַנְ ִהירּו כֻּלְ הּו ,וְ לָּא יִ ְש ְתכַח ִדינָּא .וְ עַ ל ָּדא ֹכלָּא בְ מַ זָּ לָּא ָּתלֵי.
ארי נָּצַ ח ְק ָּרבִ יןְ .בהַ אי
יקנָּא כַד שָּ ָּראן שַ עְ ֵרי (ס''א לאתערבא) לְ ִא ְתעָּ ָּרא (לאתארכא)ִ ,א ְתחֲ זֵ י כְ גִ יבָּ ר ַת ִּקיף כְ גִ יבָּ ר מָּ ֵ
הַ אי ִד ְ
ַּׁשמֶ ן הַ טוֹב עַ ל הָּ רֹאש יו ֵֹרד עַ ל הַ זָּ ָּקן זְ ַקן
יקא ְס ִתימָּ ָאה .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,תהלים קלג) כ ֶ
יקנָּא ,נָּגִ יד ְמ ַשח ִד ְרבּות מֵ עַ ִת ָּ
ִד ְ
ַאהֲ רֹן.
ִאלֵין ַשעְ ֵרי לָּא חַ פְ יָּין עַ ל ִשפְ וָּ ון ,וְ ִשפְ וָּ ון כֻּלְ הּו סּומָּ ִקין כְ וַ ְור ָּדאִ .דכְ ִתיב( ,שיר השירים ה) ִשפְ תוֹתָּ יו שו ַֹשנִ יםִ .שפְ וָּ ון ְמ ַר ְח ָּשן
ַאתעָּ רּותָּ אְ ,דכַד
אריהוֹן ְד ְ
בּורהְ ,מ ַר ְח ָּשן חָּ כְ ְמתָּ א .בְ ִאינּון ִשפְ וָּ ון ַתלְ ָּיין טַ ב ּובִ יש ,חַ יֵי ּומוֹתָּ א .מֵ ִאלֵין ִשפְ וָּ ון ַתלְ יָּין מָּ ֵ
גְ ָּ
ְמ ַרחֲ ִשין ִאלֵין ִשפְ וָּ וןִ ,מ ְתעָּ ִרין ֹכלָּא לְ ִמגְ זַ ר (מארי) ִדינָּא ,בְ כָּ ל בָּ ֵתי ִדי ִנין( ,דמדוריהון בהון ,ובגין כך) ְד ִא ְקרּון עִ ִירין.
ִדכְ ִתיב( ,דניאל ד) בִ גְ זֵ ַרת עִ ִירין פִ ְתגָּמָּ א ּובְ מֵ אמַ ר וְ גוֹ'( .ובמימר קדישין שאלתא)

מַ אי עִ יר .בְ ִספְ ָּרא ְדַאג ְַד ָּתא ,כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,שמואל א כח) וַ יְ ִהי עָּ ֶרָךְ .ד ִמ ְתע ֲִרין ִדינִין לְ ִאינּון ְדלָּא ִא ְת ְר ִחימּו לְ עֵ ילָּא ,בְ גִ ין
ארי ְדבָּ בּו( ,ס''א להו) (בכלהו) וְ עִ ם כָּל ָּדא בִ ְת ֵרי גְ וָּ ונֵי בְ ַרחֲ ֵמי וְ ִדינָּא ,וְ עַ ל ָּדא ִא ְקרּון עִ יר וְ ַק ִדיש
כְָּך ִמ ְתעָּ ִרין ִאלֵין ְד ִאינּון מָּ ֵ
ִדינָּא וְ ַרחֲ מֵ י.
ּובְ ִאלֵין ִשפְ וָּ וןִ ,א ְתחֲ זֵ י פּומָּ א כַד ִא ְתפְ תַ ח .רּוחָּ א ְדנָּפִ יק ִמן פּומָּ א ,בֵ יּה ִמ ְתלַבְ ִּׁשין ַכ ָּמה ֶאלֶף וְ ִרבְ בָּ ן .וְ כַד ִא ְתפְ ַּׁשטִ ,מ ְתלַבְ ִּׁשין
ּומ ְת ַרחֲ ִשין בְ ִשפְ וָּ וןִ ,מ ְתנַהֲ ִרין לְ כֻּלְ הּו ִת ְמנֵי סָּ ֵרי ַאלְ פִ ין
ימנֵי .וְ כֻּלְ הּו פֶ ה יְ יָּ' ִא ְקרּון .כַד ִמלִ ין נָּפְ ִקין ִמן פּומָּ אִ ,
בֵ יּה נְ בִ יָאן ְמהֵ ְ
ּושבִ ילִ יןְ ,ד ִא ְש ְתמו ְֹדעָּ ן.
עָּ לְ ִמין ,עַ ד ְד ִמ ְת ַק ְט ִרין כֻּלְ הּו כַחֲ ָּדא ,בְ תַ ְמנֵיסָּ ר או ְֹר ִחין ְ
עּוט ָּרא .וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב( ,שיר השירים ה) ִחכ ֹו
יט ָּרא ְד ִטיהֲ ָּרא ְב ְ
וְ ֹכלָּא ְמחַ כָּ אן לְ פּומָּ א ָּדא( ,בדא) בְ לִ ישָּ ן ְממַ לֵל ַרבְ ְרבָּ ן בְ ִק ְ
ּומיִ ם .אֶ ָּּׁשא
מַ ְמ ַת ִּקים ,מַ ְמ ַת ִּקים וַ ַדאי .מַ אי ִחכוֹ .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,איוב לד) וְ חֵ יְך יִ ְטעַ ם לֶאֱ כוֹל .וְ כֻּל ֹו מַ חֲ מַ ִדים ,אֵ ש ַ
ּומַ יָּיא ִמ ְת ַת ְקנָּן( ,ס''א מתדבקין ויאן) יָָּאן בְ ִצייּורוֹי( ,בציורוי) ְדהָּ א גְ וָּ ונֵי ִמ ְתחַ בְ ָּרן כַחֲ ָּדא.
ּומהַ עְ ֵדא מַ לְ כִ ין,
ַאתוָּ ון ְר ִשימָּ ןְ ,ד ִמ ְתגַלְ פָּ ן בְ עִ ְטרוֹי גְ לִ ִידין (גליפין) אחה''ע בַ גָּרוֹן .א'ְ ,ד ָּט ִריד מַ לְ כִ ין( ,דניאל ב) ְ
ִחכוֹ ,בְ ְ
נּוקבָּ אִ ,א ְתפְ ַּׁשט
ִיקה ְד ִאימָּ א ,סָּ ִטיר לְ ְ
ּומהָּ ֵקם מַ לְ כִ ין .ח'ְ ,דטָּ ִריד וְ נ ִָּחית ,וְ סָּ לִ יק וְ עָּ ִטיר ,כָּבִ יש בְ אֶ ּׁשָּ א גָּלִ יף בְ רּוחָּ א .ה' יְ נ ָּ
ְ
ַאת ִרין ָּדא בְ ָּדא .כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר( ,שיר השירים ד)
נּוקבָּ א ַרבָּ א ,בְ ִתיאּובְ תָּ א ְד ַק ְר ָּתא ַק ִדישָּ א( ,עד דמתקטרי) ִמ ְת ַק ְט ֵרי ְ
לְ ְ
רּוחין גְ לִ יפִ ין.
יטין ַד ֲענָּפִ ין ִמ ְתַאחֲ ָּדן ,לְ ִס ְטרוֹי לְ ִ
הַ ר הַ מוֹר גִ בְ עַ ת הַ לְ ב ֹונָּה .ע' ִטיהֲ ָּרא ְד ִטיפְ סָּ א ,גְ לִ יפָּ א בְ ִטיפְ סָּ אְ ,ר ִה ִ
ַאתוָּ ון ד' ,בד' גיכ''ק בַ חֵ יְך כְ ָּמה ְדאַ ְת ָאמֵ ר וְ חֵ יְך יִ ְטעַ ם ֶלאֱ כוֹל( ,איוב ו)
ַאתוָּ ון ִד ְשלמֹה מַ לְ כָּאִ ,א ְתעַ טָּ רּו ִאלֵין ְ
וְ הָּ א בְ ָּרזֵ י ְד ְ
ּומפָּ ז ָּרב
הֲ יֵָאכֵל ָּתפֵ ל ִמבְ לִ י מֶ לַח וְ גוֹ'ּ .וכְ ִתיב (ישעיה לב) וְ הָּ יָּה מַ ע ֲֵשה הַ ְצ ָּד ָּקה שָּ לוֹם( .תהלים יט) הַ נֶחֱ מָּ ִדים ִמזָּ הָּ ב ִ
תּוקים וַ ַדאי.
תּוקים וְ גוֹ'ְ .מ ִ
ּומ ִ
ְ
ַאטעָּ ָאה בְ הּו ,בַ ר יוֹמָּ א חַ ד
ַאסהַ ְדנָּא עָּ לַי ְדכָּל יוֹמָּ אי ִאזְ ְדהַ ְרנָּא ְבהּוְ ,דלָּא לְ ְ
ָּדוִ ד מַ לְ כָּא ָאמַ ר ,גַם עַ בְ ְדָך ִנזְ הָּ ר בָּ הֶ ם וְ ג ֹו'ְ .
פּותיָּא ְדמֵ ר ֹו ְניָּא (נ''א דמערתא),
בּוצינָּא ְדאֶ ּׁשָּ א ִמ ְתלַהֲ טָּ א אַ ְ
ְדעָּ ִט ְירנָּא עִ ְט ֵרי מַ לְ כָּא ,בִ ְמעַ ְר ָּתא ְדמֵ רוֹנְ יָּא ,וַ חֲ מֵ ינָּא ִ
יקא
יקנָּא לוֹן כָּ ל יוֹמָּ אי .זַ כָּ ָאה חּול ֵָּקיּה מַ אן ְד ִאזְ ְדהַ ר בִ ְמ ִת ָּ
וְ ִאזְ ַדעֲזַ עְ נָּא .מֵ הַ הּוא יוֹמָּ א ִאזְ ָּדהַ ְרנָּא בְ ַדעְ ָּתאי בְ הּו ,וְ לָּא שָּ בִ ְ
ְדמַ לְ כָּא ,וְ טָּ עִ ים בְ הּו כִ ְד ַקחֲ זֵ י .עַ ל ָּדא כְ ִתיב( ,תהלים לד) טַ עֲמּו ְּוראּו כִ י טוֹב יְ יָּ' וְ גוֹ'ּ .וכְ ִתיב (משלי ט) לְ כּו לַחֲ מּו בְ ל ְַח ִמי
וְ גוֹ'.
ישא ְדגּולְ גַלְ ָּתא ָּש ֵרי ,וְ ִא ְתפְ ַשט ְבכָּל גּופָּ אְ ,מחַ דוֹי ְּודרוֹעוֹי ּובְ ֹכלָּא.
כּורא בְ ַדעַ ת ,וְ ִא ְתמַ לְ יָּין ַאכְ סַ ְד ִרין וְ ִא ָּד ִרין ,מֵ ֵר ָּ
ִא ְתפְ שַ ט ְד ָּ
בּוצינָּא ְד ַק ְר ִדינּותָּ א ,וְ לַהֲ טָּ א וְ אַ פִ יק גֻּלְ גַלְ ָּתא חֲ ָּדאְ ,ס ִתימָּ א ִמכָּל ִס ְטרוֹיּ ,ונ ְִהירּו (ס''א
מֵ אֲ חוֹרוֹיִ ,א ְת ְדבַ ק נִיצוֹצָּ א ְד ִ
כּורא .בְ גִ ין כְַך ִא ְת ְק ֵרי (שיר השירים ה) י ֹונ ִָּתי ַתמָּ ִתיַ ,אל ִת ְק ֵרי
ונחיתו) ִד ְת ֵרי מוֹחֵ י גְ לִ יפָּ ן בָּ ּה ,וְ ִא ְת ַדבְ ַקת בְ ִס ְטרוֹי ִד ְד ָּ
תַ מָּ ִתי אֶ לָּא ְתאוֹמָּ ִתי וַ ַדאי.
בּורה
ַָּארגָּמָּ ןִ .א ְת ְקטַ ר גְ ָּ
ֹאשְך כ ְ
נּוקבָּ א כְ לִ ילָּן בֵ יּה גְ וָּ ונֵי (ס''א גווני בגו גווני) ,כְ ִדכְ ִתיב( ,שיר השירים ז) וְ ַדלַת ר ֵ
שַ עֲרוֹי ְד ְ
כּורא.
נּוקבָּ א בְ ִס ְט ָּרהָּ א ,וְ ִא ְת ַדבְ ַקת בְ ִס ְטרוֹי ִד ְד ָּ
בּוראן ,וְ ִא ְתפַ ְּׁשטַ ת ְ
בַ חֲ מֵ ש גְ ָּ
ָאתיַאת לְ ִא ְתחַ בְ ָּרא עִ מֵ יּה אַ פִ ין בְ אַ פִ ין .וְ כַד ִמ ְתחַ בְ ָּרן ִמ ְתחַ זְ יָּין חַ ד גּופָּ א מַ מָּ ש .מֵ הָּ כָּא אוֹלִ יפְ נָּא,
עַ ד ְד ִא ְתפָּ ְרשָּ א ִמ ִס ְטרוֹי .וְ ִ
נּוקבָּ א .וְ כַד ִמ ְתחַ בְ ָּרן כַ חֲ ָּדאִ ,א ְתחֲ זֵ י ֹכלָּא חַ ד גּופָּ א מַ ָּמש,
ְדכַר בִ לְ חוֹדוֹיִ ,א ְתחֲ זֵ י פְ לַג גּופָּ א ,וְ כֻּלְ הּו (וכלא איהו) ַרחֲ מֵ י .וְ כְַך ְ
נּוקבָּ אֹ ,כלָּא הּוא חַ ד גּופָּ א ,וְ עָּ לְ ִמין כֻּלְ הּו ְבחֵ ידּוְ ,דהָּ א כֻּלְ הּו ִמגּופָּ א ְשלִ ים
וְ הָּ כִ י הּוא .אּוף הָּ כָּאַ ,כד ְדכַר ִא ְתחַ בָּ ר בְ ְ
ִמ ְתבָּ ְרכָּן.
