DÉROULÉ DU TIKOUN DE HOCHA'ANA RABBA
Cerrtains lisent le passage suivant avant la lecture du livre de Dévarim :

וב ִה ְש ַת ֲח ָויָ ה לְ ַחּלֹות ָפנֶ יָך
מֹודים ְּב ִק ָידה ְ
ִרּבֹון ָהעֹולָ ִמים ַאב ָה ַר ֲח ִמים ְו ַה ְסלִ יחֹות לְ ָך ֲאנַ ְחנו ִ
ַעל ַחחֹאת ְוזדֹונֹותֶ .ט ֶרם ֲא ֶשר יֵ ֵצא ְד ַבר ַה ֶמלֶ ְך ַעל כֹל ָדת ָו ִדין ַעד ַה ַש ַער ֹלא ָסגָ רו ַא ֲח ֵרי
קודים לַ ֲעׂשֹות ִמ ְש ָפט ְו ִדין ְו ַעד ַה ֶצלֶ ם ֹלא ָסר
עֹומ ִדים ַעל ַה ְפ ִ
רֹוד ִפים ָה ְ
ֲא ֶשר יָ ְצאו ָה ְ
ֹאתינו לָ כֵ ן ִרּבֹונֹו ֶשל עֹולָ ם ָּבאנו לְ ָפנֶ יָך
ֹלהנו אולַ י יֶ ְע ַתר לָ נו ְוֹלא נֶ ֱא ַבד ְּב ַחח ֵ
נִ ְת ַפּלֵ ל ֶאל יְ יָ ֶא ֵ
יאת ִמ ְשנֵ ה
וב ְש ִביל ְק ִר ַ
יביםִ .
דֹופק ַעל ִפ ְת ֵחי נְ ִד ִ
וב ְת ִפּלָ ֵתנו ַּבּלַ יְ לָ ה ַה ֶזה כְ ָענִ י ַה ֵ
ְּב ַב ָק ָש ֵתנו ִ
תֹור ְתָך
טֹובים ְוֹלא יָ מושו ֵס ֶפר ָ
ִ
רֹוצים לִ ְקרֹות לְ ָפנֶ יָך ַת ְח ְת ֵמנו לְ ַחטִ ים
תֹורה ָמה ֶש ָאנו ִ
ָ
יֹומם ָולַ יְ לָ הְ .ו ַאל ִת ְטרֹף ָעלֵ ינו ֶאת ַה ָש ָעה ְו ַת ֲא ִריְך ִק ֵצנו כִ י
ומ ִפי ַז ְר ֵענו ובֹו נֶ ְהגֶ ה ָ
ִמ ִפינו ִ
ֹלהים ַחטִ ים
שובהָ .זכְ ֵרנו לְ ַחטִ ים ֶמלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַחטִ ים ְו ָח ְת ֵמנו ְּב ֵס ֶפר ַה ַחטִ ים לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ִ
ֵאלֶ יָך נָ ָ
וט ָע ָמיו
טֹותיו ונְ ֺקד ָֹתיו ְ
אֹות ָ
ֹותיו ְו ִ
סוקיו ְו ֵתיב ָ
ופ ָ
טֹותיו ְ
ופ ָר ִש ָ
תֹורה ָ
ָ
ִּב ְזכות ֵס ֶפר ִמ ְשנֵ ה
שם ַהגָ דֹול ֶא ְהיֶ ה
וב ְזכות ֵ
וב ְפ ָרטִ .
סֹופי ֵתבֹות ִּבכְ לָ ל ִ
ומ ֵ
אשי ֵתבֹות ִ
טֹוצ ִאים ֵמ ָר ֵ
מֹותיו ַה ְ
וש ָ
ְ
וב ְזכות ֵשם ַהגָ דֹול ְק ַר''ע ָׂש ַט''ן ִת ְק ַרע גְ ַזר ִדינֵ נו.
ימה ִ
יֹודי''ן ְּב ֵה ִהי''ן ְּב ַאלְ ִפי''ן ֵת ִטיב לָ נו ַה ֲח ִת ָ
לואי''ו ְּב ִ
כִ ְמ ָ
ומ ַעל כָ ל ַע ְמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל כֹל
וב ֵשם ֵאלֵ ד ְכלָ ל ִּב ְמקֹורֹו ֶא ְהיֶ ה ֲא ֶשר ֶא ְהיֶ ה הוא ָא ַא ֲהלִ ָידה ִתפֹול ֵמ ָעלֵ ינו ֵ
ְ
לֹומָך ִּב ְזכות ַה ֵשם
ופרֹוׂש ָעלֵ ינו ֺסכַ ת ְש ֶ
ִמינֵ י גְ ֵזרֹות ָקשֹות ְו ָרעֹותְ .ו ַאל ָת ִסיר ִמ ֶמּנו ִצּלְ ָךְ .
ות ַק ֵּבל
ופ ָש ֵעינוְ .
ֹאתנו ַו ֲעוֹנ ֵֹתינו ְ
ותכַ ֵפר לָ נו ַעל כֹל ַחח ֵ
לואיו ְו ַת ֲא ִריְך ִק ֵצנו ְ
ַה ָקדֹוש ֶא ְהיֶ ה ִּב ְמ ָ
ומ ֲע ֵׂשה
ומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינו כֹונְ נָ ה ָעלֵ ינו ַ
ֹלהנו ָעלֵ ינו ַ
יהי נ ַֹעם יְ יָ ֶא ֵ
וב ָרצֹון ֶאת ְת ִפּלָ ֵתנוִ .ו ִ
ְּב ַר ֲח ִמים ְ
יָ ֵדינו כֹונְ נֵ הוָּ :ברוְך יְ יָ לְ עֹולָ ם ָא ֵמן ְו ָא ֵמן:
Puis on lit tout le livre de Dévarim et le début de la Paracha Beréchit jusqu’a La’assot (Beréchit
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יאת
ומ ֺר ֶצה לְ ָפנֶ יָך ְק ִר ַ
ומ ֺק ָּבל ְ
בֹותינו ֶשטְ ֵהא ָחשוב ְ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינו ֵו ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
בֹותיו
ובזְ כות ֵת ָ
סוקיו ִ
ובזְ כות ְפ ָ
טֹותיו ִ
ובזְ כות ָפ ָר ִש ָ
תֹורה ֲא ֶשר ָק ִרינו לְ ָפנֶ יָךִ ,
ֵס ֶפר ִמ ְשנֵ ה ָ
ישועה
ָ
טֹובה ִו
ָ
ופ ְרנָ ָסה
וב ֵס ֶפר ַחטִ ים ְּב ָרכָ ה ְו ָשלֹום ַ
טֹוביםְ .
ִ
טֹותיו ַת ְח ְת ֵמנו לְ ַחטִ ים
אֹות ָ
ְו ִ
יהי
טֹובים ולְ ָשלֹוםִ .ו ִ
ִ
ְונֶ ָח ָמה וגְ זֵ רֹות טֹובֹות נִ ְזכַ ר ְונֵ ָח ֵתם ֲאנַ ְחנו ְוכֹל ַע ְמָך יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַחטִ ים
בֹותינו ֶשטִ ָמ ֵשְך לָ נו אֹור ַה ַחטִ ים ְוטוב ָה ֶעלְ יֹון ִמ ֶש ֶמן
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינו ֵו ֵ
ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
ומקֹור ַה ַחטִ ים
ּבוע ְ
ָה ֶעלְ יֹון ַהּנִ ְמ ָשְך ְו ֵאינֹו נִ ְפ ָסק לְ עֹולָ ם ְוהוא ְּבתֹוְך ָחכְ ָמה ָה ֶעלְ יֹונָ ה ְוהוא ַמ ַ
ומי כְ ַע ְמָך יִ ְׂש ָר ֵאל וכְ כָ תוב
הֹוציא ַחטִ ים לָ ִאילָ ן ָה ֶעלְ יֹון ולְ ָה ִאיר ַהּנֵ רֹות וכְ כָ תוב ִ
ָה ֶעלְ יֹונִ ים לְ ִ
ימינְ ָך נֶ ַצח .יִ ְהיו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי
יענו א ַֹרח ַחטִ ים ׂש ַֹבע ְׂש ָמחֹות ֶאת ָפנֶ יָך נְ ִעמֹות ִּב ִ
תֹוד ֵ
ִ
ְו ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך יְ יָ צ ִֹרי ְוג ֲֹאלִ י.
On récite le Kaddich Yehé Chélama (en présence d’un Minyan seulement).
Puis on lit le Midrach Vezot Haberakha

יצד הוא ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ,כָ ְך ָשנו
א ֲהלָ כָ הָ ,א ָדם ִמטִ ְׂש ָר ֵאל ֶש ָע ַבר לִ ְפנֵ י ַה ֵת ָבה ְו ָט ָעה כֵ ַ
יֹוסי ַּבר
ּבֹותינוָ ,א ַמר ַר ִּבי ֵ
עֹובר לִ ְפנֵ י ַה ֵת ָבה ְו ָט ָעה יַ ֲעבֹר ַא ֵחר ַת ְח ָתיו לִ ְמדונו ַר ֵ
ֲחכָ ִמיםָ ,ה ֵ
חֹוזר ִּב ְת ִחּלַ ת ָמגֵ ןַ .רב הונָ א ָא ַמר ִאם ָט ָעה ְּב ָשלש
ֲחנִ ינָ א ָט ָעה ְּב ָשלש ְּב ָרכֹות ָה ִראשֹונֹות ֵ
חֹוזר לִ ְת ִחּלַ ת
חֹוזר לְ ָה ֵאל ַה ָקדֹושַ .רב ָא ַמר ִאם ָט ָעה ְּב ָשלש ַא ֲחרֹונֹות ֵ
ְּב ָרכֹות ֶא ְמ ָצ ִעטֹות ֵ
מֹודים.
ִ
1
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ומּנַ יִ ן הוא ַמ ְת ִחילִ ,מ ְת ִחּלַ ת
עֹובר לִ ְפנֵ י ַה ֵת ָבה ְו ָט ָעה יַ ֲעבֹר ַא ֵחר ַת ְח ָתיוִ ,
ָד ָב ר ַא ֵחרָ ,ה ֵ
ומ ֵהיכָ ן לָ ְמדוֵ ,מ ֲאבֹות ָהעֹולָ ם ,לָ ָמהֶ ,שֹלא ָהיָ ה ֶא ָחד ַמ ְת ִחיל ֶאּלָ א ִמ ָמקֹום
ַה ְּב ָרכָ ה ֶש ָח ָעהֵ .
יצדַ ,א ְב ָר ָהם ֵּב ַרְך ֶאת יִ ְצ ָחקִ ,מּנַ יִ ןִ ,דכְ ִתיב ַ :וטִ ֵתן ַא ְב ָר ָהם ֶאת כָ ל ֲא ֶשר לֹו
ֶש ָפ ַסק ֲח ֵברֹו ,כֵ ַ
כֹורה נָ ַתן לֹו ,כָ ִענְ יָ ן
אֹומר ְּב ָ
ֵ
הודה
הודה ְו ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ הַ ,ר ִּבי יְ ָ
ומה נָ ַתן לֹוַ ,ר ִּבי יְ ָ
לְ יִ ְצ ָחקַ ,
ֶשּנֶ ֱא ַמר ַ :וטִ ְמכֹר ֶאת ְּבכ ָֹרתֹו לְ יַ ֲעקֹבַ .ר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ָא ַמר ְּב ָרכָ ה נָ ַתן לֹו ,כָ ִענְ יָ ן ֶשּנֶ ֱא ַמר ְ :ויִ ֶתן
ֹלהיםָ .ע ַמד יִ ְצ ָחק לְ ָב ֵרְך ֶאת יַ ֲעקֹבָ ,א ַמרִ ,מ ָמקֹום ֶש ָפ ַסק ַא ָּבא ִמ ָשם ֲאנִ י ַמ ְת ִחיל,
לְ ָך ָה ֱא ִ
וב ֶמה ָח ַתם
ֹלהיםַ .
ַא ָּבא ִה ְפ ִסיק ְּב ַויִ ֵתןַ ,אף ֲאנִ י ַמ ְת ִחיל ִּב ְויִ ֶתןִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמרְ :ויִ ֶתן לְ ָך ָה ֱא ִ
יִ ְצ ָחק ִּב ְק ִרטָ הֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ :וטִ ְק ָרא יִ ְצ ָחק ֶאל יַ ֲעקֹב ַויְ ָב ֶרְך אֹתֹוָ ,ע ַמד יַ ֲעקֹב לְ ָב ֵרְך ֶאת
וב ֶמה ָח ַתם,
פֹות ַח ֶאּלָ א ִּב ְק ִרטָ הֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ :וטִ ְק ָרא יַ ֲעקֹב ֶאל ָּבנָ יוַ ,
ֵ
ַה ְש ָב ִטיםָ ,א ַמרֵ ,אינִ י
משה לְ ָב ֵרְך ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,א ַמרֵ ,אינִ י
יהםָ ,ע ַמד ֶ
ְּבזֹאתֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ְ :וזֹאת ֲא ֶשר ִד ֶּבר לָ ֶהם ֲא ִב ֶ
פֹות ַח ֶאּלָ א ְּבזֹאתִ ,מּנַ יִ ןִ ,מ ַמה ֶש ָק ִרינו ָּב ִענְ יָ ן ְ :וזֹאת ַה ְּב ָרכָ ה.
ֵ
ב ָד ָבר ַא ֵחרְ ,וזֹאת ַה ְּב ָרכָ הֶ ,זה ֶש ָא ַמר ַהכָ תוב ִ :מי יַ ֲעלֶ ה ְּב ַהר ה'ַ ,ר ָּבנָ ן ָא ְמ ֵרי ְמ ַד ֵּבר
ומי יָ קום
ֹלהים וגו ִ ', :
ומשה ָעלָ ה ֶאל ָה ֱא ִ
ֶ
משהֶ ,שּנֶ ֱא ַמר :
משהִ ,מי יַ ֲעלֶ ה ְּב ַהר ה' ֶזה ֶ
ְּב ֶ
עֹומד ָעלָ יו ַא ְד ַמת ק ֶֹדש
ֵ
משהִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר  :כִ י ַה ָמקֹום ֲא ֶשר ַא ָתה
ִּב ְמקֹום ָק ְדשֹו ֶזה ֶ
ובר לֵ ָבב
אתי וגו ַ ', :
משהִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ֹ :לא ֲחמֹור ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ ָׂש ִ
הוא . :נְ ִקי כַ ַפיִ ם ֶזה ֶ
משה.
ֶזה ֶ
ומשה ָא ַמר  :לָ ָמה ה'
ֶ
אֹומר לַ ֲח ֵברֹו כָ ֶזה ,גְ נַ אי הוא לֹו,
ֵ
ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ֲא ִפּלו ֶה ְדיֹוט ִאם
תֹוב ַע צ ֶֹרְך ַע ְצמֹו ֶאּלָ א לְ ָצ ְרכָ ן ֶשל יִ ְׂש ָר ֵאל . :
יֶ ֱח ֶרה ַא ְפָך ְּב ַע ֶמָךֶ ,אּלָ א לִ ּבֹו ָּברור ָעלָ יו ֶש ֵאינֹו ֵ
ֲא ֶשר ֹלא נָ ָׂשא לַ ָש ְוא נַ ְפ ִשי ,זֹו נַ ְפשֹו ֶשל ִמ ְצ ִריֶ ,שֹלא נְ ָטלָ ה ַעל ִחּנָ ם ֶאּלָ א כַ ִדין ָע ָׂשה ְ . :וֹלא
משה לָ ֶש ֶבת ֶאת ָה ִאיש . :יִ ָשֹא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת ה' ֶזה
טֹואל ֶ
משהֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ :ו ֶ
נִ ְש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה ֶזה ֶ
משה.
ֶ
קֹורא בֹו ֶאּלָ א יַ ִשֹיא ְּב ָרכָ ה לַ ֲא ֵח ִרים.
חומא ַאל ְת ִהי ֵ
ָא ַמר ַר ִּבי ַתנְ ָ
ג ְוזֹאת ַה ְּב ָרכָ הֶ ,זה ֶש ָא ַמר ַהכָ תוב ַ :רּבֹות ָּבנֹות ָעׂשו ָחיִ ל ְו ַא ְת ָעלִ ית ַעל כֺ ּלָ נָ הַ ,מהו ְו ַא ְת
אֹומר
ֵ
יצדָ ,א ָדם ָה ִראשֹון
יֹותר ִמן ַהכֹל .כֵ ַ
משהַ ,על ֶשּנִ ְת ַעּלָ ה ֵ
ָעלִ ית ַעל כֺ ּלָ נָ הְ ,מ ַד ֵּבר ְּב ֶ
אתי ְּב ַצּלְ מֹו ֶשל ַה ָקדֹוש ָּברוְך הואִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ :וטִ ְב ָרא
משה ֲאנִ י גָ דֹול ִמ ְמָך ֶשּנִ ְב ֵר ִ
לְ ֶ
יֹותר ִמ ְמָךַ ,א ָתה כָ בֹוד ֶשּנִ ַתן לְ ָך
יתי ֵ
משהֲ ,אנִ י נִ ְת ַעּלֵ ִ
אֹומר לֹו ֶ
ֵ
ֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ַצלְ מֹו,
ֱא ִ
יקר ַּבל יָ לִ יןֲ ,א ָבל ֲאנִ י ִזיו ַה ָפנִ ים ֶשּנָ ַתן לִ י ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא,
נִ ַחל ִמ ְמָךֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ְ :ו ָא ָדם ִּב ָ
ִע ִמי הואִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ֹ :לא כָ ֲה ָתה ֵעינֹו ְוֹלא נָ ס לֵ חֹה.
משה ֲאנִ י
משה ֲאנִ י גָ דֹול ִמ ְמָך ֶשּנִ ַצלְ ִתי ִמדֹור ַה ַמּבולָ ,א ַמר לֹו ֶ
ָד ָבר ַא ֵחר ,נ ַֹח ָא ַמר לְ ֶ
דֹורָךֲ ,א ָבל ֲאנִ י
יֹותר ִמ ְמָךַ ,א ָתה ִה ַצלְ ָת ֶאת ַע ְצ ְמָך ְוֹלא ָהיָ ה ְבָך כ ַֹח לְ ַה ִציל ֶאת ְ
יתי ֵ
נִ ְת ַעּלֵ ִ
דֹורי כְ ֶשּנִ ְת ַחטְ בו כְ לָ יָ ה ָּב ֵעגֶ לִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ :וטִ ּנָ ֶחם ה' ַעל
ִה ַצלְ ִתי ֶאת ַע ְצ ִמי ְו ִה ַצלְ ִתי ֶאת ִ
דֹומה לִ ְש ֵתי ְס ִפינֹות ֶש ָהיו ַּבטָ ם ְו ָהיו ְּבתֹוכָ ן
ֶ
ָה ָר ָעה ֲא ֶשר ִד ֶּבר לַ ֲעׂשֹות לְ ַעמֹו ,לְ ָמה ַה ָד ָבר
יטיםֶ ,א ָחד ִה ִציל ֶאת ַע ְצמֹו ְוֹלא ִה ִציל ֶאת ְס ִפינָ תֹוְ ,ו ֶא ָחד ִה ִציל ֶאת ַע ְצמֹו ְו ֶאת
ְשנֵ י ַק ַּב ְרנִ ִ
ְס ִפינָ תֹו ,לְ ִמי ְמ ַקּלְ ִסין ֹלא לְ אֹותֹו ֶש ִה ִציל ֶאת ַע ְצמֹו ְו ֶאת ְס ִפינָ תֹו ,כָ ְך נ ַֹח ֹלא ִה ִציל ֶאּלָ א ֶאת
משה ִה ִציל ֶאת ַע ְצמֹו ְו ֶאת דֹורֹוֱ ,ה ֵוי ְו ַא ְת ָעלִ ית ַעל כֺ ּלָ נָ ה.
ַע ְצמֹוֲ ,א ָבל ֶ
אֹומר לֹו
ֵ
עֹוב ִרים ְו ָש ִבים,
יתי ָזן לָ ְ
משה ֲאנִ י גָ דֹול ִמ ְמָך ֶש ָהיִ ִ
אֹומר לְ ֶ
ֵ
ָד ָבר ַא ֵחרַ ,א ְב ָר ָהם
יתי ָזן ְּבנֵ י ָא ָדם
ית ָזן ְּבנֵ י ָא ָדם ֲע ֵרלִ יםַ ,ו ֲאנִ י ָהיִ ִ
יֹותר ִמ ְמָךַ ,א ָתה ָהיִ ָ
ית י ֵ
משה ֲאנִ י נִ ְת ַעּלֵ ִ
ֶ
משה ֲאנִ י
יתי ָזן ַּב ִמ ְד ָּבר .יִ ְצ ָחק ָא ַמר לְ ֶ
ית ָזן ַּבטִ שובַ ,ו ֲאנִ י ָהיִ ִ
ְמהולִ יםְ ,וֹלא עֹוד ֶאּלָ א ַא ְת ָהיִ ָ
משה
יתי ֶאת ְפנֵ י ַה ְשכִ ינָ הָ ,א ַמר לֹו ֶ
ארי ַעל גַ ֵּבי ַה ִמ ְז ֵּב ַח ְו ָר ִא ִ
גָ דֹול ִמ ְמָך ֶש ָפ ַש ְט ִתי ֶאת ַצ ָו ִ
ית ְפנֵ י ַה ְשכִ ינָ ה ְוכָ הו ֵעינֶ יָךִ ,מּנַ יִ ןִ ,דכְ ִתיב ַ :ויְ ִהי כִ י
יֹותר ִמ ְמָךֶ ,ש ַא ָתה ָר ִא ָ
יתי ֵ
ֲאנִ י נִ ְת ַעּלֵ ִ
2
Offert par Moshe Haïm Sebbah et www.torah-box.com

יתי ְמ ַד ֵּבר ִעם
ָז ֵקן יִ ְצ ָחק ַו ִתכְ ֶהיןָ ֵעינָ יו ֵמ ְראֹתַ ,מהו ֵמ ְראֹתֵ ,מ ְראֹות ַּב ְשכִ ינָ הֲ ,א ָבל ֲאנִ י ָהיִ ִ
ומשה ֹלא יָ ַדע כִ י ָק ַרן עֹור ָפנָ יו .יַ ֲעקֹב
ֶ
ַה ְשכִ ינָ ה ָפנִ ים ְּב ָפנִ ים ְוֹלא כָ הו ֵעינָ יִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר :
משה ַא ָתה
משה ֲאנִ י גָ דֹול ִמ ְמָך ֶשּנִ ְפגַ ְש ִתי ִעם ַה ַמלְ ָאְך ְונִ ַצ ְח ִתי אֹותֹוָ ,א ַמר לֹו ֶ
ָא ַמר לְ ֶ
ּבֹורין ֶשּלָ ֶהן ְו ֵהן ִמ ְתיָ ְר ִאין
ּבֹורין ֶשּלָ ְךַ ,ו ֲאנִ י עֹולֶ ה ֶא ְצלָ ן ַּב ִפ ְיר ִ
נִ ְפגַ ְש ָת ִעם ַה ַמלְ ָאְך ַּב ִפ ְיר ִ
ִמ ֶמּנִ יִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ :מלְ כֵ י ְצ ָבאֹות יִ דֹדון יִ דֹדון וגו' ,לְ ִפיכָ ְך ָא ַמר ְשֹלמֹהַ :רּבֹות ָּבנֹות ָעׂשו
הֹואיל ְונִ ְת ַעּלָ ה ִמן ַהכֹל הוא יְ ָב ֵרְך ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,וזֹאת
ִ
ָחיִ ל וגו'ָ ,א ַמר ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא
ַה ְּב ָרכָ ה.
משה לְ ָב ֵרְך ֶאת
מואל ַּבר נַ ְח ָמן ,כֵ ָיון ֶש ָּבא ֶ
ד ָד ָבר ַא ֵחרְ ,וזֹאת ַה ְּב ָרכָ הָ ,א ַמר ַר ִּבי ְש ֵ
תֹורה,
תֹורה ְו ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא לְ ָב ֵרְך ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,וזֹאת ַה ְּב ָרכָ ה ,זֹו ַה ָ
יִ ְׂש ָר ֵאלָּ ,ב ָאה ַה ָ
משה זֶ ה
משה לִ ְפנֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲ . :א ֶשר ֵּב ַרְך ֶ
תֹורה ֲא ֶשר ָׂשם ֶ
ֶשּנֶ ֱא ַמר ָּבה ְ :וזֹאת ַה ָ
ֹלהים ֶזה ַה ָקדֹוש ָּברוְך הואֶ ,שּנֶ ֱא ַמר  :ה' ִאיש ִמלְ ָח ָמהְ .וכָ ל כָ ְך לָ ָמה,
משה ִ , :איש ָה ֱא ִ
ֶ
לְ ַקטֵ ם ַמה ֶשּנֶ ֱא ַמר ְ :ו ַהחוט ַה ְמ ֺשּלָ ש ֹלא ִב ְמ ֵה ָרה יִ ּנָ ֵתק.
ֹלהים לָ ָמה ִאישְ ,ו ִאם ִאיש לָ ָמה
חומאִ ,אם ֱא ִ
ָד ָבר ַא ֵחרְ ,וזֹאת ַה ְּב ָר ָכהָ ,א ַמר ַר ִּבי ַתנְ ָ
ֹלהים.
וב ָש ָעה ֶשּנֶ ְה ַפְך לְ ָדם ָה ֱא ִ
ֹלהיםֶ ,אּלָ אְּ ,ב ָש ָעה ֶש ָהיָ ה ֺה ְשלַ ְך לַ יְ אֹור ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם ִאישְ ,
ֱא ִ
ֹלהים.
וב ָש ָעה ֶש ִש ְקעֹו ֱא ִ
ָד ָבר ַא ֵחרְּ ,ב ָש ָעה ֶש ָּב ַרח ִמּלִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה ִאישְ ,
וב ָש ָעה
ומהו ִאיש ,לִ ְפנֵ י ַה ַמלְ ָאכִ ים ֶשכֺ ּלָ ן ֵאשְ .
יע ִאישַ ,
ָד ָבר ַא ֵחרְּ ,ב ָש ָעה ֶש ָעלָ ה לָ ָר ִק ַ
ֹלהיםִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שכָ תוב ַ :וטִ ְיראו ִמגֶ ֶשת ֵאלָ יו.
יע ֱא ִ
ֶשטָ ַרד ִמן ָה ָר ִק ַ
שֹותיןַ ,אף הוא
ֹלהים ,כְ ֵשם ֶש ֵאין ַה ַמלְ ָאכִ ים אֹוכְ לִ ין ְו ִ
יע ֱא ִ
ָד ָבר ַא ֵחרְּ ,ב ָש ָעה ֶש ָעלָ ה לָ ָר ִק ַ
שֹותהִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ :ויְ ִהי ָשם ִעם ה' וגו'.
ֶ
ֹלא אֹוכֵ ל ְוֹלא
ֹלהיםָ ,א ַמר ַרב ָא ִבין ֵמ ֶח ְציֹו ולְ ַמ ָחה ִאישֵ ,מ ֶח ְציֹו ולְ ַמ ְעלָ ה
ָד ָבר ַא ֵחרַ ,מהו ִאיש ָה ֱא ִ
ֹלהים.
ָה ֱא ִ
משה ,נָ ַטל ֶאת ַמלְ ַאְך ַה ָמ ֶות ְו ִה ְשלִ יכֹו לְ ָפנָ יו,
ה ַמהו  :לִ ְפנֵ י מֹותֹוַ ,ר ָּבנָ ן ָא ְמ ֵרי ֶמה ָע ָׂשה ֶ
ְו ָהיָ ה ְמ ָב ֵרְך ַה ְש ָב ִטים ,כָ ל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד לְ ִפי ִּב ְר ָכתֹו.
משה ְו ָא ַמר לֹוַ ,ה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ְשלָ ַחּנִ י ֶא ְצלְ ָך
ָא ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאירָ ,הלַ ְך ַמלְ ַאְך ַה ָמ ֶות ֵא ֶצל ֶ
משה לֵ ְך ִמכָ אן ֶש ֲאנִ י ְמ ַב ֵקש לְ ַקּלֵ ס לְ ַה ָקדֹוש ָּברוְך
ֶש ַא ָתה ִמ ְס ַתּלֵ ק ַּבטֹום ַה ֶזהָ ,א ַמר לֹו ֶ
משהָ ,מה ַא ָתה
הואִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שכָ תוב ֹ :לא ָאמות כִ י ֶא ְחיֶ ה ַו ֲא ַס ֵפר ַמ ֲע ֵׂשי יָ הָ .א ַמר לֹוֶ ,
ִמ ְתגָ ֶאה ,יֵ ש לֹו ִמי ֶשיְ ַקּלְ סוהוַ ,ה ָש ַמיִ ם ְו ָה ָא ֶרץ ְמ ַקּלְ ִסין אֹותֹו ְּבכָ ל ָש ָעהֶ ,שּנֶ ֱא ַמר :
ומ ַקּלֵ ס אֹותֹוֶ ,שּנֶ ֱא ַמר :
אֹותן ְ
ָ
משהַ ,ו ֲאנִ י ְמ ַש ֵתק
ַה ָש ַמיִ ם ְמ ַס ְפ ִרים כְ בֹוד ֵאלָ .א ַמר לֹו ֶ
משהִ ,ה ְזכִ יר ָעלָ יו ֵשם
ַה ֲא ִזינו ַה ָש ַמיִ ם ַו ֲא ַד ֵּב ָרה וגו'ָּ .בא ֶא ְצלֹו ַפ ַעם ְשנִ טָ הֶ ,מה ָע ָׂשה ֶ
ישיתָ ,א ַמר,
וב ַרחִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר  :כִ י ֵשם ה' ֶא ְק ָרא .כֵ ָיון ֶש ָּבא ֶא ְצלֹו ַפ ַעם ְשלִ ִ
ַה ְמפ ָֹרש ָ
ומן ַה ֵשם הואָ ,צ ִריְך ֲאנִ י לְ ַצ ֵדק ָעלַ י ֶאת ַה ִדיןִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ :הצור ָת ִמים ָפ ֳעלֹו.
הֹואיל ִ
ִ
יח ִעם נַ ְפשֹו ְו ָא ַמר
משה ֵמ ִס ַ
משה ִמ ְת ַק ָשה לָ ֵצאת ְו ָהיָ ה ֶ
ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ָהיְ ָתה נַ ְפשֹו ֶשל ֶ
ֹאמר ֶש ִּב ֵקש ַמלְ ַאְך ַה ָמ ֶות לִ ְשֹלט ָעלַ יִ ְךָ ,א ְמ ָרה לֹו ֹלא יַ ֲע ֶׂשה ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא
נַ ְפ ִשי ת ַ
ובכִ ית ִע ָמ ֶהןָ ,א ְמ ָרה לֹו ֶ :את ֵעינִ י
אֹותן ּבֹוכִ ין ָ
ֹאמר ֶש ָר ִאית ָ
כֵ ן  :כִ י ִחּלַ ְצ ָת נַ ְפ ִשי ִמ ָמ ֶותְ ,ות ַ
יהּנֹםָ ,א ְמ ָרה לֹו ֶ :את ַרגְ לִ י ִמ ֶד ִחי.