וְ הַ יְ ינּו ָּרזָּ א( ,שמות כ) עַ ל ֵכן בֵ ַרְך יְ יָּ' אֶ ת יוֹם הַ שַ בָּ ת וַ יְ ַק ְד ֵשהּוְ .דהָּ א ִא ְש ְתכַ ח ֹכלָּא בְ חַ ד גּופָּ א ְשלִ יםְ ,דהָּ א מַ ְטרוֹנִ יתָּ א
נּוקבָּ א,
ִא ְת ַדבְ ַקת בְ מַ לְ כָּא ,וְ ִא ְש ְתכַח גּופָּ א חַ ד .וְ עַ ל כֵ ן בִ ְר ָּכאן ִמ ְש ַתכְ ִחין בְ הַ אי יוֹמָּ אּ .ומֵ הָּ כָּא ,מַ אן ְדלָּא ִא ְש ְתכַח ְדכַר וְ ְ
ירא ,אֶ לָּא בַ אֲ תָּ ר ְשלִ ים ,בְ ִמלָּה ְשלִ ים ,וְ לָּא ְבפַ לְ גּות ִמלָּהּ ,ופַ לְ גּות
ִא ְק ֵרי פְ לַג גּופָּ א ,וְ לֵית בִ ְרכָּתָּ א שַ ְריָּא בְ ִמלָּה פְ גִ ימָּ א וַ חֲ סֵ ָּ
ִמלָּה לָּא ִא ְת ְקיָּים לְ עָּ לְ ִמין ,וְ לָּא ִא ְתבָּ ְרכָּן לְ עָּ לְ ִמין.
נּוקבָּ א ִמ ְתַאחֲ ָּדן כָּ ל ִאינּון
ימנָּא ִמלֵי ,וְ ִא ְש ְתמו ְֹדעָּ ן בֵ ינֵי חַ בְ ַריָּיאֵ .מהַ אי ְ
כּורא הּוא .וְ הָּ א או ִֹק ְ
נּוקבָּ אֹ ,כלָּא ִמנוֹי ִד ְד ָּ
נוֹי ְד ְ
ִדלְ תַ ָּתאִ .מנָּּה יַנְ ִקיןּ ,ובָּ ּה ָּתבִ ין ,וְ ִהיא ִא ְת ְק ִריַאת אֵ ם לְ כֻּלְ הּו .כְ מָּ ה ְדַאחֲ ָּרא אֵ ם לְ גּופָּ א ,וְ כָּל גּופָּ א ִמנָּּה (ס''א לגנתא וכל
גנתא מנה) ַינ ְָּקא .כְַך הַ אי אֵ ם לְ כֻּלְ הּו ַאחֲ ָּרנִ ין ִדלְ תַ ָּתא.
ירא לְ גַבֵ י ַאחֲ ָּרא וְ עַ ל
נּוקבָּ אִ ,א ְת ְק ֵרי חָּ כְ מָּ ה זְ עֵ ָּ
כְ ִתיב( ,משלי ז) אֱ מוֹר לַחָּ כְ מָּ ה אֲ ח ֹו ִתי אָּ ְתִ .אית חָּ כְ מָּ ה וְ ִאית חָּ כְ מָּ ה ,וְ הַ אי ְ
ָּדא כְ ִתיב( ,שיר השירים ח) ָאחוֹת לָּנּו ְקטַ נָּה וְ שָּ ַדיִ ם אֵ ין לָּּה וְ גוֹ'ְ .דהָּ א ָּדא בְ גָּלּותָּ א ִא ְת ְמ ַשְךָ .אחוֹת לָּנּו ְקטַ נָּה ,וַ ַדאי ְקטַ נָּה
ִא ְתחֲ זֵ י אֲ בָּ ל ַרבְ ְרבָּ א ִהיא ,וְ סָּ גִ יָאה ִהיאְ ,דהָּ א ִהיא ְשלִ ימּו ְדנ ִָּטיל ִמ ֹכלָּא .כְ מָּ ה ִדכְ ִתיב( ,שם) אֲ נִי חוֹמָּ ה וְ ָּש ַדי כַ ִמגְ ָּדלוֹת.
וְ שָּ ַדיְ ,דהָּ א מַ לְ יָּין ִאינּון לְ ַי ְנ ָּקא לְ ֹכלָּא .כ ִַמגְ ָּדלוֹתְ ,ד ִאינּון נַהֲ ִרין ַרבְ ְרבִ ין ְדנַפְ קּו מֵ ִאימָּ א עִ לָָּאה.
ּושמָּ אלָּא ,בְ יָּרּותָּ א ְדַאחֲ סָּ נָּא .וְ כַד גְ וָּ ונֵי ִא ְתחַ בְ רּוִ ,א ְק ֵרי ִתפְ ֶא ֶרת .וְ ִא ְת ְת ַּקן כָּל גּופָּ א ,וְ ִא ְתעָּ בִ יד
ימינָּא ְ
כּורא בִ ִ
תּו ִא ְתפְ שַ ט ְד ָּ
ִאי ָּלנָּא ַרבְ ְרבָּ א ,וְ תַ ִּקיף ,שַ פִ יר וְ יָּאֶ ה( ,דניאל ד) ְתחוֹתו ִֹהי ַת ְטלֵל חֵ יוַ ת בָּ ָּראּ ,ובְ עַ נְפו ִֹהי יְ דּורוֹן עוֹפֵ י ְשמַ יָּאּ ,ומָּ זוֹן לְ ֹכלָּא בֵ יּה.
בּורה .מֵ עוֹיִ ,א ְת ָּת ַּקן בְ ַדעַ ת ,וְ ִא ְתמַ לְ יָּין כָּל ַאכְ סַ ְד ִרין
ימינָּא חַ יִ ים וָּ חֶ סֶ ד ,בִ ְשמָּ אלָּא ִמיתָּ ה ּוגְ ָּ
ּושמָּ אלָּא .בִ ִ
ְדרוֹעוֹי יְ ִמינָּא ְ
וְ ִא ָּד ִרין ,כְ מָּ ה ַדאֲ מֵ ינָּאִ ,דכְ ִתיב( ,משלי כד) ּובְ ַדעַ ת חֲ ָּד ִרים יִ מָּ לְ אּו.
כּוראְ .דכָּ ל ִמ ְשחָּ א ְּורבּות וְ חֵ ילָּא (דדכורא)
ּות ֵרין בֵ יעֵ י ִד ְד ָּ
ּומ ְתַאחֲ ָּדן בֵ ינַיְ יהּו ְת ֵרין כּולְ יָּיןְ ,
תּו ִא ְתפְ שָּ ט גּופָּ א ,בִ ְת ֵרין שו ִֹקיןִ .
ְדכָּל גּופָּ א ,בְ הּו ִא ְתכְ נַשְ ,דכָּל חַ יָּילִ ין ְדנָּפִ יקִ ,מנְ הוֹן נָּפְ ִקין .וְ שַ ְריָּין ֹכלָּא בְ פּום אַ מָּ הּ .ובְ גִ ין כְָּך ִא ְקרּון ְצבָּ אוֹת( ,דכל גופא,
בהו אתכנש ,ושריין כלא בפום אמה .ובגין כך אקרון צבאות ,דכל חיילין (דנפקי) דנפיק ,מנהון נפקי) וְ ִאינּון נֶצַ ח וְ הוֹד.
ִתפְ אֶ ֶרת ,יְ ד ָּ ֹו''ד .נֶצַ ח וְ הוֹדְ ,צבָּ אוֹתּ .ובְ גִ ין כְָּך יְ ד ָּ ֹו''ד ְצבָּ אוֹת.
כּורא
נּוקבָּ א .וְ ָּכל ִתיאּובְ ָּתא ִד ְד ָּ
כּוראִ ,סיּומָּ א (נ''א כסותא) ְדכָּל גּופָּ א ,וְ ִא ְק ֵרי יְ סוֹד .וְ ָּדא הּוא ַד ְרגָּא ִד ְמבַ סֵ ם לְ ְ
אַ מָּ ה ִד ְד ָּ
ּובגִ ין
נּוקבָּ א ,כְ בֵ ית ֶרחֶ ם לְ ִא ְתתָּ אְ .
סּותא ְד ְ
נּוקבָּ א ,לְ אֲ תָּ ר ְד ִא ְק ֵרי ִציוֹןְ .דהָּ תָּ ם הּוא אֲ תָּ ר כְ ָּ
נּוקבָּ א ,בְ הַ אי יְ סוֹד עַ יִ יל לְ ְ
לְ גַבֵ י ְ
כְָּך ,יְ יָּ' ְצבָּ אוֹת ִא ְק ֵרי יְ סוֹד.
כְ ִתיב (תהלים קלב) כִ י בָּ חַ ר יְ יָּ' בְ ִציוֹן ִאוָּ ּה לְ מוֹשָּ ב ל ֹו .כַ ד ִא ְתפָּ ְרשַ ת מַ ְטר ֹונִיתָּ א ,וְ ִא ְתחֲ בְ ַרת בְ מַ לְ כָּא ַאנְ פִ ין בְ ַאנְ פִ יןְ ,במַ ֲעלֵי
ישאְ ,ב ִריְך
כּור ְסיֵיּה .וְ ִא ְק ֵרי ֹכלָּא ְשמָּ א ְשלִ יםְ ,שמָּ א ַק ִד ָּ
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא בְ ְ
שַ בְ תָּ אִ .א ְתעָּ בִ יד ֹכלָּא חַ ד גּופָּ אּ ,וכְ ֵדין י ִָּתיב ְ
יקנָּא עַ ד יוֹמָּ א ָּדאְ ,ד ִא ְתעַ טָּ ר ְבהּו לְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י ,וְ הַ ְש ָּתא ִא ְתגַלְ יָּין הָּ כָּא,
ְשמֵ יּה לְ עָּ לַם לְ עָּ לְ מֵ י עָּ לְ ִמין .כָּ ל ִאלֵין ִמלִ ין ְסלִ ְ

זַ כָָּאה חּול ִָּקי.
כּורא כָּ לִ יל בִ ְתל ָָּּתא,
הַ אי מַ ְטר ֹו ִניתָּ א ,כַד ִא ְתחַ בְ ַרת עִ ם מַ לְ כָּאָּ ,כל עָּ לְ ִמין ִמ ְתבָּ ְרכָּן ,וְ ִא ְש ְת ָּכחּו בְ חֶ ְדוָּ ותָּ א ְד ֹכלָּא .כְ מָּ ה ִד ְד ָּ
וְ שֵ ירּותָּ א בִ ְתלָּתָּ א .כְַך ֹכלָּא הָּ כִ י ,וְ ִסיּומָּ א ְדכָּ ל גּופָּ א הָּ כִ יּ ,ומַ ְטרוֹנִ יתָּ א לָּא ִמ ְתבָּ ְרכָּא ,אֶ לָּא בִ כְ ָּללָּא ִד ְתלָּתָּ א ִאלֵיןְ ,ד ִאינּון
ּומ ְתבָּ ְרכָּא בַ אֲ תָּ ר ְד ִא ְק ֵרי ק ֶֹדש הַ ּקֳ ָּד ִשים ִדלְ תַ ָּתאִ .דכְ ִתיב( ,תהלים קלג) כִ י ָּשם ִצּוָּ ה יְ יָּ' אֶ ת
ּומ ְתבַ ְסמָּ א ִ
נֶצַ ח הוֹד יְ סוֹדִ ,
הַ בְ ָּרכָּהְ .דהָּ א ְת ֵרין ַד ְרגִ ין ִאינּון לְ עֵ ילָּא וְ תַ ָּתאּ .ובְ גִ ין כְָּך לֵית ְרשּותָּ א לְ מֵ יעַ ל ַתמָּ ן ,בַ ר כַ הֲ נָּא ַרבָּ אְ ,דָאתֵ י ִמן ִס ְט ָּרא ְדחֶ ֶסד.
ּומ ְתבָּ ְרכָּ א הַ אי
נּוקבָּ אִ .
ּומ ְתבַ ְסמַ ת ְ
בְ גִ ין ְדלָּא עַ יִ יל לְ הַ הּוא אֲ תָּ ר ִדלְ עֵ ילָּא ,אֶ לָּא הַ הּוא ְד ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד ,וְ עַ יִ יל בַ ק ֶֹדש הַ ּקֳ ָּד ִשיםִ ,
רּושלַםְ ,ת ֵרין ַד ְרגִ ין ִאינּון ,חַ ד ַרחֲ ֵמי ,וְ חַ ד ִדינָּאִ .ציוֹןִ ,דכְ ִתיב( ,ישעיה א)
ק ֶֹדש הַ ּקֳ ָּד ִשים בְ ג ֹו לְ גוֹ ,אֲ תָּ ר ְד ִא ְק ֵרי ִציוֹןִ .ציוֹן וִ יְ ָּ
ימנָּא.
רּושלֵיםִ ,דכְ ִתיב( ,ישעיה א) צֶ ֶדק יָּלִ ין בָּ ּה כְ מָּ ה ְדאו ִֹק ְ
ִציוֹן בְ ִמ ְשפָּ ט ִתפָּ ֶדה .יְ ְ
נּוקבָּ א ,הָּ כָּא הּוא ,וְ ָּק ֵרינָּן לְ הּו בְ ָּרכָּהְ ,ד ִמ ַתמָּ ן נַפְ ֵקי בִ ְרכָּן לְ כֻּלְ הּו עָּ לְ ִמין ,וְ כֻּלְ הּו ִמ ְתבָּ ְרכָּן .הַ אי
כּורא לְ גַבֵ י ְ
וְ כָּל ִתיאּובְ ָּתא ִד ְד ָּ
ישא עִ לָָּאה ְדגּולְ גַלְ ָּתא
ַאתיָּין מֵ ֵר ָּ
כּורא עַ יְ ילִ ין ַתמָּ ן ,בְ הַ הּוא ַד ְרגָּא ַדאֲ מֵ ינָּא ,וְ כֻּלְ הּו ְ
אֲ תָּ ר ִא ְק ֵרי ק ֶֹדש .וְ כָּל קֳ ָּד ִשים ִד ְד ָּ
כּוראִ ,מ ִס ְט ָּרא ְדמוֹחֵ י עִ לָּאֵ יְ ,דשַ ְריָּין בֵ יּה ,וְ נָּגִ יד הַ ִהיא בְ ָּרכָּה בְ כָּל שַ יְ יפֵ י גּופָּ א ,עַ ד ִאינּון ְד ִא ְקרּון ְצבָּ א ֹות .וְ כָּ ל הַ הּוא
ִד ְד ָּ
נְגִ ידּו ְד ִא ְת ְנגִ יד ִמ ָּכל גּופָּ אִ ,מ ְת ַכנְשֵ י ַתמָּ ן ,וְ עַ ל ָּדא ִא ְקרּון ְצבָּ אוֹתְ ,דכָּל ְצבָּ אוֹת ְדעִ ל ִָּאין וְ ַת ָּת ִאין ַת ָּמן נָּפְ ִקין .וְ הַ הּוא נְגִ ידּו
ורא ,בְ גִ ין כְָּך ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד .וְ הַ הּוא חֶ סֶ ד עַ יִ יל לְ ק ֶֹדש
בָּ תַ ר ְד ִא ְתכְ נִישַ ,תמָּ ן שַ ְריָּין לֵיּה בְ הַ הּוא יְ סוֹד ַק ִדישָּ אֹ ,כלָּא ִחּוָּ ָּ
הַ ּקֳ ָּד ִשיםִ ,דכְ ִתיב (תהלים קל''ג) כִ י שָּ ם ִצּוָּ ה יְ יָּ' אֶ ת הַ בְ ָּרכָּ ה חַ יִ ים עַ ד הָּ ע ֹולָּם.