אֹותְך לַ גֵ ִ
ָ
ֹאמר ֶש ִּב ְקשו לִ ְדחֹות
ִמן ִד ְמ ָעהָ .א ַמר לָ ה ְות ַ
ָא ַמר לָ ה ולְ ֵהיכָ ן ַא ְת ֲע ִת ָידה לַ ֲהֹלְךָ ,א ְמ ָרה לֹו ֶ :א ְת ַהּלֵ ְך לִ ְפנֵ י ה' ְּב ַא ְרצֹות ַה ַחטִ ים .כֵ ָיון
נוחיְ כִ י וגו'.
שובי נַ ְפ ִשי לִ ְמ ָ
ִ
משה כָ ְך נָ ַתן לָ ה ְרשותָ ,א ַמר לָ ה :
ֶש ָש ַמע ֶ
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תֹורה ִצ ָוה לָ נו
ָ
אֹומ ִרים :
ָא ַמר ַר ִּבי ָא ִבין כֵ ָיון ֶשּנִ ְס ַתּלֵ קַ ,ה ַת ְחתֹונִ ים ָהיו ְמ ַקּלְ ִסין אֹותֹו ְו ְ
אֹומ ִרים ִ :צ ְד ַקת ה' ָע ָׂשה וגו'ְ ,ו ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ְמ ַקּלֵ ס
משהְ ,ו ָה ֶעלְ יֹונִ ים ְמ ַקּלְ ִסין אֹותֹו ְו ְ
ֶ
משה.
אֹותֹו ְ :וֹלא ָקם נָ ִביא עֹוד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל כְ ֶ
תֹורה ֵאין ֺמ ָתר לֹו לִ ְקרֹות ַעד ֶשֹלא
ו ְוזֹאת ַה ְּב ָרכָ הֲ ,הלָ כָ ה ָא ָדם ִמטִ ְׂש ָר ֵאל ֶש ָעלָ ה לִ ְקרֹות ַּב ָ
תֹורהְ ,ת ִחּלָ ה ֵּב ַרְך ְו ַא ַחר
ומשה ְּב ָש ָעה ֶש ָזכָ ה לְ ַק ֵּבל ַה ָ
ֶ
קֹורא,
יְ ָב ֵרְךְ ,ת ִחּלָ ה ְמ ָב ֵרְך ְו ַא ַחר כָ ְך ֵ
כָ ְך ָק ָרא.
ֹלהינו ֶמלֶ ְך
תֹורה ְת ִחּלָ הָּ ,ברוְך ַא ָתה ה' ֱא ֵ
משה ַּב ָ
ָא ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ֵאיזֹו ִהיא ַה ְּב ָרכָ ה ֶש ֵּב ַרְך ֶ
יהְ ,וֹלא ָא ַמר
יהְ .וֹלא ָא ַמר ַּב ֲע ֵמלֶ ָ
עֹוׂש ָ
תֹורה ַהזֹאת ְו ִק ְד ָשה ְו ָר ָצה ְּב ֶ
ָהעֹולָ ם ֲא ֶשר ָּב ַחר ַּב ָ
אֹומר לָ ַמ ְד ִתי
ֵ
יהָ ,א ָדם
עֹוׂש ָ
תֹורהְּ .ב ֶ
עֹוׂשין ֶאת ִד ְב ֵרי ָ
ִ
יהְּ ,ב ֵאּלו ֶש ֵהן
עֹוׂש ָ
יהֶ ,אּלָ א ְּב ֶ
ְּבהֹוגֶ ָ
תֹורה ָמה ֶא ֱע ֶׂשה ֲאנִ י ָשםָ ,א ַמר ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַחטֵ יכֶ ם כָ ל
ָחכְ ָמה ְוֹלא לָ ַמ ְד ִתי ָ
תֹורה ,כָ ל
עֹוׂשה ִד ְב ֵרי ָ
אֹותי ְו ֶ
ִ
תֹורה ָד ָבר ֶא ָחד ַקל הוא ,כָ ל ִמי ֶש ִמ ְתיָ ֵרא
ַה ָחכְ ָמה ְוכָ ל ַה ָ
אשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת ה' ֵׂשכֶ ל טֹוב לְ כָ ל
תֹורה ְּבלִ ּבֹוִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ֵ :ר ִ
ַה ָחכְ ָמה ְוכָ ל ַה ָ
ֹומ ֶדת לָ ַעד . :יִ ְר ַאת ה' ִהיא ָחכְ ָמה וגו'.
הֹורה ע ֶ
יהם . :יִ ְר ַאת ה' ְט ָ
ע ֵֹׂש ֶ
יע
משה ֶש ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא נִ ְת ַע ֵסק ִעמֹוֶ ,אּלָ א ְּב ָש ָעה ֶשטָ ַרד לְ ִמ ְצ ַריִ ם ְו ִהגִ ַ
ז ְולָ ָמה ָזכָ ה ֶ
ומשה ָהיָ ה ְמ ַס ֵּבב ֶאת ָה ִעיר ְויָ גֵ ַע
ֶ
סוקים ְּבכֶ ֶסף ְו ָז ָהב,
גְ ֺאּלָ ָתן ֶשל יִ ְׂש ָר ֵאל ,כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיו ֲע ִ
יֹוסףֶ ,שֹלא ָהיו יְ כֹולִ ים לָ ֵצאת ִמ ִמ ְצ ַריִ ם חוץ
לשה לֵ ילֹות לִ ְמצֹוא ֲארֹונֹו ֶשל ֵ
וש ָ
לשה יָ ִמים ְ
ְש ָ
יֹוסף ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
בועה לִ ְפנֵ י מֹותֹוֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ :וטַ ְש ַּבע ֵ
טֹוסף ,לָ ָמהֶ ,שכָ ְך נִ ְש ַּבע לָ ֶהן ִּב ְש ָ
ִמ ֵ
יעהָ ,א ְמ ָרה
משה ֶשהוא ָעיֵ ף ִמן ַהיְ גִ ָ
לֵ אמֹר וגו'ִ ,מ ֶשּנִ ְתיַ גַ ע ַה ְר ֵּבה ָפגְ ָעה ּבֹו ְסגולָ הְ ,ו ָר ֲא ָתה ֶ
לשה לֵ ילֹות ִס ַּב ְב ִתי ֶאת ָה ִעיר
וש ָ
לשה יָ ִמים ְ
משה לָ ָמה ַא ָתה ָעיֵ ףָ ,א ַמר לָ ה ְש ָ
לֹו ֲאדֹונִ י ֶ
מֹוצא אֹותֹוָ ,א ְמ ָרה לֹו ּבֹא ִע ִמי ְו ַא ְר ֲאָך ֵהיכָ ן הוא ,הֹולִ יכָ ה
יֹוסף ְו ֵאין ֲאנִ י ֵ
לִ ְמצֹוא ֲארֹונֹו ֶשל ֵ
אֹותֹו לַ ּנַ ַחלָ ,א ְמ ָרה לֹו ַּב ָמקֹום ַה ֶזה ָעׂשו ָארֹון ֶשל ֲח ֵמש ֵמאֹות כִ כָ ִרים ְו ִה ְשלִ יכוהו ְּבתֹוְך
ַהּנַ ַחל ַה ַח ְר ֺט ִמים ְו ָה ַא ָש ִפיםְ ,וכֵ ן ָא ְמרו לְ ַפ ְרעֹהְ ,רצֹונְ ָך ֶשֹלא ֵת ֵצא ֺא ָמה זֹו ִמכָ אן לְ עֹולָ ם,
משה ַעל
אֹותן ַעד עֹולָ ם ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים לָ ֵצאתִ ,מטָ ד ָע ַמד ֶ
יֹוסף ִאם ֹלא יִ ְמ ְצאו ָ
ָה ֲע ָצמֹות ֶשל ֵ
ֹלהים
יאְך נִ ְש ַּב ְע ָת לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָ , :פקֹד יִ ְפקֹד ֱא ִ
יֹוסף ַא ָתה יָ ַד ְע ָת ֵה ַ
יֹוסף ֵ
ְׂש ַפת ַהּנַ ַחל ְו ָא ַמרֵ ,
טֹובים יֵ ש לְ ָך,
ִ
אֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ַאל ְת ַעכֵ ב גְ ֺאּלָ ָתן ֶשל יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,מ ֲע ִׂשים
ֵ
ֶא ְתכֶ םֵ ,תן כָ בֹוד לֵ
יֹוסף ְמ ַפ ְע ֵפ ַע ְועֹולֶ ה
ּבֹור ֲאָך ַו ֲעלֵ ה ִמן ַה ְתהֹומֹותִ .מטָ ד ִה ְת ִחיל ֲארֹונֹו ֶשל ֵ
ַּב ֵקש ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י ְ
סֹובל אֹותֹוְ ,וכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
ִמן ַה ְתהֹומֹות כְ ָקנֶ ה ֶא ָחד ,לָ ַקח אֹותֹו ְו ָׂשם אֹותֹו ַעל כְ ֵתפֹו ְו ָהיָ ה ֵ
סֹובל ֲארֹונֹו
ֵ
סֹובלִ ים ֶאת ַהכֶ ֶסף ְו ֶאת ַה ָז ָהב ֶשּנָ ְטלו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ,ומ ֶשה
ְ
ַא ֲח ָריוְ ,ויִ ְׂש ָר ֵאל ָהיו
יתַ ,חטֶ יָך ַה ֶח ֶסד
אֹומר ֶש ָד ָבר ָק ָטן ָע ִׂש ָ
ֵ
משהַ ,א ָתה
יֹוסףָ .א ַמר לֹו ַה ָקדֹוש ָּברוְך הואֶ ,
ֶשל ֵ
ית גָ דֹול הואְ ,וֹלא ִה ְשגַ ְח ָת לְ כֶ ֶסף ולְ ָז ָהבַ ,אף ֲאנִ י ֶא ֱע ֶׂשה ִע ְמָך ַה ֶח ֶסד ַה ֶזה
ַה ֶזה ֶש ָע ִׂש ָ
ְו ֶא ְת ַע ֵסק ִע ָמְך.
משה לִ ָפ ֵטר ִמן ָהעֹולָ םָ ,א ַמר לֹו ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ֵ :הן ָק ְרבו יָ ֶמיָך,
ח ְּב ָש ָעה ֶש ִהגִ יעו יְ ֵמי ֶ
אֹומר לִ י ֵהן ָק ְרבו יָ ֶמיָך ֹ, :לא
ֵ
יעה ַהזֹו ַא ָתה
ָא ַמר לְ ָפנָ יו ִרּבֹונֹו ֶשל עֹולָ םַ ,א ַחר כָ ל ַהיְ גִ ָ
משה,
ָאמות כִ י ֶא ְחיֶ ה ַו ֲא ַס ֵפר ַמ ֲע ֵׂשי יָ הָ .א ַמר לֹו ִאי ַא ָתה יָ כֹול  :כִ י ֶזה כָ ל ָה ָא ָדםָ ,א ַמר ֶ
מֹותיֶ ,ש ֶאכָ נֵ ס ְויִ ָּב ְקעו כָ ל ַה ְש ָע ִרים
ִ
ִרּבֹונֹו ֶשל עֹולָ ם ָד ָבר ֶא ָחד ֲאנִ י ְמ ַב ֵקש ִמ ְמָך לִ ְפנֵ י
ותהֹומֹות ְויִ ְראו ֶש ֵאין זולָ ֶתָךִ ,מּנַ יִ ןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ְ :ויָ ַד ְע ָת ַהטֹום ַו ֲה ֵשב ָֹת ֶאל לְ ָב ֶבָך וגו'
ֶש ַּב ָש ַמיִ ם ְ
אֹומר ְ :וֹלא ָקם נָ ִביא
ֵ
ֵאין עֹודָ ,א ַמר לֹו ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ַא ָתה ָא ַמ ְר ָת ְו ֵאין עֹודַ ,אף ֲאנִ י
משה
מֹורא ַהגָ דֹול ֲא ֶשר ָע ָׂשה ֶ
משה וגו' לְ כָ ל ָהאֹתֹת ְו ַהמֹו ְפ ִתים וגו' ולְ כֹל ַה ָ
עֹוד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל כְ ֶ
לְ ֵעינֵ י כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל.
משה ִרּבֹונֹו ֶשל עֹולָ ם ְּב ָד ָבר ֶש ִקּלַ ְס ִתיָך ְּבתֹוְך
ט ֵהן ָק ְרבו יָ ֶמיָך לָ מותָ ,א ַמר ַר ִּבי ַאיְ בו ָא ַמר ֶ
יתהֶ ,שּנֶ ֱא ַמרֵ :הן ָק ְרבו יָ ֶמיָך לָ מות ,כָ ל
ִש ִשים ִרּבֹוא ְמ ַק ְד ֵשי ְש ֶמָךּ ,בֹו ָקנַ ְס ָת ָעלַ י ִמ ָ
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טֹובהִ ,מ ָדה ֲח ֵס ָרה כְ נֶ גֶ ד ִמ ָדה ְשלֵ ָמה,
ָ
דֹותיָך ִמ ָדה כְ נֶ גֶ ד ִמ ָדהִ ,מ ָדה ָר ָעה כְ נֶ גֶ ד ִמ ָדה
ִמ ֶ
טֹובה ִהיא
ָ
משהַ ,אף זֹו ִמ ָדה
ִמ ָדה ָצ ָרה כְ נֶ גֶ ד ִמ ָדה ְר ָח ָבהָ .א ַמר לֹו ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא לְ ֶ
ֶש ָא ַמ ְר ִתי לְ ָך ֵהןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ִ :הּנֵ ה ָאנֹכִ י שֹלֵ ַח ַמלְ ָאְך ֵ , :הן ַצ ִדיק ָּב ָא ֶרץ יְ ֺשּלָ ם ִ , :הּנֵ ה ָאנֹכִ י
אֹותָך
ְ
אֹותי ַעל ִש ִשים ִרּבֹוא ,כָ ְך ֲאנִ י ַמ ֲעלֶ ה
ִ
ית
שֹלֵ ַח לָ כֶ ם ֶאת ֵאלִ טָ ה ַהּנָ ִביא .וכְ ֵשם ֶש ִעילִ ָ
ימ ְט ִרטָ א ָהכֵ י
מוריםֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ֵהןֵ ,הן ְּבגִ ַ
יקים גְ ִ
לֶ ָע ִתיד לָ בֹוא ְּבתֹוְך ֲח ִמ ִשים ַו ֲח ִמ ָשה ִרּבֹוא ַצ ִד ִ
ֲה ֵוי ,ה' ֲח ִמ ָשה נ' ֲח ִמ ִשים.
ומת
משהְ ,ו ֵאּלו ֵהןֵ :הן ָק ְרבו יָ ֶמיָך לָ מות ֺ : :
יֹוחנָ ןֶ ,ע ֶׂשר ִמיתֹות כְ תובֹות ָעלָ יו ַעל ֶ
ָא ַמר ַר ִּבי ָ
מֹותי : :לִ ְפנֵ י מֹותֹו ֶּ , :בן
ִ
מֹותי ְ : :ו ַאף כִ י ַא ֲח ֵרי
ִ
ָּב ָהר : :כִ י ָאנֹכִ י ֵמת : :כִ י יָ ַד ְע ִתי ַא ֲח ֵרי
משה
משה ֶ : :
משה ֶע ֶבד ה ַ ': :ויְ ִהי ַא ֲח ֵרי מֹות ֶ
ֵמ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרים ָשנָ ה ְּבמֹתֹו ַ : :וטָ ָמת ָשם ֶ
ַע ְב ִדי ֵמתְ .מלַ ֵמד ֶש ַעד ֲע ָׂש ָרה ְפ ָע ִמים נִ גְ ַזר ָעלָ יו ֶשֹלא יִ כָ נֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַו ֲע ַדיִ ן ֹלא
נִ ְת ַח ֵתם גְ ַזר ַה ִדין ַה ָק ֶשה ַעד ֶשּנִ גְ לָ ה ָעלָ יו ֵּבית ִדין ַהגָ דֹולָ ,א ַמר לֹו ,גְ ֵז ָרה ִהיא ִמּלְ ָפנַ י ֶשֹלא
משהֶ ,ש ָא ַמר,
ַת ֲעבֹרֶ ,שּנֶ ֱא ַמר  :כִ י ֹלא ַת ֲעבֹר ֶאת ַהטַ ְר ֵדןְ ,ו ָד ָבר ֶזה ָהיָ ה ַקל ְּב ֵעינָ יו ֶשל ֶ
יהם ַר ֲח ִמים ִמטָ ד ִק ֵּבל
יִ ְׂש ָר ֵאל ָח ְטאו ֲח ָטאֹות גְ דֹולֹות כַ ָמה ְפ ָע ִמיםְ ,וכֵ ָיון ֶש ִּב ַק ְש ִתי ֲעלֵ ֶ
ִמ ֶמּנִ יֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ֶ :ה ֶרף ִמ ֶמנִ י ְו ַא ְש ִמ ֵידםַ ,מה כְ ִתיב ַת ָמן ַ :וטִ ּנָ ֶחם ה' ַעל ָה ָר ָעה ַ . :אכֶ ּנו ַב ֶד ֶבר
עורי ֹלא כָ ל ֶשכֵ ן
אתי ִמּנְ ַ
ֹאמר ה' ָסלַ ְח ִתי וגו'ֲ ,אנִ י ֶשֹלא ָח ָט ִ
אֹור ֶשנוַ ,מה כְ ִתיב ַת ָמן ַ :וט ֶ
ְו ִ
כְ ֶש ֶא ְת ַפּלֵ ל ַעל ַע ְצ ִמי ֶשיְ ַק ֵּבל ִמ ֶמּנִ יְ ,וכֵ ָיון ֶש ָר ָאה ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ֶש ַקל ַה ָד ָבר ְּב ֵעינָ יו ֶשל
עֹומד ִּב ְת ִפּלָ הִ ,מטָ ד ָק ַפץ ָעלָ יו ְונִ ְש ַּבע ִּב ְשמֹו ַהגָ דֹול ֶשֹלא יִ כָ נֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
משה ְו ֵאינֹו ֵ
ֶ
בועהֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ְ :ולָ כֵ ן נִ ְש ַּב ְע ִתי
ֶשּנֶ ֱא ַמר  :לָ כֵ ן ֹלא ָת ִביאו ֶאת ַה ָק ָהל ַה ֶזהֵ ,אין לָ כֵ ן ֶאּלָ א ְש ָ
משה ֶשּנֶ ְח ַתם ָעלָ יו גְ ַזר ִדין ,גָ ַזר ָעלָ יו ַת ֲענִ ית ְו ָעג עוגָ ה ְק ַטּנָ ה
לְ ֵבית ֵעלִ יְ .וכֵ ָיון ֶש ָר ָאה ֶ
משה,
אֹותה ָש ָעה ֶמה ָע ָׂשה ֶ
אֹותה גְ ֵז ָרהְּ .ב ָ
ְו ָע ַמד ְּבתֹוכָ הְ ,ו ָא ַמרֵ ,אינִ י ָזז ִמכָ אן ַעד ֶש ְת ַב ֵחל ָ
וב ַת ֲחנונִ ים לִ ְפנֵ י ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא,
לָ ַבש ַׂשק ְונִ ְת ַע ֵחף ַׂשק ְונִ ְת ַפּלֵ ש ָּב ֵא ֶפר ְו ָע ַמד ִּב ְת ִפּלָ ה ְ
יע ִצ ְביֹונֹו ֶשל ַה ָקדֹוש ָּברוְך
אשיתְ ,ו ָא ְמרו ֶש ָמא ִהגִ ַ
ַעד ֶשּנִ ְז ַד ְע ְזעו ָש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ ְו ִס ְד ֵרי ְּב ֵר ִ
יע ִצ ְביֹונֹו ֶשל ַה ָקדֹוש ָּברוְך
הוא לְ ַח ֵדש ֶאת עֹולָ מֹו ,יָ ְצ ָתה ַּבת קֹול ְו ָא ְמ ָרהֲ ,ע ַדיִ ן ֹלא ִהגִ ַ
רוח כָ ל ְּב ַׂשר ִאישְ ,ו ֵאין ִאיש ֶאּלָ א
הוא לְ ַח ֵדש ֶאת עֹולָ מֹוֶ ,אּלָ א ֲ :א ֶשר ְּביָ דֹו נֶ ֶפש כָ ל ָחי ְו ַ
משה ָענָ ו ְמאֹד ִמכָ ל ָה ָא ָדם ֲא ֶשר ַעל ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמהֶ .מה ָע ָׂשה
משהֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ְ :ו ָה ִאיש ֶ
ֶ
יע ְּבכָ ל ֵּבית ִדין
יע ְו ָר ִק ַ
אֹותה ָש ָעהִ ,הכְ ִריז ְּבכָ ל ַש ַער ְו ַש ַער ֶשל ָר ִק ַ
ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ְּב ָ
אֹותה לְ ָפנָ יוִ ,מ ְפנֵ י ֶשּנֶ ְח ַתם ָעלָ יו גְ ַזר ִדין,
משה ְוֹלא יַ ֲעלו ָ
ובין ִדין ֶשֹלא יְ ַק ְּבלו ְת ִפּלָ תֹו ֶשל ֶ
ֵ
אֹותה ָש ָעה ָק ָרא ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא
אֹותֹו ַמלְ ָאְך ֶש ְמ ֺמּנֶ ה ַעל ַהכְ ָר ָזה אכזריאל ְשמֹוְּ ,ב ָ
יעֶ ,שגָ ַבר קֹול
יע ְו ָר ִק ַ
ְּב ֶב ָהלָ ה ְו ָא ַמר לָ ֶהם לְ ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָש ֵרת ְרדו ְּב ֶב ָהלָ ה ְונַ ֲעלו כָ ל ַש ֲע ֵרי ָר ִק ַ
משהֶ ,ש ָהיְ ָתה ְת ִפּלָ תֹו
יע ִמ ְפנֵ י קֹול ְת ִפּלָ תֹו ֶשל ֶ
וב ְקשו לַ ֲעלֹות ָה ָר ִק ַ
ַה ְת ִפּלָ ה כְ לַ ֵפי ַמ ְעלָ ה ִ
חֹותְך ְו ֵאינֹו ְמ ַעכֵ בֶ ,ש ָהיְ ָתה ְת ִפּלָ תֹו ֵמ ֵעין ֵשם ַה ְמפ ָֹרש ֶשּלָ ַמד
קֹור ַע ְו ֵ
דֹומה לְ ֶח ֶרב ֶשהוא ֵ
ָ
אֹומר ָ :ו ֶא ְש ַמע ַא ֲח ַרי קֹול ַר ַעש
ֵ
אֹותה ָש ָעה הוא
ָ
סֹופר ֶשל ְּבנֵ י ָמרֹוםַ ,על
ֵ
ִמן זגזגאל ַרב
משהֶ ,שּנֶ ֱא ַמר  :גַ ם
יעְ ,ו ֵאין גָ דֹול ֶאּלָ א ֶ
גָ דֹול ָּברוְך כְ בֹוד ה' ִמ ְמקֹומֹוְ .ו ֵאין ַר ַעש ֶאּלָ א ִז ַ
וב ֵעינֵ י ָה ָעםַ ,מהו ָּברוְך כְ בֹוד ה'
משה גָ דֹול ְמאֹד ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ֵעינֵ י ַע ְב ֵדי ַפ ְרעֹה ְ
ָה ִאיש ֶ
ִמ ְמקֹומֹוְּ ,ב ָש ָעה ֶש ָראו גַ לְ גַ ּלֵ י ֶמ ְרכָ ָבה ְו ַׂש ְר ֵפי לֶ ָה ָבה ֶש ָא ַמר ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ֹלא ְת ַק ְּבלו
משהְ ,וֹלא נָ ָׂשא לֹו ָפנִ ים ְוֹלא נָ ַתן לֹו ַחטִ יםְ ,וֹלא ִהכְ נִ יסֹו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,א ְמרו
ְת ִפּלָ תֹו ֶשל ֶ
ומּנַ יִ ן ֶש ִה ְת ַפּלֵ ל
ָּברוְך כְ בֹוד ה' ִמ ְמקֹומֹוֶ ,ש ֵאין לְ ָפנָ יו ַמשֹוֹא ָפנִ ים ֹלא לְ ָק ָטן ְוֹלא לְ גָ דֹולִ .
משה ְּבאֹותֹו ַה ֶפ ֶרק ֲח ֵמש ֵמאֹות ַו ֲח ִמ ָשה ָע ָׂשר ְפ ָע ִמיםֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ָ :ו ֶא ְת ַחּנַ ן ֶאל ה' ָּב ֵעת
ֶ
משה לִ ְפנֵ י ַה ָקדֹוש ָּברוְך
אֹותה ָש ָעה ָא ַמר ֶ
ימ ְט ִרטָ א ָהכֵ י ֲה ֵויְּ .ב ָ
ַה ִהוא לֵ אמֹרָ ,ו ֶא ְת ַחּנַ ן ְּבגִ ַ
יעי ְו ַצ ֲע ִרי ֶשּנִ ְצ ַט ַע ְר ִתי ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ֶשטִ ְהיו
דוע לְ ָפנֶ יָך יְ גִ ִ
הואִ ,רּבֹונֹו ֶשל עֹולָ ם ,גָ לוי ְויָ ַ
ומ ְצוֹת,
תֹורה ִ
יהם ַּב ִמ ְצוֹת ַעד ֶש ָק ַב ְע ִתי לָ ֶהן ָ
ַמ ֲא ִמינִ ים לִ ְש ֶמָך ,כַ ָמה ַצ ַער נִ ְצ ַט ַע ְר ִתי ֲעלֵ ֶ
טֹוב ָתן ֶשל יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,א ָתה
ָ
יע
טֹוב ָתןְ ,ו ַעכְ ָשו ֶש ִהגִ ַ
יתי ְּב ָצ ָר ָתן כָ ְך ֶא ְר ֶאה ְּב ָ
ָא ַמ ְר ִתי כְ ֶש ָר ִא ִ
תֹור ְתָך ְפלַ ְס ֵתרִ ,דכְ ִתיב ְּ :ביֹומֹו ִת ֵתן
עֹוׂשה ָ
ֶ
אֹומר לִ י ֹלא ַת ֲעבֹר ֶאת ַהטַ ְר ֵדן ַה ֶזהֲ ,ה ֵרי ַא ָתה
ֵ
נֹוׂשא ֶאת נַ ְפשֹו ְוֹלא יִ ְק ָרא ָעלֶ יָך ֶאל
ְׂשכָ רֹו ְוֹלא ָתבֹוא ָעלָ יו ַה ֶש ֶמש כִ י ָענִ י הוא ְו ֵאלָ יו הוא ֵ
בֹודה ֶשל ַא ְר ָּב ִעים ָשנָ ה ֶש ָע ַמלְ ִתי ַעד ֶשטִ ְהיו ַעם ָקדֹוש
ה' ְו ָהיָ ה ְבָך ֵח ְטא ,זֹו ִהיא ִשּלום ֲע ָ
דֹושים נֶ ֱא ָמןַ .מלְ ָאְך סמא''ל ָה ָר ָשע רֹאש
ְונֶ ֱא ָמןֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ִ :ויהו ָדה עֹד ָרד ִעם ֵאל ְו ִעם ְק ִ
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יע ַה ֵקץ אֹו ָה ֶרגַ ע
אֹומר ָמ ַתי יַ גִ ַ
משהְ ,ו ֵ
יתתֹו ֶשל ֶ
כָ ל ַה ְשֹ ָטנִ ים הואְּ ,בכָ ל ָש ָעה ָהיָ ה ְמ ַס ֵפר ִמ ָ
ומ ַב ֵקש
צֹופה ָר ָשע לַ ַצ ִדיק ְ
ֶ
ימּנוְ ,ו ָעלָ יו ָא ַמר ָד ִוד :
משה ֶש ֵא ֵרד ֶו ֱאטֹל נִ ְש ָמתֹו ֵה ֶ
ֶשּבֹו יָ מות ֶ
משה,
יאים כְ ֶ
לַ ֲה ִמיתֹוֵ ,א ין לְ ָך ָר ָשע ְּבכָ ל ַה ְשֹ ָטנִ ים כֺ ּלָ ן כְ סמא''לְ ,ו ֵאין לְ ָך ַצ ִדיק ְּבכָ ל ַהּנְ ִב ִ
משה ֲא ֶשר יְ ָדעֹו ה' ָפנִ ים ֶאל ָפנִ יםָ ,מ ָשל לְ ָמה
ֶשּנֶ ֱא ַמר ְ :וֹלא ָקם נָ ִביא עֹוד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל כְ ֶ
יע
אֹומר ָמ ַתי יַ גִ ַ
עודת ָח ָתן ְוכַ ּלָ הְ ,ו ָהיָ ה אֹותֹו ָה ִאיש ְמ ַצ ֶפה ְו ֵ
דֹומה לְ ָא ָדם ֶשּנִ ְז ַד ֵמן לִ ְס ַ
ַה ָד ָבר ֶ
אֹומר ָמ ַתי יִ ְהיֶ ה
משה ְו ֵ
ִׂש ְמ ָח ָתם ְו ֶא ְׂש ְמ ָחה ָבה ,כָ ְך ָהיָ ה סמא''ל ָה ָר ָשע ְמ ַצ ֶפה נִ ְש ָמתֹו ֶשל ֶ
ִמיכָ ֵאל ּבֹוכֶ ה ַו ֲאנִ י ְמ ַמּלֵ א ִפי ְׂשחֹוקַ ,עד ֶש ָא ַמר לֹו ִמיכָ ֵאל ָמה ָר ָשע ֲאנִ י ּבֹוכֶ ה ְו ַא ָתה
חשְך ה' אֹור לִ י ,כִ י נָ ַפלְ ִתי
ְמ ַׂש ֵחק ַ :אל ִת ְׂש ְמ ִחי אֹיַ ְב ִתי לִ י ִכי נָ ַפלְ ִתי ַק ְמ ִתי כִ י ֵא ֵשב ַּב ֶ
הֹוש ַע ְּב ָש ָעה ֶש ִה ִפיל ל''א ְמלָ כִ יםִ .כי ֵא ֵשב
משה ַק ְמ ִתי ִמ ַפ ְרנָ ָסתֹו ֶשל יְ ֺ
ִמ ְפ ִט ָירתֹו ֶשל ֶ
משה ָש ָעה
יחַ ,עד כָ אן ָעלְ ָתה לְ ֶ
חשְך ְּב ֺח ְר ַּבן ַּביִ ת ִראשֹון ְו ַא ֲחרֹון ,ה' אֹור לִ י לִ ימֹות ַה ָמ ִש ַ
ַּב ֶ
משה לִ ְפנֵ י ַה ָקדֹוש ָּברוְך הואִ ,רּבֹונֹו ֶשל עֹולָ םִ ,אם ֵאין ַא ָתה
אֹותה ָש ָעה ָא ַמר ֶ
ֶא ָחתְּ ,ב ָ
אֹותי ָּבעֹולָ ם ַה ֶזה ְו ֶא ְחיֶ ה ְוֹלא ָאמותָ .א ַמר לֹו ַה ָקדֹוש
ִ
יח
אֹותי לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,הּנִ ַ
ִ
ַמכְ נִ יס
יאְך ֲא ַחיְ ָך לָ עֹולָ ם ַה ָּבאְ ,וֹלא עֹוד ֶאּלָ א
יתָך ָּבעֹולָ ם ַה ֶזה ֵה ַ
משהִ ,אם ֹלא ֲא ִמ ְ
ָּברוְך הוא לְ ֶ
משה לִ ְפנֵ י
תֹור ִתי ַעל יָ ֶדָך ְ :ו ֵאין ִמטָ ִדי ַמ ִצילָ .א ַמר ֶ
תֹור ִתי ְפלַ ְס ֵתרֶ ,שכָ תוב ְּב ָ
עֹוׂשה ָ
ֶ
ֶש ַא ָתה
אֹותי
ִ
יח
אֹותי לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּנִ ַ
ִ
ַה ָקדֹוש ָּברוְך הואִ ,רּבֹונֹו ֶשל עֹולָ םִ ,אם ֵאין ַא ָתה ַמכְ נִ יס
רֹואין ֶאת ָהעֹולָ ם ,כָ ְך ְת ֵהא נַ ְפ ִשי
שֹותין ַמיִ ם ְו ַחטִ ין ְו ִ
כְ ַחטֹות ַה ָשֹ ֶדה ֶש ֵהן אֹוכְ לִ ין ֲע ָׂש ִבים ְו ִ
אֹותי ָּבעֹולָ ם
ִ
יח
כְ ַא ַחת ֵמ ֶהןָ .א ַמר לֹו ַ :ר ב לָ ְךָ .א ַמר לְ ָפנָ יו ִרּבֹונֹו ֶשל עֹולָ ם ְו ִאם לָ אוַ ,הּנִ ַ
ומלַ ֵקט ְמזֹונֹו ְּבכָ ל יֹום ,ולְ ֵעת ָה ֶע ֶרב
פֹור ַח ְּבכָ ל ַא ְר ַּבע רוחֹות ָהעֹולָ ם ְ
ַה ֶזה כָ עֹוף ַה ֶזה ֶשהוא ֵ
חֹוזר לְ ִקּנֹו ,כָ ְך ְת ֵהא נַ ְפ ִשי כְ ַא ַחת ֵמ ֶהןָ .א ַמר לֹוַ ,רב לָ ְךַ ,מהו ַרב לָ ְךָ ,א ַמר לֹו ַרב לָ ְך ֲא ֶשר
ֵ
אֹותה ָש ָעה ָא ַמר :
משה ֶש ֵאין ְּב ִריָ ה יְ כֹולָ ה לְ ַה ִצילֹו ִמ ֶד ֶרְך ַה ָמ ֶותְּ ,ב ָ
ִד ַּב ְר ָת .כֵ ָיון ֶש ָר ָאה ֶ
ַהצור ָת ִמים ָפ ֳעלֹו כִ י כָ ל ְד ָרכָ יו ִמ ְש ָפט ֵאל ֱאמונָ ה ְו ֵאין ָע ֶול ַצ ִדיק ְויָ ָשר הואֶ .מה ָע ָׂשה
יה ֵשם ַה ְמפ ָֹרשְ ,ו ֵס ֶפר ַה ִשיר ֲע ַדיִ ן ֹלא ִמּלֵ א לִ כְ תֹב ַעד
משה נָ ַטל ֶאת ַה ְמגִ ּלָ ה ְוכָ ַתב ָעלֶ ָ
ֶ
יאל,
יאל ,גַ ְב ִר ֵ
אֹותה ָש ָעה ָא ַמר ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא לְ גַ ְב ִר ֵ
משהְּ ,ב ָ
יע ָה ֶרגַ ע ֶשּבֹו יָ מות ֶ
ֶש ִהגִ ַ
משהָ ,א ַמר לְ ָפנָ יו ִרּבֹונֹו ֶשל עֹולָ םִ ,מי ֶשהוא ָשקול כְ נֶ גֶ ד ִש ִשים
ֵצא ְו ָה ֵבא נִ ְש ָמתֹו ֶשל ֶ
ומי ֶשטֵ ש ּבֹו ְד ָב ִרים ֵאּלו ֵאיְך ֲאנִ י יָ כֹול לַ ֲעׂשֹות לֹו ֶק ֶצף.