בּוצינָּא ַק ִדישָּ א לְ מֵ ימַ ר חַ יִ ים ,עַ ד ְד ִא ְש ְתכָּכּו ִמלוֹי ,וַ אֲ נָּא כָּתַ ְבנָּא ,סָּ בַ ְרנָּא לְ ִמכְ ַתב ְטפֵ י ,וְ לָּא
ָאמַ ר ִרבִ י אַ בָּ א ,לָּא ִסיֵים ִ
ארי
ְשמַ עְ נָּא .וְ לָּא זָּ ִקיפְ נָּא ֵרישָּ אִ ,דנְהו ָֹּרא הֲ וָּ ה סָּ גִ י ,וְ לָּא הֲ וָּ ה יָּכִ ילְ נָּא לְ ִא ְס ַתכְ לָּא .אַ ְדהָּ כִ י ִאזְ ַדעֲזַ עַ נָּאְ ,שמַ עְ נָּא ָּקלָּא ְד ָּק ֵ
ּושנוֹת חַ יִ ים וְ גוֹ'ְ .שמַ עְ נָּא ָּקלָּא ַאחֲ ָּרא( ,תהלים כא) חַ יִ ים ָּשַאל ִמ ְמָך וְ גוֹ'.
וְ ָאמַ ר (משלי ג) אֶ ֶרְך י ִָּמים ְ
כָּל הַ הּוא יוֹמָּ א ,לָּא ַאפְ ִסיק אֶ ּׁשָּ א ִמן בֵ יתָּ א ,וְ לָּא הֲ וָּ ה מַ אן ְדמָּ טֵ י לְ גַבֵ יּהְ ,דלָּא יָּכִ ילּו ִד ְנהו ָֹּרא וְ אֶ ָּּׁשא הֲ וָּ ה בְ סּוחֲ ָּרנֵיּה .כָּ ל
ישא ק ֶֹדש הַ ּקֳ ָּד ִשיםְ ,ד ִא ְס ְתלַק ִמן עָּ לְ מָּ א,
בּוצינָּא ַק ִד ָּ
ַארעָּ א ,וְ גָּעֵ ינָּא .בָּ תַ ר ְדָאזִ יל אֶ ּׁשָּ א ,חֲ מֵ ינָּא לְ ִ
הַ הּוא יוֹמָּ א נָּפִ ילְ נָּא עַ ל ְ
ִא ְתעֲטָּ ף שָּ כִ יב עַ ל יְ ִמינֵיּה ,וְ ַאנְ פוֹי חַ יְ יכִ ין.
ָּקם ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה ,וְ נ ִָּטיל יְ דוֹי וְ נ ִָּשיק לוֹן ,וַ אֲ נָּא ל ִָּחיכְ נָּא עַ פְ ָּרא ִד ְתחוֹת ַרגְ לוֹי .בָּ עּו חַ בְ ַריָּיא לְ ִמבְ כֵי ,וְ לָּא יָּכִ ילּו לְ מַ לְ לָּא.
שָּ ארּו חַ בְ ַריָּיא בְ בִ כְ יָּה ,וְ ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר בְ ֵריּה נָּפִ יל ְתלַת זִ ְמנִ ין ,וְ לָּא יָּכִ יל לְ ִמפְ ַתח פּומֵ יּה .לְ בָּ ַתר פָּ תַ ח וְ ָאמַ ר ,אַ בָּ א אַ בָּ אְ .תלַת
נּוקבָּ אן ְדיַמָּ א ַרבָּ א ,וְ חַ בְ ַריָּיא כֻּלְ הּו ַש ְתיָּין ָּדמָּ א.
אסיןִ ,מ ְש ַת ְּקעָּ ן בְ ְ
הֲ ווֹ ,חַ ד ִא ְתחֲ זָּ רּו .הַ ְש ָּתא ְתנּוד חֵ יוָּ תָּ אִ ,צפ ֳָּראן טָּ ִ
בּוצינָּא ַק ִדישָּ א ִמ ְס ְתכַל (ס''א משתדל) ֲעלָּן .הַ ְש ָּתא לָּאו הּוא עִ ָּדן ,אֶ לָּא
ָּקם ִרבִ י ִחיָּיא עַ ל ַרגְ לוֹי וְ ָאמַ ר ,עַ ד הַ ְש ָּתא ִ
יקלָּא ,מַ אן חָּ מָּ א (ס''א ערעורא וערבוביא)
יק ָּרא ְד ִס ְ
יק ֵריּהָּ .קם ִרבִ י אֶ לְ עָּ זָּ ר וְ ִרבִ י אַ בָּ א ,נ ְַטלּו לֵיּה בְ ִט ְ
לְ ִא ְש ַת ְדלָּא בִ ָּ
פּוריֵיּה ,וְ לָּא ִא ְש ְתמַ ש בֵ יּה ,אֶ לָּא ִרבִ י ֶאלְ עָּ זָּ ר וְ ִרבִ י אַ בָּ א.
יחין ְסלִ יקּו בֵ יּה בְ ְ
עִ ְרבּובְ יָּא ְדחַ בְ ַריָּיא ,וְ כָּ ל בֵ יתָּ א הֲ וָּ ה סָּ לִ יק ֵר ִ
וחין ִב ְק ִט ִיריןְ ,דחָּ ִשיבּו
יסין ִדכְ פַ ר ִצפ ֳִרי וְ טַ ְר ָּדאן בְ הּו (ס''א דצפרי וטרדיא והוו) בְ נֵי ְמר ֹו ְניָּא ,צַ וְ ִ
ארי ְת ִר ִ
יקיןּ ,ומָּ ֵ
ָאתּו ְט ִר ִ
ירא .וְ אֶ ּׁשָּ א הֲ וָּ ה ל ִָּהיט ַקמֵ יּהָּ ,ש ְמעּו ָּקלָּא ,עּולּו וְ ָאתּו ,וְ ִא ְתכְ נָּשּו
פּוריָּיא ,הֲ וָּ ה סָּ לִ יק בַ אֲ וִ ָּ
ְדלָּא יִ ְת ְקבַ ר ַתמָּ ן .בָּ תַ ר ְדנָּפַ ק ְ
לְ ִהילּולָּא ְד ִרבִ י ִש ְמעוֹן( ,ישעיה נז) ָּיבֹא שָּ לוֹם יָּנּוחּו עַ ל ִמ ְשכְ בוֹתָּ ם.
ָארץ מַ ְרגִ יז מַ ְמלָּכוֹת ,כַמָּ ה פִ ְט ִרין בִ ְר ִקיעָּ א ִמ ְש ַתכְ כִ ין (ס''א
כַד עָּ אל לִ ְמעַ ְר ָּתא שָּ ְמעּו ָּקלָּא בִ ְמעַ ְר ָּתא ,זֶ ה הָּ ִאיש מַ ְרעִ יש הָּ ֶ
אריּה ִמ ְש ְתבַ ח בֵ יּה בְ כָּל יוֹמָּ א .זַ כָָּאה חּול ֵָּקיּה לְ עֵ ילָּא
ולא משתכחין) בְ יוֹמָּ א ֵדין בְ גִ ינְָּךְ ,דנָּא ִרבִ י ִש ְמע ֹון בֶ ן יוֹחָּ איְ ,דמָּ ֵ
וְ תַ ָּתא .כַמָּ ה גְ נִיזִ ין עִ ל ִָּאין ִמ ְס ַת ְמ ָּרן לֵיּה ,עָּ לֵיּה ִא ְתמַ ר (דניאל יב) וְ אַ ָּתה לְֵך ל ֵַּקץ וְ תָּ נּוחַ וְ תַ עֲמוֹד לְ גו ָֹּרלְ ָך לְ ֵקץ הַ י ִָּמין .עַ ד
כָּ אן הַ ִא ְד ָּרא ַק ִדישָּ א זּוטָּ א

ָּימין
מּודים ,הָּ א אֲ מֵ ינָּא כָּל ִאינּון ְד ִמ ְתַאחֲ ָּדן ִמ ִּק ְט ֵרי ַקי ִ
מּודים וַ חֲ שֻּ ֵקיהֶ ם כָּסֶ ףַ .רבִ י יִ ְצחָּ ק ָאמַ ר ,וָּ וִ י הָּ עַ ִ
(שמות כז) וָּ וִ י הָּ עַ ִ
ּומ ְת ַש ְקיָּין
ּומ ְתַאחֲ ָּדן ִ
מּודים .וְ כָּל ִאינּון ִדלְ תַ ָּתאַ ,תלְ יָּין מֵ ִאינּון וָּ וִ ים .מַ אי ווִ יםִ .שתָּ א ְבג ֹו ִשתָּ אִ ,
עִ ל ִָּאיןִ ,א ְקרּון וָּ וִ י הָּ עַ ִ
ִמחּוטָּ א ְד ִש ְד ָּרהְ ,ד ָּק ִאים עָּ לַיְ יהּוּ .ובְ ִספְ ָּרא ִד ְצנִ יעּותָּ א תָּ אנָּא ,וָּ וִ ים לְ עֵ ילָּא ,וָּ וִ ים לְ ַת ָּתא ,וְ כֻּלְ הּו בְ מַ ְת ְקלָּא חַ ד סַ לְ ִקין.
ספרא דצניעותא
הּודהִ ,אי
ַארעָּ אָ .אמַ ר ִר ִבי יְ ָּ
ּומלְ יָּין כָּל ְ
מַ אן ְצנִ יעּותָּ א ְד ִספְ ָּראָ .אמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹן ,חֲ ִמשָּ ה פִ ְר ִקין ִאינּון ְדכְ לִ ילָּן בְ הֵ יכָּ ל ַרבַ ,
כְ לִ ילָּן הָּ נֵיִ ,מכֻּלְ הּו ע ֲִדיפֵ יָ .אמַ ר ִרבִ י ִש ְמעוֹן ,הָּ כִ י הּוא ,לְ מַ אן ְדעָּ אל ונָּפַ קּ ,ולְ ָּמאן ְדלָּא עָּ אל ונָּפַ ק לָּאו הָּ כִ י.
יּורי מָּ תָּ א .זָּ ַרע ִח ִטין .וְ ָאכִ יל ִחטֵ י ְבגּופַ יְ יהּו .יוֹמָּ א חַ ד עָּ אל לְ מָּ תָּ א,
טּורין ,וְ לָּא י ַָּדע בְ ִד ֵ
יּוריּה בֵ ינֵי ִ
מַ ְתלָּא ,לְ בַ ר נָּש ְדהֲ וָּ ה ִד ֵ
ּוממָּ ה
ַאק ִריבּו לֵיּה נַהֲ מָּ א טָּ בָּ א .אֲ מַ ר הַ הּוא בַ ר נָּשְ ,דנָּא לָּמָּ ה .אֲ מַ רּו נַהֲ מָּ א הּוא לְ ֵמיכַלָ .אכַל וְ טָּ עַ ם לְ חָּ ָּדא לְ ִח ֵכיּה .אֲ מַ ר ִ
ְ
ישין בְ ִמ ְשחָּ אָּ .טעַ ם ִמנַיְ יהּו ,אֲ מַ ר וְ ִאלֵין ִמ ַמה ִא ְתע ֲִבידּו .אֲ ַמרּו
יצין ְדלִ ִ
ַאק ִריבּו לֵיּה גְ ִר ִ
ִא ְתעָּ בִ יד ָּדא .אֲ מַ רּו מֵ ִח ִטין .לְ בָּ תַ ר ְ
ּומ ְשחָּ א .אֲ מַ ר וְ ִאלֵין ִמ ַמה ִא ְתעָּ בִ ידּו .אֲ מַ רּו ֵמ ִח ִטין .אֲ מַ ר וַ ַדאי
ישין בְ דּובְ שָּ א ִ
יקי מַ לְ כִ יןְ ,דלִ ִ
ַאק ִריבּו לֵיּה ְט ִר ֵ
מֵ ִח ִטין .לְ בָּ תַ ר ְ
ארי ְדכָּל ִאלֵיןַ ,דאֲ נָּא ָאכִ יל עִ ָּּק ָּרא ְדכָּל ִאלֵין ְד ִאיהּו ִחטָּ ה .בְ גִ ין (דף קע''ו ע''ב) הַ הּוא ַדעְ ָּתא ֵמעִ דּונֵי עָּ לְ מָּ א לָּא י ַָּדע
אֲ נָּא מָּ ֵ
וְ ִא ְתאֲ בִ ידּו ִמנֵיּה .כְַך ,מַ אן ְדנ ִָּקיט כְ ָּללָּא ,וְ לָּא י ַָּדע בְ כֻּלְ הּו עִ דּו ִנין ִד ְמהַ ְניָּיןְ ,דנַפְ ִקין מֵ הַ הּוא כְ ָּללָּא.
ספרא דצניעותא פרקא קדמאה תָּ אנָּאִ .ספְ ָּרא ְד ְצנִ יעּותָּ אִ ,ספְ ָּראְ ,דשָּ ִקיל (רל''ה ע''א) ְבמַ ְת ְקלָּא( .תאנא) ְדעַ ד ְדלָּא הֲ וָּ ה
ישא
ַארעָּ א ִא ְתבַ ְטלָּת .עַ ד ְד ֵר ָּ
יחין אַ פִ ין בְ אַ פִ יןּ ,ומַ לְ כִ ין ַק ְדמָּ ִאין ִמיתּו ,וְ זִ יּונֵיהוֹן לָּא ִא ְש ַתכְ חּו ,וְ ְ
מַ ְת ְקלָּא ,לָּא הֲ ו ֹו מַ ְשגִ ִ
ַאת ִקין ,וְ ַאחֲ ִסין.
יקר ְ
ְדכִ סּופָּ א ְד ָּכל כִ סּופִ ין ,לְ בּושֵ י ִד ָּ
הַ אי מַ ְת ְקלָּא ָּתלֵי בַ אֲ תַ ר ְדלָּא הֲ וָּ הִ ,א ְת ָּקלּו בֵ יּה ִאינּון ְדלָּא ִא ְש ַתכְ חּו .מַ ְת ְקלָּא ָּק ִאים ְבגּופֵ יּה .לָּא ִא ְתאֲ חָּ ד ,וְ לָּא ִא ְתחָּ זֵ י.