ִרּבֹוא ֵאיְך ֲאנִ י יָ כֹול לִ ְראֹות ְּבמֹותֹוִ ,
משהָ ,א ַמר לְ ָפנָ יו ִרּבֹונֹו ֶשל עֹולָ םֲ ,אנִ י
יכ ֵאלֵ ,צא ְו ָה ֵבא נִ ְש ָמתֹו ֶשל ֶ
ְו ַא ַחר כָ ְך ָא ַמר לֹו לְ ִמ ָ
יתי לֹו ַרב ְוהוא ָהיָ ה לִ י לְ ַתלְ ִמידְ ,וֹלא יָ כֹול ֲאנִ י לִ ְראֹות ְּבמֹותֹוְ .ו ַא ַחר כָ ְך ָא ַמר לְ סמא''ל
ָהיִ ִ
משהִ ,מטָ ד לָ ַבש כַ ַעס ְו ָחגַ ר ַח ְרּבֹו ְונִ ְת ַע ֵחף ַאכְ ָז ִרטות ְו ָהלַ ְך
ָה ָר ָשעֵ ,צא ְו ָה ֵבא נְ ָש ָמה ֶשל ֶ
דֹומה
כֹותב ֵשם ַה ְמפ ָֹרשְ ,וז ַֹהר ַמ ְר ֵאהו ֶ
יֹושב ְו ֵ
משה ,כֵ ָיון ֶש ָר ָאה אֹותֹו ֶשהוא ֵ
לִ ְק ָראתֹו ֶשל ֶ
משהָ ,א ַמר ַו ַדאי ֶש ֵאין
דֹומה לְ ַמלְ ַאְך ה' ְצ ָבאֹותָ ,היָ ה ִמ ְתיָ ֵרא סמא''ל ִמן ֶ
ֶ
לַ ֶש ֶמש ְוהוא
משהָ ,היָ ה
משהְ ,ו ֶט ֶרם ֶש ֶה ְר ָאה סמא''ל ֶאת ַע ְצמֹו לְ ֶ
ַה ַמלְ ָאכִ ים יְ כֹולִ ין לִ חֹ ל נִ ְש ָמתֹו ֶשל ֶ
משה ֲא ָח ַזתו ְר ָע ָדה ְו ִחיל כַ טֹולֵ ָדהְ ,וֹלא
יֹוד ַע ֶש ָּבא סמא''לְ ,וכֵ ָיון ֶש ָר ָאה סמא''ל ֶאת ֶ
משה ֵ
ֶ
משה לְ סמא''ל ֵ :אין ָשלֹום ָא ַמר ה' לָ ְר ָש ִעים,
משהַ ,עד ֶש ָא ַמר ֶ
ָמ ָצא ִפ ְתחֹון ֶפה לְ ַד ֵּבר ִעם ֶ
אתיָ ,א ַמר לֹו ִמי ִשגְ ְרָךָ ,א ַמר לֹו ִמי ֶש ָּב ָרא ֶאת
ַמה ַת ֲע ֶׂשה ְּבכָ אןָ ,א ַמר לֹו לִ חֹל נִ ְש ָמ ְתָך ָּב ִ
סורין לְ יָ ִדי,
נֹוטל נִ ְש ָמ ִתיָ .א ַמר לֹו כָ ל ָּב ֵאי ָהעֹולָ ם נִ ְש ָמ ָתן ְמ ִ
כָ ל ַה ְּב ִרטֹותָ .א ַמר לֹוֵ ,אין ַא ָתה ֵ
אתי
ָא ַמר לֹו ,יֵ ש ִּבי כ ַֹח ִמכָ ל ָּב ֵאי ָהעֹולָ םָ .א ַמר לֹוַ ,מה כ ֲֹחָךָ ,א ַמר לֹו ֲאנִ י ֶּבן ַע ְמ ָרם ֶשטָ ָצ ִ
אתי ִפ ְתחֹון ֶפהְ ,ו ָהלַ כְ ִתי
ִמ ְמ ֵעי ִא ִמי ָמהולְ ,וֹלא נִ ְצ ַרכְ ִתי לְ ָמ ֳהלֵ נִ י ,ובֹו ַּבטֹום ֶשּנֹולַ ְד ִתי ָמ ָצ ִ
לשה ֳח ָד ִשים
יתי ֶּבן ְש ָ
ְב ַרגְ לַ יְ ,ו ִד ַּב ְר ִתי ִעם ָא ִבי ְו ִא ִמיַ ,ו ֲא ִפּלו ָחלָ ב ֹלא יָ נַ ְק ִתי ,וכְ ֶש ָהיִ ִ
יתי ְמ ַהּלֵ ְך ַּבחוץ
תֹורה ִמתֹוְך לַ ֲה ֵבי ֵאש .וכְ ֶש ָהיִ ִ
אתי ְו ָא ַמ ְר ִתי ֶש ָע ִתיד ֲאנִ י לְ ַק ֵּבל ָ
ִה ְתנַ ֵּב ִ
יתי
יתי ֶּבן ְשמֹונִ ים ָשנָ ה ָע ִׂש ִ
נִ כְ נַ ְס ִתי לְ ַפלְ ְט ִרין ֶשל ֶמלֶ ְך ְונָ ַטלְ ִתי כֶ ֶתר ֵמ ַעל רֹאשֹו ,וכְ ֶש ָהיִ ִ
אתי ִש ִשים ִרּבֹוא לְ ֵעינֵ י כָ ל ִמ ְצ ַריִ םְ ,ו ָק ַר ְע ִתי ֶאת ַהטָ ם
הֹוצ ִ
ומֹופ ִתים ְּב ִמ ְצ ַריִ םְ ,ו ֵ
ְ
אֹותֹות
תֹופס
יתי ֵ
יתי ְו ָד ַרכְ ִתי ֶד ֶרְך ַּב ָש ַמיִ םְ ,ו ָהיִ ִ
לִ ְשנֵ ים ָע ָׂשר ְק ָר ִעיםְ ,ו ָה ַפכְ ִתי ֵמי ָמ ָרה לְ ָמתֹוקְ ,ו ָעלִ ִ
תֹורה ֶשל ֵאשְ ,ו ַד ְר ִתי ַת ַחת כִ ֵסא ֵאשְ ,ו ֺסכָ ִתי ַת ַחת ַעמוד
ְּב ִמלְ ַח ְמ ָתן ֶשל ַמלְ ָאכִ יםְ ,ו ִק ַּבלְ ִתי ָ
יהם לִ ְבנֵ י ָא ָדם,
יתי ָר ֵז ֶ
ֵאשְ ,ו ִד ַּב ְר ִתי ִעמֹו ָפנִ ים ְּב ָפנִ יםְ ,ונָ ַצ ְח ִתי ְּב ָפ ַמלְ יָ א ֶשל ַמ ְעלָ הְ ,וגִ ּלִ ִ
יתי ִמלְ ָח ָמה
אֹותה לְ יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ָע ִׂש ִ
ָ
ימינֹו ֶשל ַה ָקדֹוש ָּברוְך הואְ ,ולִ ַמ ְד ִתי
תֹורה ִמ ִ
ְו ִק ַּבלְ ִתי ָ
יהן
עֹוב ֵדי כֹוכָ ִבים ֶש ִּב ְש ַעת ַה ַמּבול ֹלא ִהגִ יעו ַמיִ ם לְ ַק ְר ֺסּלֵ ֶ
ּבֹורי ְ
ִעם ִסיחֹון ְו ִעם עֹוג ְשנֵ י גִ ֵ
יתים ַּב ַמ ֶחה ֶש ְּביָ ִדי ַו ֲה ַרגְ ִתיםִ .מי יֵ ש
ִמ ְפנֵ י גָ ְב ָה ןְ ,ו ֶה ֱע ַמ ְד ִתי ַח ָמה ולְ ָבנָ ה ְּברום עֹולָ םְ ,ו ִהכִ ִ
נֹותן
לֹומר כֵ ן ,לֵ ְך ְּב ַרח ִמּלְ ָפנַ יֵ ,אינִ י ֵ
ְּב ָב ֵאי עֹולָ ם ֶשטָ כֹול לַ ֲעׂשֹות כֵ ן ,לֵ ְך ָר ָשע ִמכָ אן ֵאין לְ ָך ַ
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בורהָ .א ַמר לֹו ַה ָקדֹוש ָּברוְך לִ סמא''ל,
נִ ְש ָמ ִתי לְ ָךִ .מטָ ד ָח ַזר סמא''ל ְו ֵה ִשיב ָד ָבר לִ ְפנֵ י ַהגְ ָ
משה
משהִ ,מטָ ד ָק ַצף ָעלָ יו ֶ
משהִ ,מטָ ד ָשלַ ף ַח ְרּבֹו ִמ ַת ֲערֹו ְו ָע ַמד ַעל ֶ
ּבֹוא ְו ָה ֵבא נִ ְש ָמתֹו ֶשל ֶ
ופגַ ע ּבֹו ִּבסמא''ל ְּבכָ ל כֹחֹוַ ,עד ֶשּנָ ס
ְונָ ַטל ֶאת ַה ַמ ֶחה ְּביָ דֹו ֶש ָחקוק ּבֹו ֵשם ַה ְמפ ָֹרש ָ
ִמּלְ ָפנָ יוְ ,ו ָרץ ַא ֲח ָריו ַּב ֵשם ַה ְמפ ָֹרש ְונָ ַטל ֶק ֶרן הֹודֹו ִמ ֵּבין ֵעינָ יו ְו ִע ֵור ֶאת ֵעינָ יוַ ,עד כָ אן
משה לִ ְפנֵ י
ית ֶתָךָ .א ַמר ֶ
יע סֹוף ִמ ָ
משה .סֹוף ֶרגַ ע יָ ְצ ָתה ַּבת קֹול ְו ָא ְמ ָרהִ ,הגִ ַ
ָעלְ ָתה לְ ֶ
ית ָעלַ י ַּב ְסנֶ ה ְו ָא ַמ ְר ָת לִ י  :לְ כָ ה
ַה ָקדֹוש ָּברוְך הואִ ,רּבֹונֹו ֶשל עֹולָ ם ְזכֹר אֹותֹו ַהטֹום ֶשּנִ גְ לֵ ָ
עֹומד ַעל
יתי ֵ
הֹוצא ֶאת ַע ִמי ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ָריִ םְ ,זכֹר אֹותֹו ַהטֹום ֶש ָהיִ ִ
ְו ֶא ְשלָ ֲחָך ֶאל ַפ ְרעֹה ְו ֵ
ַהר ִסינַ י ַא ְר ָּב ִעים יֹום ְו ַא ְר ָּב ִעים לַ יְ לָ הְּ ,ב ַב ָק ָשה ִמ ְמָך ַאל ִת ְמ ְס ֵרנִ י ְּביַ ד ַמלְ ַאְך ַה ָמ ֶות .יָ ְצ ָתה
משה
אֹותה ָש ָעה ָע ַמד ֶ
בור ֶתָךְּ .ב ָ
וב ְק ָ
ַּבת קֹול ְו ָא ְמ ָרה לֹו ַאל ִת ְתיָ ֵראֲ ,אנִ י ְּב ַע ְצ ִמי ְמ ַט ֵפל ְּבָך ִ
ְו ִק ֵדש ַע ְצמֹו כַ ְשֹ ָר ִפים ְויָ ַרד ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ִמ ְש ֵמי ָש ַמיִ ם ָה ֶעלְ יֹונִ ים לִ חֹל נִ ְש ָמתֹו ֶשל
יע ִמ ָחתֹו ֶשל
יאל ְוזגזגאלִ ,מיכָ ֵאל ִה ִצ ַ
לשה ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָש ֵרת ִעמֹוִ ,מיכָ ֵאל ְוגַ ְב ִר ֵ
וש ָ
משהְ ,
ֶ
לֹותיוִ ,מיכָ ֵאל ִמ ַצד ֶא ָחד
שֹותיוְ ,וזגזגאל ַמ ְרגְ ָ
יאל ֵפ ַרס ֶּבגֶ ד ֶשל ּבוץ ְמ ַר ֲא ָ
משהְ ,וגַ ְב ִר ֵ
ֶ
משה ַה ְש ֵקף ֵעינֶ יָך ֶזה ַעל גַ ב ֶזה,
משהֶ ,
יא ל ִמ ַצד ֶא ָחדָ ,א ַמר ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא לְ ֶ
ְוגַ ְב ִר ֵ
יח יָ דֹו ַעל ֶה ָח ֶזהָ ,א ַמר לֹו
ְו ִה ְש ִקיף ֵעינָ יו ֶזה ַעל גַ ב ֶזהָ ,א ַמר לֹו ַהּנַ ח יָ ְדָך ַעל ֶה ָח ֶזהְ ,ו ִהּנִ ַ
אֹותה ָש ָעה ָק ָרא ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא
ַה ֵקף ַרגְ לֶ יָך ֶזה ַעל גַ ב זֶ הִ ,ה ִקיף ַרגְ לָ יו ֶזה ַעל גַ ב ֶזהְּ ,ב ָ
משה,
יֹותְך ְּבגופֹו ֶשל ֶ
לַ ּנְ ָש ָמה ִמתֹוְך גופֹוָ ,א ַמר לָ ה ִּב ִתי ֵמ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרים ָשנָ ה ְק ַצ ְב ִתיְך ֱה ֵ
יֹוד ַעת ֲאנִ י ֶש ַא ָתה
יע ִק ֵצְך לָ ֵצאתְ ,צ ִאי ַאל ְת ַא ֲח ִריָ .א ְמ ָרה לְ ָפנָ יו ִרּבֹונֹו ֶשל עֹולָ םַ ,
ַעכְ ָשו ִהגִ ַ
אתנִ י ְו ַא ָתה
סורין ְּביָ ֶדָךְ ,ו ַא ָתה ְּב ָר ַ
ֹלה כָ ל ָהרוחֹות ְוכָ ל ַהּנְ ָפשֹות ,נֶ ֶפש ַה ַחטִ ים ְו ַה ֵמ ִתים ְמ ִ
ֱא ַ
משה ֵמ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרים ָשנָ הְ ,ו ַעכְ ָשו יֵ ש גוף ָטהֹור ָּבעֹולָ ם
יְ ַצ ְר ַתנִ י ְו ַא ָתה נְ ַת ַתנִ י ְּבגופֹו ֶשל ֶ
רוחה ֵמעֹולָ םְ ,וֹלא ִר ָמה ְותֹולֵ ָעה ,לָ כֵ ן ֲאנִ י
רוח ְס ָ
משהֶ ,שֹלא נִ ְר ָאה ּבֹו ַ
יֹותר ִמגופֹו ֶשל ֶ
ֵ
רֹוצה לָ ֵצאת ִמ ֶמּנוָ .א ַמר לָ ה ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ,נְ ָש ָמהְ ,צ ִאי ַאל ְת ַא ֲח ִרי
אֹוה ֶבת אֹותֹו ְו ֵאינִ י ָ
ֶ
רובים
בֹודי ֵא ֶצל כְ ִ
יבְך ַת ַחת כִ ֵסא כְ ִ
מֹוש ֵ
ִ
אֹותְך לִ ְש ֵמי ַה ָש ַמיִ ם ָה ֶעלְ יֹונִ יםַ ,ו ֲאנִ י
ָ
ַו ֲאנִ י ַמ ֲעלֶ ה
דודיםָ .א ְמ ָרה לְ ָפנָ יוִ ,רּבֹונֹו ֶשל עֹולָ םֵ ,מ ֵא ֶצל ְשכִ ינָ ְתָך ִמ ָמרֹום יָ ְרדו ְשנֵ י
וׂש ָר ִפים וגְ ִ
ְ
אֹותם ֵּבין
ית ָ
ַמלְ ָאכִ ים ֺע ָזה ַו ֺע ָז ֵאל ְו ָח ְמדו ְּבנֹות ֲא ָרצֹות ְו ִה ְש ִחיתו ַד ְרכָ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ַעד ֶש ָתלִ ָ
ית ֵאלָ יו ַּב ְסנֶ ה ֹלא ָּבא לְ ִא ְשתֹוֶ ,שּנֶ ֱא ַמר ַ :ו ְת ַד ֵּבר
יעֲ ,א ָבל ֶּבן ַע ְמ ָרם ִמטֹום ֶשּנִ גְ לֵ ָ
ָה ָא ֶרץ לָ ָר ִק ַ
משה ַעל אֹדֹות ָה ִא ָשה ַהכֺ ִשית ֲא ֶשר לָ ָקח כִ י ִא ָשה כֺ ִשית לָ ָקחְּ ,ב ַב ָק ָשה
ִמ ְריָ ם ְו ַא ֲהרֹן ְּב ֶ
אֹותה ָש ָעה נְ ָשקֹו ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ְונָ ַטל נִ ְש ָמתֹו
משהְּ .ב ָ
ֶ
יחנִ י ְּבגופֹו ֶשל
ִמ ְמָך ַתּנִ ֵ
יקת ֶפהְ ,ו ָהיָ ה ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא ּבֹוכֶ ה ִ :מי יָ קום לִ י ִעם ְמ ֵר ִעים ִמי יִ ְתיַ ֵצב לִ י ִעם
ִּבנְ ִש ַ
משהָ .ש ַמיִ ם ּבֹוכִ ין
אֹומר ְ :וֹלא ָקם נָ ִביא עֹוד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל כְ ֶ
ֵ
רוח ַהק ֶֹדש
פ ֲֹעלֵ י ָא ֶוןְ ,ו ַ
הֹוש ַע
אֹומ ֶרת ְ :ויָ ָשר ָּב ָא ָדם ָאיִ ן .וכְ ֶש ִּב ֵקש יְ ֺ
אֹומ ִרים ָ :א ַבד ָח ִסיד ִמן ָה ָא ֶרץֶ .א ֶרץ ּבֹוכָ ה ְו ֶ
ְו ְ
יעה ה' כִ י גָ ַמר ָח ִסיד כִ י ַפסו ֱאמונִ ים ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם,
הֹוש ָ
ִ
אֹומר :
ַרּבֹו ְוֹלא ְמ ָצאֹו ָהיָ ה ּבֹוכֶ ה ְו ֵ
ומ ְש ָפ ָטיו ִעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
אֹומ ִרים ִ :
ְ
אֹומ ִרים ִ :צ ְד ַקת ה' ָע ָׂשהְ ,ויִ ְׂש ָר ֵאל ָהיו
ְ
ומלְ ֲאכֵ י ַה ָש ֵרת
ַ
בֹותם הֹלֵ ְך נְ כֹחֹו ֵ , :זכֶ ר ַצ ִדיק לִ ְב ָרכָ ה
אֹומ ִרים  :יָ בֹוא ָשלֹום יָ נוחו ַעל ִמ ְשכְ ָ
ְ
ֵאּלו ָו ֵאּלו ָהיו
ְונִ ְש ָמתֹו לְ ַחטֵ י עֹולָ ם ַה ָּבאָ .א ֵמן כֵ ן יְ ִהי ָרצֹון ָּ , :ברוְך ה' לְ עֹולָ ם ָא ֵמן ְו ָא ֵמן.
)Puis on lit le passage suvant issu du Ein Ya’akov (Sota Perek Alef

טֹוסף ֶשֹּלא נִ ְת ַע ֵסק ּבֹו ֶאּלָ א מ ֶֹשה ָתנו ַר ָּבנַ ן ּבֹא ְור ֵאה ַכ ָמה ֲח ִביבֹות ִמ ְצוֹת ַעל מ ֶֹשה ַר ֵּבינו
ִמי לָ נו גָ דֹול ִמ ֵ
(מ ֶשּלִ י י ח) ֲח ַכם לֵ ב יִ ַקח ִמ ְצוֹת ֶו ֱא ִויל ְׂש ָפ ַתיִ ם
ֶש ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְת ַע ְסקו ַּב ִּב ָזה ְוהוא נִ ְת ַע ֵסק ְּב ִמ ְצוֹת ֶשּנֶ ֱא ַמר ִ
יֹוסף ָקבור ָא ְמרו ֶס ַרח ַּבת ֲא ֶשר נִ ְש ַתטְ ָרה ֵמאֹותֹו ַהדֹור ָהלַ ְך מ ֶֹשה
יכן ֵ
יֹוד ַע מ ֶֹשה ַר ֵּבינו ֵה ָ
ומּנַ יִ ן ָהיָ ה ֵ
יִ ּלָ ֵבט ִ
וק ָבעוהו ְּבנִ ילוס
יֹוסף ָקבור ָא ְמ ָרה לֹו ָארֹון ֶשל ַמ ֶת ֶכת ָעׂשו לֹו ִמ ְצ ַריִ ם ְ
יכן ֵ
יֹוד ַעת ֵה ָ
ֶא ְצלָ ה א"ל ְכלום ַא ְת ַ
יע ֵעת ֶשּנִ ְש ַּבע הקב"ה לִ גְ אֹל
יֹוסף ִהגִ ַ
ימיו ָהלַ ְך מ ֶֹשה ְו ָע ַמד ַעל ְׂש ַפת ַהּנִ ילוס ָא ַמר ֵ
ַהּנָ ָהר ְכ ֵדי ֶשטִ ְת ָּב ְרכו ֵמ ָ
מוטב ְו ִאם לָ או ֲה ֵרי ָאנו
ָ
בועה ֶש ִה ְש ַּב ְע ָת ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ַא ָתה ַמ ְר ֶאה ֶאת ַע ְצ ְמָך
יעה ַה ְש ָ
ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ִהגִ ָ
יֹוסף ְו ַאל ִת ְת ַמה האיך ַּב ְר ֶזל ָצף ֶש ֲה ֵרי ְכ ִתיב (מ"ב ו ה) ַויְ ִהי ָה ֶא ָחד
בוע ְתָך ִמטָ ד ָצף ֲארֹונֹו ֶשל ֵ
ְמנֺ ִקים ִמ ְש ָ
ֹאמר ֲא ָהה ֲאדֹנִ י ְוהו א ָשאול ְוגֹו' ַוטַ ְשלֶ ְך ָש ָמה ַוטָ ֶצף
קֹורה ְו ֶאת ַה ַּב ְר ֶזל נָ ַפל ֶאל ַה ָמיִ ם ַוטִ ְצ ַעק ַוט ֶ
ַמ ִפיל ַה ָ
ישע ַתלְ ִמידֹו ֶשל ֵאלִ טָ הו ְו ֵאלִ טָ הו ַתלְ ִמידֹו ֶשל מ ֶֹשה ָצף ַה ַּב ְר ֶזל ִמ ָפנָ יו
ומה ֱאלִ ָ
ַה ַּב ְר ֶזל ַו ֲהֹלא ְד ָב ִרים ק"ו ָ
ִמ ְפנֵ י מ ֶֹשה ַר ֵּבינו אעכ"ו.
יע
יֹוסף ִהגִ ַ
אֹומר ְּב ַק ַּב ְרנִ יט ֶש ל ְמלָ ִכים ָהיָ ה ָקבור ָהלַ ְך מ ֶֹשה ְו ָע ַמד ַעל ַק ַּב ְרנִ יט ֶשל ְמלָ ִכים ָא ַמר ֵ
ֵ
ַר ִּבי נָ ָתן
בועה ֶש ִה ְש ַּב ְע ָת ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ַא ָתה
יעה ַה ְש ָ
ֵעת ֶשּנִ ְש ַּבע ַה ָקדֹוש ָּברוְך הוא לִ גְ אֹל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ִהגִ ָ
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יֹוסף נְ ָטלֹו
אֹותה ָש ָעה נִ ְז ַד ֲע ַזע ֲארֹונֹו ֶשל ֵ
בוע ְתָך ְּב ָ
וטב ְו ִאם לָ או ֲה ֵרי ֲאנִ י ְמנֺ ִקים ִמ ְש ָ
ַמ ְר ֶאה ֶאת ַע ְצ ְמָך מ ָ
יֹוסף ְו ָארֹון ֶשל ְש ִכינָ ה ְמ ַהּלְ ִכין
אֹותן ָשנִ ים ֶש ָהיו יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִמ ְד ָּבר ָהיָ ה ֲארֹונֹו ֶשל ֵ
ָ
מ ֶֹשה ֶו ֱה ִביאֹו ֶא ְצלֹו ְו ָכל
יבן ֶשל ְש ֵתי ֲארֹונֹות ַהּלָ לו ָא ְמרו ֶא ָחד ֶשל ֵמת ְו ֶא ָחד ֶשל
אֹומ ִרים ָמה ִט ָ
ְ
עֹוב ִרים ְו ָש ִבים
ֶזה ִעם ֶזה ְו ָהיו ְ
ְש ִכינָ ה ָא ְמרו ְו ִכי ַד ְרכֹו ֶשל ֵמת לְ ַהּלֵ ְך ִעם ְש ִכינָ ה ָא ְמרו (ע"ב) ִקטֵ ם ֶזה ָמה ֶש ָכתוב ָּב ֶזהְ .ו ִאי ֹלא ֶא ְעסֹק ֵּבה
יֹוסף ֲא ֶשר ֶה ֱעלו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
הֹוש ַע ַכד לֵ ב) ְו ֶאת ַע ְצמֹות ֵ
יע ְסקו ֵּבה יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ָה ְכ ִתיב (יְ ֺ
מ ֶֹשה לָ א ֲהוֹו ִמ ַ
(שם) ַוטִ ְהיו לִ ְבנֵ י
יע ְס ִקי ֵּבה ְו ָה ְכ ִתיב ָ
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ָק ְברו ִב ְש ֶכם ְותו ִאי לָ א ִא ַע ְסקו ֵּבה יִ ְׂש ָר ֵאל ָּבנָ יו לָ א ֲהוֹו ִמ ַ
יֹותר
מוע ִטים ְותו ָא ְמרו ִהּנִ יחו לֹו ְכבֹודֹו ִּבגְ דֹולִ ים ֵ
יֹותר ִמ ְּב ָ
יֹוסף לְ נַ ֲחלָ ה ָא ְמרו ִהּנִ יחו לֹו ְכבֹודֹו ִּב ְמ ֺר ִּבים ֵ
ֵ
(א ְמרו) ִמ ְש ֶכם גְ נָ בוהו ְולַ ְש ֶכם נַ ֲח ִזיר ֲא ֵב ָדה ַק ְשיָ א ְק ָר ֵאי ַא ֲה ָד ֵדי
ִמ ִּב ְק ַטּנִ ים ְק ָברֹו ִּב ְש ֶכם ַמאי ְשנָ א ִּב ְש ֶכם ָ
יֹוסף ֲא ֶשר
וכ ִתיב ְו ֶאת ַע ְצמֹות ֵ
יע ְוגֹו' ְ
יֹוסף ִכי ַה ְש ֵּב ַע ִה ְש ִּב ַ
(שמֹות יג יט) ַוטִ ַקח מ ֶֹשה ֶאת ַע ְצמֹות ֵ
ְכ ִתיב ְ
ובא ַא ֵחר ְוגַ ְמרֹו
עֹוׂשה ָד ָבר ְוֹלא גַ ְמרֹו ָ
ֶה ֱעלו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ָק ְברו ִב ְש ֶכם א" ר ַח ָמא ְּב ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א כֹל ָה ֶ
אשית
(ּב ֵר ִ
מֹור ִידין אֹותֹו ִמגְ ֺדּלָ תֹו ִד ְכ ִתיב ְ
אֹומר ַאף ִ
ֵ
ַמ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַה ָכתוב ַעל ֶשגְ ָמרֹו ְכ ִאּלו ֲע ָׂשאֹו ר' ֶאלְ ָע ָזר
ובנָ יו ֶשּנֶ ֱא ַמר
קֹובר ִא ְשתֹו ָ
מואל ַּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַאף ֵ
הודה ֵמ ֵאת ֶא ָחיו ַר ִּבי ְש ֵ
לַ ח א) ַויְ ִהי ָּב ֵעת ַה ִהיא ַוטֵ ֶרד יְ ָ
(שם) ַוטָ ָמת ֵער ְואֹונָ ן:
וכ ִתיב ָ
הודה ְ
שוע ֵא ֶשת יְ ָ
ַ
(שם) ַו ָת ָמת ַּבת
ָ
(ד ָב ִרים לד ו) ַוטִ ְקּבֹר אֹותֹו ַּבגַ י מול ֵּבית ְפעֹור
ִמי לָ נו גָ דֹול ִממ ֶֹשה ֶשֹּלא נִ ְת ַע ֵסק ּבֹו ֶאּלָ א הקב"ה ֶשּנֶ ֱא ַמר ְ
(ּב ִמ ְד ָּבר טז ז) ַרב לָ ֶכם
ֹאמר ה' ֵאלַ י ַרב לָ ְך א"ר לֵ ִוי ְּב ַרב ִּב ֵשר ְּב ַרב ִּב ְשרוהו ְּב ַרב ִּב ֵשר ִד ְכ ִתיב ַ
(שם ז) ַוט ֶ
ע"כָ .
ֹאמרו ָה ַרב ַכ ָמה ָק ֶשה
הֹוש ַע ד"א ַרב לָ ְך ֶשֹּלא י ְ
ומּנֹו יְ ֺ
ְּבנֵ י לֵ ִוי ְּב ַרב ִּב ְשרוה ו ַרב לָ ְך ד"א ַרב לָ ְך יֵ ש לָ ְך ַרב ַ
ְו ַה ַתלְ ִמיד ַכ ָמה ַס ְר ָבן ְו ָכל ָכְך לָ ָמה ַתּנָ א ְד ֵבי ר' יִ ְש ָמ ֵעאל לְ פום גַ ְמלָ א ִש ְחנָ א.
נֹותי
וש ַ
יהם ֶּבן ֵמ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרים ָשנָ ה ָאנ ִֹכי ַהטֹום ֶש ֵאין ת"ל ַהטֹום ומת"ל ַהטֹום ַהטֹום ָמלְ או יָ ַמי ְ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
ַוי ֶ
(שמֹות כג) ֶאת ִמ ְס ַפר
ומח ֶֹדש לְ ח ֶֹדש ֶשּנֶ ֱא ַמר ְ
יקים ִמטֹום לְ יֹום ֵ
יהם ֶשל ַצ ִד ִ
נֹות ֶ
לְ לַ ֶמ ְדָך שהקב"ה ַמ ְשלִ ים ְש ֵ
יָ ֶמיָך ֲא ַמּלֵ א.
(ד ָב ִרים לד ז) ומ ֶֹשה ֶּבן
ימא לָ ֵצאת ְולָ בֹא ַמ ָמש ְו ַה ְכ ִתיב ְ
אוכל עֹו ד לָ ֵצאת ְולָ בֹא ַמאי לָ ֵצאת ְולָ בֹא ִאילֵ ָ
ַ
ֹלא
מֹואב ֶאל ַהר נְ בֹו
(שם) ַוטַ ַעל מ ֶֹשה ֵמ ַע ְרבֹת ָ
וכ ִתיב ָ
ֵמ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרים ָשנָ ה ְּבמֹתֹו ֹלא ָכ ֲה ָתה ֵעינֹו ְוֹלא נָ ס לֵ חֹה ְ
מואל ַּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ר' יֹונָ ָתן
יעה ַא ַחת ָא ַמר ַרב ְש ֵ
ופ ְס ָעם מ ֶֹשה ִּב ְפ ִס ָ
ְו ַתנְ יָ א ְש ֵתים ֶע ְׂש ֵרה ַמ ֲעלֹות ָהיו ָשם ָ
יהֹוש ַע
ֺ
(שם ֹלא יד) ַוטֵ לֶ ְך מ ֶֹשה ִו
תֹורה ְמלַ ֵמד ֶשּנִ ְס ַת ְתמו ִמ ֶמּנו ַמ ְעיָ נֹות ַה ָח ְכ ָמהָ .
לָ ֵצאת ְולָ בֹא ְּב ִד ְב ֵרי ָ
יֹוזגֵ י ָהיְ ָתה נִ ְחלָ ה ְרשות ִמ ֶזה ְונִ ְתנָ ה לְ ֶזה:
אֹותה ַש ָּבת ַש ָּבת ֶשל ְד ְ
מֹועד ַתּנָ א ָ
ַוטִ ְתיַ ְצבו ְּבא ֶֹהל ֵ
(ד ָב ִרים
אובן ִד ְכ ִתיב ְ
יכן מ ֶֹשה ֵמת ְּב ֶחלְ קֹו ֶשל ְר ֵ
אֹומרֹו ֵה ָ
הודה ִאלְ ָמלֵ א ִמ ְק ָרא ָכתוב א"א לְ ְ
ַתנְ יָ א ָא ַמר ַר ִּבי יְ ָ
ובנֵ י
(ּב ִמ ְד ָּבר לֵ ב לז) ְ
אובן ָקיְ ָמא ִד ְכ ִתיב ַ
מֹואב ֶאל ַהר נְ בֹו ונְ בֹו ְּב ֶחלְ קֹו ֶשל ְר ֵ
ָ
לד א) ַוטַ ַעל מ ֶֹשה ֵמ ַע ְרבֹת
יאים מ ֶֹשה
אובן ָּבנו ֶאת ֶח ְשּבֹון ְו ֶאת ֶאלְ ָעלֵ א ְו ֵאת ִק ְריָ ָתיִ ם ְו ֶאת נְ בֹו ְו ֶאת ַּב ַעל ְמעֹון (נְ בֹו ֶש ָשם ֵמתו ג' נְ ִב ִ
ְר ֵ
אשית לֹו ִכי ָשם ֶחלְ ַקת
(ד ָב ִרים לג כא) ַוטַ ְרא ֵר ִ
יכן מ ֶֹשה ָקבור ְּב ֶחלְ קֹו ֶשל גָ ד ִד ְכ ִתיב ְ
ומ ְריָ ם) ְו ֵה ָ
ַא ֲהרֹן ִ
אֹותן ַא ְר ָּב ָעה ִמילִ ין ִמי הֹולִ יכֹו
ָ
אובן ַעד ֶחלְ קֹו ֶשל גָ ד ַכ ָמה ָה ֵוי ַא ְר ָּב ָעה ִמילִ ין
ְמח ֵֹקק ָספון ֵמ ֶחלְ קֹו ֶשל ְר ֵ
ומ ְש ָפ ָטיו ִעם
(שם) ִצ ְד ַקת ה' ָע ָׂשה ִ
אֹומ ִרים ָ
ְ
ומלְ ֲא ֵכי ַה ָש ֵרת
מוטל ְּב ַכנְ ֵפי ְש ִכינָ ה ַ
ָ
ְמלַ ֵמד ֶש ָהיָ ה מ ֶֹשה ֵמת
מואל
וש ֵ
(ת ִהּלִ ים ַצד טז) ִמי יָ קום לִ י ִעם ְמ ֵר ִעים ִמי יִ ְתיַ ֵצב לִ י ִעם פ ֲֹעלֵ י ָא ֶון ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל והקב"ה ַמאי ָא ַמר ְ
(אטֹוב כ ַֹח יב) ְו ַה ָח ְכ ָמה ֵמ ֵאין ִת ָמ ֵצא
יֹוחנָ ן ָא ַמר ִ
יֹוד ַע ֵפ ֶשר ָד ָבר ְו ַר ִּבי ָ
ומי ֵ
ָא ַמר (ק ֶֹהלֶ ת ח א) ִמי ְכ ֶה ָח ָכם ִ
(ד ָב ִרים לד ה) ַוטָ ָמת ָשם מ ֶֹשה ֶע ֶבד ה'ַ .ס ְמלְ יֹון ָא ַמר ַוטָ ָמת ֵשם
ְו ֵא ֶיזה ְמקֹום ִּבינָ ה ְו ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק ָא ַמר ְ
מ ֶֹשה ָס ְפ ָרא ָר ָבא ְדיִ ְׂש ָר ֵאל:
אֹומר ְשנֵ ים ָע ָׂשר ִמיל ַעל ְשנֵ ים ָע ָׂשר ִמיל ְכנֶ גֶ ד ַמ ֲחנֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה ַּבת קֹול
ֵ
יע ֶזר ַהגָ דֹול
ַתנְ יָ א ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
וכ ִתיב ָה ָתם
יע ְו ָא ַמר ַוטָ ָמ ת מ ֶֹשה ָס ְפ ָרא ָר ָבא ְדיִ ְׂש ָר ֵאל וי"א ֹלא ֵמת מ ֶֹשה ְכ ִתיב ָה ָכא ַוטָ ָמת ֵשם מ ֶֹשה ְ
ַמ ְש ִמ ַ
עֹומד
ֵ
ומ ַש ֵמש ַאף ָכאן
עֹומד ְ
ֵ
(שמֹות לד כח) ַויְ ִהי ָשם ִעם ה' ַא ְר ָּב ִעים יֹום ְו ַא ְר ָּב ִעים לַ יְ לָ ה ָמה לְ ַהּלָ ן
ְ
ימן ַו ֲא ִפי'
ימן ְּבתֹוְך ִס ָ
מֹואב מול ֵּבית ְפעֹור א"ר ֶּב ֶר ְכיָ ה ִס ָ
ָ
(ד ָב ִרים לד ו) ַוטִ ְקּבֹר אֹותֹו ַבגַ יְ א ְּב ֶא ֶרץ
ומ ַש ֵמש ְ
ְ
(דף יַ ד) גַ ְס ְט ָרא ֶשל ֵּבית ְפעֹור ֶה ְראונו
וכ ָבר ָשלְ ָחה ַמלְ כות ָה ִר ְש ָעה ֵא ֶצל ַ
ָה ִכי ְוֹלא יָ ַדע ִאיש ֶאת ְק ֺב ָרתֹו ְ
אֹותם
ָ
יכן מ ֶֹשה ָקבור ָע ְמדו לְ ַמ ְעלָ ה נִ ְד ֶמה לָ ֶהם לְ ַמ ָחה לְ ַמ ָחה נִ ְד ֶמה לָ ֶהם לְ ַמ ְעלָ ה נֶ ְחלְ קו לִ ְש ֵתי ִכתֹות
ֵה ָ
עֹומ ִדים לְ ַמ ָחה נִ ְד ֶמה לָ ֶהם לְ ַמ ְעלָ ה לְ ַקטֵ ם ָמה ֶשּנֶ ֱא ַמר ְוֹלא
אֹותם ָה ְ
ָ
עֹומ ִדים לְ ַמ ְעלָ ה נִ ְד ֶמה לָ ֶהם לְ ַמ ָחה
ָה ְ
יָ ַדע ִאיש ֶאת ְק ֺב ָרתֹו ַעד ַהטֹום ַה ֶזה.
וכ ִתיב
יכן ָקבור ְכ ִתיב ָה ָכא ְוֹלא יָ ַדע ִאיש ֶאת ְק ֺב ָרתֹו ְ
יֹוד ַע ֵה ָ
א"ר ַח ָמא ְּב ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ַאף מ ֶֹשה ַר ֵּבינו ֵאינֹו ֵ
ֹלהים וא"ר ָר ָמא ַּבר ֲחנִ ינָ א ִמ ְפנֵ י ָמה נִ ְק ַּבר מ ֶֹשה
(שם לג א) ְוזֹאת ַה ְּב ָר ָכה ֲא ֶשר ֵּב ַרְך מ ֶֹשה ִאיש ָה ֱא ִ
ָה ָתם ֵ
ַר ֵּבינו מול ֵּבית ְפעֹור ְכ ֵדי לְ ַכ ֵפר ַעל ַמ ֲע ֵׂשה ְפעֹור:
דוע לִ ְפנֵ י הקב"ה
א"ר ָח ָמא ַּבר ֲחנִ ינָ אִ ,מ ְפנֵ י ָמה נִ ְס ַת ֵתר ְמקֹום ִק ְברֹו ֶשל מ ֶֹשה ֵמ ֵעינֵ י ָּב ָׂשר ָו ָדםֶ ,שגָ לוי ְויָ ַ
ֶש ָע ִתיד ביהמ"ק לֵ ָח ֵרב ְויִ ְׂש ָר ֵאל יִ גְ לו ֵמ ַא ְר ָצםֶ ,ש ָמא יָ בֹאו לְ ִק ְברֹו ֶשל מ ֶֹשה ְויִ ְבכו ְויִ ְת ַחּנְ נו ְועֹו ֵמד מ ֶֹשה
יהם
יֹותר ִמ ְּב ַחיֵ ֶ
ית ָתם ֵ
יקים ְּב ִמ ָ
יבים ַצ ִד ִ
ומ ַב ֵחל ֶאת ַהגְ ֵז ָרהִ ,מ ְפנֵ י ֶש ָח ִב ִ
ְ
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יכם ֵתלֵ כו ְו ִכי ֶא ְפ ָשר לֹו לְ ָא ָדם לְ ַהּלֵ ְך
ֹלה ֶ
(ד ָב ִרים יג ,ה) ַא ֲח ֵרי ה' ֱא ֵ
ְו ָא ַמר ַר ִּבי ָח ָמא ְּב ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ַמאי ִד ְכ ִתיב ְ
ֹלהיָך ֵאש א ְֹכלָ ה הוא
(ד ָב ִרים דַ ,כד) ִכי ה' ֱא ֶ
ַא ַחר ְש ִכינָ ה ַו ֲהֹלא ְכ ָבר נֶ ֱא ַמר ְ
ֹלהים
אשית ג ,כא) ַוטַ ַעׂש ה' ֱא ִ
(ּב ֵר ִ
רומים ִד ְכ ִתיב ְ
דֹותיו ֶשל הקב"ה ָמה הוא ַמלְ ִּביש ֲע ִ
ֶאּלָ א לְ ַהּלֵ ְך ַא ַחר ִמ ָ
אשית יח ,א)
(ּב ֵר ִ
לְ ָא ָדם ולְ ִא ְשתֹו ָכ ְתנֹות עֹור ַוטַ לְ ִּב ֵשם ַאף ַא ָתה ַהלְ ֵּבש ֲע ֺר ִמים הקב"ה ִּב ֵקר חֹולִ ים ִד ְכ ִתיב ְ
אשית כֹה ,יא) ַויְ ִהי ַא ֲח ֵרי
(ּב ֵר ִ
ַוטֵ ָרא ֵאלָ יו ה' ְּב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא ַאף ַא ָתה ַּב ֵקר חֹולִ ים הקב"ה נִ ַחם ֲא ֵבלִ ים ִד ְכ ִתיב ְ
ֹלהים ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנֹו ַאף ַא ָתה נַ ֵחם ֲא ֵבלִ ים.
מֹות ַא ְב ָר ָהם ַויְ ָב ֶרְך ֱא ִ
מואל ַחד ָא ַמר ָד ָבר ַה ָּבא ִמן ָהעֹור ְו ַחד ָא ַמר
ֹלהים לְ ָא ָדם ולְ ִא ְשתֹו ָכ ְתנֹות עֹור ַוטַ לְ ִּב ֵשםַ .רב ו ְש ֵ
ַוטַ ַעׂש ֱא ִ
סֹופה גְ ִמילות ֲח ָס ִדים ְת ִחּלָ ָתה
תֹורה ְת ִחּלָ ָתה גְ ִמילות ֲח ָס ִדים ְו ָ
ָד ָבר ֶש ָהעֹור נֶ ֱהנֶ ה ִמ ֶמּנו ָ .ד ַרש ר' ִׂש ְמלַ אי ָ
סֹופה גְ ִמילות ֲח ָס ִדים.
ֹלהים לְ ָא ָדם ולְ ִא ְשתֹו ָכ ְתנֹות עֹור ַוטַ לְ ִּב ֵשם ְו ָ
גְ ִמילות ֲח ָס ִדים ִד ְכ ִתיב ַוטַ ַעׂש ה' ֱא ִ
סֹופה גְ ִמילות
ֹלהים לְ ָא ָדם ולְ ִא ְשתֹו ָכ ְתנֹות עֹור ַוטַ לְ ִּב ֵשם ְו ָ
ְת ִחּלָ ָתה גְ ִמילות ֲח ָס ִדים ִד ְכ ִתיב ַוטַ ַעׂש ה' ֱא ִ
ֲח ָס ִדים ִד ְכ ִתיב ַוטִ ְקּבֹר אֹותֹו ַּבגַ יְ א
חֹובה
ָד ַרש ַר ִּבי ִׂש ְמלַ אי ִמ ְפנֵ י ָמה נִ ְת ַא ָוה מ ֶֹשה ַר ֵּבינו לִ ָכנֵ ס לא"י ְו ִכי לֶ ֱאכֹל ִמ ִפ ְריָ ה הוא ָצ ִריְך אֹו לִ ְׂשּב ַֹע ִמ ָ
הוא ָצ ִריְך ֶאּלָ א ָכְך ָא ַמר מ ֶֹשה ַה ְר ֵּבה ִמ ְצוֹת נִ ְצ ַטוו יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ֵאין ִמ ְת ַקטְ ִמין ֶאּלָ א בא"י ֶא ָכנֵ ס ֲאנִ י לָ ָא ֶרץ ְכ ֵדי
ֶשטִ ְת ַקטְ מו ֺכּלָ ן ַעל יָ ִדי
יתם ֶשּנֶ ֱא ַמר (יְ ַש ְעיָ הו נג,
ָא ַמר לֹו הקב"ה ְכלום ַא ָתה ְמ ַב ֵקש ֶאּלָ א לְ ַק ֵּבל ָׂש ָכר ַמ ֲעלֶ ה ֲאנִ י ָעלֶ יָך ְכ ִאּלו ֲע ִׂש ָ
צומ ים יְ ַחּלֵ ק ָשלָ ל ַת ַחת ֲא ֶשר ֶה ֱע ָרה לַ ָמ ֶות נַ ְפשֹו ְו ֶאת פ ְֹש ִעים נִ ְמנָ ה ְוהוא
יב) לָ ֵכן ֲא ַחּלֶ ק לֹו ָב ַר ִּבים ְו ֶאת ֲע ִ
יע
ֵח ְטא ַר ִּבים נָ ָׂשא ְולַ פ ְֹש ִעים יַ ְפגִ ַ
צומים יְ ַחּלֵ ק ָשלָ ל ְכ ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹב
לָ ֵכן ֲא ַחּלֶ ק לֹו ָב ַר ִּבים יָ כֹול ָכ ַא ֲחרֹונִ ים ְוֹלא ָכ ִראשֹונִ ים ת"ל ְו ֶאת ֲע ִ
(שמֹות לֵ ב,
יתה ֶשּנֶ ֱא ַמר ְ
וב ִמ ְצוֹת ַת ַחת ֲא ֶשר ֶה ֱע ָרה לַ ָמ ֶות נַ ְפשֹו ֶש ָמ ַסר ַע ְצמֹו לְ ִמ ָ
תֹורה ַ
צומים ַּב ָ
ֶש ֵהן ֲע ִ
לֵ ב) ְו ִאם ַאיִ ן ְמ ֵחנִ י נָ א ְוגֹו'
פֹוש ִעים
פֹוש ִעים נִ ְמנָ ה ֶשּנִ ְמנָ ה ִעם ְמ ֵתי ִמ ְד ָּבר ְוהוא ֵח ְטא ַר ִּבים נָ ָׂשא ֶש ִכ ֵפר ַעל ַמ ֲע ֵׂשה ָה ֵעגֶ ל ְולַ ְ
ְ
ְו ֶאת
יעה ֶאּלָ א ְת ִפּלָ ה ֶשּנֶ ֱא ַמר (יִ ְר ְמיָ הו ז ,טז)
שובה ְו ֵאין ְפגִ ָ
פֹוש ֵעי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶשטַ ְח ְזרו ִּב ְת ָ
ְ
יע ֶש ִּב ֵקש ַר ֲח ִמים ַעל
יַ ְפגִ ַ
ות ִפּלָ ה ְו ַאל ִת ְפגַ ע ִּביְ .זכותֹו ְוזכות ְת ִפּלָ תֹו יָ גֵ ן
ְו ַא ָתה ַאל ִת ְת ַפּלֵ ל ְּב ַעד ָה ָעם ַה ֶזה ְו ַאל ִת ָשא ַב ֲע ָדם ִרּנָ ה ְ
וב ַעד ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ֵמן ֵכן יְ ִהי ָרצֹון.
ַּב ֲע ֵדנו ְ
Avant de lire le livre des Tehilim, on lit le passage suivant :

ּבֹוחר
ובזַ ְרעֹו ַא ֲח ָריוְ ,ו ַה ֵ
ּבֹוחר ְּב ָד ִוד ַע ְבדֹו ְ
בֹותינו ַה ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינו ֵו ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
מֹורי ְת ִהּלִ ים ֶש ֶא ְק ָרא ,כְ ִאלו ֲא ָמ ָרם ָד ִוד
יאת ִמ ְז ֵ
ְּב ִשירֹות ְו ִת ְש ָּבחֹותֶ ,ש ֵת ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים ֶאל ְק ִר ַ
סוקי ְת ִהּלִ ים ְוזכות
ַה ֶמלֶ ְך ָעלָ יו ַה ָשלֹום ְּב ַע ְצמֹוְ ,זכותֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינוְ .ויַ ֲעמֹוד לָ נו ְזכות ְפ ֵ
אשי ֵתבֹות
יֹוצ ִאים ֵמ ֶהם ֵמ ָר ֵ
יהםְ ,ו ָה ֵשמֹות ָה ְ
יהם ְו ַט ֲע ֵמ ֶ
קודֹות ֶ
ֵ
יהם ונְ
יֹות ֶ
אֹות ֵ
יהם ְו ִ
בֹות ֶ
ֵת ֵ
חֹוחים
יצים ְולְ ַהכְ ִרית כָ ל ַה ִ
ופ ָש ֵעינו ,ולְ ַז ֵמר ָע ִר ִ
וֹונֹותינו ְ
ֵ
ֹאתינו ַו ֲע
סֹופי ֵתבֹות ,לְ כַ ֵפר ַחט ֵ
ומ ֵ
ִ
דֹודה ְּב ַא ֲה ָבה ְו ַא ֲח ָוה
עורים ִעם ָ
שֹושנָ ה ָה ֶעלְ יֹונָ ה ,ולְ ַח ֵּבר ֵא ֶשת נְ ִ
סֹוב ִבים ֶאת ַה ַ
קֹוצים ַה ְ
ְו ַה ִ
ֹאתינו
לֹוח ַחט ֵ
רוח ונְ ָש ָמה לְ ַט ֲה ֵרנו ֵמ ֲעוֹונֹו ֵתינו ְולִ ְס ַ
ומ ָשם יִ ָמ ֵשְך לָ נו ֶש ָפע לְ נֶ ֶפש ַ
ְו ֵרעותִ .
מֹורים ֵאלו לְ ָפנֶ יָך ,כמֹו ֶשנֶ ֱא ַמר :גַ ם יְ יָ ֶה ֱע ִביר
ולְ כַ ֵפר ְפ ָש ֵעינו ,כְ מֹו ֶש ָסלַ ְח ָת לְ ָד ִוד ֶש ָא ָמר ִמ ְז ִ
טֹובים
ִ
קֹודם ְז ַמנֵ נוְ ,ונִ ְזכֶ ה לְ ַחיִ ים ֲארוכִ ים
אתָך ֹלא ָתמותְ .ו ַאל ִת ָק ֵחנו ֵמ ָהעֹולָ ם ַהזֶ ה ֶ
ַח ָט ְ
יח ְתנוְ .וזכות ָד ִוד ָה ֶמלֶ ְך ָעלָ יו ַה ָשלֹום ,יָ גֵ ן
אֹופן ֶשנוכַ ל לְ ַת ֵקן ֶאת ֲא ֶשר ִש ַ
תוקנִ יםְּ ,ב ָ
ומ ָ
ְ
אֹוצר ַמ ְתנָ ת ִחנָ ם
ומ ָ
שובה ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶ יָךֵ .
שובנו ֵאלָ יָך ִּב ְת ָ
ֵ
וב ֲע ֵדנו ֶש ַת ֲא ִריְך ָא ְפָך ַעד
ָעלֵ ינו ַ
אֹומ ִרים
ְ
נֹותי ֶאת ֲא ֶשר ָאחֹון ְו ִר ַח ְמ ִתי ֶאת ֲא ֶשר ֲא ַר ֵחם .וכְ ֵשם ֶש ָאנו
ָחנֵ נו כְ ִדכְ ִתיבְ :ו ַח ִ
וש ָב ָחה לָ עֹולָ ם ַה ָּבאְ .ו ַעל
ֹלהינו ִשיר ְ
לֹומר לְ ָפנֶ יְך יְ יָ ֱא ֵ
לְ ָפנֶ יָך ִש ָירה ָּבעֹולָ ם ַה ֶזה ,כָ ְך נִ ְזכֶ ה ַ
יְ ֵדי ֲא ִמ ַירת ְת ִהלִ ים ִת ְתע ֵֹורר ֲח ַב ֶצלֶ ת ַה ָשרֹוןְ ,ולָ ִשיר ְּבקֹול נָ ִעים ְּבגִ ילַ ת ְו ַרנֵ ן ,כְ בֹוד ַהלְ ָבנֹון
ֹלהינוִּ ,ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוָ ,א ֵמן ֶסלָ ה.
נִ ַתן לָ ה ,הֹוד ְו ָה ָדר ְּב ֵבית ֱא ֵ
יע לֹו :כִ י ֵאל גָ דֹול יְ יָ
תֹודה ִּב ְז ִמרֹות נָ ִר ַ
יעה לְ צור יִ ְש ֵענו :נְ ַק ְד ָמה ָפנָ יו ְּב ָ
לְ כו נְ ַרּנְ נָ ה לַ יְ יָ נָ ִר ָ
ֹלהים
ומלֶ ְך גָ דֹול ַעל כָ ל ֱא ִ
ֶ
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Après la lecture du Téhilim, on récite les passages suivants extraits du Zohar :
Extrait du Zohar Parachat Vaye’hi :

קוד ָשא ְּב ִריְך הוא יָ ִתיב ַעל כָ ְר ֵסי ְד ִדינָ א לְ ֵמ ַידן ַעלְ ָמא,
ָתא ֲח ֵזי ,כַ ד ִא ְת ַער ִדינָ א ְּב ַעלְ ָמאְ ,ד ְ
יֹומא,
טובא(נ''א מחובויְ ).ד ָהא ַההוא ָ
שובהְ ,דיֵ יתוב ֵמ ִח ָ
ָּב ֵעי ַּבר נָ ש לְ ַא ְת ָע ָרא (בדינא) ְת ָ
אריה,
יביןִ .אי ָזכֵ י ַּבר נָ ש ְדיֵ יתוב ַק ֵמי ָמ ֵ
ומ ְש ַתכְ ֵחי כֺ ּלְ הו ְּב ַא ְח ָמ ָתא ָהא כְ ִת ִ
ִפ ְת ִקין כְ ִתיבוִ ,
ָק ְר ִעין ִפ ְת ִקין ְד ֲעלֵ יה.
שובהִ .אי ָתב
יֹומא ִד ְת ָ
פורי ָ
יֹומא ְדכִ ֵ
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ַז ִמין ַק ֵמיה ְד ַּבר נָ שָ ,
ְ
לְ ָב ַתר
שובה ַּב ְעיָ א לְ ִא ְס ַתּלָ ָקא
ֵמ ֶח ְטאֹוי ַטבְ .ו ִאי לָ אַ ,פ ִקיד ַמלְ כָ א לְ ִמ ְח ַתם ִפ ְת ִקיןַ .וויְ ,ד ָהא ְת ָ
ִמּנֵ יה.
יֹומא ַּב ְת ָר ָאה ַד ֲע ֶצ ֶרת,
ימ ָתא כְ ְד ָקא יְ אותַ ,תלְ יָ ין לֵ יה ַעד ַההוא ָ
שובהְ ,ולָ א ְשלֵ ָ
ִאי ָז ֵכי ִּב ְת ָ
אריהִ ,א ְת ְק ָרעוְ .ו ִאי לָ א ָזכֵ יִ ,אינון
ימ ָתא לְ ַק ֵמי ָמ ֵ
שובה ְשלֵ ָ
ְדהוא ְת ִמינָ ָאה לֶ ָחגְ .ו ִאי ֲע ַבד ְת ָ
ופ ְת ִקין לָ א ְמ ַה ְד ָרן
ִפ ְת ִקין נָ ְפ ִקין ִמ ֵּבי ַמלְ כָ אְ ,ו ִא ְת ַמ ְס ָרן ִּבידֹוי ְד ַסנְ ִט ָיראְ ,ו ִדינָ א ִמ ְת ֲע ִבידִ ,
תו לְ ֵבי ַמלְ כָ א.
כְ ֵדין צולְ ִמין ִא ְת ֲע ָברו ִמּנִ יהְ ,ולָ א ִמ ְש ַתכְ ִחין ִע ֵמיה .כֵ ָיון ְד ִמ ְת ַע ְב ָרן ִמּנֵ יהָ ,הא ַו ַדאי
וב ַההוא לֵ ילְ יָ א ְד ַחגָ א ַּב ְת ָר ָאה,
מֹותאְ .
טופ ְס ָקא ְד ַמלְ כָ א יַ ֲעבֹר ֲעלֵ יהְ ,ויִ ְטעֹום כַ ָסא ְד ָ
ְ
ופ ְת ִקין נָ ְטלִ יןָּ ,ב ַתר ְדנַ ְטלֵ י לֹון ,צולְ ִמין ִמ ְת ַע ְב ָרןְ ,ולָ א ִמ ְש ַתכְ ִחין (נ''א ואי
ַסנְ ֵט ִירין ְז ִמינִ יןִ ,
משתכחין גריעין יעבר עלוי מרעין וכו ') ְּבהו יָ ֵדיְ .ו ִאי ִמ ְש ַתכְ ִחין ְּבהו יָ ֵדי(יעדי) ִדינָ א
ימנָ א לְ ָהא.
אֹוק ְ
יעותא ִדלְ הֹוןְ ,ו ָהא ִ
ישיןִּ ,בגְ ִר ָ
יעא ,אֹו יַ ֲעבֹר ֲעלֹוי ִדינָ א ַמ ְר ִעין ִּב ִ
גְ ִר ָ
גופאְּ .ב ֵריה ,אֹו ִאנְ ְת ֵתיה יִ ְש ַתכָ חו
ישא ִאגְ ַרעְ ,ויִ ְש ַתכַ ח ָ
וב ִס ְפ ֵרי ַק ְד ָמ ֵאי ַא ְמ ֵרי יַ ִתיר ,כַ ד ֵר ָ
ְ
יוב ָתאֲ .א ָבל ִאי ַא ֲה ַדרַ ,ט ֲע ָמא
ְוהוא יִ ְס ַתּלֵ קְ .ו ָהנִ י ִמילֵ יַ ,כד לָ א ַא ֲה ַדר כָ ל ַההוא ִז ְמנָ א ִּב ְת ְ
מֹותא יִ ְט ַעםְ ,ויִ ְת ֵסי.