בֵ יּה ְסלִ יקּוּ ,ובֵ יּה סָּ לְ ִקין ְד ָּלא הֲ ווֹ ,וַ הֲ וּו ,וְ יְ הוְ יָּין.
ואזְ ְדמַ ן( ,אד''ר קכ''ח ע''ב ,באד''ז רפ''ז ,רפ''ח ע''א) בְ חַ ד גּולְ גַלְ ָּתא ,מַ לְ יָּיא טַ לָּא ִדבְ דוֹלְ חָּ א.
ִס ְת ָּרא ג ֹו ִס ְת ָּראִ ,א ְת ְת ָּּקן ִ
ירא ִאזְ ָּדכְָּך וְ סָּ ִתיםִ ,אינּון עֲמָּ ר ְנ ֵקי ַתלְ יָּין בְ ִּׁשקּולָּאַ .רעֲוָּ א (אד''ז שם) ְד ַרעֲוִ ין ִא ְתגַלְ יָּא
(שם אד''ר קכ''ט) ְקרּומָּ א ְדאַ ּוִ ָּ
ירא .אַ ְשגָּחּותָּ א ְדתַ ָּתא בְ אַ ְשגָּחּותָּ א ִד ְנ ִהירּו ְדעִ לָָּאה( .דביה) ְת ִרין
בִ ְצלוֹתָּ א ְדתַ ָּתאֵ י .אַ ְשגָּחָּ א פְ ִקיחָּ א ְדלָּא נ ִָּאים ,וְ נ ִָּטיר ְת ִד ָּ
נּוקבִ ין ְדפַ ְר ַד ְש ָּקאְ ,ד ִא ְתעַ ר רּוחָּ א לְ ֹכלָּא.
ְ
אשית (ברא שית) עָּ לַיְ יהּו ,כּולְ הּו לְ תַ ָּתא ,וְ ַתלְ יָּין ִמ ִּׁשבְ עָּ ה
ָארץִ ,שיתָּ א בְ ֵר ִ
ֹלהים אֵ ת הַ ּׁשָּ מַ יִ ם וְ אֵ ת הָּ ֶ
אשית בָּ ָּרא אֱ ִ
בְ ֵר ִ
ּומהַ ִהיא ְד ִא ְתל ְַטיָּיא נָּפְ ָּקאְ ,דכְ ִתיב (בראשית ה)
חּושבָּ ן וְ הָּ א ִא ְתמַ רֵ .
ָארץ ִת ְניָּינָּא לָּאו בְ ְ
ְדגּולְ גְ לָּתָּ א עַ ד יְ ִקירּו ְדי ִַקירּותָּ א ,וְ הָּ ֶ
להים ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל פְ נֵי הַ ָּמיִ םְ .תלֵיסַ רַ ,תלְ יָּין
ִמן הָּ אֲ ָּדמָּ ה אֲ שֶ ר אֵ ַר ָּרה יְ יָּ' .הָּ יְ תָּ ה ֹתהּו וָּ בֹהּו וְ חֹשֶ ְך עַ ל פְ נֵי ְתהוֹם וְ רּוחַ אֱ ִ
בִ ְתלֵיסָּ ר יְ ִקירּו ְדי ִַקירּותָּ א.
ִשיתָּ א ַאלְ פֵ י ְשנִ יןַ ,תלְ יָּין בְ ִשיתָּ א ַק ְדמָּ אֵ יְ ,שבִ יעָּ ָאה עָּ לַיְ יהּוְ ,ד ִא ְת ָּת ַּקף בִ לְ חוֹדוֹי .וְ ִא ְתחָּ ִריב ֹכלָּא בִ ְת ֵריסַ ר ַשעְ ֵתיְ ,דכְ ִתיב
ּומ ְתחַ ְדשָּ ן בְ ַק ְד ִמיתָּ א ,וְ ָּקמּו (ס''י קמו) כָּל ִאינּון ִשיתָּ א .בְ גִ ין ְדכְ ִתיב בָּ ָּרא,
הָּ יְ תָּ ה תֹ הּו וָּ בֹהּו וְ גוֹ'ְ .תלֵיסַ ר יְ ִקים לוֹן בְ ַרחֲ מֵ יִ ,
ּולְ בָּ תַ ר כְ ִתיב הָּ יְ תָּ הְ ,דהָּ א הֲ וַ ת וַ ַדאיּ ,ולְ בַ סוֹף ֹתהּו וָּ בֹהּו וְ חֹשֶ ְך( ,ישעיה ב) וְ נ ְִשגַב יְ יָּ' לְ בַ ד ֹו בְ יוֹם הַ הּוא.
ָאחיד ַא ַכ ְתפִ יןַ ,אעְ בַ ר וְ זָּ עִ ים ,נְטַ ר
ישא (אחורא) ִ
ּומ ְתפָּ ּׁשַ ט לְ כָּאן ּולְ ָּכאן ,זַ נְבָּ א בְ ֵרישָּ אֵ .ר ָּ
ָאריְךִ ,
גִ לּופֵ י ִדגְ לִ יפִ ין כְ חֵ יזּו ְד ִחוְ יָּא ִ
ישיּה בְ מַ יִ ין ְדי ַָּמא
ירא ְבעַ ְדבוֹיִ ,א ְתבַ ר ֵר ֵ
וְ גָּנִיז .חַ ד לְ אֶ לֶף יו ִֹמין זְ עִ ִירין ִא ְתגָּלְ יָּיא( ,נ''א אתמלייא) קּולְ ְט ָּרא בְ ִק ְטרוֹיְ ,סנַפִ ָּ
אשי,
ַרבָּ אְ ,דכְ ִתיב (תהלים עד) ִשבַ ְר ָּת ָּראשֵ י ַתנִ ינִ ים עַ ל הַ מָּ יִ םְ .ת ֵרין הֲ ווֹ ,חַ ד ִא ְתחֲ זָּ ֵרי( ,ל''ד ע''ב) ַתנִ ינָּם כְ ִתיב חָּ סֵ רָּ .ר ֵ
כְ מָּ ה ְדאַ ְת ָאמֵ ר (יחזקאל א) ְּודמּות עַ ל ָּראשֵ י הַ חַ יָּה ָּר ִקיעַ .
להים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר ,הַ יְ ינּו ְדכְ ִתיב (תהלים לג) כִ י הּוא ָאמַ ר וַ י ִֶהי ,הּוא בִ לְ חוֹדוֹי .לְ בָּ תַ ר ִא ְתחַ זְ רּו חַ ד יהו''י
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
תרָאה ְשכִ ינ ְָּתא לְ תַ ָּתא .כְ מָּ ה ְדה' ְשכִ ינ ְָּתא ִא ְש ְתכַח ּובְ חַ ד מַ ְת ְקלָּא ִא ְת ָּקלּו.
יה''ו ו''י ו' בַ ָּ
להים אֶ ת הָּ אוֹר כִ י טוֹב( .ישעיה ג) ִא ְמרּו צַ ִדיק כִ י טוֹב .הַ אי ,בְ מַ ְת ְקלֵיה סַ לְ ָּקא.
וְ הַ חַ יוֹת ָּרצוֹא וָּ שוֹבְ ,דכְ ִתיב וַ י ְַרא אֱ ִ
ימין ְד ִמ ְתחַ ְב ָּקן.
ַק ְדמָּ ָאה בִ לְ חוֹדוֹי .וְ ֹכלָּא לְ חָּ ד ִא ְתחֲ זְ ֵרי .אֲ חַ תָּ א ּומו ַֹדעְ ָּתא כְ לִ ילָּן ָּדא בְ ָּדא ְביו''ד הֵ ''א ,כִ ְת ֵרין ְר ִח ִ
ִשיתָּ א נָּפְ ִקין מֵ עַ נְ פָּ א ְדשָּ ְרשָּ א ְדגּופָּ א ,לִ ישָּ ן ְממַ לֵל ַרבְ ְרבָּ ן .לִ ישָּ ן ָּדא ,סָּ ִתים בֵ ין יוֹ''ד וְ הֵ ''אְ ,דכְ ִתיב (ישעיה מד) זֶ ה יֹאמַ ר
לַה' ָאנִ י וְ זֶ ה יִ ְק ָּרא בְ שֵ ם ַי ֲעקֹב וְ זֶ ה יִ כְ תוֹב יָּד ֹו לַיְ יָּ' ּובְ שֵ ם יִ ְש ָּראֵ ל יְ ַכנֶה (יכנה) מַ מָּ ש .זֶ ה יֹאמַ ר לַה' ָאנִי :אֲ חַ ָּתא .וְ ֹכלָּא
יתא,
ישאִ ,אימָּ א בְ אֶ ְמצָּ עִ ָּ
ִא ְתמַ ר בְ יה''וֹ .כלָּא כְ לִ ילָּן בְ לִ ישָּ ן סָּ ִתים לְ ִאימָּ אְ .דהָּ א ִא ְתפַ ְתחַ ת לֵיּה ְדנָּפִ יק ִמינָּּה .אַ בָּ א י ִָּתיב בְ ֵר ָּ
ַיתהוֹן.
ּומ ָּכאן וַ וי לְ מַ אן ְד ַגלֵי ע ֲָּרי ְ
כַסיָּיא ִמ ָּכאן ִ
ּומ ְת ְ
ִ
נּוקבָּ א( .ס''י שלימו דכר ונוקבא) ְדכְ ִתיב (משלי י) וְ צַ ִדיק יְ סוֹד
ארֹת בִ ְר ִקיעַ הַ ּׁשָּ מַ יִ ם ,שַ לִ יט ְדכַר בְ ְ
ֹלהים יְ ִהי ְמ ֹ
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
נּוקבָּ אִ .א ְתיְ יחָּ ד יוֹ''ד בִ לְ חוֹדוֹי( ,ובתר כן) ָּסלִ יק בְ ַד ְרגוֹי לְ עֵ ילָּא לְ עֵ ילָּאִ .א ְתחַ ְשכָּא
ּומעָּ בַ ר לְ ְ
ע ֹולָּם ,נ ִָּהיר יוֹ''ד בִ ְת ֵרין ,וְ נ ִָּהיר ְ
ָאחיד
ּומכ ְַסיָּא פִ ְתחָּ הָּ א ,וְ ִ
ּומ ְתפַ ְתחָּ א (דף קע''ז ע''א) בְ תַ ְרעוֹיָ .אתָּ א מַ פְ ְתחָּ א ְדכָּלִ יל בְ ִשיתְ ,
ירת ִאימָּ א ִ
נּוקבָּ א ,וְ ִא ְתנְ ִה ַ
ְ
לְ תַ ָּתא לְ הַ אי ּולְ הַ אי ,ווי לְ מַ אן ְד ַגלֵי פִ ְתחָּ הָּ א.
ַאדכַר בְ גִ ין ְד ִהיא י ִַקירּותָּ א ְד ֹכלָּא מֵ אֻּ ְדנִ ין
יקנָּא (אד''ר מן דף קל''א עד קל''ה) ְמהֵ ימָּ נּותָּ א( .דיקנא) לָּא ְ
ִפ ְר ָקא ִתנְ יָינָא ִד ְ
ורא .בִ ְתלֵיסָּ ר ִמ ְתפְ ַרש.
נַפְ ַקת ,בְ סָּ חֲ ָּרנָּהָּ א ְדב ִֹסיטָּ א ,סָּ לִ יק וְ נ ִָּחית חּוטָּ א ִחוְ ָּ
ָאדם
ָאדם (ויקרא מ''ח ע''א) לְ בַ ר הּואָּ .
ָאדם ָּשםָּ .
ירא ִדבְ י ִָּקירּותָּ א הַ ִהיא ,כְ ִתיב (ירמיה ב) לא עָּ בַ ר בָּ ּה ִאיש וְ לָּא יָּשַ ב ָּ
בְ י ִָּק ָּ
ַארבַ ע בִ לְ חוֹדוֹי ִא ְס ָּתמָּ רּוִ .ת ְשעָּ ה אַ ְש ְקיּון לְ גּופָּ א( .נ''א
לָּא כָּלִ יל הָּ כָּאָּ .כל שֶ כֵן ִאיש .בִ ְתלֵיסָּ ר נְבִ יעִ ין מַ בּועִ ין ִמ ְתפָּ ְרשָּ ןְ ,
לגנתא)( .תיקונא קדמאה) ִמ ָּּקמֵ י פְ ִתחָּ א ְדאֻּ ְדנִ ין ,שָּ אֲ ִרי י ִָּקירּו לְ ִא ְת ָּת ָּקן( ,תניינא) נ ִָּחית בִ ְשפִ ִירי בְ ֵרי ָּשא ְד ִשפְ וָּ וןֵ .מהַ אי
נּוקבִ ין ְדפַ ְר ַד ְש ָּקא ,לְ ַאעְ בְ ָּרא חוֹבָּ הְ ,דכְ ִתיב (משלי יט)
ָארחָּ א ְדנָּפִ יק ְתחוֹת ְת ֵרין ְ
ֵרישָּ א לְ הַ אי ִרישָּ א ָּק ִאים( .תליתאה) ְ

ָארחָּ א ַאחֲ ָּרא נָּפִ יק ְתחוֹתוֹי.
ַאסחַ ר שַ ע ֲָּרא לְ ִרישָּ א ַאחֲ ָּרא( .חמישאה) ְ
ַארת ֹו עֲבוֹר עַ ל פָּ ַשע( .רביעאה) ְתחוֹת ִשפְ וָּ ון ְ
וְ ִתפְ ְ
בּוצינִ ין( .תמינאה) ַמזָּ לָּא
פּוחין ִא ְתחָּ זּון לְ ַאנְהָּ ָּרא ִ
בּוסמָּ א ,לְ ֵרישָּ א ִדלְ עֵ ילָּא( .שביעאה) ְת ֵרין ַת ִ
(שתיתאה) חָּ פֵ י ַת ְקרּובְ ָּתא ְד ְ
ְד ֹכלָּאַ ,תלְ יָּיא עַ ד לִ בָּ א ,בֵ יּה ַתלְ יָּין עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין( .תשיעאה) ִאינּון ְדתַ לְ יָּין לָּא נָּפְ ִקין ָּדא ִמן ָּדא( .עשיראה) חַ פְ יָּין זְ עִ ִירין
יעּורא ְשלִ ים( .תריסר) (וכד) ִשפְ וָּ ון ִא ְתפְ נּון ִמכָּל ִס ְט ִרין ,זַ כָּ ָאה לְ מַ אן
עַ ל גְ ר ֹונָּא (חד סר) ְדי ִָּקירּוַ .רבְ ְרבִ יןִ ,מ ְתשַ ע ֲִרין בְ ִש ָּ
יחין ְדאֲ פַ ְר ְסמ ֹונָּא ַדכְ יָּאֹ .כלָּא ְבהַ אי מַ זָּ לָּא ְשכִ יחַ ,
יקין( .תליסר) בְ הַ ִהיא מַ זָּ לָּא ְד ֹכלָּא נַגְ ִדין ְתלֵיסַ ר ְמ ִש ִ
ְדנ ִָּשיק מֵ ִאינּון ְנ ִש ִ
וְ סָּ ִתים.