ְד ָ
ישאִ .אינון ָסלְ ִקיןְ ,והוא ִא ְת ַקטֵ יםְ .ו ָהנֵ י ִמילֵ י ,כַ ד ְּב ֵריה
גופא לָ א ִא ְת ֲח ֵזיְ ,ויִ ְש ַתכַ ח ֵר ָ
ְו ִאי ָ
ימיןַ .רגְ לֹויַ ,מ ְר ִעין ָר ְד ִפין ֲעלֵ יהָ .ע ַרק
שותיהְ .ו ִאי יְ דֹוי ְפגִ ימוֲ ,ע ִב ְיד ָתא ִדידֹוי ְפגִ ִ
ְז ֵע ָירא ִּב ְר ֵ
ֹאמר ִמי יִ ֵתן ֶע ֶרבְ ,ו ַהאי כַ ד
צולְ ָמא ְו ַא ֲה ַדרָ ,ע ַרק ְו ַא ֲה ַדרֲ .עלֵ יה כְ ִתיב (דברים כח) ַּבּב ֶֹקר ת ַ
הֹורא.
יה ָראְ ,ולֵ ילְ יָ א ִא ְת ַת ַקן ִּבנְ ָ
נָ ֲה ָרא ִס ֲ
יֹומא ִמ ְס ַתּלְ ֵקי ֵמ ַעלְ ָמא,
יֹומא ִמ ְס ַתכְ לֵ י ְּבלִ ַּביְ יהו ,כְ ִאּלו ַההוא ָ
יֹומא ְו ָ
ֲא ָבל ַזכָ ֵאי ֲח ִס ֵידיְּ ,בכָ ל ָ
אריהֹוןְ ,ולָ א יִ ְצ ָט ְרכון לְ ִמּלָ ה ָא ֳח ָראַ .זכָ ָאה חולְ ֵקהֹון
ימ ָתא ַק ֵמי ָמ ֵ
יוב ָתא ְשלֵ ָ
ְו ָע ְב ִדין ְת ְ
וב ַעלְ ָמא ְד ָא ֵתי.
ְּב ַעלְ ָמא ֵדין ְ
)Extrait du Idra Zouta (Parachat Haazinou

יֹומא ְד ִר ִּבי ִש ְמעֹון ָּב ָעא לְ ִא ְס ַתּלְ ָקא ִמן ָעלְ ָמא ַו ֲה ָוה ְמ ַס ֵדר ִמּלֹויִ .א ְתכְ נָ שו
ָתאנָ א ְּב ַההוא ָ
וש ָאר ַח ְב ַרטָ אַ .ו ֲה ָוה ַמלְ יָ א
ַח ְב ַרטָ א לְ ֵבי ִר ִּבי ִש ְמעֹוןַ .ו ֲהוו ָק ֵמי ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְּב ֵריה ְו ִר ִּבי ַא ָּבא ְ
יתאָּ .בכָ ה ִר ִּבי ִש ְמעֹון ְו ָא ַמרְּ .ב ִז ְמנָ א ַא ֲח ָרא
יתא ָ .ז ִקיף ֵעינֹוי ִר ִּבי ִש ְמעֹון ַו ֲח ָמא ְד ִא ְת ְמלֵ י ֵב ָ
ֵב ָ
אֹוריכו לִ י ַעד
כַ ד ֲה ֵוינָ א ְּב ֵבי ַמ ְר ֵעיֲ ,ה ָוה ִר ִּבי ִפנְ ָחס ֶּבן יָ ִאיר ַק ָמאיְ .ו ַעד ְד ָב ִר ְירנָ א דוכְ ָתאי ִ
ומ ַעלְ ִמין לָ א ִא ְת ְפ ָסקְ .ולָ א ֲה ָוה ָעאל ַּבר נָ ש ֶאּלָ א
ַה ְש ָתאְ .וכַ ד ַת ְב נָ א ַא ְס ַחר ֶא ָשא ִמ ָק ָמאי ֵ
יתאַ .עד ַד ֲהוֹו יַ ְת ֵביָ .פ ַתח ֵעינֹוי ִר ִּבי
שותאְ .ו ַה ְש ָתא ֲח ֵמינָ א ְד ִא ְת ְפ ַסק ְו ָהא ִא ְת ְמלֵ י ֵב ָ
ִב ְר ָ
יתא .נָ ְפקו כֺ ּלְ הו ְו ִא ְש ְת ֲארו ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְּב ֵריה
ִש ְמעֹון ְו ָח ָמא ַמה ְד ָח ָמא ְו ַא ְס ַחר ֶא ָשא ְּב ֵב ָ
וש ָאר ַח ְב ַרטָ א יָ ְתבו ַא ַּב ָראיָ .א ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹון לְ ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְּב ֵריה ,פוק ֲח ֵזי ִאי
ְו ִר ִּבי ַא ָּבאְ .
יס ֵדר ִמּלֹוי ְויֵ ִתיב לְ גַ ָּבאי ַזכָ ָאה חולָ ֵקיה.
ימא לֵ יה ִד ַ
ָהכָ א ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ְד ֲאנָ א ְמ ָע ַר ְבנָ א לֵ יהִ .א ָ
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ָקם ִר ִּבי ִש ְמעֹון ְויָ ִתיב ְו ַחטִ יְך ְו ַח ֵדיָ .א ַמר ָאן ִאּנון ַח ְב ַרטָ אָ .קם ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְו ָא ִעיל לֹון ְויַ ְתבו
לֹותא ַו ֲה ָוה ַח ֵדי ְו ָא ַמרִ .אּנון ַח ְב ַרטָ א ְד ִא ְש ְתכָ חו ְב ֵבי
ומ ַצּלֵ י ְצ ָ
ָק ֵמיהָ .ז ִקיף יְ דֹוי ִר ִּבי ִש ְמעֹון ְ
הודה ְו ִר ִּבי
ִא ָד ָרא יִ ְז ַד ְמנון ָהכָ א .נָ ְפקו כֺ ּלְ הו ְו ִא ְש ְת ֲארו ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְּב ֵריה ְו ִר ִּבי ַא ָּבא ְו ִר ִּבי יְ ָ
יֹוסי ְו ִר ִּבי ִחטָ יאַ .א ְד ָהכִ י ָעאל ִר ִּבי יִ ְצ ָחקָ .א ַמר לֵ יה ִר ִּבי ִש ְמעֹון כַ ָמה יֵ אֹות חולָ ָקְך כַ ָמה
ֵ
יֹומא .יָ ִתיב ִר ִּבי ַא ָּבא ָּב ַתר כִ ְתפֹוי ְו ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ָק ֵמיה.
תֹוס ָפא לָ ְך ְּב ָהאי ָ
ֵחידו ָב ֵעי לְ ִא ְ
סופא
יעל ְּבלָ א כִ ָ
עותא הואַ .ו ֲאנָ א ָב ֵעינָ א לְ ֵמ ָ
ָא ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹון ָהא ַה ְש ָתא ַש ְע ָתא ִד ְר ָ
ישין ְדלָ א גָ לְ יָ אן ַעד ַה ְש ָתאָּ ,ב ֵעינָ א לְ גַ ּלָ ָאה ַק ֵמי ְשכִ ינְ ָתא,
לְ ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתיְ .ו ָהא ִמּלִ ין ַק ִד ִ
יעל ְּבהו
יעותא ִא ְס ָתלַ ְקנָ א ֵמ ָעלְ ָמאְ .ו ַעד כְ ַען ְט ִמ ִירן ֲהוֹו ְּבלִ ָּב ִאי ,לְ ֵמ ַ
ימרון ְד ָהא ִּבגְ ִר ָ
ְדלָ א יֵ ְ
וש ַאר ַח ְב ַרטָ יא
לְ ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתיְ .וכַ ְך ַא ְס ַד ְרנָ א לְ כוִ ,ר ִּבי ַא ָּבא יִ ְכתֹובְ ,ו ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְּב ִרי יִ לְ ֵעיְ ,
יְ ַר ֲחשון ְּבלִ ַּביְ יהוָ .קם ִר ִּבי ַא ָּבא ִמ ָּב ַתר כַ ְתפֹויְ .ויָ ִתיב ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְּב ֵריה ַק ֵמיהָ ,א ַמר לֵ יה קום
ְּב ִריְ ,ד ָהא ַא ֲח ָרא יְ ִתיב ְּב ַההוא ֲא ָתרָ ,קם ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר.
דומהֹ .לא
ָ
יֹור ֵדי
ִא ְת ֲע ָחף ִר ִּבי ִש ְמעֹוןְ ,ויָ ִתיבָ .פ ַתח ְו ָא ַמר ֹלא ַה ֵמ ִתים יְ ַהלְ לו יָ ה ְוֹלא כָ ל ְ
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ַחי ִא ְק ֵרי,
ַה ֵמ ִתים יְ ַהלְ לו יָ הָ ,הכִ י הוא ַו ַדאיִ ,איּנון ְד ִא ְקרון ֵמ ִתיםְ ,ד ָהא ְ
סֹופיה ִד ְק ָרא כְ ִתיב,
ארי ֵּבין ִאיּנון ְד ִא ְקרון ַחטִ יםְ ,ולָ א ִעם ִאיּנון ְד ִא ְקרון ֵמ ִתיםְ .ו ֵ
ְוהוא ָש ֵ
יהּנָ ם יִ ְש ַת ֲארוןָ .שאנֵ י ִאיּנון ְד ִא ְקרון
דומהַּ ,בגֵ ִ
דומהְ ,וכָ ל ִאיּנון ְדנַ ְח ִתין לְ ָ
ָ
יֹור ֵדי
ְוֹלא כָ ל ְ
יק ֵריהֹוןָ .א ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹון ,כַ ָמה ַשנְ יָ א ַש ֲע ָתא ָדא
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ָּב ֵעי ִּב ָ
ְ
ַחטִ יםְ ,ד ָהא
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ֵהיכִ י
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ְור ִתיכֹויְ .ו ַה ְש ָתאָ ,הא ְ
ֵמ ִא ָד ָראִ .ד ְב ִא ָד ָרא ִא ְז ְד ַמן ְ
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ָּב ֵעי
יקטָ יא ִד ְבגִ נְ ָתא ְד ֵע ֶדןַ ,מה ְדלָ א ִא ְע ָרעו ְּב ִא ָד ָראְ .ו ְ
ְ ,ו ָא ֵתי ִעם ִאיּנון ַצ ִד ַ
ומ ְפלַ ח
יק ָרא ִדילֵ יהְ ,כ ָמה ִדכְ ִתיב ִּב ָיר ְב ָעםְ ,ד ֲה ָוה ְמ ַק ֵטר ַ
יקטָ יא יַ ִתיר ִמ ָ
יק ֵריהֹון ְד ַצ ִד ַ
ִּב ָ
יאה,
אֹושיט יְ ֵדיה לָ ֳק ְבלֵ י ְד ִעדֹו נְ ִב ָ
אֹוריְך לֵ יהְ .וכֵ ָיון ְד ִ
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ִ
בֹודה ָז ָרהְ ,ו ְ
לְ ֲע ָ
בֹודה ָז ָרה לָ א כְ ִתיבֶ ,אּלָ א ַעל
יבש יָ דֹו ְוגֹו'ְ .ו ַעל ְד ָפלַ ח לְ ֲע ָ
יּבש יְ ֵדיהִ ,דכְ ִתיב ַ ,ו ִת ַ
ִא ְתיְ ַ
יק ָרא ִדילָ ןְ ,וכֺ ּלְ הו ָא ָתאן
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ָּב ֵעי ִּב ָ
ְ
יאהְ .ו ַה ְש ָתא
אֹושיט יְ ֵדיה לְ ִעדֹו נְ ִב ָ
ְד ִ
ִע ֵמיה.
יט ִריןְ ,מנַ ֲה ִרין כָ ל ַחד ְו ַחד
יפן ְּב ִע ְ
יקי גְ לִ ָ
ָא ַמרָ ,הא ַרב ַה ְמנונָ א ָס ָבא ָהכָ אְ ,ו ַס ֲח ָרנֵ יה ע' ַצ ִד ֵ
ותאִ ,אּלֵ ין
ימיןְ .והוא ָא ֵתי לְ ִמ ְש ַמע ְּב ֶח ְד ָו ָ
ימא ְדכָ ל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
יה ָרא ְד ִז ָיוא ְד ַע ִת ָ
ִמ ִז ֲ
ימא ַ .עד ְד ֲה ָוה יָ ִתיבָ ,א ַמרָ ,הא ִר ִּבי ִפנְ ָחס ֶּבן יָ ִאיר ָהכָ אַ ,א ְת ִקינו דוכְ ֵתיה,
ִמּלִ ין ַד ֲאנָ א ֵא ָ
יתאְ .ו ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְו ִר ִּבי ַא ָּבאִ ,א ְש ָת ֲארו
ִא ְז ַד ֲע ָזעו ַח ְב ַריָ יא ַד ֲהוֹו ַת ָמןְ ,ו ָקמו ְויָ ְתבו ְּב ִשיפולֵ י ֵּב ָ
ַק ֵמיה( נ''א עמיה ) ְד ַר ִּבי ִש ְמעֹוןָ .א ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹוןְּ ,ב ִא ָד ָרא ִא ְש ֵתכַ ְחנָ א ְדכָ ל ַח ְב ַריָ יא ֲהוֹו
יתין לְ ִמּלולִ יִ ,עּלָ ִאין ְו ַת ָת ִאין.
חֹודאיְ ,וכֺ ּלְ הו ַציְ ִ
ימא ֲאנָ א ִּבלְ ָ
ַא ְמ ֵריַ ,ו ֲאנָ א ִע ְמהֹוןַ .ה ְש ָתא ֵא ָ
יֹומא ֵדין.
ַזכָ ָאה חולָ ִקי ָ
יֹומין ְד ִא ְת ְק ַח ְרנָ א
שוקתֹו .כָ ל ִ
דֹודי ְו ָעלַ י ְת ָ
ָפ ַתח ִר ִּבי ִש ְמעֹון ְו ָא ַמר (,שיר השירים ז) ֲאנִ י לְ ִ
ובגִ ין כָ ְך ַה ְש ָתא ְו ָעלַ י
קוד ָשא ְּב ִריְך הואְ ,
ְּב ַהאי ָעלְ ָמאְּ ,ב ַחד ְק ִט ָירא ִא ְת ְק ַח ְרנָ א ֵּביה ְּב ְ
וש ָב ָחא
ימיןְ ,
ישא ִדילֵ יהָ ,אתו לְ ִמ ְש ַמע ְּב ֶח ְד ָוהִ ,מּלִ ין ְס ִת ִ
יע ָתא ַק ִד ָ
שוקתֹוְ .דהוא ְוכָ ל ִס ָ
ְת ָ
ימיןָ ,פ ִריש ְו ִא ְת ְפ ַרש ִמכֹּלָ אְ ,ולָ א ָפ ִרישְ ,ד ָהא כֹּלָ א ֵּביה
ישאְ ,ס ִתי ָמא ְדכָ ל ְס ִת ִ
יקא ַק ִד ָ
ְד ַע ִת ָ
ימין,
ימא ְדכָ ל ְס ִת ִ
יקיןְ ,ס ִת ָ
יקא ְדכָ ל ַע ִת ִ
ִמ ְת ְד ַבקְ ,והוא ִמ ְת ְד ַבק ְּבכֹּלָ א הוא כֹּלָ א ַ .ע ִת ָ
יח .כַ ד
ימא כֹּלָ אְ .ולָ א ִא ְת ְת ַקןְּ ,בגִ ין ְדלָ א ְשכִ ַ
ִא ְת ְת ַקן ְולָ א ִא ְת ְת ַקןִ .א ְת ְת ַקןְּ ,בגִ ין לְ ַקטְ ָ
הֹורין ִמּנֵ יהִ ,מ ְתנַ ֲה ִרין
הֹוריןְ ,דלַ ֲה ִטין ִמּנֵ יהִ ,מ ִתקונֹויְ .ו ִאיּנון נְ ִ
ִא ְת ְת ַקןַ ,א ִפיק ט' נְ ִ
הֹורין
בוצינָ א ְד ִא ְת ַפ ְש ִטין (דמתפשטין) ִמּנֵ יה נְ ִ
יבר .כְ ִ
ומ ְת ַפ ְש ִטין לְ כָ ל ִע ָ
ומ ְתלַ ֲה ִטיןְ ,ו ָא ְזלִ ין ִ
ִ
ּבוצינָ א
ִ
יח ֶאּלָ א
הֹורין ְד ִמ ְת ַפ ְש ִטין ,כַ ד יִ ְק ְרבון לְ ִמנְ ַדע לֹון ,לָ א ְשכִ ַ
יברְ .ו ִאיּנון נְ ִ
לְ כָ ל ִע ָ
יח
ימיןְ .ולָ א ְשכִ ַ
ימא ְד ָכל ְס ִת ִ
ּבוצינָ א ִעּלָ ָאהְ ,ס ִת ָ
ישא (,הוא) ִ
יקא ַק ִד ָ
ִּבלְ חֹודֹוי .כַ ְך הוא ַע ִת ָ
ובגִ ין כָ ְך כֹּלָ א
ישאְ .
וט ִמ ָירןְ .ו ִאיּנון ִא ְקרון ְש ָמא ַק ִד ָ
הֹורין ְד ִמ ְת ָפ ְש ָטןְ ,ד ִמ ְתגַ ּלְ יָ יןְ ,
ַּבר ִאיּנון נְ ִ
ישא ִא ְתגְ לֵ י
יקא ַק ִד ָ
ומה ְד ַא ְמ ֵרי ַח ְב ָרנָ א ְּב ִס ְפ ֵרי ַק ְד ָמ ֵאיְ ,ד ִאיּנון ַד ְרגִ ין ְד ִא ְת ְּב ִריאוְ ,ו ַע ִת ָ
ַחד ַ .
ישא .לָ או ַה ְש ָתא ִע ָידנָ א לְ ָהנֵ י ִמּלִ ין
יקא ַק ִד ָ
ְּבהוְּ ,בכָ ל ַחד ְו ַחדִ .משום ְד ִאיּנון ִתקונִ ין ְד ַע ִת ָ
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ישאַ .ו ֲח ֵמינָ א ַמה ְדלָ א יְ ַד ְענָ א ָה ִכיְ ,ו ַעד ַה ְש ָתא ַא ְס ִתים ְּבלִ ָּב ִאי
ְד ָהא ֲא ֵמינָ א לֹון ְּב ִא ָד ָרא ַק ִד ָ
ישאְ ,וכָ ל ָהנֵ י ַזכָ ֵאי ְקשֹוט ְד ָאתו
חֹודאי ַא ְס ִה ְידנָ א ַק ֵמי ַמלְ כָ א ַק ִד ָ
ִמּלָ הְ .ו ַה ְש ָתא ֲאנָ א ִּבלְ ָ
לְ ִמ ְש ַמע ִמּלִ ין ִאּלֵ ין.
טומא .קולְ ְט ָרא ְד ִק ְטפֹויִ ,א ְת ְפ ָשט ְו ִא ְתנְ ִהיר,
ירותא ְו ִס ָ
ישא ִח ָו ָורא ,לָ או ֵּביה ִש ָ
גולְ גַ לְ ָתא ְד ֵר ָ
סופין לְ ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתיֵ .מ ַהאי קולְ ְט ָרא ְד ִק ְט ָפא,
יקטָ יא ד' ְמ ָאה ָעלְ ִמין ְדכִ ִ
ומּנֵ יה יַ ְרתון ַצ ִד ַ
ִ
יֹומא ,לְ ַההוא ְז ֵעיר ַאנְ ִפין ,לַ ֲא ָתר ְד ִא ְת ְק ֵרי ָש ַמיִ ם,
ְד ִהיא גולְ גַ לְ ָתא ִח ָו ָורא ,נָ ִטיף ַטּלָ א כָ ל ָ
ֹלהים ִמ ַחל
יתטָ יא לַ ֲא ַחטָ יא לְ ִז ְמנָ א ְד ָא ֵתיִ .ד ְכ ִתיב (,בראשית כז) ְויִ ֶתן לְ ָך ָה ֱא ִ
וביה ְז ִמינִ ין ֵמ ַ
ֵ
פוחין,
פוחיןְ .וכָ ל ֲח ַקל ַת ִ
ומ ַההוא ְז ֵעיר ַא ִפין ,נָ ִטיף לַ ֲח ַקל ַת ִ
ישיהֵ ,
ַה ָש ַמיִ םְ .ו ִא ְת ַמּלְ יָ יא ֵר ֵ
ימ ָאהְּ ,ב ַההוא
ישא ָט ִמיר ְוגָ נִ יזְ .ו ָחכְ ְמ ָתא ִעּלָ ָאה ְס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
נְ ִה ִירין ֵמ ַההוא ַטּלָ א ַ .האי ַע ִת ָ
ישא ִּבלְ חֹודֹויְּ ,בגִ ין ְד ִאיהו
יקא ,לָ א ִא ְתגַ לְ יָ יא ֶאּלָ א ֵר ָ
גולְ גַ לְ ָתא ִמ ְש ְתכַ חַ ,ו ַדאי ְּב ַהאי ַע ִת ָ
מֹוחא
ָ
מֹוחא ִעּלָ ָאה.
ָ
ישאֵּ ,ביה ָס ִתיםְ ,ו ִא ְק ֵרי
יהי ֵר ָ
ישאָ .חכְ ְמ ָתא ִעּלָ ָאהְ ,ד ִא ִ
ישא לְ כָ ל ֵר ָ
ֵר ָ
מֹוחא ְד ָשכִ יְך ְו ָש ִקיטְ .ולֵ ית ְדיֵ ַדע לֵ יהַּ ,בר ִאיהו .
ימאָ .
ְס ִת ָ
ימ ָאה,
ישא ֲח ָדאָ ,חכְ ְמ ָתא ְס ִת ָ
ישין ִא ְתגַ ּלְ ָפןָ ,דא ,לְ גֹו ִמן ָדאְ .ו ָדא ,לְ ֵעיּלָ א ִמן ָדאֵ .ר ָ
ְתלַ ת ֵר ִ
ישיהִ ,ד ְש ַאר
ישא לְ כָ ל (רישי) ֵר ֵ
ימ ָאהֵ ,ר ָ
ְד ִא ְתכַ ְסיָ יאְ ,ולָ או ִמ ְת ַפ ְת ָחאְ .ו ָחכְ ְמ ָתא ָדא ְס ִת ָ
ישא
ישא ֵ ,ר ָ
ישא ְדכָ ל ֵר ָ
ימיןֵ .ר ָ
ימא ְדכָ ל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ישא ִעּלָ ָאהַ ,ע ִת ָ
ָחכְ מֹות ֵ .ר ָ
ישא ָדאְ ,דלָ א ִא ְת ְד ַבק (לא) ְּב ָחכְ ְמ ָתא,
ישאְ .וֹלא יָ ַדעְ ,ולָ א ִא ְתיְ ַדעַ ,מה ַד ֲה ֵוי ְּב ֵר ָ
ְדלָ או ֵר ָ
קֹומָך (.יחזקאל א) ְו ַה ַחטֹות
ְולָ א ְּבסוכְ לְ ָתנוְ .ו ַעל ַהאי ִא ְק ֵרי (,במדבר כד) ְּב ַרח לְ ָך ֶאל ְמ ֶ
ישא ִא ְק ֵרי ַאיִ ןְ .ד ֵביה ַתלְ יָ יא ַאיִ ןְ .וכָ ל ִאיּנון ַׂש ְע ֵריְ ,וכָ ל
יקא ַק ִד ָ
ובגִ ין כַ ְך ַע ִת ָ
ָרצֹוא ָושֹוב ְ .
יעין (,ס''א יתבין) ְּב ִשקולָ אְ .ולָ א
ימ ָאה נָ ְפ ִקין (.תליין) ְוכֺ ּלְ הו ְש ִע ִ
מֹוחא ְס ִת ָ
ימיןִ ,מ ָ
ִאיּנון נִ ִ
ישא ְּב ַחד ֲה ֵוי .כֹּלָ א ְּב ֵחידוְ ,ולָ א ַשנְ יָ א
יקא ַק ִד ָ
ִא ְת ֲח ֵזי ְק ָדלָ א .כֹּלָ א הואְּ ,בגִ ין ְד ַהאי ַע ִת ָ
ימ ָאה ְד ֵביה,
ֵמ ַר ֲח ֵמי לְ ָעלְ ִמיןִּ .ב ְתלַ ת ֲע ַׂשר ְמכִ ילָ ן ְד ַר ֲח ִמין ִא ְש ְתכַ חְּ .בגִ ין ְד ַהאי ָח ְכ ְמ ָתא ְס ִת ָ
ִמ ְת ְפ ַרש ְתלַ ת ִז ְמנִ ין לְ ַא ְר ַּבע ַא ְר ַּבעְ .והוא ַע ִתי ָקא ,כָ לִ יל לֹוןְ ,ו ָשלִ יט (לון) ַעל כֹּלָ אַ .חד
יקטָ יא לְ ָעלְ ָמא
מֹוחא ,הוא ָא ְר ָחא ִדנְ ִה ִירין ֵּביה ַצ ִד ַ
גותא ְד ַׂש ְע ֵרי ְדנַ ְפ ֵקי ִמ ָ
ָא ְר ָחא ְדנָ ִהיר ְּב ַפלְ ָ
יקים כְ אֹור נֹוגַ ה ְוגֹו'ְ .ו ַעל ָדא כְ ִתיב (,ישעיה נח) ָאז
ְד ָא ֵתיִ ,דכְ ִתיב (משלי ד) ְוא ַֹרח ַצ ִד ִ
יקא
ומ ַהאי ָא ְר ָחא ִמ ְתנַ ֲה ִרין כָ ל ְש ַאר ָא ְר ִחיןְ ,ד ַתלְ יָ ין ִּב ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןַ .האי ַע ִת ָ
ִת ְת ַעּנַ ג ַעל יְ יָ 'ֵ .
ָס ָבא ְד ָס ִבין ,כִ ְת ָרא ִעּלָ ָאה ,לְ ֵעיּלָ אְ .ד ִמ ְת ַע ְח ִרין ֵּביה כָ ל ִע ְט ִריןְ ,ו ִכ ְת ִריןִ ,מ ְתנַ ֲה ִריןְ .וכָ ל
ּבוצינָ א ִעּלָ ָאהְ ,ט ִמ ָירא ְדלָ א
ִ
ּבֹוצינִ ין ִמּנֵ יה ִמ ְתלַ ֲה ִטין (ומתנהרן) ְ .והוא ,הוא
ִ
ְש ַאר
ישין,
יקא ִא ְש ְתכַ ח ִּב ְתלַ ת ֵר ִ
ִא ְתיְ ַדע (.וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין ומתנהרין( ַהאי ַע ִת ָ
יקא
ובגִ ין ְד ַע ִת ָ
ישא ִעּלָ ָאה ,לְ ֵעיּלָ א לְ ֵעיּלָ אְ .
ישאְ .ו ַההוא (נ''א והוא) ֵר ָ
וכְ לִ ילָ ן ְּב ַחד ֵר ָ
ּבוצינִ ין ְדנַ ֲה ִרין ִמּנֵ יה ,כְ לִ ילָ ן ִּב ְתלַ ת .עֹוד,
ִ
ישא ִא ְת ְר ִשים ִּב ְתלַ ת ,אוף ָהכִ י כָ ל ְש ַאר
ַק ִד ָ
ישא ְדכָ ל
יקא ִּב ְת ֵרין .הוא כִ ְת ָרא ִעּלָ ָאה ְדכָ ל ִעּלָ ִאיןֵ ,ר ָ
יקא ִא ְת ְר ִשים ִּב ְת ֵרין .כְ לָ לָ א ְד ַע ִת ָ
ַע ִת ָ
ימין ִּב ְת ֵרין .עֹוד
ּבוצינִ יןְ ,ס ִת ִ
ישיְ .ו ַההוא ַד ֲה ֵוי לְ ֵעיּלָ א ִמן ָדאְ ,דלָ א ִא ְתיְ ַדע .כַ ְך כָ ל ְש ַאר ִ
ֵר ֵ
ּבוצינִ ין,
ישא ִא ְת ְר ִשים ְו ַא ְס ִתים ְּב ַחדְ ,והוא ַחדְ ,וכֹּלָ א הוא ַחדַ .כְך כָ ל ְש ַאר ִ
יקא ַק ִד ָ
ַע ִת ָ
ומ ְת ַה ְד ִרין ְּב ַחדְ ,ו ִאיּנון ַחד.
ִמ ְת ַק ְד ִשיןִ ,מ ְת ַק ְש ִריןִ ,
ישא ִעּלָ ָאה ָדא ָס ִתים לְ ֵעיּלָ אְ ,דלָ א
ישאָ ,רצֹון ִא ְק ֵריְ ,ד ָהא ֵר ָ
יקא ַק ִד ָ
ִמ ְצ ָחא ְד ִא ְתגְ לֵ י ְּב ַע ִת ָ
ובגִ ין ְד ִאיהו (נ''א
ימא ,יָ ָאהְ ,ד ִא ְתכְ לִ יל ְּב ִמ ְצ ָחאְ .
טורנָ א ְּב ִס ָ
ְ
ִא ְתיְ ַדע ָפ ִשיט ַחד
יטא (ס''א אתגליף בפסיטא) ,
בוס ָ
דההוא) ַר ֲע ָוא ְדכָ ל ַר ֲע ִויןִ ,א ְת ְת ַקן ְּב ִמ ְצ ָחאְ ,ו ִא ְתגַ לְ יָ יא ְּב ִ
ַהאי ִמ ְצ ָחא ִא ְק ֵרי ָרצֹוןְ .וכַ ד ָרצֹון ָדא ִא ְתגַ לְ יָ יאַ ,ר ֲע ָוא ְד ַר ֲע ִוין ִא ְש ְתכַ ח ְּבכֺ ּלְ הו ָעלְ ִמיןְ ,וכָ ל
ומ ְתנַ ֲה ִרין ַאנְ פֹוי ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןְ ,וכֹּלָ א ְּב ַר ֲח ֵמי ִא ְש ְתכַ חְ ,וכָ ל
לֹותין ִדלְ ַת ָתא ִמ ְת ַק ְּבלִ יןִ ,
ְצ ִ
לֹותא ְד ִמנְ ָחהְ ,דהוא ִע ָידן ְדכָ ל ִדינִ ין
ִדינִ ין ִא ְת ַט ְמ ָרן ְו ִא ְתכַ ְפיָ יןְּ .ב ַש ְּב ָתא ְּב ַש ֲע ָתא ִד ְצ ָ
ובגִ ין
ִמ ְת ָע ִריןִ ,א ְתגַ לְ יָ יא ַהאי ִמ ְצ ָחאְ ,ו ִא ְתכַ ְפיָ ין כָ ל ִדינִ יןְ ,ו ִא ְש ְתכָ חו ַר ֲח ִמין ְּבכֺ ּלְ הו ָעלְ ִמיןְ .
יהּנָ ם ִא ְש ְת ַקע (ס''א
כָ ְך ִא ְש ְתכַ ח ַש ָּבת ְּבלָ א ִדינָ א ,לָ א לְ ֵעיּלָ א ְולָ א לְ ַת ָתאַ .ו ֲא ִפיּלו ֶא ָשא ְדגֵ ִ
וב ֵעי ַּבר נָ ש
תֹוסף נִ ְש ְמ ָתא ְד ֵחדו ְּב ַש ְּב ָתאָ .
יבטָ אְ .ו ַעל ָדא ִא ַ
יחין ַחטָ ַ
אשתכך) ְּב ַא ְת ֵריהְ ,ונַ יְ ִ
נותאֵּ ,ביה
ימ ָ
נותאְ ,וכָ ל כְ לָ לָ א ִד ְמ ֵה ְ
ימ ָ
עוד ֵתי ְד ַש ְּב ָתאְ ,ד ָהא כָ ל ְמ ֵה ְ
לְ ֶמ ְח ֵדי ִּב ְתלַ ת ְס ָ
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חדי ְּבהו.