ּומ ְתפַ ְתחֵ י ְת ֵריסַ ר (ס''א
בְ זִ ְמנָּא ְדמָּ טָּ א ִת ְש ֵרי ,י ְַרחָּ א ְשבִ יעָּ ָאהִ ,מ ְש ַתכְ חֵ י (ירחי) ִא ֵלין ְת ֵריסַ ר (ס''א תליסר) ְבעַ לְ ָּמא עִ לָָּאה ִ
ָארץ ֶד ֶשא
ֹלהים ַת ְד ֵשא הָּ ֶ
תליסר) ַת ְרעֵ י ְד ַרחֲ מֵ י ,בְ הַ הּוא זִ ְמנָּא (ישעיה נה) ִד ְרשּו יְ יָּ' בְ ִהמָּ ְצא ֹו כְ ִתיב( .בראשית א) וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
עֵ שֶ ב מַ זְ ִריעַ זֶ ַרע עֵ ץ פְ ִרי וְ גוֹ' ,הַ יְ ינּו ְדכְ ִתיב (ויקרא טז) וְ עִ נִ יתֶ ם אֶ ת נַפְ שוֹתֵ יכֶם בְ ִת ְשעָּ ה ַלח ֶֹדש בָּ עֶ ֶרב( .בהאי זמנא) (דברים
ַארעָּ א ,לָּא ְשלִ ים.
ג) אֲ ֹדנָּי ידו''ד אַ ָּתה הַ ִחלוֹתָּ לְ הַ ְראוֹת אֶ ת עַ בְ ְדָך אֶ ת ג ְָּדלְ ָך .יהו''ה ְשלִ ים בְ ִס ְטרוֹי .וְ הָּ כָּא ִב ְר ִחישּותָּ א ָּדא ְד ְ
יְ ִה''י לָּא כְ ִתיבָּ ,ק ֵרינָּן יוֹ''ד עִ לָָּאה יוֹ''ד ַת ָּתָאה ,וַ יִ יצֶ ר י' עִ לָָּאה י' ַת ָּתָאה( ,יהי) י' עִ לָָּאה ,י' ַת ָּתָאה .ה' בְ גַוַ ויְ יהּו .כְ ָּללָּא
להים.
ִד ְשלִ ימּוְ .שלִ ים ,וְ לָּא לְ כָּל ְסטָּ רִ .א ְתע ֲָּקר מֵ הַ אי אֲ תָּ ר ְשמָּ א ָּדא ,וְ אַ ְש ִתיל בְ ַאחֲ ָּרא ,כְ ִתיב וַ יִ טַ ע יְ יָּ' אֱ ִ
ירא ְדַא ְנפִ ין בְ לָּא רּוחָּ א לָּא ִא ְת ְקיָּים .בְ הֵ ''אִ ,א ְש ָּתכְ לַל הֵ ''א
יקא ,לִ זְ עִ ָּ
ה ' בֵ ין יוֹ''ד לְ יוֹ''ד ִדיְ ִה''י ,נ ְָּשבָּ א ְדפַ ְר ַד ְש ָּקא ְדעַ ִת ָּ
להים.
עִ לָָּאה הֵ ''א ַת ָּתָאהְ ,דכְ ִתיב (ירמיה א) אֲ הָּ ּה אֲ ֹדנָּי אֱ ִ
יקא ,הּוא ְקרּומָּ א
יטפוֹי ְד ַק ְטפִ ין( ,צרירא) בְ רּוחָּ א ְדמַ ְת ְקלִ ין ,יה''ו .י' עִ לָָּאה ְד ִא ְתעַ טָּ ר בְ ִק ְט ָּרא (ס''א בעטרא) ְדעַ ִת ָּ
בְ ִק ְ
נּוקבִ ין ְדפַ ְר ַד ְש ָּקאְ ,דנָּפִ יק לְ ַאחֲ יָּיא .ו' עִ לָָּאה ,בו ִֹצינָּא ְד ַק ְר ִדינּותָּ א
עִ לָָּאה ְד ִאזְ ְדכְַך וְ סָּ ִתים .הֵ ''א עִ לָָּאהְ ,ד ִא ְתעַ טָּ ר בְ רּוחָּ א ְד ְ
ירא ְד ַאפִ ין .כְ מָּ ה ְד ַש ְריָּא בְ גּולְ גֹלְ תָּ אִ ,א ְש ַתכְ חּו
ַאתוָּ ון לְ בָּ תַ ר ,וְ ִא ְתכְ לָּלּו בִ זְ עֵ ָּ
ְד ִא ְתעַ טָּ ר בְ ִס ְטרוֹי( ,ס''א בעטרוי) ִמ ְתפַ ְּׁשטָּ ן ְ
ַאתוָּ ון,
ַיּׁשבָּ ן בֵ יּה ִאלֵין ְ
ירא ִמ ְתי ְ
ַאתוָּ ון .כַד ִא ְתגְ לֵי לִ זְ עֵ ָּ
ִמ ְתפַ ְּׁשטָּ ן בְ ָּכל גּופָּ א ,לְ שַ כְ לְ לָּא ֹכלָּא .בַ עֲמָּ ר נ ְֵקא .כַד ָּתלֵי ַתלְ יָּין ִאלֵין ְ
וְ ִא ְת ְק ֵרי בְ הוֹן.
נּוקבִ ין ,וְ ִא ְש ְתכַ ח בְ ִתקּונִ ין .וָּ ''ו
יקא סָּ ִתים בְ עִ ְטרוֹי ,בְ גִ ין ְשמָּ אלָּא ִא ְש ְת ַכח ה''ה ִא ְתפְ תַ ח בְ ַאחֲ ָּרא וְ ִאי ְנ ִקיב בִ ְת ֵרין ְ
יוֹ''ד ְדעַ ִת ָּ
בּוצינָּא ְד ַק ְר ִדינּותָּ א לִ ְמכ ְַסיָּא פִ ְתחָּ א.
ִא ְתפְ תַ ח בְ ַאחֲ ָּראִ ,דכְ ִתיב( ,שיר השירים ז) ה ֹולְֵך לְ דו ִֹדי לְ מֵ ישָּ ִרים .בְ ִ
ו' לְ עֵ ילָּא ו' לְ תַ ָּתא ,ה' לְ עֵ ילָּא ה' לְ תַ ָּתא .י' לְ עֵ ילָּא ּובָּ ּה לָּא ִא ְש ָּת ַתף ַאחֲ ָּרא ,וְ לָּא סָּ לִ יק בַ הֲ ָּדּה ,בַ ר ְר ִמיזָּ א ְד ָּר ִמיז כַד
ּומ ְתחַ בְ ָּרן בְ חַ ד ַד ְרגָּא ,חַ ד ִרגְ שָּ א בְ גִ ין לְ ִא ְתפָּ ְר ָּשא ,ו''ד כְ לִ ילָּן ְביוֹ''ד וַ וי כַד ִא ְס ַתלָּק הַ אי,
ִא ְתגַלְ יָּין ְת ֵרין (באורייתא) ִ
וְ ִא ְתגַלְ יָּין.
יקיןְ ,דעַ בְ ֵרי (ס''א עבד) לָּא ִמ ְתעַ כְ בָּ א בְ דּוכְ ָּתא ,וְ הַ חַ יוֹת ָּרצוֹא וָּ שוֹב .בְ ַרח לְ ָך אֶ ל ְמקוֹמֶ ָךִ .אם
בּוס ִמין ְד ִטיפְ סָּ א ְש ִר ִ
ִאינּון ְ
ַתגְ בִ יהַ כַ נֶשֶ ר וְ ִאם בֵ ין כ ֹוכָּבִ ים ִשים ִקנֶָך ִמּׁשָּ ם או ִֹר ְידָך.
ירא נָּפִ יק ,וְ ִנצוֹצָּ א ִאזְ ָּדמָּ ן( .תיקונא קדמאה דרישא) חַ ד גּולְ גַלְ ָּתא
ָארץ ֶדשֶ א .אֵ ימָּ תַ י ,כַ ד ְשמָּ א ִא ְתנְטַ עּ .וכְ ֵדין אֲ וִ ָּ
וַ תוֹצֵ א הָּ ֶ
ִא ְתפָּ ּׁשָּ ט בְ ִס ְטרוֹי ,טַ לָּא מָּ לֵי עָּ לָּּהִ ,ד ְת ֵרי גְ וָּ ונֵי.
יקיןְ ,דלָּא
נּוק ִבין ע ֲִמ ִ
ימיןִ ,א ְתגַלְ יָּין בֵ יּה( .תליתאה) אּוכָּ ִמין (ס''א כעורבא) כְ עַ ְרבָּ ָאה ַתלְ יָּין עַ ל ְ
ַאתוָּ ון ְר ִש ִ
ְתלַת חַ לָּלִ ין ְד ְ
ָארחָּ א לְ עֵ ילָּא ָּד ִקיק( .רביעאה) ִמ ְצחָּ א ְד ָּלא נ ִָּהירְ ,קטָּ טּותָּ א ְדעָּ לְ מָּ א .בַ ר כַד ַרעֲוָּ א
ּושמָּ אלָּא .הָּ כָּא חַ ד ְ
יָּכִ יל לְ ִמ ְשמַ ע יְ ִמינָּא ְ
אַ ְשגַח בֵ יּה( .חמישאה) עַ יְ ינִ ין ִד ְתלַת גְ וָּ ונֵי ,לְ ִמ ְר ַתת ָּקמַ יְ יהּו ִא ְת ְסחָּ ן בְ חֲ לָּבָּ א ְדנ ִָּהיר .כְ ִתיב (ישעיה לג) עֵ ינֶיָך ִת ְראֶ ינָּה
יקא ְדסָּ ִתים ,עֵ ינְָך כְ ִתיב( .שתיתאה) חוֹטָּ מָּ א פַ ְרצּופָּ א
יְ רּושָּ לַיִ ם נָּוְ ה שַ אֲ נָּןּ ,וכְ ִתיב (ישעיה א) צֶ ֶדק יָּלִ ין בָּ ה .נָּוֶ ה שַ אֲ נָּן ,עַ ִת ָּ
ּוביש .כְ ִתיב (ישעיה מב)
נּוקבוֹי( .שביעאה) ַד ְרגָּא ע ֲִקימָּ א ,לְ ִמ ְשמַ ע טָּ ב ִ
ירא ,לְ ִא ְש ְתמו ְֹדעָּ אְ .תלַת שַ לְ הוֹבִ ין ִמתו ָֹּק ִדין בְ ְ
ִדזְ עֵ ָּ
אֲ נִי יְ יָּ' הּוא ְש ִמיּ .וכְ ִתיב (דברים לכ) אֲ נִ י אֲ ִמית וַ אֲ חֲ יֶהּ .וכְ ִתיב (ישעיה מו) וַ אֲ נִי אֶ ָּשא וַ אֲ נִי אֶ ְסבוֹל( .קל''ד ע''ב) (תהלים
ּומי יְ ִשיבֶ נּו .הּוא ִא ְק ֵרי מַ אן ְדסָּ ִתים וְ לָּא ְשכִ יחַ  ,הּוא מַ אן ְדלָּא ִאזְ ָּד ָּמן
ק) הּוא עָּ ָּשנּו וְ ל ֹו אֲ נ ְַחנּו( .איוב כג) וְ הּוא בְ אֶ חָּ ד ִ
לְ עֵ ינָּא .הּוא מַ אן ְדלָּא ִא ְק ֵרי בִ ְשמָּ א( .ה''א ה''י)
א' כָּלִ יל (הוא') ו' .ו' כָּלִ יל א' וְ לָּא ָּכלִ יל ה''ו( .ס''א ה''י) א' ָאזִ יל לְ ָאלֶף .אל''ף ָאזִ יל ליו''ד ,יו''ד ָאזִ יל ליו''דְ ,דסָּ ִתים ִמכָּל
ימיןְ ,דלָּא ִמ ְתחַ בְ ָּרן בֵ יּה ו''ד .וַ וי כַד לָּא נ ִָּהיר י' בו''ד.
ְס ִת ִ
כַד ִא ְס ַתלָּק י' ִמן ו''ד בְ חוֹבֵ י עָּ לְ מָּ א ,עֶ ְריָּיתָּ א ְד ֹכלָּא ִא ְש ְתכַח ,עַ ל ָּדא כְ ִתיב (ויקרא יח) עֶ ְרוַ ת ָאביָך לא ְת ַגלֵה .וְ כַד ִא ְס ָּתלִ יק
יוֹ''ד ִמן הֵ ''א ,עַ ל ָּדא כְ ִתיב וְ עֶ ְרוַ ת ִא ְמָך לא ְת ַגלֶה ִא ְמָך ִהיא ֹלא ְת ַגלֵה עֶ ְרוָּ תָּ ּהִ .א ְמָך ִהיא וַ ַדאי( ,משלי ב) כִ י ִאם ַלבִ ינָּה
ִת ְק ָּרא וְ גוֹ'.
ירא ִא ְש ְתכַח( .והוא)
יקנָּא ָּכל מָּ ה ְד ִא ְת ְטמַ ר וְ לָּא ִא ְתגַלְ יָּיא עִ לָָּאה וְ י ִַּק ָּ
ִפ ְר ָקא ְתלִ יתָ ָאה ִת ְשעָּ ה ִתּקּונִ ין י ִַּק ִירין ִא ְת ְמסָּ רּו לְ ִד ְ
והָּ א (ס''א דיקנא) ַג ְנזֵ יּה (ס''א יקירא) ְק ָּרא.
ישא ַאחֲ ָּרא
ישא הַ אי ,עַ ד ֵר ָּ
ימין ִמ ָּּקמֵ י פִ ְתחָּ א ְדאֻּ ְדנִין עַ ד ֵרישָּ א ְדפּומָּ א( .תניינא) מֵ ֵר ָּ
ימין עַ ל נִ ִ
יקנָּא ,נִ ִ
ִתיקּונָּא ַק ְדמָּ ָאה ְד ִד ְ
ָארחָּ א מַ לְ יָּיא ְדלָּא ִא ְתחַ זְ יָּיא( .רביעאה) עַ לְ עִ ין ִא ְתחַ פְ יָּין ֵמהַ אי גִ יסָּ א ּומֵ הַ אי
נּוקבִ ין ְ
ִא ְש ְתכַח( .תליתאה) ִמ ְתחוֹת ְת ֵרין ְ
וור ָּדא( .שתיתאה) בְ חַ ד חּוטָּ א ַתלְ יָּין אּוכ ִָּמין ַת ִּקיפִ ין עַ ד חַ דוֹי.
פּוחין סּומָּ ִקין כְ ְ
גִ יסָּ א( .חמישאה) בְ הּו ִא ְתחַ זְ יָּין ַת ִ
ּומחַ פְ יָּין ְק ָּדלָּא( .תשיעאה) ַרבְ ְרבִ ין ּוזְ עִ ִירין
וור ָּדא ִא ְתפְ נּון( .תמינאה) זְ עִ ִירין נ ְַח ִתין בִ גְ ר ֹונָּאְ ,
(שביעאה) ִשפְ וָּ ון סּומָּ ִקין כְ ְ
כְ גִ ִידין (ס''א נגדין) (ס''א נחתין) בְ ִשּקּולָּא .בְ ִאלֵין ִא ְש ְתכַ ח גִ יבָּ ר וְ תַ ִּקיף מַ אן ְד ִא ְש ְתכַח.
ָארץ
ַאסחֲ ָּרא ּולְ אַ ָּגנָּא עֲלוֹי .וַ תוֹצֵ א הָּ ֶ
אתי יָּּהִ .ת ְשעָּ ה ָאמַ ר ָּדוִ ד עַ ד כָּל גוֹיִ ם ְסבָּ בּונִי ,לְ ְ
כְ ִתיב (תהלים קיח) ִמן הַ מֵ צַ ר ָּק ָּר ִ
ֶדשֶ א עֵ שֶ ב מַ זְ ִריעַ זֶ ַרע לְ ִמינֵהּו וְ עֵ ץ עוֹשֶ ה פְ ִרי אֲ שֶ ר זַ ְרע ֹו ב ֹו לְ ִמינֵהּו( .נשא קל''ט ע''ב) ִת ְשעָּ ה ִאלֵין ִא ְתע ֲָּקרּו ִמ ְּׁשמָּ א ְשלִ ים,
יהיְ ,ד ִהיא עִ לָָּאהַ .ת ָּתָאה,
יקנָּא בִ ְתלֵיסָּ ר ִא ְש ַתכְ חָּ ן ִא ִ
להיםִ .תּקּונִין ְד ִד ְ
וְ אַ ְש ִתילּו לְ בָּ תַ ר בִ ְשמָּ א ְשלִ יםִ ,דכְ ִתיב וַ יִ טַ ע יְ יָּ' אֱ ִ
ַאתוָּ ון ִא ְתגְ לִ יפּו בְ גו ַ ֹונֵיהוֹן (ס''א בגינהון).
בְ ִת ְשעָּ ה ִא ְתחָּ זּון .כ’’ב ְ

ּובנ ְִקיּות ַדעְ ָּתאּ ,ובְ ַמיָּא
ָּדבָּ ר ַאחֵ ר יִ ְש ְרצּו הַ מַ יִ םַ ,ת ְרגּום יְ ַרחֲ שּון .כְ לוֹמַ ר ,כַ ד ְמ ַרחֲ ִשין בְ ִשפְ וָּ ותֵ יּה פִ ְתגָּמֵ י ְצלוֹתָּ א ,בְ זָּ כּותָּ אִ ,
אריּה ,וְ ִשפְ וָּ ותֵ יּה ְמ ַרחֲ ָּשן ְבהַ אי גַוונָּא ִמ ַת ָּתא לְ עֵ ילָּא ,לְ ַסלְ ָּקא
הֲ וָּ ה ָּר ִחיש נַפְ שָּ א חַ יָּתָּ א .וְ כַד בָּ עֵ י בַ ר נָּש לְ סַ ְד ָּרא ְצלוֹתֵ יּה לְ מָּ ֵ
ַאמ ָּש ָּכא ִמלְ עֵ ילָּא לְ תַ ָּתא ,מֵ הַ הּוא ַש ְקיָּא ְדנַחֲ לָּא,
ירא ,נָּגִ יד וְ נָּפִ יק .לְ בָּ תַ ר יָּנְ גִ יד לְ ְ
אריּה ,לְ אֲ תָּ ר ְדשַ ְקיּו ַדע ֲִמיקּו ְדבֵ ָּ
יְ ָּק ָּרא ְדמָּ ֵ
ַאמשָּ כָּא נ ְָּדבָּ ה לְ ֹכלָּא מֵ עֵ ילָּא לְ תַ ָּתא .לְ בָּ תַ ר בָּ עֵ י לְ ַק ְּׁש ָּרא ִק ְש ָּרא בְ ֹכלָּאִ ,ק ְש ָּרא ְדכַ ּוָּ נָּה
תרָאה לְ ְ
וד ְרגָּא ,עַ ד ַד ְרגָּא בַ ָּ
לְ כָּל ַד ְרגָּא ַ
ידא.
בּורא ,בֵ ין ְשאֶ לְ ָּתא ְדי ִָּח ָּ
ימנּותָּ א ויַעְ בְ דּון כָּ ל ִמ ְשַאלו ִֹהי ,בֵ ין ְשאֶ לְ ָּתא ְד ִצ ָּ
ִד ְמהֵ ְ
קּוד ָּשא
ַאד ָּכר ְמכִ ילו ִֹהי ְד ְ
סּודרוֹת בט’ גְ וָּ ונֵיִ ,אית בְ ַאלְ פָּ א בֵ יתָּ א ,וְ ִאית בְ ְ
אריּה ,הֵ ן ְמ ָּ
ּושאֶ לְ ָּתא ְד ִאית לְ בַ ר נָּש לְ ּׁשַ אֲ לָּא ִממָּ ֵ
ְ
להים ,יְ יָּ' ְצבָּ אוֹתַ ,ש ַדי,
קּודשָּ א בְ ִריְך הּוא ,כְ גוֹן אֶ ְהיֶה ,יָּּה ,יהו ,אֵ ל ,אֱ ִ
ירן ְד ְ
בְ ִריְך הּואַ ,רחּום וְ חַ נּון וגוֹ'ִ .אית בִ ְשמָּ הָּ ן י ִַק ָּ
ַאדכָּר
בּורה ,חֶ סֶ דִ ,בי ָּנה ,חָּ כְ מָּ ה ,כֶתֶ רִ .אית ְב ְ
ירא ,כְ גוֹן :מַ לְ כּות ,יְ סוֹד ,הוֹדְ ,נצַ חִ ,תפְ אֶ ֶרת ,גְ ָּ
אֲ ֹדנָּיִ .אית בְ עֶ שֶ ר ְספִ ָּ
יתית .וְ עֵ ילָּא ִמנְ הוֹן מַ אן
תּושבַ ְח ֵתיְ ,ד ִאית ְבהוֹן ַקבָּ לָּה אֲ ִמ ִ
ירי ּובְ ְ
יאים וְ הַ ְמלָּכִ יםִ .אית בְ ִש ֵ
יקיָּיא ,כְ גוֹן הָּ ָאבוֹת וְ הַ נְבִ ִ
צַ ִד ַ
ואית בִ ִידיעָּ ה סַ לְ ָּקא ִמ ַת ָּתא לְ עֵ ילָּא ,וְ ִאית מַ אן ְדי ַָּדע לְ הַ ְמ ִשיְך ִשפְ עָּ א ֵמעֵ ילָּא
אריּה ,כְ ְד ָּקא יֵאוֹתִ .
ְדי ַָּדע לְ תַ ֵּקן ִתּקּו ִנין לְ מָּ ֵ
לְ תַ ָּתאּ .ובְ ָּכל ט’ גְ וָּ ונִי ִאלֵיןְ ,צ ִריכָּא ַכוָּ נָּה גְ ד ֹולָּה ,וְ ִאי לָּא עָּ לֵיּה ְק ָּרא ִדכְ ִתיב( ,שמואל א ב) ּובוֹזַ י יִ ָּקלּוּ .ובְ כַ וָּ ונַת ָאמֵ ןְ ,דהּוא
כָּלִ יל ְת ֵרין ְשמָּ הָּ ן יְ ה ָּ ֹו''ה אֲ ֹדנָּ''י .וְ הָּ אֶ חָּ ד גָּנִ יז טּובֵ יּה ּובִ ְרכו ִֹהי ,בְ אוֹצָּ ר הַ נ ְִק ָּרא הֵ יכָּל ,וְ הּוא ָּרמּוז בַ פָּ סּוק (חבקוק ב) וה'
יתי נֶאֱ מָּ ן
ָאדם בְ בֵ ית ֹוֶ ,שנֶאֱ מַ ר (במדבר יב) בְ כָּל בֵ ִ
בְ הֵ יכַל ָּק ְדש ֹו הַ ס ִמפָּ נָּיו ּולְ ָּדא ָּר ְמזּו ַרבוֹתֵ ינּו זִ כְ ר ֹונָּם לִ בְ ָּר ָּכה ,כָּל טּוב הָּ ָּ
אריּה
ואי ְמ ַכּוון בְ כָּ ל חַ ד וְ חַ ד מט’ גְ וָּ ונִי כְ ְד ָּקא יֵאוֹתָּ ,דא הּוא בַ ר נָּש ְדאו ִֹקיר לִ ְשמָּ א ְדמָּ ֵ
הּואּ ,ו ְמ ַת ְרגְ ִמינָּן בְ כָּ ל ְדעִ ִמיִ .
לִ ְשמָּ א ַק ִדישָּ א ,וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב כִ י ְמכַבְ ַדי אֲ כַבֵ ד ּובוֹזַ י י ֵָּקלּו ,אֲ כַבֵ ד בְ עָּ לְ מָּ א ֵדין ,לְ ַקיִ ים ּולְ מֶ עְ בַ ד כָּל צָּ ְרכוֹי .וְ יְ חֶ זּון כָּל עַ מָּ מֵ י
יקם בִ ְמ ִחיצַ ת חֲ ִס ִידיםַ ,אף עַ ל פִ י ְדלָּא ָּק ֵרי
ידחֲ לּון ִמנִ יּהּ .ובְ עָּ לְ מָּ א ְדָאתֵ י ,יִ זְ כֵ י לְ ֵמ ָּ
ַארעָּ א ,אֲ ֵרי ְשמָּ א ְדה' ִא ְת ְק ֵרי עָּ לֵיּה ,וִ ַ
ְ
אריּה ,וְ ִאיכְ וָּ ון בֵ יּה כ ְַד ָּקא יֵאוֹת .מַ אי ּובוֹזַ י י ֵָּקלּוָּ .דא הּוא מַ אן ְדלָּא י ַָּדע לְ ַאחֲ ָּדא
כָּל צו ְֹרכֵיּה ,כֵיוָּ ן ְדזָּ כָּה לְ אַ ְשגְ חָּ א יְ ִדיעַ ת מָּ ֵ
אריּה טָּ ב לֵיּה ְדלָּא ִא ְתבְ ֵרי.
ַאמ ָּשכָּא ְד ִא ְצ ְט ִריְךּ ,ולְ או ִֹקיר ְשמָּ א ְדמָּ ֵ
ימנּותָּ אִ ,ק ְש ָּרא לְ אֲ תָּ ר ּולְ ְ
ְשמָּ א ַק ִדישָּ אּ ,ולְ ַק ְּׁש ָּרא ִד ְמהֵ ְ
וְ כָּל שֶ כֵן מַ אן ְדלָּא ִא ְת ַכּוָּ ון בְ ָאמֵ ן .וְ עַ ל ָּדא ,כָּל מַ אן ְדמַ ְר ִחיש בְ ִשפְ וָּ ותֵ יּה בִ נְ ִקיּותָּ א ְדלִ בָּ א ,בְ מַ יָּא ִד ְמנ ֵַּקי ,מַ אי כְ ִתיב בַ הֲ ֵדיּה,
וירדּו בִ ְדגַת הַ יָּם( .עד כאן דבר
ָאדם ְדי ַָּדע לְ ַאחֲ ָּדא צֶ לֶם ְּודמּות כְ ְד ָּקא יֵאוֹתְ ,
ָאדם ,כְ לוֹמַ ר ,בִ ְשבִ יל ָּ
ֹלהים ַנעֲשֶ ה ָּ
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
אחר)
ידיּה( ,נ''א או דאושיט ידיה ליה
יקנָּא ְדבַ ר נָּש עִ לָָּאה ִב ֵ
ָאחיד ִד ְ
עַ ל הַ אי( ,ס''א על האי מאן דחזי בחלמיה דיקנא) חֶ לְ מָּ א ְד ִ
ירא (ס''א לתתאה) ְבתַ ָּתָאה,
יקנָּא עִ לָָּאה ִדנְ ִה ָּ
אריּה .שַ נְ ִאין ְתחוֹתוֹי יִ כְ נְ עּוןָּ .כל שֶ כֵן ִד ְ
אנדע דשלים במאריה) ְשלִ ים בְ מָּ ֵ
ירא חֶ סֶ ''ד ְסתָּ ם ,כַד ִא ְצ ְט ִריְך נ ְִהירּו ַאנְ הַ ר וְ ִא ְק ֵרי ַרב חֶ סֶ ד( .ס''א בידיה הא מתרחיץ דהא
ְדעִ לָָּאה ַרב חֶ סֶ ד ִא ְק ֵריּה ,בִ זְ עֵ ָּ
בשלם עם מאריה ושנאוי יכנעון תחותוי ודין הוא בדיל דחזא בחלמיה כל שכן אם זכה לאודעא מה היא דיקנא עלאה
דהוא נהיר לתתאה ארים עלאה רב בחסד אקרי בזעירא חסד סתם)
להים יִ ְש ְרצּו הַ מַ יִ ם שֶ ֶרץ נֶפֶ ש חַ יָּה ,כְ לוֹמַ ר( ,נ''א ח''י י''ה) י''ה ִא ְתפָּ ַשט ְנ ִהירּו ְד ָּדא בְ ָּדאֹ ,כלָּא ִא ְת ַרחֲ שּון
כְ ִתיב וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
ישא.