נותא ,ולְ ֵמ ֵ
ימ ָ
עוד ֵתי ִד ְמ ֵה ְ
יכל ְתלַ ת ְס ָ
תֹורא ,ולְ ֵמ ַ
וב ֵעי ַּבר נָ ש לְ ַס ְד ָרא ָפ ָ
ִא ְש ְתכַ חָ ,
יֹומאי לָ א ָּב ִטילְ נָ א ִאּלֵ ין ג'
ָא ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹוןַ ,א ְס ַה ְדנָ א ָעלַ י לְ כָ ל ִאּלֵ ין ְד ָהכָ אְ ,ד ָהא ִמן ָ
יֹומי ַא ֲח ִרינֵ י לָ א
יתא ְּב ַש ְּב ָתאַ .ו ֲא ִפיּלו ְּב ֵ
וב גִ ינֵ יהֹון לָ א ִא ְצ ְט ִריכְ נָ א לְ ַת ֲענִ ָ
עוד ֵתיְ ,
ְס ָ
עוד ָתא
ימ ָתאַ .חדְ ,ס ָ
נותא ְשלֵ ָ
ימ ָ
ִא ְצ ְט ִריכְ נָ א ,כָ ל ֶשכֵ ן ְּב ַש ְּב ָתאְ .ד ַמאן ְד ָזכֵ י ְּבהוָ ,זכֵ י לִ ְמ ֵה ְ
ימא
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
עוד ָתא ְד ַע ִת ָ
ישאְ .ו ַחדְ ,ס ָ
עוד ָתא ְד ַמלְ כָ א ַק ִד ָ
יתאְ .ו ַחדְ ,ס ָ
ְד ַמ ְטרֹונִ ָ
וב ַההוא ָעלְ ָמא יִ ְזכֵ י ְּבהו לְ ִאּלֵ יןַ .האי ָרצֹון כַ ד ִא ְתגַ לְ יָ יא ,כָ ל ִדינִ ין ִא ְתכַ ְפיָ ין
ימיןְ .
ְדכָ ל ְס ִת ִ
ישא ִא ְת ְת ַקן ְּב ִתקונָ א ַחד ,כְ לָ לָ א ְדכָ ל ִתקונִ יןְ .ו ִהיא
יקא ַק ִד ָ
ִמשולְ ְשלֵ יהֹוןִ .תקונָ א ְד ַע ִת ָ
מֹוחא
ָ
ימאְ .והוא
ימ ָאה .כְ לָ לָ א ְדכָ ל ְש ָארְ ,ו ַהאי ִא ְק ֵרי ֵע ֶדן ִעּלָ ָאה ְס ִת ָ
ָחכְ ָמה ִעּלָ ָאהְ ,ס ִת ָ
ומ ַהאי ֵע ֶדן
יברִ ,מּנֵ יה ִא ְת ְפ ַשט ֵע ֶדן ַא ֲח ָראֵ .
מֹוחא ִא ְת ְפ ַשט לְ כָ ל ִע ָ
ָ
ישאְ .ו ַהאי
יקא ַק ִד ָ
ְד ַע ִת ָ
טורנָ א (ס''א
יקא ְדלָ א ִא ְתיְ ַדע ,כַ ד ָפ ִשיט ַחד ְ
ישא ְד ַע ִת ָ
ימא ִד ְב ֵר ָ
ישא ְס ִת ָ
ִא ְתגְ לַ ףְ .ו ַההוא ֵר ָ
מֹוחא (נ''א מצחא) ְ ,ו ִא ְתגְ לַ ףְ ,ו ִא ְתנְ ִהיר
ָ
גוונא) ְ ,ד ֲה ָוה ִמ ְת ַת ָקן לְ ִא ְתנַ ֲה ָראָּ ,ב ַטש ְּב ַהאי
הֹורא,
יטא ָדאְּ ,ב ַהאי ִמ ְצ ָחאְ .ו ִא ְת ְר ִשים ֵּביה ַחד נְ ָ
בֹוס ָ
ְּבכַ ָמה נְ ִה ִיריןְ ,ו ַא ִפיק ְו ַא ְר ִשים כְ ִ
יקנָ א,
יקנָ אַ ,עד ַההוא ֲא ָתר ְד ִמ ְתיַ ְש ָבא ְּב ִד ְ
ְד ִא ְק ֵרי ָרצֹוןְ .ו ַהאי ָרצֹון ִא ְת ְפ ַשט לְ ַת ָתא ְּב ִד ְ
ארי ְד ִדינָ א
וב ַהאי ָרצֹון כַ ד ִא ְתגַ לְ יָ יאִ ,מ ְס ַתכְ לִ ין ָמ ֵ
נֹוצר ֶח ֶסדְ .
ְו ִא ְק ֵרי ֶח ֶסד ִעּלָ ָאהְ .ו ָדא ִאיהו ֵ
ומ ְתכַ ְפיָ ין.
ִ
ישאְ ,ת ֵרין ְּב ַחד ְש ִקילָ ןְ .ד ַא ְשגְ ִחין ָת ִד ָיראְ ,ולָ א נָ ִאים.
יקא ַק ִד ָ
ישא ְד ַע ִת ָ
ֵעינֹוי ְד ֵר ָ
ישאְּ ,בגִ ין כַ ְך לָ א ִאית
שֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל ,יִ ְׂש ָר ֵאל ַק ִד ָ
ֵ
ישן
ִדכְ ִתיב (,תהלים קכא) ֹלא יָ נום ְוֹלא יִ ָ
מֹוחא ִא ְתגְ לִ יף ְונָ ִהר ִּב ְתלַ ת ִח ָו ִורין ְד ֵעילָ א (נ''א
ָ
סותא ַ .ההוא
לֵ יה גְ ִבינִ ין ַעל ֵעינָ אְ ,ולָ א כְ ָ
רֹוחצֹות
דעינא) ְּ ,ב ִח ָו ָורא ֲח ָדא ִמ ְס ַת ְחיָ ין ַעיְ נִ ין ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןִ ,דכְ ִתיב (,שיר השירים ה) ֲ
ּבֹוצינִ ין .
וש ַאר ִח ָו ִורין ִא ְס ַת ְחיָ ין ְונַ ֲה ִרין לִ ְש ַאר ִ
ֶּב ָחלָ בְ .דהוא (נ''א בההוא) ִח ָו ָורא ַק ְד ָמ ָאהְ .
מֹוחא לָ ִהיט
ָ
ובגִ ין ְד ַהאי
יעא ְדכָ ל ִּב ְר ָכאן ִמּנֵ יה ִא ְש ְתכָ חוְ .
יעא ְד ִב ְרכָ ָתא ,נְ ִב ָ
מֹוחא ִא ְק ֵרי נְ ִב ָ
ָ
בֹורְךְ ,ד ָהא
ְּבג' ִח ָו ִורין ְד ֵעינָ אְּ ,ב ֵעינָ א ָתלָ א ֵּביה ִּב ְרכָ ָתאִ ,דכְ ִתיב (,משלי כב) טֹוב ַעיִ ן הוא יְ ָ
מֹוחא ַתלְ יָ ין ִח ָוורו ְד ֵעינָ אַ .האי ֵעינָ א כַ ד ַא ְשגַ ח ִּב ְז ֵעיר ַאנְ ִפין (,עלמין( )ס''א אתנהרן
ְּב ָ
אנפין כלהו בחדו) ַאנְ ַה ָרן כֺ ּלְ הו ְּב ֵחדוֵ .עינָ א ָדא ,הוא כֹּלָ א יְ ִמינָ א ,לֵ ית ֵּביה ְׂש ָמאלָ א.
יפנָ אְ ,ד ָהא י'
יעותא ְד ִס ְפ ָרא אֹולִ ְ
ָ
וׂש ָמאלָ אְ ,ת ֵריִּ ,ב ְת ֵרי גַ ְוונִ ין ִּ .ב ְצנִ
ַעיְ ינִ ין ְד ַת ָתא ,יְ ִמינָ א ְ
יקא ַתלְ יָ ין.
ִעּלָ ָאה ,י' ַת ָת ָאה .ה' ִעּלָ ָאה ,ה' ַת ָת ָאה .ו' ִעּלָ ָאה ,ו' ַת ָת ָאה .כָ ל ִאּלֵ ין ִעּלָ ִאיןְּ ,ב ַע ִת ָ
ישא ַתלְ יָ יןְ .ד ָהא
יקא ַק ִד ָ
וב ַע ִת ָ
ַת ָת ִאיןִּ ,ב ְז ֵעיר ַאנְ ִפין ִאיּנון .לָ או ַתלְ יָ יןֶ ,אּלָ א ִאיּנון ַמ ָמשְ .
יקאְּ .בגִ ין
יקא ִא ְתכַ ְסיָ יא ִמכֹּלָ אְ ,ולָ א ִא ְש ְתכַ חֲ .א ָבל ִאּלֵ ין ַא ְת ָוון ְד ַתלְ יָ ין ְּב ַע ִת ָ
ְש ָמא ְד ַע ִת ָ
ישא ָס ִתים
ובגִ ין כַ ְךְ ,ש ָמא ַק ִד ָ
ְדיִ ְת ַקטְ ימון ִאיּנון ִדלְ ַת ָתאְ .ד ִאי לָ או ָהכִ י לָ א יִ ְת ַקטְ ימוןְ .
ימא ְדכֹּלָ אְ .ו ַההוא (אתגלייא בגיניה
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ְוגַ לְ יָ יאַ .ההוא ְד ָס ִתים לָ ֳק ְבלֵ יה ְד ַע ִת ָ
ובגִ ין כַ ְך ,כָ ל
דתלייא( )ס''א דאתגלי בגיניה דההוא דאתגלייא( )דתלייא ) ִּב ְז ֵעיר ַא ִפיןְ .
ימן ְד ַתלְ יָ ין( בעתיקא קדישא .תליין ,אמאי
ִּב ְרכָ אן ַּב ְעיָ ין ָס ִתים ְוגַ לְ יָ יאִ .אּלֵ ין ַא ְת ָוון ְס ִת ָ
תליין (תליא) י' לקיימא י' דלתתא (ס''א ודאי בגולגלתא במצחא בעיינין תליא י' (ס''א
אמאי) אמא תליא לקיימא לי' דלתתא)
וב ַהאי
רוחא ְד ַחטֵ י לִ ְז ֵעיר ַא ִפיןְ .
נוק ָּבא ְד ַפ ְר ַד ְש ָקא ְד ֵביה ,נָ ִשיב ָ
חֹוט ָמאְּ ,ב ְ
ָ
חֹוט ָמאְּ ,ב ַהאי
ָ
רוחא נָ ִפיק
ָ
ימא ה' ַא ֲח ָרא ִדלְ ַת ָתאְ .ו ָדא
נוק ָּבא ְד ַפ ְר ַד ְש ָקאַ ,תלְ יָ יא ה' ,לְ ַקטְ ָ
חֹוט ָמאְּ ,ב ְ
ָ
רוחאְ ,ז ִמינִ ין לְ ִמנְ ַדע ָחכְ ְמ ָתאְּ ,ב ִז ְמנָ א
ָ
וב ַהאי
רוחא ְד ַחטֵ יְ .
ָ
ימ ָאהְ ,ו ִא ְק ֵרי
מֹוחא ְס ִת ָ
ִמ ָ
ובינָ ה ְוגֹו'ַ .האי
רוח ָח ְכ ָמה ִ
ַ
רוח יְ יָ '
ַ
יחאִ .דכְ ִתיב (,ישעיה יא) ְונָ ָחה ָעלָ יו
ְד ַמלְ כָ א ְמ ִש ָ
חֹוט ָמא ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפין (כמה
ותאְּ .ב ָ
רוחַ .א ְס ָו ָ
ימא .נַ ַחת ַ
חֹוט ָמאַ ,חטִ ין ִמכָ ל ִס ְט ִריןֵ ,חדו ְשלֵ ָ
ָ
ות ִהּלָ ִתי
דאוקימנא) כְ ִתיב (,שמואל ב כב) ָעלָ ה ָע ָשן ְּב ַאפֹו ְוגֹו'ְ .ו ָהכָ א כְ ִתיב (ישעיה מח) ְ
ימא
פומאְ ,ו ָהכָ א לָ א ִמ ְת ַקטְ ָ
אֹוקים ,ה' ְּב ָ
יבא ָס ָבאִ ,
וב ִס ְפ ָרא ְד ַאגַ ְד ָתאְ ,ד ֵבי ַרב יֵ ָ
חטם לָ ְךְ .
ֶא ָ
ָהכִ יְ ,ולָ א ִא ְצ ָט ְר ָפא( ס''א אצטריכנא ַ ),אף ַעל גַ ב ִד ְב ַחד ַסּלְ ָקאֶ ,אּלָ א ְּב ֵה' ִדינָ א ַתלְ יָ א,
ימאָ ,הא כְ ִתיב ְו ֵאש ִמ ִפיו תֹאכֵ ל.
חֹוט ָמא ַתלְ יָ אִ ,דכְ ִתיב ָעלָ ה ָע ָשן ְּב ַאפֹוְ .ו ִאי ֵת ָ
ְו ִדינָ א ְּב ָ
מֹוחא ָש ִקיט ְו ָס ִתים
ישאְּ ,ב ָ
יקא ַק ִד ָ
חֹוט ָמא ַתלְ יָ א .כָ ל ִתקונִ ין ְד ַע ִת ָ
ִע ָק ָרא ְדרוגְ ָזא ְּב ָ
ִמ ְת ַת ְקנָ ןְ .וכָ ל ִתקונִ ין ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןְּ ,ב ָחכְ ָמה ַת ָת ָאה ִמ ְת ַת ְקנָ ןִ .דכְ ִתיב (,תהלים קד) כֺ ּלָ ם
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וד ָהכָ א
יתְ ,וה' כְ לָ לָ א ְדכֹּלָ א ַו ַדאיַ .מה ֵּבין ה' לְ ה' .ה' ְד ָהכָ אִ ,דינָ א ִא ְת ַער ִמּנָ הְ .
ְּב ָחכְ ָמה ָע ִׂש ָ
ַר ֲח ֵמי גֹו ַר ֲח ֵמי.
יקנָ אַ ,מ ָזלָ א
ישאַ ,תלְ יָ א כָ ל יְ ִקירו ְדכֹּלָ אַ .מ ָזלָ א ְדכֹּלָ א ִא ְק ֵריֵ .מ ַהאי ִד ְ
יקא ַק ִד ָ
יקנָ א ְד ַע ִת ָ
ְּב ִד ְ
ירותא (נ''א מהאי מזלא יקירא( )ממזלא יקירא) ְדכָ ל יַ ִק ִיריןַ ,מ ָזלֵ י ִעּלָ ֵאי ְו ַת ָת ֵאי .כֺ ּלְ הו
יַ ִק ָ
יחין לְ ַההוא ַמ ָזלָ אְּ .ב ַהאי ַמ ָזלָ א ַתלְ יָ יא ַחטֵ י ְדכֹּלָ אְ ,מזֹונֵ י ְדכֹּלָ אְּ .ב ַהאי ַמ ָזלָ א ַתלְ יָ ין
ַמ ְשגִ ִ
חותא ְדכֹּלָ אְּ .ב ַהאי ַמ ָזלָ א ַתלְ יָ ין כָ ל ַחטָ ילִ ין
ְש ַמיָ א ְו ַא ְר ָעא .גִ ְש ִמין ְד ַר ֲע ָואְּ .ב ַהאי ַמ ָזלָ אַ ,א ְשגָ ָ
יקנָ א ְד ַמ ָזלָ א יַ ִק ָירא
בותא ָט ָבאַ ,תלְ יָ ין ְּב ִד ְ
יעיןְ ,ד ִמ ְש ָחא ִד ְר ָ
ִעּלָ ִאין ְו ַת ָת ִאין ְתלַ ת ֲע ַׂשר נְ ִב ִ
ימא כֺ ּלְ הוֶ ,אּלָ א ִת ְש ָעה ִמּנַ יְ יהוִ ,מ ְש ַתכְ ָחן ִּב ְז ֵעיר
ָדאְ .וכֺ ּלְ הו נָ ְפ ִקין לִ ְז ֵעיר ַאנְ ִפין .לָ א ֵת ָ
דושין
דושי ִק ִ
ּבורא .כָ ל ִק ֵ
ַאנְ ִפין ,לְ ַאכְ ְפיָ יא ִדינִ ין (.וכד) ַהאי ַמ ָזלָ אַ ,תלְ יָ יא ְּב ִשקולָ א ַעד ַט ָ
ישא ְדכָ ל
קוט ָרא ִעּלָ ָאהַ .ההוא ֵר ָ
יטותא ְד ְ
ָ
דושא ֵּביה ַתלְ יָ יןְּ .ב ַהאי ַמ ָזלָ אָ ,פ ִשיט ְפ ִש
ִד ְק ָ
מֹודעְ ,ולָ א יַ ְד ִעין ִעּלָ ִאין ְו ַת ָת ִאיןְּ .בגִ ין כַ ְך כֹּלָ א ְּב ַהאי ַמ ָזלָ א
ישיןְ ,דלָ א ִא ְתיְ ַדעְ ,ולָ א ִא ְש ְת ַ
ֵר ִ
ומ ְש ַתכְ ִחין
ישין ַד ֲא ֵמינָ אִ ,מ ְת ַפ ְש ָטןְ .וכֺ ּלְ הו ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְּב ַהאי ַמ ָזלָ אִ ,
יקנָ א ָדא ,ג' ֵר ִ
ַתלְ יָ יאְּ .ב ִד ְ
ירותאְּ ,ב ַהאי ַמ ָזלָ א ַתלְ יָ יא .כָ ל ִאּלֵ ין ַא ְת ָוון ְד ַתלְ יָ ין ְּב ַהאי
ובגִ ין כַ ְך ,כָ ל יְ ִקירו ְדיַ ִק ָ
ֵּביהְ .
ימא ַא ְת ָוון
ומ ְת ַח ְּב ָרן ְּב ַהאי ַמ ָזלָ אְ ,ו ַתלְ יָ ין ֵּביה ,לְ ַקטְ ָ
יקנָ אִ ,
יקא ,כולְ הו ַתלְ יָ ין ְּב ַהאי ִד ְ
ַע ִת ָ
ובגִ ין כַ ְך ָא ַמר
ימין ִאּלֵ ין ַא ֲח ָרנִ יןְ .
יקא ,לָ א ַקיְ ִ
ַא ֲח ָרנִ יןְ .ד ִאלְ ָמלֵ י לָ א ְסלִ יק ִאּלֵ ין ַא ְת ָוון ְּב ַע ִת ָ
ופ ִסיק ַט ֲע ָמא ְּבגַ ַוויְ יהוְ .ד ָהא ְּב ַמ ָזלָ א ַתלְ יָ יא
ימנָ א (זימני) ָ ,
מ ֶֹשה כַ ד ִא ְצ ְט ִריְך ,יְ יָ ' יְ יָ 'ְ ,ת ֵרי ִז ְ
ומ ְתכַ ְפיָ ין ַק ֵמיהַ .זכָ ָאה חולָ ֵקיה ַמאן ְד ָזכֵ י
כֹּלָ אֵ .מ ַהאי ַמ ָזלָ אִ ,מ ְתכַ ְס ֵפי ִעּלָ ֵאי ְו ַת ָת ֵאיִ ,
לְ ַהאי.
ישא
ובגִ ין ְד ִאיהו ֵר ָ
ימין ,לָ א ַא ְדכַ רְ ,ולָ א ִא ְש ְתכַ חְ .
ימא ְדכָ ל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ַהאי ַע ִת ָ
ימא כֹּלָ אְ .ו ַהאי ָט ִמיר
גופא ,לְ ַקטְ ָ
ישא ֲח ָדאְּ ,בלָ א ָ
ִעּלָ ָאה לְ כָ ל ִעּלָ ִאין ,לָ א ִא ְדכַ רַּ ,בר ֵר ָ
ימ ָאה ְדכֹּלָ אְ ,ד ִא ְת ְפ ַשט ְו ִא ְת ָת ַקן
מֹוחא ְס ִת ָ
ָ
ְו ָס ִתים ְוגָ נִ יז ִמכֹּלָ אִ ,תקונֹוי ִא ְת ָת ְקנָ ןְּ ,ב ַההוא
ימ ָאה
מֹוחא ְס ִת ָ
כֹּלָ א ְונָ ִפיק ֶח ֶסד ִעּלָ ָאהְ ,ו ֶח ֶסד ִעּלָ ָאה ִא ְת ָפ ַשט ְו ִא ָת ַקן ְו ִא ְתכְ לִ יל כֹּלָ א ְּב ָ
מֹוחא ְו ִא ְתנְ ִהירְ ,ו ַתלְ יָ יא
ָ
ָד א .כַ ד ִא ְת ְת ַקן ִח ָו ָורא ָדא ִּבנְ ִהירו ָדאָּ ,ב ַטש ַמאן ְד ָב ַטשְּ ,ב ַהאי
ות ֵרין ְש ִבילִ ין .כַ ד ִא ְתנְ ִהיר נָ ִהיר
מֹוחא ַא ֲח ָראְ ,ד ִא ְת ְפ ַשט ְונָ ִהיר לִ ְתּלָ ִתין ְ
ָ
ִמ ַמ ָזלָ א יַ ִק ָירא
וב ַמ ָזלָ א ַתלְ יָ ין,
ישיןְ ,ו ַחד ְדכָ לִ יל לֹוןְ .
ישין ִעּלָ ִאיןְ ,ת ֵרין ֵר ִ
ִמ ַמ ָזלָ א יַ ִק ָירא ִ .א ְתנְ ִהירו ג' ֵר ִ
ימ ָאהְ .ו ִאיּנון
יקנָ אְ ,ד ִאיהו ַמ ָזלָ א ְס ִת ָ
ארי לְ ִא ְתגַ לְ יָ יא יָ ִקירו ְד ִד ְ
ְו ִא ְתכְ לִ ילָ ן ֵּביה ִ .מכָ אן ָש ֵ
ישין.
ישין ִמ ְת ַע ְח ִרין ֵּביהָ ,הכִ י כֹּלָ א ִּב ְתלַ ת ֵר ִ
ישא ְתלַ ת ֵר ִ
יקא ַק ִד ָ
ִמ ְת ָת ְקנָ ן (ביה) ,כְ ָמה ְד ַע ִת ָ
ישיןְ ,ת ֵרין ִמ ְת ֵרין ִס ְט ִריןְ ,ו ַחד ְדכָ לִ יל לֹון.
ְוכַ ד ִא ְתנָ ֲה ָרןַ ,תלְ יָ ין כֺ ּלְ הו ָדא ְּב ָדא ִּב ְתלַ ת ֵר ִ
ישא? ָתא ֲח ֵזי ,לְ ֵעיּלָ א לְ ֵעיּלָ אִ ,אית ְדלָ א ִא ְתיְ ַדעְ ,ולָ א
יקא ַק ִד ָ
ימאַ ,מאן ַע ִת ָ
ְו ִאי ֵת ָ
ישין ֵּביה כְ לִ ילָ ן (ס''א תליין) .וכְ ֵדין
ות ֵרין ֵר ִ
מֹודעְ ,ולָ א ִא ְת ְר ִשיםְ ,והוא כָ לִ יל כֹּלָ אְ ,
ִא ְש ְת ַ
עותא
חוש ָּבן ֶאּלָ א ִּב ְר ָ
כֹּלָ א (חדא) ָהכִ י ִא ְת ְת ַקןְ .ו ַההוא לָ או ְּב ִמנְ יָ ינָ אְ ,ולָ א ִּבכְ לָ לָ א ְולָ א ְּב ְ
ירותא
ְדלִ ָּבאַ ,על ָדא ִא ְת ַמר (,תהלים לט) ָא ַמ ְר ִתי ֶא ְש ְמ ָרה ְד ָרכַ י ֵמ ֲחטֹא ִבלְ שֹונִ יֲ .א ָתר ְד ֵש ָ
ישאְ ,ד ִא ְתנְ ִהיר ִמ ַמ ָזלָ א ,הוא נְ ִהירו ְד ָחכְ ְמ ָתאְ ,ד ִא ְת ְפ ַשט לִ ְתּלָ ִתין
יקא ַק ִד ָ
ִא ְש ְתכַ חֵ ,מ ַע ִת ָ
ישא נָ ִהיר
יקא ַק ִד ָ
ומה ְד ַע ִת ָ
ימ ָאהִ ,מּנְ ִהירו ְד ֵביהַ .
מֹוחא ְס ִת ָ
ָ
יברְ .ונָ ְפ ָקא ֵמ ַההוא
ות ֵרין ִע ָ
ְ
ירותא ִמ ָמה ְד ִא ְתגַ לְ יָ יא (הוי) ְ ,ו ִא ְת ָע ִביד לִ ְתלַ ת
יתא( ס''א בחכמתא ָ ),דא ִהיאְ .ו ֵש ָ
ְּב ַק ְד ִמ ָ
ומ ִאּלֵ ין נַ ֲה ִרין כֹּלָ א.
ישא ֲח ָדא ָכלִ יל לֹוןְ .ו ִאּלֵ ין ְתלַ ת ִמ ְת ַפ ְש ָטן לִ ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןֵ ,
ישיןְ ,ו ֵר ָ
ֵר ִ
ִא ְתגְ לִ יף ַהאי ָחכְ ְמ ָתאְ ,ו ַא ִפיק ַחד נַ ֲה ָראְ ,דנָ גִ יד ְונָ ִפיק לְ ַא ְש ָק ָאה גִ נְ ָתא ְו ָעטִ יל (נ''א
גופא,
ומ ַת ָמן ִא ְת ְמ ִשיְך ְונָ גִ יד ְּבכָ ל ָ
מֹוחא ִ
ָ
ישא ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןְ ,ו ִא ְת ָע ִביד ַחד
ועיילן) ְּב ֵר ָ
יֹוצא ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ְשקֹות ֶאת
יעאןֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב (,בראשית ב) ְונָ ָהר ֵ
ְו ַא ְש ֵקי כָ ל ִאיּנון נְ ִט ָ
מֹוחא
ָ
ישא ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןְ ,ו ִא ְת ָע ִביד
ַהגָ ן ְוגֹו '.תו ִא ְתגְ לִ יף ַהאי ָחכְ ְמ ָתאְ ,ו ִא ְת ְמ ַשְך ְו ָעיִ יל ְּב ֵר ָ
ַא ֲח ָרא( ההוא אחרא ַ ).ההוא נְ ִהירו ְד ִא ְת ַמ ְשכָ א ִמּנֵ יה ִאּלֵ ין ְת ֵרין ְמ ִשיכָ ן ִא ְתגְ לִ יפו,
יקא ְד ֵב ָיראִ ,דכְ ִתיב (,משלי ג) ְּב ַד ְעתֹו ְתהֹומֹות נִ ְב ָקעוְ .ו ָעטִ יל
ישא ְד ָע ִמ ָ
ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְּב ַחד ֵר ָ
ומלְ יָ יא כָ ל
גופאַ ,
ומ ַת ָמן ִא ְת ְמ ִשיְך ְו ָעטִ יל לְ גֹו ָ
מֹוחא ַא ֲח ָראִ ,
ישא ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןְ ,ו ִא ְת ָע ִביד ָ
ְּב ֵר ָ
וב ַד ַעת ֲח ָד ִרים יִ ָמלְ אוְ .ו ִאּלֵ ין
גופאֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב (,משלי כד) ְ
ִאיּנון ִא ָד ִרין ְו ַאכְ ַס ְד ִרין ְד ָ
ימ ָאהְ ,דנָ ִהיר ְּב ַמ ָזלָ א (עתיקא קדישא) ְ .וכֹּלָ א ָדא
מֹוחא ִעּלָ ָאה ְס ִת ָ
ָ
נַ ֲה ִריןִ ,מּנְ ִהירו ְד ַההוא
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מֹודע ְדכֹּלָ א ַחדְ ,וכֹּלָ א הוא
ְּב ָדא ַתלְ יָ יןְ .ו ִא ְת ְק ַשר ָדא ְּב ָדאְ ,ו ָדא ְּב ָדאַ ,עד ְדיִ ְש ְת ָ
הֹורין ,נְ ִה ִרין לִ ְתלַ ת ַא ֲח ָרנִ יןְ ,ד ִא ְקרון ֲא ָב ָהן.
יקא ְ ,ולָ א ִא ְת ְפ ַרש ִמּנֵ יה כְ לוםִ .אּלֵ ין ְתלַ ת נְ ִ
ַע ִת ָ
יקאַ ,ר ֲע ָווא ְד ַר ֲע ָוון ,כֹּלָ א
ְו ִאּלֵ ין נַ ֲה ִרין לִ ְבנִ יןְ .וכֹּלָ א נָ ִהיר ֵמ ֲא ָתר ַחד .כַ ד ִא ְתגַ לְ יָ יא ַהאי ַע ִת ָ
ימ ָתא ַ .האי ָחכְ ְמ ָתא ִא ְק ֵרי ֵע ֶדןְ ,ו ַהאי ֵע ֶדן ִא ְת ְמ ַשְך ֵמ ֵע ֶדן
נָ ִהיר ְוכֹּלָ א ִא ְש ְתכַ ח ְּב ֵחדו ְשלֵ ָ
יקא לָ א ִא ְק ֵריְ ,ולָ א ֲה ֵוי
ירותאִ .ד ְב ַע ִת ָ
ומ ַהאי ֵע ֶדןִ ,א ְק ֵרי ֵש ָ
ימיןֵ .
ימ ָאה ְדכָ ל ְס ִת ִ
ִעּלָ ָאהְ ,ס ִת ָ
טומא ,לָ א ִא ְק ֵרי ַא ָתהְּ .בגִ ין ְד ִא ְתכַ ְסיָ יא
ירותא ְו ִס ָ
ובגִ ין ְדלָ א ֲה ֵוי ֵּביה ֵש ָ
טומאְ .
ירותא ְו ִס ָ
ֵש ָ
ירותא ִא ְש ְתכַ ח ִא ְק ֵרי ַא ָתהְ ,ו ִא ְק ֵרי ָאב.
ומ ֲא ָתר ְד ֵש ָ
ְולָ א ִא ְתגַ לְ יָ יאְ .ו ִא ְק ֵרי הואֵ .
יבא ָס ָבא ,כְ לָ לָ א ְדכֹּלָ אְ ,ז ֵעיר ַאנְ ִפין
ִדכְ ִתיב (,ישעיה סג) כִ י ַא ָתה ָא ִבינוְּ .ב ַאגַ ְד ָתא ְד ֵבי ַרב יֵ ָ
ישא ְד ִא ְתכַ ְסיָ יאִ ,א ְק ֵרי הואְ .ו ַש ִפירְ .ו ַה ְש ָתא ָק ֵרינָ ן ַּב ֲא ָתר ָדא
יקא ַק ִד ָ
ִא ְק ֵרי ַא ָתהַ .ע ִת ָ
ירותא ִא ְש ְתכַ חַ ,א ָתהַ .אף ַעל גַ ב ְד ִא ְתכַ ְסיָ יאִ ,מּנֵ יה ֲה ֵוי ֵשירו ָתאְ ,ו ִא ְק ֵרי ָאבְ .והוא ָאב
ְד ֵש ָ
ובגִ ין
ישאִ ,ד ְכ ִתיב (איוב כח) ְו ַה ָחכְ ָמה ֵמ ַאיִ ן ִת ָמ ֵצאְ .