בְ זִ ְמנָּא חֲ ָּדא ,מַ יִ ם טָּ בָּ אן מַ יִ ם בִ ישָּ ן .בְ גִ ין ְדָאמַ ר יִ ְש ְרצּוִ ,א ְתכְ לָּלּו ָּדא בְ ָּדא .חַ יָּה עִ לָָּאה ,חַ יָּה ַת ָּתָאה .חַ יָּה טָּ בָּ א .חַ יָּה בִ ָּ
ָאדם ִדלְ עֵ ילָּאְ .ד ִא ְתעָּ בִ יד בִ ְשמָּ א ְשלִ ים .כַד
ָאדם ְסתָּ ם ,לְ אַ פָּ ָּקא ָּ
ָאדם לָּא כְ ִתיב ,אֶ לָּא ָּ
ָאדם .הָּ ָּ
להים ַנעֲשֶ ה ָּ
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
נּוקבָּ אִ .א ְתפָּ ַשט
להים ִס ְט ָּרא ְד ְ
נּוקבָּ א לְ אַ ְשלְ מָּ א ֹכלָּא .יְ ד ָּ ֹו''ד ִס ְט ָּרא ִד ְדכַר .אֱ ִ
ִא ְש ְתלִ ים ָּדאִ ,א ְש ְתלִ ים ָּדאִ .א ְש ְתלִ ים ְדכַר וְ ְ
כּורא ,וְ ִא ְת ְת ַּקן בְ ִתּקּונוֹי כְ ִאמָּ א ,בְ פּומֵ יּה ְדָאמָּ ה .מַ לְ כִ ין ְד ִא ְתבְ טָּ לּו ,הָּ כָּ א ִא ְת ָּקיָּימּו.
ְד ָּ
ירא
יטּורא בְ עִ ְטפוֹי ְש ִקיעִ ין .י' זְ עֵ ָּ
נּוקבָּ א בְ ִאיפְ כָּא .וְ י''ה קּונ ְִט ִירין ְד ִק ָּ
יחיןְ .ד ְ
כּורא ַת ִּקיפִ ין בְ ִרישָּ א ,בְ סוֹפָּ א נַיְ ִ
ִדינִ ין ִד ְד ָּ
נּוקבָּ א ,וְ ִקינָּא ְדזּוהֲ מָּ א ִא ְת ָּת ַקן בְ גַוָּ וּה ,לְ מֶ עְ בַ ד מָּ דו ָֹּרא
יקאָ .אתָּ א ִחוְ יָּא עַ ל ְ
בְ גַוָּ והָּ א ִא ְש ְתכַחִ .אי ִא ְתבְ סָּ מּו ִדינִ ין ,בָּ עָּ א עַ ִת ָּ
פּורין.
ישין וְ עִ לְ עּולִ ין וְ ַק ְט ִ
רּוחין בִ ִ
ותלֶד אֶ ת ַקיִ ןִ .קינָּא ְדמָּ דו ָֹּרא ְד ִ
בִ ישָּ אִ .דכְ ִתיב וַ ַתהַ ר ֵ
ּושמָּ אלָּאָּ .דא ִא ְתפְ לַג בְ ִס ְטרוֹי
ָאדם ,כְ ָּת ִרים ,בִ כְ לַל ּופְ ַרטִ ,א ְתכְ לָּלּו בִ פְ ַרט ּוכְ לָּל ,שו ִֹקין ְּודרוֹעִ ין ,יְ ִמינָּא ְ
ַאת ִקין בֵ יּה בְ הַ אי ָּ
ְ
יּוקנָּא
ָאדםִ .ד ְ
נּוקבָּ א .ו' כְ ִתיב זָּ כָּר ּונ ְֵקבָּ ה בְ ָּרָאם ויְ בָּ ֶרְך אוֹתָּ ם ויִ ְק ָּרא ְשמָּ ם ָּ
נּוקבָּ א יה''ו .י' ְדכַר .ה' ְ
ִא ְת ַת ַּקן ְדכַר וְ ְ
ָאדם עָּ לָּיו ִמלְ מָּ עְ לָּה.
ָאדם י ִָּתיב עַ ל כ ְֻּר ְסיָּאּ ,וכְ ִתיב (יחזקאל א) ועַ ל ְדמּות הַ כִ סֵ א ְדמּות כְ מַ ְראֵ ה ָּ
ּופַ ְרצּופָּ א ְד ָּ
ַאתוָּ ון כְ ִתיבְ .ד ְא ְתכַ ְסיָּיא,
ירא ְדַאנְפִ יןִ ,א ְתגַלְ יָּיא ולָּא ִא ְתגַלְ יָּיאְ .ד ִא ְתגַלְ יָּיא ,בְ ְ
יקא ,טָּ ִמיר וסָּ ִתים .זְ עֵ ָּ
ִפ ְר ָקא ְרבִ יעָ ָאה .עַ ִת ָּ
ַאתרוֹי ,בְ גִ ין ְד ִאיהּו לָּא ִא ְתיְ ישָּ בּו בֵ יּה עִ ל ִָּאין וְ תַ ָּת ִאין.
ַיּׁשבָּ ן בְ ְ
ַאתוָּ וןְ ,דלָּא ִמ ְתי ְ
סָּ ִתים בְ ְ
ָאדם ּובְ הֵ מָּ ה תו ִֹשיעַ יְ יָּ' .חַ ד
ָארץ נֶפֶ ש חַ יָּה לְ ִמינָּּה בְ הֵ מָּ ה וָּ ֶרמֶ ש וְ גוֹ' ,הַ יְ ינּו ִדכְ ִתיב( ,תהלים לו) ָּ
להים תוֹצֵ א הָּ ֶ
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
ָאדם כִ י י ְַק ִריב ִמכֶם ָּק ְרבָּ ן לַיְ יָּ' ִמן הַ ְבהֵ מָּ הִ ,מּׁשּום ְד ִא ְתכְ לַל
ָאדם( ,ויקרא א) ָּ
בִ כְ ָּללָּא ְדַאחֲ ָּרא ִמ ְש ַתכְ חָּ א .בְ הֵ מָּ ה בִ כְ ָּללָּא ְד ָּ
ָאדם.
בִ כְ ָּללָּא ְד ָּ
ימינָּא
רּוחין ִמ ְת ִרין ִס ְט ִריןִ ,ד ִ
יּוקנָּא עִ לָָּאהִ ,א ְש ְתכָּחּו ְת ֵרין (תזריע מ''ח ע''ב) ִ
ָאדם ִדלְ תַ ָּתא (דף קע''ח ע''ב) בְ ִד ְ
כַד נָּחַ ת ָּ
ָאדם ִא ְתפָּ ָּשט ְשמָּ אלָּא ,וְ ִא ְתפָּ ָּשטּו ִאינּון בְ לָּא
ימינָּא ,נ ְִש ְמתָּ א ַק ִדישָּ אִ .ד ְשמָּ אלָּא נֶפֶ ש חַ יָּה .חָּ ב ָּ
ָאדםִ .ד ִ
ּושמָּ אלָּא ָּכלִ יל ָּ
ְ
גּופָּ א.
ַאתוָּ ון
ימין ,כ’’ב ְ
ַאתוָּ ון ְס ִת ִ
יאין בְ ִק ְט ָּרא חֲ ָּדא .כ’’ב ְ
ידת (רוחין) סַ גִ ִ
כַד ִמ ְת ַדבְ ִקין ָּדא בְ ָּדאִ ,א ְתיַילְ ָּדן כְ הַ אי חַ יָּה ְדאוֹלִ ַ
נּוקבָּ א ו''ד ,בְ הַ אי אֲ תָּ ר ,ו'
ִא ְתגַלְ יָּין ,י' סָּ ִתים ,י' גַלְ יָּיא .סָּ ִתים וְ גַלְ יָּיא ,בְ מַ ְת ְקלָּא ְדטַ פְ ִסין ,אַ ְת ָּקלּו .י' נָּפְ ִקין ִמנֵיּה ְדכַר וְ ְ
נּוקבָּ א .ה' ד' הֲ וַ ת
נּוקבָּ א .ד''ּו ְת ֵרין ַקפְ לִ יןְ .ת ֵרין י' ִבלְ חוֹדוֹי ְדכַר .ה' ְ
נּוקבָּ א .בְ גִ ין ָּדא ,ד''ּו ְת ֵרין .ד''ּו ְדכַר וְ ְ
ְדכַ ר ,ד' ְ
יקת ו'( ,הרי כי בה' אית ד''ו וביה אית ה''ה הרי יה''ו)
ּומ ְד ִא ְתעַ בְ ַרת בְ ו' בְ גַּוָּ ּה( ,אולידת) אַ פִ ַ
בְ ַק ְד ִמיתָּ א( ,ק''פ ע''ב) ִ
ּומכ ְַסיָּיא לְ ִאמָּ א( .בראשית ו)
ַיּׁשבַ ת לְ בָּ תַ רְ ,
נּוקבָּ אִ ,א ְתי ְ
יקת יוֹ''ד ְדהּוא ְדכַר וְ ְ
ִא ְתחָּ זֵ י יוֹ''ד בְ חֶ זְ וֵ יּה כְ ָּללָּא דיה''וִ .מ ְדאַ פִ ַ
ָאדם.
ָאדם ,הַ יְ ינּו ִדכְ ִתיב( ,יהושע ב) ְשנַיִ ם אֲ נ ִָּשים ְמ ַרגְ לִ ים חֶ ֶרש לֵאמֹר ,מַ אי ְבנוֹת הָּ ָּ
ֹלהים אֶ ת בְ נוֹת הָּ ָּ
וַ יִ ְראּו בְ נִ י הָּ אֱ ִ
להים בְ ִק ְרב ֹו וְ גוֹ'ָ .אז
ִדכְ ִתיב( ,מלכים א ג) ָאז ָּתבֹאנָּה ְש ַתיִ ם נ ִָּשים זוֹנוֹת אֶ ל הַ מֶ לְֶך .בְ גִ ינֵיהוֹן כְ ִתיב ,כִ י ְראּו כִ י חָּ כְ מַ ת אֱ ִ

יטּורי ְדפִ יגָּאןְ ,ת ֵרין ִמ ְתחַ בְ ָּקן הֲ ו ֹו לְ עֵ ילָּא ,לְ תַ ָּתא נ ְָּחתּו י ְַרתּו עַ פְ ָּראִ ,אבֵ דּו חּול ָָּּקא
יס ְט ָּרא ְד ִק ֵ
ָּתבֹאנָּה וְ לָּא בְ ַק ְד ִמיתָּ א .בְ ִק ְ
קּוסטָּ א ְדעִ נְבָּ א( .שמות יד) וַ יֹאמֶ ר יְ יָּ' אֶ ל מ ֶֹשה מַ ה ִת ְצעַ ק אֵ לָּי.
בּומלָּא (ס''א דחמלא') וְ ִא ְתעַ טָּ ר בְ ְ
טָּ בָּ א ְדהֲ וָּ ה בְ הּו .עָּ טָּ ָּרא ְד ְ
יקא .בְ מַ זָּ לָּא הֲ וָּ ה ָּתלֵיְ ,דבָּ עָּ א לְ או ִֹקיר ִד ְקנֵיּה( .שמות טו) וְ הַ י ָָּּשר בְ עֵ ינָּיו
יקאַ .דבֵ ר אֶ ל בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל וְ יִ סָּ עּו .וְ יִ סָּ עּו ַדיְ ָּ
אֵ לָּי ַדיְ ָּ
וקא.
ַתעֲשֶ ה וְ הַ אֲ זַ נ ְָּת לְ ִמ ְצוֹתָּ יו וְ שָּ מַ ְר ָּת כָּל חֻּ ָּּקיו עַ ד כָּאן .כִ י אֲ נִ י יְ יָּ' רֹפְ אֶ יָך ,לְ הַ אי ַד ָּ
ישָאה( .ישעיה א) הוֹי גוֹי חוֹטֵ א עַ ם כֶבֶ ד עָּ וֹן זֶ ַרע ְמ ֵרעִ ים בָּ נִים וְ גוֹ'ִ .ש ְבעָּ ה ַד ְרגִ ין יוֹ''ד ה''ה ו''ה ה''י ו''ו אַ פִ יק ד'
ִפ ְר ָקא חֲ ִמ ָ
יתים.
נּוקבָּ א ְד ִאינּון ד''ו ִדכְ ִתיב בָּ נִ ים ַמ ְש ִח ִ
ָאדם ְדכַר וְ ְ
ַאס ִתיר ָּ
ה''ה הו''י ,ה''ה אַ פִ יק ו''ו ד''ו לְ בַ ר ְ
אשית מַ אֲ מָּ ר .בָּ ָּרא חֲ ִצי מַ אֲ מָּ רָ .אב ּובֵ ן .סָּ ִתים וְ גַלְ יָּא .עֵ ֶדן עִ לָָּאה ְדסָּ ִתים וְ גָּנִ יז .עֵ ֶדן ַת ָּתָאה ,נָּפִ יק
אשית בָּ ָּרא .בְ ֵר ִ
בְ ֵר ִ
ואת,
ּושמָּ אלָּא כַחֲ ָּדא ִא ְש ָּתתָּ פּו ,הַ ָּּׁשמַ יִ םֵ .
ֹלהים .אֵ ת .אֲ ֹדנָּי אֶ ְהיֶה .יְ ִמינָּא ְ
לִ ְמטָּ לְ ְטלֵי (ס''א למטלנוי) וְ ִא ְתגַלְ יָּא יְ ה ָּ ֹוה .יָּּה .אֱ ִ
ָארץִ ,דכְ ִתיב( ,תהלים ח) מָּ ה אַ ִדיר ִש ְמָך בְ כָּל
ִדכְ ִתיב( ,דבה הימים א כט) וְ הַ ִתפְ אֶ ֶרת וְ הַ נֵצַ ח ִאינּון כַ חֲ ָּדא ִא ְש ָּתתָּ פּו .הָּ ֶ
ָארץ כְ בוֹד ֹו.
ָארץ( .ישעיה ו) ְמלא כָּ ל הָּ ֶ
הָּ ֶ
יראִ ,א ְתפְ ַרש ,וְ ִא ְת ְדבַ ק .לָּא ִא ְתפְ ַרש מַ מָּ ש
יקא לִ זְ עֵ ָּ
יְ ִהי ָּר ִקיעַ בְ תוְֹך הַ מַ יִ ם לְ הַ בְ ִדיל בֵ ין הַ ּק ֶֹדש ּובֵ ין ק ֶֹדש הַ ּקֳ ָּד ִשים ,עַ ִת ָּ
פּומָּ א ְממַ לֵל ַרבְ ְרבָּ ןַ .א ְנ ִתיק וְ ִא ְתעַ טָּ ר בְ כִ ְת ִרין זְ עִ ִירין ,בַ חֲ ִמּׁשָּ ה זִ ינִ ין מַ יִ םּ ,וכְ ִתיב (במדבר יט) וְ נָּתַ ן עָּ לָּיו מַ יִ ם חַ יִ ים( .ירמיה
רּורה
ַארצוֹת הַ חַ יִ ים( .שמואל א כה) וְ הָּ יְ ָּתה נֶפֶ ש אֲ דֹנִ י ְצ ָּ
ֹלהים חַ יִ ים ּומֶ לְֶך ע ֹולָּם( .תהלים קטז) אֶ ְתהַ לְֵך לִ פְ נֵי יְ יָּ' בְ ְ
י) הּוא אֱ ִ
ימין,
ימיןַ .רחֲ ִמין ְשלִ ִ
ּומיִ ם ְדלָּא ְשלִ ִ
ֵימיןַ ,
וְ גוֹ' .וְ עֵ ץ הַ חַ יִ ים בְ תוְֹך הַ גָּן .י''ה ,יו''ד ה''א ,אהי''י בֵ ין מַ יִ ם לָּמָּ יִ ם .מַ יִ ם ְשל ִ
ַישבָּ א
ָאדם לְ ע ֹולָּם בְ ַשגַם הּוא בָּ ָּשר .וַ יֹאמֶ ר יְ יָּ' ,כַד ִא ְתי ְ
רּוחי בָּ ָּ
ֵימין( .בראשיתו) וַ יֹאמֶ ר יְ יָּ' לָּא יָּדוֹן ִ
ַרחֲ ִמין ְדלָּא ְשל ִ
ָאדם ִדלְ עֵ ילָּאִ ,מּׁשּום
רּוחי בָּ ָּ
יקא סָּ ִתים ָּקָאמַ ר לָּא יָּדוֹן ִ
יראִ .מ ָּכאן (נ''א דכד אמר בשם אמרו) (לומר) ָּדבָּ רְ .דעַ ִת ָּ
בִ זְ עֵ ָּ
נּוקבִ ין ְדפַ ְר ַד ְש ָּקא ,מָּ ִשיְך לְ תַ ָּתאֵ י.
ִדבְ הַ הּוא רּוחָּ א ְד ִא ְתנ ְָּשבָּ א ִמ ְת ֵרין ְ
ַאתוָּ ון ְת ֵרין זִ ְמנִין,
ּובְ גִ ין כְָּך כְ ִתיב (ימי עולם) וְ הָּ יּו יָּמָּ יו מֵ ָאה וְ עֶ ְש ִרים ָּשנָּה .יוֹ''ד ְשלִ ים וְ לָּא ְשלִ ים .י' בִ לְ ח ֹודוֹי מֵ ָאהְ .ת ֵרין ְ
יראִ ,א ְת ְמ ָּשְך בְ עֶ שֶ ר ַאלְ פִ ין ְשנִ יןִ .מכָּ אן כְ ִתיב( ,תהלים קלט) וַ ָּת ֶשת עָּ לַי
מֵ ָאה וְ עֶ ְש ִרים שָּ נָּה .י' בִ לְ חוֹדוֹי כַד ִא ְתגַלְ יָּא בִ זְ עֵ ָּ
נְתאִ ,א ְק ֵרי
אשים .מֵ אֲ תָּ ר ְד ִא ְתפְ ַרש גִ ָּ
ַארבָּ עָּ ה ָּר ִ
ּומ ָּּׁשם יִ פָּ ֵרד וְ הָּ יָּה לְ ְ
ָארץ ,הַ יְ ינּו ִדכְ ִתיב ִ
כַפֶ כָּה( .בראשית ו) הַ נְפִ ילִ ים הָּ יּו בָּ ֶ
ֹלהים ִא ְסטָּ מָּ רּו.
ָארץ בַ י ִָּמים הָּ הֵ ם ,וְ לָּא לְ בָּ תַ ר זִ ְמנָּא .עַ ד ְדָאתָּ א יְ הוֹשֻּ עַ ּ ,ובְ נֵי הָּ אֱ ִ
ּומּׁשָּ ם יִ פָּ ֵרד .הָּ יּו בָּ ֶ
הַ נְפִ ילִ יםִ ,דכְ ִתיב ִ
ארי (תענוגים לא קארי) בְ נֵי
ָאדם ִא ְתכְ ָּללָּא ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,קהלת ב) וְ תַ עֲנּוגוֹתַ .ת ֲענֻּגֹת ָּק ֵ
עַ ד ְדָאתָּ א ְשלמֹה ּובְ נוֹת הָּ ָּ
רּוחין ַאחֲ ָּר ִניןְ ,דלָּא ִא ְתכְ לָּלּו בְ חָּ כְ מָּ ה עִ לָָּאהִ .דכְ ִתיב( ,מלכים א ה) וַ יְ יָּ' נָּתַ ן
ָאדם (נ''א דאתרמיזו) ְד ִא ְת ְר ִמיּו מֵ הַ אי ִ
הָּ ָּ
ָאדם.
ָאדםִ .מּׁשּום ְדהָּ נֵי לָּא ִא ְתכָּ לָּלּו בְ ָּ
חָּ כְ מָּ ה לִ ְשלמֹהּ .וכְ ִתיב (מלכים א ה) וַ י ְֶחכַם ִמכָּל הָּ ָּ
וַ יְ יָּ' נָּתַ ן חָּ כְ מָּ ה ,ה' עִ לָָּאה .וַ י ְֶחכַםְ ,ד ִמינָּּה ִא ְתחַ כָּם לְ תַ ָּתא .הֵ מָּ ה הַ גִ בו ִֹרים אֲ ֶשר ֵמע ֹולָּם ,ע ֹולָּם ִדלְ עֵ ילָּאַ .אנְ ֵשי הַ ֵּׁשם,
ישין לְ תַ ָּתא ,וְ לָּא ִא ְתנָּהֲ גָּן אֶ לָּא בִ ְשמָּ אַ .אנְ ֵשי הַ ֵּׁשם
ְד ִא ְתנָּהֲ גָּן בִ ְשמָּ א .מַ אי ְשמָּ אְ .שמָּ א ַק ִדישָּ אְ ,ד ִא ְתנָּהֲ גָּן בֵ יּה ְדלָּא ַק ִד ִ
ָאדם נַפְ קּו ,כְ ִתיב
ְסתָּ ם ,וְ לָּא ַאנְשֵ י הוי''ה .לָּאו ִמ ְס ִתים ְס ִתימָּ א ,אֶ לָּא גְ ִריעּותָּ א ,וְ לָּא גְ ִריעּותָּ א ַא ְנ ֵשי הַ ֵּׁשם ְסתָּ םִ ,מכְ ָּללָּא ְד ָּ
יקר ,בְ י ִָּקרּו ְדמַ לְ כָּ א ,בַ ל יָּלִ ין ,בְ לָּא רּוחָּ א.
ָאדם בִ ָּ
יקר בַ ל יָּלִ יןָּ ,
ָאדם בִ ָּ
(תהלים מט) ָּ
עּותהוֹן,
ַארעָּ אִ ,א ְתחֲ זִ יאּו נ ְָּצחֵ י ְק ָּרבָּ אִ .ת ְשעָּ ה ְד ַסלְ ִקין בְ ַד ְרגִ יןְ ,ד ַרהֲ ִטין בִ ְר ְ
ְתלֵיסַ ר מַ לְ כֵי ְק ָּרבָּ א ,בְ ִשבְ עָּ הִ .שבְ עָּ ה .מַ לְ כִ ין בְ ְ
יקם.
ַארבַ ע לָּא יַכְ לִ ין לְ ֵמ ָּ
ימין בִ בְ ִהילּו ,לְ ַקמֵ י ְ
ידיהוֹן .חֲ ִמ ָּּׁשה מַ לְ כִ ין ַקיְ ִ
וְ לֵית ְדיִ ְמחֵ י בִ ֵ
ימין
דּותא וְ לָּא ַקיְ ִ
יטין .סָּ הֲ ִדין סָּ הֲ ָּ
ירן בְ הּו ִש ְבעָּ ה ְר ִה ִ
ַארבַ ע ,בְ הוֹן ַתלְ יָּין ַכ ֲענָּבִ ין בְ ִא ְתכְ לָּא ְצ ִר ָּ
ַארבַ ע מַ לְ כִ ין נָּפְ ִקין לְ ַק ְדמּות ְ
ְ
ּומ ַק ְננָּן ִצפ ִֹריןְ .תחוֹתוֹי ַת ְטלֵל חֵ יוָּ ָּתא ִד ְשלִ יטָּ א ְבהַ הּוא ִאי ָּלנָּא בִ ְת ֵרי
ידן ְ
בְ דּוכְ ַתיְ יהּוִ .אי ָּלנָּא ְד ִמבְ סָּ ם י ִָּתיב בְ גוֹ .בַ ֲענָּפוֹי אֲ ִח ָּ
ַארבַ ע ִס ְט ִרין.
ַארבַ ע חֵ יוָּ וןִ ,מ ְתגַלְ גְ לִ ין בְ ְ
ישין ,לְ מֵ הַ ְך בְ ִשבְ עָּ ה סַ ְמכִ ין סָּ חֲ ָּרנֵיּה ,בְ ְ
כְ בִ ִ
טּוריןְ ,מ ַקפֵ ץ עַ ל גִ בְ עָּ תָּ אִ ,דכְ ִתיב( ,שיר השירים ב) ְמ ַדלֵג עַ ל הֶ הָּ ִרים ְמ ַקפֵ ץ עַ ל
ִחוְ יָּא ְד ָּר ִהיט בש''ע ִדלּוגִ יןָּ ,דלִ יג עַ ל ִ
רּוחין.
יס ְט ָּרא ִא ְתעָּ בִ יד לִ ְתלַת ִ
יסין .כַד נ ִָּטיל גִ ְ
הַ גְ בָּ עוֹת .זְ נָּבֵ יּה בְ פּומֵ יּה ,בְ ִשנוֹי ,נ ִָּקיב בִ ְת ֵרין גִ ִ
ֹלהים ,וְ לָּא אֶ ת יְ יָּ'.
ֹלהיםּ .וכְ ִתיב (משלי כב) חֲ נוְֹך ַלנַעַ ר עַ ל פִ י ַד ְרכ ֹוַ .לנַעַ ר הַ יָּדּועַ  .אֶ ת הָּ אֱ ִ
כְ ִתיב וַ יִ ְתהַ לְֵך חֲ נוְֹך אֶ ת הָּ אֱ ִ
ַארבַ ע
ַארבַ ע בָּ ֵתי ִדי ִנין ִדלְ עֵ ילָּאְ .
ַארבַ ע ִאינּוןְ .
ֹלהים לְ ִה ָּק ֵרא בִ ְשמוְֹ .תלַת בָּ ֵתי ִדי ִניןְ ,
וְ אֵ ינֶנּו ,בְ שֵ ם זֶ ה ,כִ י ל ַָּקח אוֹת ֹו אֱ ִ
שּורהִ .דינָּא ַק ְשיָּאִ .דינָּא ְדלָּא ַק ְשיָּאִ ,דינָּא
לְ תַ ָּתאִ .דכְ ִתיב( ,ויקרא יט) ֹלא תַ עֲשּו עָּ וֶ ל בַ ִמ ְשפָּ ט בַ ִמ ָּדה בַ ִמ ְש ָּקל ּובַ ְמ ָּ
בְ ִשּקּולָּאִ ,דינָּא ְדלָּא בְ ִשּקּולָּאִ .דינָּא ַרפְ יָּא( .דינא) ְדאֲ פִ ילּו לָּא הַ אי וְ לָּא הַ אי.
ָאדם ִדלְ עֵ ילָּאּ .וכְ ִתיב עַ ל פְ נֵי
ָאדם ָּלרֹב .הַ יְ ינּו ִדכְ ִתיב בְ ַשגַם וְ גוֹ' ,הָּ ָּ
ָאדם ָּלרֹב עַ ל פְ נֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה .הֵ חֵ ל הָּ ָּ
וַ יְ ִהי כִ י הֵ חֵ ל הָּ ָּ
הָּ אֲ ָּדמָּ ה( .שמות לה) ּומֹשֶ ה לָּא י ַָּדע כִ י ָּק ַרן עוֹר פָּ נָּיו ,הַ יְ ינּו ִדכְ ִתיב( ,בראשית ג) כ ְָּתנוֹת עוֹרָּ .ק ַרןִ ,דכְ ִתיב( ,שמואל א טז)
ַאצ ִמיחַ ֶק ֶרן
וַ יִ ַּקח ְשמּואֵ ל אֶ ת ֶק ֶרן הַ ּׁשֶ מֶ ן .לֵית ְמ ִשיחָּ א אֶ לָּא בְ ֶק ֶרן( ,תהלים פט) ּובְ ִש ְמָך ָּתרּום ַק ְר ִננּו( .תהלים קלב) ָּשם ְ
ַאת ָּיא ִמן יוֹבְ לָּא ְד ִהיא ִאימָּ אִ ,דכְ ִתיב( ,יהושע ו) וְ הָּ יָּה ִב ְמשוְֹך בְ ֶק ֶרן הַ יוֹבֵ לֶ .ק ֶרן ְביו ְֹבלָּא
ירָאה ְדמַ לְ כָּא .וְ ְ
לְ ָּדוִ ד .הַ יְ ינּו ע ֲִש ָּ
ירָאה בְ ִאימָּ אֶ .ק ֶרןְ ,דנ ִָּטיל ֶק ֶרן וְ רּוחַ לְ ָאתָּ בָּ א רּוחֵ יּה לֵיּה.
ִא ְתעַ טָּ ר ע ֲִש ָּ
ֹלהים,
ַאת ַריְ יהּוִ ,דכְ ִתיב( ,ירמיה א) אֲ הָּ ּה יְ יָּ' אֱ ִ
וְ הַ אי ֶק ֶרן ְדיוֹבְ לָּא הּוא .וְ יוֹבֵ ל ה' .וה' נ ְִשיבָּ א ְדרּוחָּ א לְ ֹכלָּא .וְ ֹכלָּא ַתיְ יבִ ין לְ ְ
להים ִא ְת ְק ֵרי שֵ ם מָּ לֵא ּוכְ ִתיב (ישעיה ב) וְ נ ְִשגַב יְ יָּ' לְ בַ ד ֹו בַ יוֹם הַ הּוא( .ס''א כד אתחזר ה' לה'
כַד ִא ְתחָּ זֵ י ה' לה' ,יְ יָּ' אֱ ִ
ואסתלק י' פורענותא אתי לעלמא ואי לאו בשביל אדם יהו''ה לא אתקיים עלמא וכלא אתחרב ועל דא כתיב ונשגב
וגו') עַ ל כֵן סָּ ִתים וְ ִא ְתעַ טַ ר ְצנִ יעּותָּ א ְדמַ לְ כָּאְ ,דהַ יְ ינּו ִספְ ָּרא ִד ְצנִיעּותָּ א .זַ כָָּאה (נ''א למאן דנפק וידע) לְ מַ אן ְדעָּ אל ונָּפַ ק
ָארחוֹי.
וְ י ַָּדע ְשבִ יל ֹוי וְ ְ