יקא ַק ִד ָ
לַ ֲא ָב ָהןְ .ו ַהאי ָאב נָ ִפיק ֵמ ַע ִת ָ
מֹודע.
כָ ְך לָ א ִא ְש ְת ַ
קֹומה,
ֹלהים ֵה ִבין ַד ְרכָ הַ ,ד ְרכָ ה ַמ ָמשֲ .א ָבל ְוהוא יָ ַדע ֶאת ְמ ָ
ָתא ֲח ֵזי ,כְ ִתיב (איוב כח) ֱא ִ
קֹומה ַמ ָמשְ .וכָ ל ֶשכֵ ן ַד ְרכָ ה (.מקומה ממש .ולא דרכה .מקומה ממש .וכל שכן
ְמ ָ
ירותא
ישא ַ .האי ָחכְ ָמה ֵש ָ
יקא ַק ִד ָ
ימא ֵּביה ְּב ַע ִת ָ
דרכהְ ).וכָ ל ֶשכֵ ן ַההוא ָחכְ ָמה ִד ְס ִת ָ
יתא ְּבהו
אֹוריְ ָ
ות ֵרין ְש ִבילִ ין (.שבילין ולא ארחין) ְו ַ
ְדכֹּלָ אִ ,מּנֵ יה ִמ ְת ַפ ְש ָטן ְתלָ ִתין ְ
וב ַהאי ָחכְ ָמה,
ות ֵרין ַא ְת ָווןְ ,ו ֶע ֶׂשר ֲא ִמ ָירןַ .האי ָחכְ ָמה ָאב לַ ֲא ָב ָהןְ .
ִא ְתכְ לִ ילַ ת ְּב ֶע ְׂש ִרין ְ
ובגִ ין ָדאָ ,חכְ ָמה ִעּלָ ָאה ָחכְ ָמה ַת ָת ָאה .כַ ד ִא ְת ְפ ָשט ָחכְ ָמה,
טומא ִא ְש ְתכַ חְ .
ירותא ְו ִס ָ
ֵש ָ
ִא ְק ֵרי ָאב לַ ֲא ָב ָהן .כֹּלָ א לָ א ִא ְתכְ לִ יל ֶאּלָ א ְּב ַהאי (.ס''א כד מתפשטן חכמות ,אתקרי אב
יתָ .ז ַקף ִר ִּבי
לאבהן .כלא לא אתכליל אלא בהאי) ִדכְ ִתיב (,תהלים קד) כֺ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה ָע ִׂש ָ
ִש ְמעֹון יְ דֹויְ ,ו ַח ֵדיָ ,א ַמרַ ,ו ַדאי ִע ָידן הוא לְ גַ ּלָ ָאהְ ,וכֹּלָ א ִא ְצ ְט ִריְך ְּב ַש ֲע ָתא ָדא.
ימיןָּ ,ב ָעא לְ ַא ְת ְקנָ א כֹּלָ אַ ,א ְת ִקין
ימ ָאה ְדכָ ל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ָתאנָ אְּ ,ב ַש ֲע ָתא ְד ַע ִת ָ
טומא ַא ֲח ָרא (ס''א
נוק ָּבא לָ א ִא ְת ְקיָ ימוֶ ,אּלָ א ְּב ִק ָ
נוק ָּבאַּ .ב ֲא ָתר ְד ִא ְתכְ לִ ילו ְדכַ ר ְו ְ
כְ ֵעין ְדכַ ר ְו ְ
נוק ָּבאְ .ו ַהאי ָחכְ ָמה כְ לָ לָ א ְדכֹּלָ א ,כַ ד נָ ְפ ָקא ְו ִא ְתנְ ִהיר
כעין דכר( )אלא בדכר) ִד ְדכַ ר ְו ְ
נוק ָּבאְ .ד ַהאי ָחכְ ָמה ִא ְת ְפ ַשטְ ,ו ַא ִפיק ִמיּנֵ יה
ישא ,לָ א ִא ְתנְ ִהיר ֶאּלָ א ִּב ְדכַ ר ְו ְ
יקא ַק ִד ָ
ֵמ ַע ִת ָ
ובינָ הְּ ,ב ַחד ַמ ְת ְקלָ א
נוק ָּבא .הואָ ,חכְ ָמה ָאבִּ .בינָ ה ֵאםָ .חכְ ָמה ִ
ִּבינָ הְ ,ו ִא ְש ְתכַ ח ְדכַ ר ְו ְ
נוק ָּבאְ ,ד ִאלְ ָמלֵ א ַהאי ,לָ א
ובגִ ינַ יְ יהו כֹּלָ א ִא ְת ְקיָ ים ִּב ְדכַ ר ְו ְ
נוק ָּבאְ .
ִא ְת ָקלוְ ,דכַ ר ְו ְ
ירותא ָדא ָאב לְ כֹּלָ אָ ,אב לְ כֺ ּלְ הו ֲא ָב ָהןִ ,א ְת ַח ָּברו ָדא ְּב ָדא ,ונְ ִהירו ָדא
ימיןֵ .ש ָ
ִמ ְת ַקטְ ִ
ְּב ָדא (.חכמה אב .בינה אם( .משלי ב) כי אם לבינה תקרא) ַכד ִא ְת ַח ָּברו ,אֹולִ ידו,
יבא ָס ָבאָ ,הכִ י ָתאנֵ יַ ,מהו ִּבינָ הֶ .אּלָ א כַ ד
נותאְּ .ב ַאגַ ְד ָתא ְד ֵבי ַרב יֵ ָ
ימ ָ
ְו ִא ְת ַפ ְש ַטת ְמ ֵה ְ
ובגִ ין כָ ְךִּ ,בינָ ה ִא ְק ֵריֵּ ,בן
יקת ֵּבןְ ,ואֹולִ ַידתְ .
ִא ְת ַח ָּבר ָדא ְּב ָדא ,יֹו''ד ְּב ֵה''אִ ,א ְת ַע ְּב ַרתְ ,ו ַא ִפ ַ
ובן ְּבגַ ַוויְ יהו .כְ לָ לָ א ְדכֹּלָ א.
ימותא ְדכֹּלָ אִ .א ְש ְתכָ חו ַת ְר ַוויְ יהו ְד ִמ ְת ַח ְּב ָרןֵ ,
ָ
יָ ''הְ ,שלֵ
ימותא (נ''א בן י''ה ,תרווייהו דמתחברן ,ובן בגווייהו .בתקונייהו
ָ
ְּב ִתקונַ יְ יהו ִא ְש ְתכַ ח ְשלֵ
יהבו
ובתִ .מּלִ ין ִאּלֵ ין ,לָ א ִא ְתיְ ִ
אשתכחו שלימותא דכלא כללא) ְדכֹּלָ אָ ,אב ָו ֵאםֵּ .בן ַ
קוד ָשא ְּב ִריְך הואְ ,דלָ א ָס ָטאן
ישי ֶעלְ יֹונִ יןְ ,ד ָעאלו ְונַ ְפקוְ ,ויַ ְד ִעין ָא ְרחֹוי ְד ְ
לְ גַ ּלָ ָאהַּ ,בר לְ ַק ִד ֵ
יקים יֵ לְ כו ָבם ְוגֹו'.
ימינָ א ְולִ ְׂש ָמאלָ אִ .דכְ ִתיב (,הושע יד) כִ י יְ ָש ִרים ַד ְרכֵ י יְ יָ ' ְו ַצ ִד ִ
ְּבהו לִ ִ
ימין
אֹורחֹויְ ,ולָ א ָס ֵטיְ ,ולָ א יִ ְט ֵעי ְּבהוְ .ד ִמּלִ ין ִאּלֵ ין ְס ִת ִ
ַזכָ ָאה חולָ ֵקיהְ ,ד ַמאן ְד ָזכֵ י לְ ִמנְ ַדע ְ
בוצינָ א .לָ א ִא ְת ְמ ָסרו ִמּלִ ין ִאּלֵ ין,
ישי ֶעלְ יֹונִ ין נְ ִה ִירין ְּבהו ,כְ ַמאן ְדנָ ִהיר ִמּנְ ִהירו ְד ִ
ִאיּנון ְו ַק ִד ֵ
ֶאּלָ א לְ ַמאן ְד ָעאל ְונָ ִפיקְ .ד ַמאן ְד לָ א ָעאל ְונָ ַפקַ ,טב לֵ יה ְדלָ א ִא ְב ֵריְ .ד ָהא גַ לְ יָ א ַק ֵמי
ימותא
ָ
מותא ִד ְר ִח
ימיןְ ,ד ִמּלִ ין ִאּלֵ ין נְ ִה ִרין ְּבלִ ָּבאיְּ ,ב ַא ְשלְ ָ
ימא ְדכָ ל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ַע ִת ָ
קוד ָשא ְּב ִריְך הואְ .ו ִאּלֵ ין ְּבנַ י ְד ָהכָ א ,יְ ַד ְענָ א ְּבהו ְד ָהא ָעאלו ְונַ ְפקוְ ,ו ִא ְתנְ ִה ָירן
וד ִחילו ְד ְ
ְ
ימותא כְ ָמה ְד ִא ְצ ְט ִריְךַ .זכָ ָאה חולָ ִקי
ָ
ְּב ִאּלֵ ין ִמּלִ יןְ ,ולָ א ְּבכֺ ּלְ הוְ .ו ַה ְש ָתא ִא ְתנְ ִהירו ִּב ְשלֵ
ִע ְמהֹוןְּ ,ב ַההוא ָעלְ ָמא.
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ישאְ .וכָ ל ַמה ַד ֲא ֵמינָ א ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפין .כֹּלָ א
יקא ַק ִד ָ
ָא ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹון ,כָ ל ַמה ַד ֲא ֵמינָ א ְד ַע ִת ָ
ירודאְּ .ב ִריְך הוא ְּב ִריְך ְש ֵמיה לְ ָעלַ ם ולְ ָעלְ ֵמי
ַחד ,כֹּלָ א הוא ַחד ִמּלָ ה .לָ א ַתלְ יָ יא ֵּביה ִפ ָ
ָעלְ ִמין.
ובגִ ין כָ ְך ,יֹו''ד
ישאְ .
ירותא ָדא ְד ִא ְק ֵרי ָאבִ ,א ְתכְ לִ י ל ְּביֹו''דְ ,ד ַתלְ יָ יא ִמ ַמ ָזלָ א ַק ִד ָ
ָתא ֲח ֵזיֵ ,ש ָ
יפא ְדכֹּלָ אְ .ו ַההוא נָ ָהר ְדנָ גִ יד
ישא ְו ֵס ָ
ימא ְדכָ ל ַא ְת ָוון ַא ֲח ָרן .י' ֵר ָ
כָ לִ יל ַא ְת ָוון ַא ֲח ָרנִ ין .י' ְס ִת ָ
יקטָ א ,לְ ַזכָ ָאה
ְונָ ִפיקִ ,א ְק ֵרי ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתיְ ,ד ָא ֵתי ָת ִדיר ְולָ א ָפ ִסיקְ .ו ַהאי הוא ִעדונָ א ְד ַצ ִד ַ
מֹוצא
לְ ַהאי ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתיְ ,ד ַא ְש ֵקי ָת ִדיר לְ גִ נְ ָתאְ ,ולָ א ָפ ִסיקָ .עלֵ יה כְ ִתיב (ישעיה נח) וכְ ָ
ימיוְ .ו ַההוא ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתיִ ,א ְב ֵרי ְּביֹו''דֲ ,ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב ( בראשית
ַמיִ ם ֲא ֶשר ֹלא יְ כַ ְזבו ֵמ ָ
יבא ָס ָבא
יֹוצא ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ְשקֹות ֶאת ַהגָ ן .י' כָ לִ יל ְת ֵרין ַא ְת ָוון ו''דְּ .ב ַאגַ ְד ָתא ְד ֵבי ַרב יֵ ָ
ב) ְונָ ָהר ֵ
יעה ְדגִ נְ ָתא (ס''א ודאי) ָדאִ ,א ְק ֵרי ו'ִ .אית גִ נְ ָתא
ָתנֵ ינָ ןֲ ,א ַמאי ו''ד ְכלִ ילָ ן ְּביֹו''דֶ .אּלָ א נְ ִט ָ
ומ ַהאי ו'ִ ,א ְש ַת ְקיָ יא ד' (דאיהי ארבעה ראשים) ְו ַהיְ ינו ָר ָזא ִדכְ ִתיב,
יהי ד'ֵ .
ַא ֲח ָראְ ,ד ִא ִ
יֹוצא ֵמ ֵע ֶדן ְוגֹו'ַ .מאי ֵע ֶדןָ .דא ָחכְ ָמה ִעּלָ ָאהְ ,ו ָדא י' .לְ ַה ְשקֹותֶ .את ַהגָ ןָ ,דא הוא ו'.
ְונָ ָהר ֵ
ובגִ ין כַ ְךִ ,א ְק ֵרי ָאב
אשיםָ ,דא הוא ד'ְ ,וכֹּלָ א כָ לִ יל ְּביֹו''דְ .
ומ ָשם יִ ָפ ֵרד ְו ָהיָ ה לְ ַא ְר ָּב ָעה ָר ִ
ִ
יתא ְדכֹּלָ אִ ,דכְ ִתיב (משלי כד) ְּב ָחכְ ָמה יִ ָּבנֶ ה
ירותא ְדכֹּלָ א (אקרי) ֵּב ָ
לְ כֹּלָ אָ .אב לַ ֲא ָב ָהןֵ .ש ָ
יתְּ .ב ַא ְת ֵריה,
ָּביִ ת (מהאי י' שירותא וסיומא דכלא) וכְ ִתיב (תהלים קד) כֺ ּלָ ם ְּב ָח ְכ ָמה ָע ִׂש ָ
ימא כְ לָ לָ א
ובגִ ין כָ ְך ִא ָ
ימא ְ
ימא ִא ְת ְר ִמיז ְּב ִא ָ
לָ א ִא ְתגַ לְ יָ יאְ ,ולָ א ִא ְתיְ ַדעִ .מ ְד ִא ְת ַח ָּבר ְּב ִא ָ
טומא ְדכֹּלָ א (חכמה אקרי) ְד ָבה ָס ִתים כֹּלָ א.
ירותא ְו ִס ָ
ובה ִא ְת ְר ִמיזִ ,ש ָ
ְדכֹּלָ אָּ ,בה ִא ְתיְ ַדע ָ
יֹומיןְ .ו ָה ִא ָידנָ א
ישאַ .עד ַה ְש ָתא ָר ִמ ְיזנָ אְ ,ולָ א ֲא ֵמינָ א כָ ל ִאּלֵ ין ִ
כְ לָ לָ א ְדכֹּלָ אְ ,ש ָמא ַק ִד ָ
ימאְ ,ו ָק ֵרינָ ן ִּבינָ ה .ו''הִ ,אּלֵ ין ְת ֵרין ְּבנִ ין,
ִמ ְתגַ ּלְ ִפין ִס ְט ִרין ,י' ,כָ לִ יל ְּב ַהאי ָחכְ ָמה .ה' ָדא ִא ָ
ומ ְפ ִקין
ימאַ ,
ימאְ .ו ָהא ָתנֵ ינָ ןְ ,ד ִבינָ ה ִא ְתכְ לִ יל ִמכֹּלָ א .יֹו''ד ְד ִמ ְת ַח ְּב ָרא ְּב ִא ָ
ְד ִמ ְת ַע ְח ָרן ֵמ ִא ָ
ֵּב''ןְ .ו ַהיְ ינו ִּבינָ הָ ,א''ב ָו ֵא''ם ְד ִאיּנון י''הֵּ ,בן ְּבגַ ַוויְ יהו.
ַה ְש ָתא ִאית לְ ִא ְס ַתכְ לָ אִּ ,בינָ הְ ,ו ִא ְק ֵרי ְתבונָ הֲ ,א ַמאי ִא ְק ֵרי ְתבונָ הְ ,ולָ א ִּבינָ הֶ .אּלָ א ְתבונָ ה
וב''תְ ,ד ִאיּנון ו''הְ ,ו ַה ִהיא ַש ֲע ָתא ִא ְק ֵרי ְתבונָ ה.
ִא ְק ֵריְּ ,ב ַש ֲע ָתא ְדיַ נְ ָקא לִ ְת ֵרין ְּבנִ יןֵּ ,ב''ן ַ
וב''תִ ,איּנון ו''הְ .וכֹּלָ א ַחד כְ לָ לָ אְ ,ו ַהיְ ינו ְתבונָ ה.
ְדכֹּלָ א כָ לִ יל ְּב ִאלֵ ין ַא ְת ָווןֵּ ,ב''ן ַ
ְּב ִס ְפ ָרא ְד ַרב ַה ְמנונָ א ָס ָבא ָא ַמרִ ,ד ְשֹלמֹה ַמלְ כָ אִ ,תקונָ א ַק ְד ָמ ָאה ְדגַ ּלֵ י ְו ָא ַמר (שיר
נוק ָּבא
יהי ְ
השירים א) ִהּנָ ְך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתי ֵמ ַהאי הואְ .ו ִתקונָ א ִתנְ יָ ינָ אִ ,א ְק ֵרי כַ ּלָ הְ ,ד ִא ִ
נוק ָּבא ִדלְ ַת ָתא ִאיּנון ,לָ או ָהכִ יְ .ד ֵה''א ַק ְד ָמ ָאה
ִדלְ ַת ָתאְ .ו ִאיּנון ְד ַא ְמ ֵריְ ,ד ַת ְר ַוויְ יהו לְ ַהאי ְ
יעין (לזמנין סגיאין) ְד ָהא
לָ א ִא ְק ֵרי כַ ּלָ הְ .ו ֵה''א ַּב ְת ָר ָאהִ ,א ְק ֵרי כַ ּלָ ה ,לְ ִז ְמנִ ין (ידיען) יְ ִד ִ
כורא לָ א ִא ְת ַח ָּבר ִע ָמהְ ,ו ִא ְס ַתּלָ ק ִמיּנָ הְּ .ב ַההוא ִז ְמנָ א כְ ִתיב (ויקרא
יאין ִאיּנוןִ ,ד ְד ָ
ִז ְמנִ ין ַסגִ ִ
כורא ָּב ֵעי
וד ָ
נוק ָּבאְ ,
טומ ָא ָתה ֹלא ִת ְק ַרבְּ .ב ַש ֲע ָתא ְד ִא ְת ַדכְ ַאת ְ
ְ
יח) ְו ֶאל ִא ָשה ְּבנִ ַדת
ימא ,לָ א ַא ְפ ִסיק
לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ִע ָמה ,כְ ֵדין ִא ְק ֵרי כַ ּלָ ''ה .כְ כַ ּלָ ''ה ַמ ָמש ַא ְתיָ יא (.אבל) ַהאי ִא ָ
עותא ְד ַת ְר ַוויְ יהו לְ ָעלְ ִמיןְּ ,ב ַחד נָ ְפ ִקיןְּ ,ב ַחד ַש ְריָ ין .לָ א ַא ְפ ִסיק ָדא ִמן ָדאְ ,ולָ א ִא ְס ְתּלַ ק
ְר ָ
יֹוצא ָת ִדירְ ,ולָ א ַא ְפ ִסיקֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב,
ובגִ ין כָ ְך כְ ִתיב ְונָ ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדןֵ ,
ָדא ִמן ָדאְ .
עותא ְד ַא ְח ָוה ַש ְריָ ין,
ובגִ ין כָ ְך כְ ִתיב ַר ְעיָ ִתיִּ ,ב ְר ָ
ימיוְ .
מֹוצא ַמיִ ם ֲא ֶשר ֹלא יְ כַ ְזבו ֵמ ָ
וכְ ָ
כורא לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא
ימותא (שלימתא) ֲא ָבל ָהכָ א ִא ְק ֵרי כַ ּלָ הְ ,ד ַכד ָא ָתא ְד ָ
ָ
דותא ְשלֵ
ְּב ַא ֲח ָ
יהי ַא ְתיָ יא ַמ ָמש.
ִע ָמהִ ,היא כַ ּלָ ה ,כְ כַ ּלָ ה ִא ִ
יהי
ימאְּ ,בגִ ין ְד ִא ִ
יתא ְס ִת ָ
נוק ֵבי ָפ ִריש ְשֹלמֹהִ .תקונָ א ְד ַק ְד ֵמ ָ
ובגִ ין כָ ְךְ ,ת ֵרי ִתקונִ ין ְד ְ
ְ
ימאְ .ו ִתקונָ א ִתנְ יָ ינָ א ָפ ִריש יַ ִתירְ ,ולָ א ָס ִתים כולֵ י ַהאי .ולְ ָב ַתר ַתלְ יָ א כָ ל ְש ָב ָחא ְּב ַה ִהיא
ְס ִת ָ
ימא
יהי ִא ָ
ובגִ ין ְד ִא ִ
ִדלְ ֵעיּלָ אִ .דכְ ִתיב (שיר השירים ו) ַא ַחת ִהיא לְ ִא ָמה ָּב ָרה ִהיא לְ יֹולַ ְד ָתהְ .
שותה כָ ל
עותא ְדיֹו''ד לָ א ַא ְפ ִסיק ִמּנָ ה לְ ָעלְ ִמיןִ ,א ְתיְ ִהיב ִּב ְר ָ
ִמ ְת ַע ְח ָרא ְּב ִע ְט ָרא ְדכַ ּלָ הְ ,ור ָ
יבטָ א ,לְ ַדכָ ָאה לְ כֹּלָ אִ .דכְ ִתיב (ויקרא טז) כִ י
ֵחירו ְד ַע ְב ִדין .כָ ל ֵחירו ְדכֹּלָ א .כָ ל ֵחירו ְד ַחיָ ַ
יֹובל ִהיא.
ַביֹום ַה ֶזה יְ כַ ֵפר ֲעלֵ יכֶ ם .וכְ ִתיב (ויקרא כח) ְו ִק ַד ְש ֶתם ֵאת ְשנַ ת ַה ֲח ִמ ִשים ָשנָ ה ֵ
יובל יְ ַשּלַ ח ָש ָר ָשיוִ .משום ַההוא נָ ָהר ְד ָא ֵתי
יֹובל .כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר (ירמיה יז) ְו ַעל ַ
ַמאי ֵ
ְונָ גִ יד ְונָ ִפיקְ ,ו ָא ֵתי ָת ִדירְ ,ולָ א ָפ ִסיק.
כְ ִתיב (משלי ב) כִ י ִאם לַ ִּבינָ ה ִת ְק ָרא לַ ְתבונָ ה ִת ֵתן קֹולֶ ָך .כֵ ָיון ְד ָא ַמר כִ י ִאם לַ ִּבינָ ה ִת ְק ָרא,
ֲא ַמאי לַ ְתבונָ הֶ .אּלָ א כֹּלָ א כְ ָמה ַד ֲא ֵמינָ אֵ .הי ִמּנַ יְ יהו ִעּלָ ָאהִּ .בינָ ה ִעּלָ ָאה ִמ ְתבונָ הִּ .בינָ ה ָאב
ובת ,ו''הְ .ולָ א ִא ְש ְתכַ ח
ובן ְּבגַ ַוויְ יהוְ .תבונָ ה :כֹּלָ א כְ לָ לָ א ִד ְבנִ יןֵּ ,בן ַ
ובן .י''הָ :אב ָו ֵאםֵ ,
ָו ֵאם ֵ
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יעא ָעלַ יְ יהו,
ימא ַו ַדאי (ס''א בבינה .ובתבונה ודאי אימא) ְר ִב ָ
דא ָ
ימא ִ
ּבא ָ
ָאב ָו ֵאםֶ ,אּלָ א ִ
ובןִ ,א ְק ֵרי
ְולָ א ִא ְתגַ לְ יָ יאִ .א ְש ְתכַ ח ִדכְ לָ לָ א ִד ְת ֵרין ְּבנִ יןִ ,א ְק ֵרי ְתבונָ ה .וכְ לָ לָ א ְד ָאב ֵאם ֵ
ובןִ ,א ְקרון ָחכְ ָמה ִּבינָ ה
ִּבינָ הְ .וכַ ד ָּב ֵעי לְ ַאכְ לְ לָ א כֹּלָ אְּ ,ב ַהאי ִא ְתכְ לִ ילְ .ו ַהאי ָאב ָו ֵאם ֵ
דותא ְד ַת ְר ַוויְ יהו.
ימנִ ין ַד ֲאבֹוי ְו ִא ֵמיהִ ,א ְק ֵרי ַד ַעתְ ,דהוא ַס ֲה ָ
ָו ַד ַעתְּ .בגִ ין ְד ַהאי ֵּבן נָ ִטיל ִס ָ
ובגִ ין ְד ִא ְק ֵרי ּבוכְ ָרא ,נָ ִטיל
כֹורי יִ ְׂש ָר ֵאלְ .
ְו ַהאי ֵּבןִ ,א ְק ֵרי ּבוכְ ָראִ .דכְ ִתיב (שמות ד) ְּבנִ י ְב ִ
ובין כַ ְךְ ,ת ֵרין חולָ ִקין,
ובין כַ ְך ֵ
ְת ֵרין חולָ ִקיןְ .וכַ ד ִא ְת ַר ֵּבי ְּב ִע ְטרֹוי ,נָ ִטיל ְתלַ ת חולָ ִקיןֵ .
רותא ְד ָאבֹוי ְו ִא ֵמיה יָ ִרית.
ותלַ ת חולָ ִקין כֹּלָ א ַחד ִמּלָ הְ .ו ַהאי ְו ַהאי ֲהכִ י (ס''א חד) ֲה ֵוי ,יְ ָ
ְ
ות ֵרין ִע ְט ִרין ַד ֲהוֹו גְ נִ ִיזין ְּבגַ ַוויְ יהוְ ,ו ַא ֲח ִסינו לְ ֵבן
ימיהְ ,
רותא ָדאַ .א ֲח ַסנְ ָתא ַד ֲאבֹוי ְו ִא ֵ
ַמאי יְ ָ
ימאַ ,חד
ומ ִס ְט ָרא ְד ִא ָ
ָדאִ .מ ִס ְט ָרא ַד ֲאבֹויֲ ,ה ָוה גָ נִ יז ְּבגַ ֵוויה ַחד ִע ְט ָראְ ,ד ִא ְק ֵרי ֶח ֶסדִ .
ישיהְ ,ו ָא ִחיד לֹוןְ .וכַ ד נַ ֲה ִרין ִאּלֵ ין ָאב ָו ֵאם
בורהְ .וכֺ ּלְ הו ִמ ְת ַע ְח ִרין ְּב ֵר ֵ
ִע ְט ָרא ְד ִא ְק ֵרי גְ ָ
גופא.
ישאְ .וכֹּלָ א נָ ִטיל ֵּבן ָדאְ ,ויָ ִרית כֹּלָ אְ ,ו ִא ְת ְפ ַשט ְּבכָ ל ָ
ָעלֵ יה ,כֺ ּלְ הו ִא ְקרון ְת ִפיּלִ ין ְד ֵר ָ
וב ַר ָתא ִמּנֵ יה ִא ְת ָזןְ .ו ַעל כָ ל ָפנִ ים ִמכָ אןְּ ,ב ָרא יָ ִרית ְולָ א ְּב ַר ָתאְּ .ב ָרא
ְו ַהאי ֵּבן יָ ִהיב לִ ְב ַר ָתאְ .
ומזֹון לְ כֹּלָ א
ומּנֵ יה ִא ְת ָזן ְּב ַר ָתא .כְ ָמה ִדכְ ִתיב ( דניאל ד) ָ
יָ ִרית לַ ֲאבוי ולְ ִא ֵמיה ְולָ א ְּב ַר ָתאִ .
ֵביה(אי תימא כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא)ָ .הנֵ י ָאב ָו ֵאם ,כְ לִ ילָ ן
ישאְ ,ו ַתלְ יָ א ִמ ַמ ָזלָ א
יקא ַק ִד ָ
ומ ְת ַח ְּב ָרן ָדא ְּב ָדאְ .ו ָאב ָט ִמיר יַ ִתירְ .וכֹּלָ א ָא ִחיד ֵמ ַע ִת ָ
ִ
יתא ,כְ ָמה ַד ֲא ֵמינָ א
ישא ,יָ ִקירו (יקירא) ְדכָ ל יַ ִק ִיריןְ .ו ִאּלֵ ין ָאב ָו ֵאםְ ,מ ַת ְקנִ ין ֵּב ָ
ַק ִד ָ
וב ַד ַעת ֲח ָד ִרים יִ ָמלְ או כָ ל הֹון יָ ָקר
וב ְתבונָ ה יִ ְתכֹונָ ן ְ
ִדכְ ִתיב (,משלי כד) ְּב ָחכְ ָמה יִ ָּבנֶ ה ָּביִ ת ִ
ְונָ ִעים .וכְ ִתיב (משלי כב) כִ י נָ ִעים כִ י ִת ְש ְמ ֵרם ְּב ִב ְטנֶ ָך ( .הני כללא דכלא ,כמה דאמינא
ותליין ממזלא קדישא יקירא)
ָא ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹוןְּ ,ב ִא ָד ָרא לָ א גָ לֵ ינָ א כֹּלָ אְ .ו ָכל ָהנֵ י ִמּלִ יןְ ,ט ִמ ִירין ְּבלִ ָּבאי ֲהוֹו ַעד ַה ְש ָתא,
וב ֵעינָ א לְ ַא ְט ְמ ָרא לֹון לְ ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתיִ ,משום ְד ַת ָמן ְש ֶאלְ ָתא ָש ִאיל לָ נָ א ,כְ ָמה ִדכְ ִתיב
ָ
חֹוסן יְ שועֹות ָחכְ ָמה ָו ָד ַעת ְוגֹו'ְ ,ו ָחכְ ָמה ַּב ְעיָ ין ִמינִ י,
ֶ
(ישעיה לג) ְו ָהיָ ה ֱאמונַ ת ִע ֶתָך
סופא ִאיעול ַק ֵמי ַפלְ ְטרֹוי .כְ ִתיב
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ְּב ַהאיָ ,הא ְּבלָ א כִ ָ
עותא ְד ְ
ְו ַה ְש ָתא ְר ָ
(שמואל א ב) כִ י ֵאל ֵדעֹות יְ יָ 'ֵ .דעֹות ַו ַדאי .הוא ַה ַד ַעתְּ .ב ַד ַעת כָ ל ַפלְ ְטרֹי ִא ְת ַמּלְ יָ ין.
וב ַד ַעת ֲח ָד ִרים יִ ָמלְ או (בגין כך) ַד ַעת ַא ֲח ָרא לָ א ִא ְתגַ לְ יָ אְ ,ד ָהא ְט ִמ ָירא ָא ִזיל
ִדכְ ִתיבְ ,
מֹוחא כֹּלָ א (במוחא ,בגופא כלא ,כי
מֹוחיןְ ,ו ִא ְת ְפ ַשט ְּב ָ
ְּבגַ ֵוויהְ ,ו ִא ְתכְ לִ יל ֵּביהַ .ד ַעת נָ ִהיר ְּב ִ
אל דעות יי ') ְּב ִס ְפ ָרא ְד ַאגַ ְד ָתא ָתנֵ ינָ ן ,כִ י ֵאל ֵדעֹות יְ יָ 'ַ ,אל ִת ְק ֵרי ֵדעֹותֶ ,אּלָ א ֵעדותְ .דהוא
דותא ִד ְת ֵרין חולָ ִקין ,כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר (תהלים עח) ַוטָ ֶקם ֵעדות
דותא ְדכֹּלָ אַ ,ס ֲה ָ
ַס ֲה ָ
יעותא ְּבגַ ְוונָ א ַא ֲח ָראָ .ה ָתם ְּב ַא ְת ֵריה
ָ
מוה ְּב ִס ְפ ָרא ִד ְצנִ
אֹוק ָ
ְּביַ ֲעקֹבְ .ו ַאף ַעל גַ ב ְד ַהאי ִמּלָ הְ ,
ְשלִ יםָ ,הכָ א כֹּלָ א ַש ִפירְ ,וכֹּלָ א ֲה ֵוי ,כַ ד ַא ְס ִתים ִמּלָ הַ .האי ָאב ָו ֵאם ,כֺ ּלְ הו ְּבהו כְ לִ ילָ ן ,כֹּלָ א
ימןֵּ .ביה כְ לִ ילָ ן.
יקיןֵּ .ביה ְס ִת ָ
יקא ְדכָ ל ַע ִת ִ
ישאַ ,ע ִת ָ
ימן ְּב ַמ ָזלָ א ַק ִד ָ
ימןְ ,ו ִאיּנון ְס ִת ָ
ְּבהו ְס ִת ָ
כֹּלָ א הוא ,כֹּלָ א ֲה ֵויְּ .ב ִריְך הואְּ ,ב ִריְך ְש ֵמיה ,לְ ָעלַ ם ולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ִמין .כָ ל ִמּלִ ין ְד ִא ָד ָרא יָ אות,
ימיןְ ,ו ִא ְתגַ לְ יָ ין
ימינָ א ְולִ ְׂש ָמאלָ א ,כֺ ּלְ הו ִמּלִ ין ִד ְס ִת ִ
ישיןִ ,מּלִ ין ְדלָ א ָס ָטאן לִ ִ
ְוכֺ ּלְ הו ִמּלִ ין ַק ִד ִ
לְ ִאיּנון ְד ָעאלו ְונַ ְפ קוְ ,וכֹּלָ א ָהכִ י הואְ .ו ַעד ַה ְש ָתא ֲהוֹו ִמ ְתכַ ְסיָ ין ִאּלֵ ין ִמּלִ ין ְד ָד ִחילְ נָ א
וד ֵבית
יק ָרא ִדילִ י ְ
ישאְ ,ד ָהא לָ א לִ ָ
יקא ַק ִד ָ
לְ גַ ּלָ ָאהְ ,ו ַה ְש ָתא ִא ְתגַ לְ יָ יןְ .וגַ ּלֵ י ַק ֵמי (מלכא) ַע ִת ָ
סופא ָק ֵמי ַפלְ ְטרֹוי ֲע ִב ְידנָ אְ .ועֹודָ ,הא ֲח ֵמינָ א,
ַא ָּבא ֲע ִב ְידנָ אֶ ,אּלָ א ְּבגִ ין ְדלָ א ִאיעול ְּבכִ ָ
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ְו ָכל ָהנֵ י ַזכָ ֵאי ְקשֹוט ְד ָה ָכא ִמ ְש ַתכְ ָחן ,כֺ ּלְ הו ִמ ְס ַתכְ ִמין ַעל יְ ָדיְ .ד ָהא
ְד ְ
ֲח ֵמינָ א ְדכֺ ּלְ הו ַח ָדאן ְּב ַהאי ִהלולָ א ִדילִ יְ ,ו ֺכּלְ הו ְז ִמינִ ין ְּב ַההוא ָעלְ ָמא ְּב ִהיּלולָ א ִדילִ י,
ַזכָ ָאה חולָ ִקי.
ובכָ ה ְו ַחיִ יְך.
ּבוצינָ א ִעּלָ ָאהָ ,א ִרים יְ דֹויָ ,
ישאִ ,
ּבוצינָ א ַק ִד ָ
ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא ,כַ ד ִסטֵ ים ִמּלָ ה ָדא ִ
יֹומאיְ ,ו ַה ְש ָתא לָ א יָ ֲה ִבין לִ י
ָּב ָעא לְ גַ ּלָ ָאה ִמּלָ ה ֲח ָדאָ .א ַמרְּ ,ב ִמּלָ ה ָדא ִא ְצ ָט ַע ְרנָ א כָ ל ָ
ותיהְ ,ו ָסגִ יד ְתלַ ת ִז ְמנִ יןְ ,ולָ א ֲה ָוה יָ כִ יל ַּבר נָ ש
שותאִ .א ְת ָת ַק ףְ ,ויָ ִתיבְ ,ו ָר ִחיש ְּב ִׂש ְפ ָו ֵ
ְר ָ
ּבועְך.
פומאְ ,ד ָזכִ ית לְ כָ ל ַהאי ,לָ א ַאנְ גִ יבו ַמ ָ
פומא ָ
לְ ִא ְס ַתכְ לָ א ַּב ֲא ְת ֵריה ,כָ ל ֶשכֵ ן ֵּביהָ .א ַמרָ ,
יֹוצא ֵמ ֵע ֶדן .וכְ ִתיב (ישעיה
ּבועְך נָ ִפיק ְולָ א ָפ ַסקֲ .עלָ ְך ָק ֵרינָ ן (בראשית ב) ְונָ ָהר ֵ
ַמ ָ
ימנָ א,
יֹומין ְד ָק ֵא ְ
ימיו ָ .ה ִא ָידנָ א ַא ְס ַה ְדנָ א ָעלַ יְ .דכָ ל ִ
מֹוצא ַמיִ ם ֲא ֶשר ֹלא יְ כַ ְזבו ֵמ ָ
נח) וכְ ָ
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עותי (ס''א בידי) ַּבר
יֹומא ָדא (נ''א רעותא לגלאה רזא דא) ְולָ א ָסלִ יק ִּב ְר ִ
יבנָ א לְ ֵמ ֱח ֵמי ָ
ָת ִא ְ
יֹומאְ .ו ַה ְש ָתא ָּב ֵעינָ א לְ גַ ּלָ ָאה ִמּלִ יןַ ,ק ֵמיה
ָה ִא ָידנָ אְ ,ד ָהא ְּב ִע ְט ָרא ָדא ִמ ְת ֲע ָחר ַהאי ָ
יעל
יֹומא לָ א יִ ְת ַר ָחק לְ ֵמ ַ
ישי (ברישיה) ְו ַהאי ָ
קוד ָשא ְּב ִריְך הואְ ,ד ָהא כֺ ּלְ הו ִמ ְת ַע ְח ִרין ְּב ֵר ֵ
ְד ְ
ימאְ .ו ַה ְש ָתא ָש ֵרינָ א לְ גַ ּלָ ָאה ִמּלִ ין,
שותי ַקטְ ָ
יֹומא ָדא ִּב ְר ִ
יֹומא ַא ֲח ָראְ .ד ָהא כָ ל ָ
לְ דוכְ ֵתיה ,כְ ָ
ימא  .כְ ִתיב (תהלים פט) ֶצ ֶדק
סופא לְ ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתיְ .ו ָהא ָש ֵרינָ א ֵא ָ
ְּבגִ ין ְדלָ א ִאיעול ְּבכִ ָ
ימא ,יִ ְס ָתכַ ל ְּב ַהאי ,לְ ֵמ ֱח ֵמי
ומ ְש ָפט ְמכֹון כִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד ְו ֱא ֶמת יְ ַק ְדמו ָפנֶ יָךַ .מאן ַחכִ ָ
ִ
ישא ִעּלָ ָאהִ ,דינִ ין ִד ְקשֹוטִ ,דינִ ין ְד ִמ ְת ַע ְח ִרין ְּבכִ ְת ִרי ִעּלָ ִאיןְ .ד ָהא
אֹורחֹוי (ס''א דינוי) ְד ַק ִד ָ
ְ
ּבוצינָ א ִעּלָ ָאהְ ,ט ִמ ָירא ְדכָ ל ְט ִמ ִיריןֺ ,כּלְ הו ַד ְרגִ ין לְ ִא ְתנַ ֲה ָרא
ּבוצינִ ין נַ ֲה ִרי ן ִמ ִ
ֲח ֵמינָ א ְדכֺ ּלְ הו ִ
הֹורא ִד ְבכָ ל ַד ְרגָ א ְו ַד ְרגָ אִ ,א ְתגַ לְ יָ יא ַמה
וב ַההוא נְ ָ
(נ''א וכלהו אינון דרגין לאתנהרא) ְ
הֹורא ָדאְ ,ונַ ֲה ִרין
הֹורא ָדאִּ ,בנְ ָ
הֹורא ָדא ,ונְ ָ
הֹורא ָדא ִּבנְ ָ
הֹורין ֲא ִח ָידן ,נְ ָ
ְד ִא ְתגַ לְ יָ יאְ ,וכֺ ּלְ הו נְ ִ
ובוצינָ אְ ,ד ִא ְקרון ִתקונֵ י ַמלְ כָ א,
ִ
ּבוצינָ א
הֹורא ְדכָ ל ִ
ָדא ְּב ָדאְ ,ולָ א ִמ ְת ָפ ְר ָשן ָדא ִמן ָדא .נְ ָ
ובגִ ין
הֹורא ִדלְ גֹו לְ גֹוְ ,ולָ א ִמ ְת ְפ ַרש לְ ַברְ .
כִ ְת ֵרי ַמלְ כָ א ,כָ ל ַחד ְו ַחד ,נָ ִהיר ְו ָא ִחיד ְּב ַההוא נְ ָ
כָ ְך כֹּלָ א ְּב ַחד ַד ְרגָ א ִא ְס ְתּלַ קְ ,וכֹּלָ א ְּב ַחד ִמּלָ ה ִא ְת ֲע ָחרְ ,ולָ א ִמ ְת ְפ ַרש ָדא ִמן ָדאִ ,איהו
הֹורא ִדלְ גֹו לְ גֹו (בההוא
בושא ְד ַמלְ כָ א .נְ ָ
הֹורא ְד ִא ְתגַ לְ יָ יאִ ,א ְק ֵרי לְ ָ
וש ֵמיה ַחד הוא .נְ ָ
ְ
וביה ַש ְריָ א ַההוא ְדלָ א ִא ְת ְפ ַרש ְולָ א ִא ְתגַ לְ יָ יאְ .וכֺ ּלְ הו
הֹורא ָס ִתיםֵ ,
נהורא הוא מה) נְ ָ
ּבוצינָ א ִעּלָ ָאהְ .וכַ ד
ימיןִ ,
ימא ְדכָ ל ְס ִת ִ
ישא ְס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
הֹורין ,נַ ֲה ִרין ֵמ ַע ִת ָ
ּבוצינֵ יְ ,וכֺ ּלְ הו נְ ִ
ִ
ּבוצינָ א ִעּלָ ָאהְ ,ד ַא ְט ָמר ְולָ א ִא ְתגַ לְ יָ יא.
הֹורין ְד ִא ְת ַפ ְש ָטן .לָ א ִא ְש ְתכַ ח ַּבר ִ
ִמ ְס ַת כְ לָ ן ,כֺ ּלְ הו נְ ִ
ּבוצינִ ין,
ּבוצינֵ י ְקשֹוטִ ,א ְש ְתכָ חו ְת ֵרין ִ
בושי ְקשֹוטִ ,תקונֵ י ְקשֹוטִ ,
יקר ,לְ ֵ
בושין ִד ַ
ְּב ִאיּנון לְ ִ
ימותאְּ ,בכָ ל
ָ
ושלֵ
ירותאְ ,
ומ ְש ָפטְ .ו ִאיּנון ֵש ָ
כור ְסיָ יא ְד ַמלְ כָ אְ ,ו ִא ְקרון ֶצ ֶדק ִ
ִתקו נָ א ְד ְ
וב ָהנֵ י ִמ ְת ַע ְח ִרין כָ ל ִדינִ ין ִדלְ ֵעיּלָ א ְו ַת ָתאְ ,וכֹּלָ א ָס ִתים ְּב ִמ ְש ָפטְ .ו ֶצ ֶדק ֵמ ַהאי
נותאְ .
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
ומלְ כִ י ֶצ ֶדק ֶמלֶ ְך ָשלֵ ם .כַ ד ִמ ְת ָע ִרין ִדינִ ין
ִמ ְש ָפט ִא ְת ָזן .ולְ ִז ְמנִ ין ָק ֵרינָ ן לָ ה (בראשית יד) ַ
ִמ ִמ ְש ָפט ,כֺ ּלְ הו ַר ֲח ֵמי ,כֺ ּלְ הו ִּב ְשלִ ימוְ .ד ַהאי ְמ ַב ֵסם לְ ַהאי ֶצ ֶדקְ ,ו ִדינִ ין ִמ ְת ַת ְקנִ יןְ ,וכֺ ּלְ הו
נוק ָּבאְ ,וכָ ל ָעלְ ִמין
נַ ְח ִתין לְ ָעלְ ָמא ִּב ְשלִ ימוְּ ,ב ַר ֲח ֵמי .וכְ ֵדין (אקרי) ַש ֲע ָתא ְד ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְדכַ ר ְו ְ
כורא ִא ְת ְר ַחק
וד ָ
חֹובי ָעלְ ָמאְ ,ו ִא ְס ַת ֲא ַבת ַמ ְק ְד ָשאְ ,
ותאְ .וכַ ד ַא ְסגִ יאו ֵ
וב ֶח ְד ָו ָ
כֺ ּלְ הו ְּב ַר ֲח ֵמיְ ,
יפא ַש ְריָ א לְ ַא ְת ָע ָראַ ,ווי לְ ָעלְ ָמא ְד ִמ ְת ָזן ְּב ַההוא ִז ְמנָ א ֵמ ַהאי ֶצ ֶדק.
נוק ָּבאְ ,ו ִח ְויָ א ַת ִק ָ
ִמן ְ
יקין ִמ ְת ָע ִרין ְּב ָעלְ ָמא ,כַ ָמה ַזכָ ִאין ִמ ְס ַתּלְ ִקין ֵמ ָעלְ ָמאְ .וכָ ל כַ ְך לָ ָמהְּ .בגִ ין
כַ ָמה ֲח ִבילֵ י ְט ִר ִ
ומ ְש ָפט לָ א ָק ֵרב ְּב ֶצ ֶדק ָדאְ .ו ַעל ַהאי כְ ִתיב (משלי יג) ְויֵ ש
נוק ָּבאִ ,
כורא ִמן ְ
ְד ִא ְת ְר ַחק ְד ָ
נִ ְס ֶפה ְּבֹלא ִמ ְש ָפטְ ,ד ִמ ְש ָפט ִא ְת ְר ַחק ֵמ ַהאי ֶצ ֶדקְ ,ולָ א ִא ְת ַּב ְס ָמאְ ,ו ֶצ ֶדק יַ נְ ָקא ֵמ ֲא ָתר
אֹובד
ימי ֶה ְבלִ י יֵ ש ַצ ִדיק ֵ
יתי ִּב ֵ
ָא ֳח ָראְ .ו ַעל ָדא ָא ַמר ְשֹלמֹה ַמלְ כָ א (קהלת ז) ֶאת ַהכֹל ָר ִא ִ
ְּב ִצ ְדקֹו ְוגֹו'ָ ,ה ֶבל ָדא (ס''א ל''ג הבל דא) ָה ֶבל ֲח ָדאֵ ,מ ֲה ָבלִ ים ִדלְ ֵעיּלָ אְ ,ד ִא ְקרון ַא ֵפי ַמלְ כָ א,
אֹובד ְּב ִצ ְדקֹוַ .מאי
ישאְ ,דכַ ד ִהיא ִמ ַת ְע ָרא ְּב ִדינֹוי ,כְ ִתיב יֵ ש ַצ ִדיק ֵ
כותא ַק ִד ָ
ְו ָדא ִאיהו ַמלְ ָ
ובגִ ין כָ ְך ִא ְק ֵריְ ,ויֵ ש נִ ְס ֶפה ְּבֹלא ִמ ְש ָפט.
ַט ְע ָמאִ .משום ְד ִמ ְש ָפט ִא ְת ְר ַחק ִמ ֶצ ֶדקְ .
קוד ָשא ְּב ִריְך הואֲ ,א ִפיּלו כַ ד ִא ְת ָער
ימא ְד ְ
ָתא ֲח ֵזי ,כַ ד ִא ְש ְתכַ ח ַזכָ ָאה ִעּלָ ָאה ְּב ָעלְ ָמאְ ,ר ִח ָ
יק ֵריהְ ,ולָ א
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ָּב ֵעי ִּב ָ
ֶצ ֶדק ִּבלְ חֹודֹוי ,יָ כִ יל ָעלְ ָמא לְ ִא ְש ְת ָז ָבא ְּבגִ ינֵ יהְ .ו ְ
טומיהִ ,מ ְס ָת ֵפי ֲא ִפיּלו ִמ ִמ ְש ָפטְ ,ולָ א יָ כִ יל
ימא ְּב ִק ֵ
ִמ ְס ָת ֵפי ִמן ִדינָ אְ .וכַ ד ַההוא ַזכָ ָאה לָ א ַקטְ ָ
יתא ָא ַמר (תהלים כו) מ ְּב ָחנֵ נִ י יְ יָ ' ְונַ ֵסנִ י.
יקם ֵּביה .כָ ל ֶשכֵ ן ְּב ֶצ ֶדקָ .ד ִוד ַמלְ כָ אְּ ,ב ַק ְד ִמ ָ
לְ ֵמ ָ
ְד ָהא ֲאנָ א לָ א ִמ ְס ַת ֵפינָ א ִמכָ ל ִדינִ יןֲ ,א ִפיּלו ֵמ ַהאי ֶצ ֶדקְ ,וכָ ל ֶשכֵ ן ַד ֲא ִח ְידנָ א ֵּביהַ ,מה
יקם ְּב ִדינֹויָּ .ב ַתר
כְ ִתיב(.תהלים יז) ֲאנִ י ְּב ֶצ ֶדק ֶא ֱח ֶזה ָפנֶ יָךְּ ,ב ֶצ ֶדק ַו ַדאי .לָ א ִמ ְס ַת ֵפינָ א לְ ֵמ ָ
ְד ָחבֲ ,א ִפיּלו ִמ ִמ ְש ָפט ִמ ְס ָת ֵפיִ ,דכְ ִתיב (תהלים קמג) ְו ַאל ָתבֹא ְב ִמ ְש ָפט ֶאת ַע ְב ֶדָךָ .תא
ֲח ֵזי ,כַ ד ִמ ְת ַּב ְס ָמא ַהאי ֶצ ֶדק ִמ ִמ ְש ָפט ,כְ ֵדין ִא ְק ֵרי ְצ ָד ָקהְ .ו ָעלְ ָמא ִמ ְת ַּב ְס ָמא ְּב ֶח ֶסד,
ומ ְש ָפט ֶח ֶסד יְ יָ ' ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץַ .א ְס ַה ְדנָ א
אֹוהב ְצ ָד ָקה ִ
ֵ
ְו ִא ְת ַמּלְ יָ א ִמּנֵ יהִ .דכְ ִתיב (תהלים לג)
יֹוקיד ָעלְ ָמא
יֹומ ִאי ֲה ֵוינָ א ִמ ְצ ַט ֵער ַעל ָעלְ ָמאְ ,דלָ א יֶ ֱע ַרע ְּב ִדינֹוי ְד ֶצ ֶדקְ ,ולָ א ִ
ָעלַ יְ ,דכָ ל ָ
יהִ .מכָ אן ולְ ָהלְ ָאה ,כְ פום כָ ל ַחד,
ומ ֲח ָתה ִפ ָ
ְּב ַשלְ הֹובֹוי .כְ ָמה ִדכְ ִתיב (משלי ל) ָאכְ לָ ה ָ
כְ פום ֵּב ָירא ִע ְמ ָקאְ ,ו ָהא ְּב ָד ָרא ָדא ִאית ֵּביה ַזכָ ִאיןְ ,וז ִע ִירין ִאיּנון ִדיקומון לְ ַאגָ נָ א ַעל
ָעלְ ָמאְ ,ו ַעל ָעאנָ אֵ ,מ ַא ְר ָּב ָעה ִז ְיויָ ן( .ס''א על עלמא ,ועלינא בעיין ַ ).על כֵ ן ֲא ִח ָידן ִמּלָ י ָדא
ימיןְ ,ו ֵהיְך ֲא ִח ָידן ִאּלֵ ין
ימא ְדכָ ל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ימין ְּב ַע ִת ָ
ומ ְת ָפ ְר ָשן ִמּלִ ין ִד ְס ִת ִ
ְּב ָדאִ ,
18
Offert par Moshe Haïm Sebbah et www.torah-box.com

ימין
ְּב ִאּלֵ יןִ .מכָ אן לְ ָהלְ ָאהִ ,מּלִ ין ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןִ ,איּנון ְדלָ א ִא ְתגַ ּלְ יָ ין ְּב ִא ָד ָראִ .איּנון ַד ֲהוֹו ְס ִת ִ
ְּבלִ ָּבאיְ ,ו ַת ָמן לָ א ִא ְת ָקנו (עד כאן סתימן מלין) ַה ְש ָתא ִא ְת ְת ָקנו ְו ִא ְתגַ לְ יָ יןְ ,וכֺ ּלְ הו ִמּלִ ין
רותא ָדאִ ,דכְ ִתיב (תהלים קמד)
וב ִר ִירין כֺ ּלְ הוַ .זכָ ָאה חולָ ִקיְ ,ו ִאיּנון ְדיַ ְרתו יְ ָ
ימיןְ ,
ְס ִת ִ
יקא ֲא ִח ָידןְּ ,ב ִתיקונֹיָ ,הכִ י הוא.
ימנָ אָ ,אב ָו ֵאם ְּב ַע ִת ָ
אֹוק ְ
ַא ְש ֵרי ָה ָעם ֶשכָ כָ ה ּלֹו ְוגֹוַ '.האי ְד ִ
ומ ְת ַא ֲח ָדן ֵּביה (ואף על גב דעתיקא
ימין ַתלְ יָ ין(נ''א נפקין) ִ
ימ ָאה ְדכָ ל ְס ִת ִ
מֹוחא ְס ִת ָ
ְד ָהא ִמ ָ
יקא ִּבלְ חֹודֹוי ,הוא ֲה ֵוי,
קדישא אתתקן בלחודוי) ְוכַ ד יִ ְס ַתכְ לון (בכל) ִמּלָ י .כֹּלָ א הוא ַע ִת ָ
ְוהוא יְ ֵהאְ .וכָ ל ָהנֵ י ִתקונִ ין ֵּביה (בס''י לא נמצא אחידן ביה סתימן לא מתפרשן מניה
מֹוחא נַ ְפקוִ ,א ְתכְ לִ ילו
ָ
מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא תליא ביה) ָא''ב ָו ֵא''ם ֵמ ַהאי
ישא ַתלְ יָ יא ְו ָא ִחידְ .ו ָהא
יקא ַק ִד ָ
וביה ֲא ִח ָידןְ .ז ֵעיר ַאנְ ִפיןְּ ,ב ַע ִת ָ
וביה ַתלְ יָ יןֵ ,
ְּב ַמ ָזלָ אֵ ,
ימינָ א
אֹור ִחין ְדלָ א יִ ְס ֵטי לִ ִ
ימנָ א ִמּלֵ י ְּב ִא ָד ָראַ .זכָ ָאה חולָ ֵקיה ְד ַמאן ְד ָעאל ְונָ ִפיקְ ,ויִ נְ ַדע ְ
אֹוק ְ
ִ
ומאן ְדלָ א ָעאל ְונָ ַפקַ ,טב לֵ יה ְדלָ א ִא ְב ֵרי .וכְ ִתיב (הושע יד) כִ י יְ ָש ִרים ַד ְרכֵ י
ְולִ ְׂש ָמאלָ אַ .
יְ יָ '.
יֹומא ְּב ַהאי ְק ָראִ ,דכְ ִתיב (תהלים לד) ַּביְ יָ ' ִת ְת ַהּלֵ ל
ָא ַמר ִר ִּבי ִש ְמעֹוןִ ,מ ְס ַתכֵ ל ֲה ֵוינָ א כָ ל ָ
נַ ְפ ִשי יִ ְש ְמעו ֲענָ ִוים ְויִ ְׂש ָמחוְ .ו ָה ִא ָידנָ א ִא ְת ְקיָ ים ְק ָרא כֹּלָ אַּ .ביְ יָ ' ִת ְת ַהּלֵ ל נַ ְפ ִשי ַו ַדאיְ ,ד ָהא
לותא ָדא ִת ְס ָתּלַ ק
וב ִא ְש ַת ְד ָ
נִ ְש ָמ ִתי ֵּביה ֲא ִח ָידאֵּ ,ביה לַ ֲה ָטאֵּ ,ביה ִא ְת ַד ְּב ַקת ְו ִא ְש ַת ְדלַ ת ְ
ישאְ ,ו ַזכָ ִאין
יב ָתא ַק ִד ָ
יקטָ יאְ ,וכָ ל ְּבנֵ י ְמ ִת ְ
לְ ַא ְת ָר ָהא .יִ ְש ְמעו ֲע נָ ִוים ְויִ ְׂש ָמחו ,כָ ל ָהנֵ י ַצ ִד ַ
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ,כֺ ּלְ הו ַש ְמ ִעין ִמּלַ יְ ,ו ַח ָדאןְּ .בגִ ין כַ ְך (תהלים
ְ
ְד ַא ְתיָ ין ַה ְש ָתא ִעם
רֹומ ָמה ְשמֹו יַ ְח ָדיוָ .פ ַתח ְו ָא ַמר ,כְ ִתיב (בראשית לו) ְו ֵאּלֶ ה ַה ְמלָ כִ ים
לד) גַ ְדלו לַ יְ יָ ' ִא ִתי ונְ ְ
נֹועדו ָע ְברו
ֲא ֶשר ָמלְ כו ְּב ֶא ֶרץ ֱאדֹוםֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב (תהלים מח) כִ י ִהּנֵ ה ַה ְמלָ כִ ים ֲ
נֹועדוְּ ,ב ָאן ֲא ָתרְּ .ב ֶא ֶרץ ֱאדֹוםַּ .ב ֲא ָתר ְד ִדינִ ין ִמ ְת ַא ֲח ִדין ַת ָמןָ .ע ְברו יַ ְח ָדיוִ ,דכְ ִתיב
יַ ְח ָדיוֲ .
ַוטָ ָמת ַוטִ ְמלֹוְך ַת ְח ָתיוֵ .ה ָמה ָראו כֵ ן ָת ָמהו נִ ְב ֲהלו נֶ ְח ָפזוְ ,דלָ א ִא ְת ְקיָ ימו ְּב ַא ְת ַריְ יהוְּ ,בגִ ין
ישא ְושורֹוי ,לָ א ִא ְז ְד ָמנוֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב,
ְד ִתקונִ ין ְד ַמלְ כָ א לָ א ִא ְת ָקנוְ ,ו ַק ְר ָתא ַק ִד ָ
ימת ַה ְש ָתאְּ ,ב ִס ְט ָרא
כַ ֲא ֶשר ָש ַמ ְענו כֵ ן ָר ִאינו ְוגֹו'ְ ,ד ָהא כֺ ּלְ הו לָ א ִא ְת ְקיָ ימוְ ,ו ִהיא ִא ְת ַקטְ ַ
כוראְ ,ד ַש ְריָ א ִע ָמהֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיבַ ,וטִ ְמלֹוְך ַת ְח ָתיו ֲה ַדר ְו ֵשם ִעירֹו ָפעו ְו ֵשם ִא ְשתֹו
ִד ְד ָ
ימנָ א ְּב ִא ָד ָראְ .ו ַהא ְּב ִס ְפ ָרא
אֹוק ְ
יט ְב ֵאל ַּבת ַמ ְט ֵרד ַּבת ֵמי ָז ָהבֵ .מי ָז ָהב ַו ַדאי כְ ָמה ְד ִ
ְמ ֵה ַ
ְד ַאגַ ְד ָתא ְד ַרב ַה ְמנונָ א ָס ָבא ִא ְת ַמרַ ,וטִ ְמלֹוְך ַת ְח ָתיו ֲה ַדרֲ .ה ַדר ַו ַדאי ,כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר
יט ְב ֵאל ,כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר כַ פֹות ְת ָמ ִרים .וכְ ִתיב
(ויקרא כג) ְפ ִרי ֵעץ ָה ָדרְ .ו ֵשם ִא ְשתֹו ְמ ֵה ַ
יאת ַּבת ַמ ְט ֵרדַּ ,בת
נוק ָּבאַ .האי ִא ְת ְק ִר ַ
יהי ְד ַכר ְו ְ
(תהלים צב) ַצ ִדיק כַ ָת ָמר יִ ְפ ָרחְ ,ד ִא ִ
ֵמ ַההוא ֲא ָתר ְד ַט ְר ִדין כֹּלָ א לְ ִא ְת ַד ְּב ָקאְ ,ו ִא ְק ֵרי ָאב .וכְ ִתיב (איוב כח) ֹלא יָ ַדע ֱאנֹוש ֶע ְרכָ ה
ימאְ ,ד ִמ ִס ְט ָר ָהא ִמ ְת ַא ֲח ִדין ִדינִ ין,
ְוֹלא ִת ָמ ֵצא ְּב ֶא ֶרץ ַה ַחטִ יםָ .ד ָבר ַא ֵחרַּ ,בת ֵמ ִא ָ
וב ִדינָ אַ .עד
ְד ַט ְר ִדין לְ כֹּלָ אַּ .בת ֵמי ָז ָהבְ ,דיָ נְ ָקא ִּב ְת ֵרין ַאנְ ִפיןִ ,דנְ ִהירו ִּב ְת ֵרין גַ ְוונִ יןְּ .ב ֶח ֶסד ְ
ובגִ ין כַ ְךָ ,עלְ ִמין ַק ְד ָמ ֵאי ִא ְת ֲח ָרבו,
יחין ַאנְ ִפין ְּב ַאנְ ִפיןְ ,
לָ א ִא ְב ֵרי ָעלְ ָמא ,לָ א ֲהוֹו ַמ ְשגִ ִ
צֹוצין,
יקין נִ ִ
ְו ָעלְ ִמין ַק ְד ָמ ֵאי ְּבלָ א ִתקונָ א ִא ְת ָע ִבידוְ .ו ַההוא ְדלָ א ֲה ָוה ְּב ִתקונָ אִ ,א ְק ֵרי ִז ִ
יבר,
יקין לְ כָ ל ִע ָ
אומנָ אַ ,מ ְר ֵצ ָפא (ס''א מרזפתא) כַ ד ַא ְכ ִתש ְּב ָמנָ א ְד ַפ ְר ְזלָ אַ ,א ִפיק ִז ִ
ָ
כְ ַהאי
יטין ונְ ִה ִיריןְ ,ו ַד ֲעכִ ין לְ ַאלְ ָתרְ .ו ִאּלֵ ין ִא ְקרון ָעלְ ִמין ַק ְד ָמ ֵאי.
יקין ְדנָ ְפ ִקין ,נָ ְפ ִקין לְ ִה ִ
ְו ִאיּנון ִז ִ
אומנָ א (ד''א
ָ
ישאְ ,ונָ ִפיק
יקא ַק ִד ָ
ו ְבגִ ין כַ ְך ִא ְת ֲח ָרבו ְולָ א ִא ְת ְקיָ ימוַ .עד ְד ִא ְת ָת ַקן ַע ִת ָ
יקין
בוצינָ א ַא ִפיק ִז ִ
יתא ִדילָ ן (דניצוצא) ְד ִ
נותיהְ .ו ַעל ַהאי ָתנֵ ינָ א ְּב ַמ ְתנִ ָ
אומ ֵ
מאנא) לְ ָ
יקין( נ''א דבוצינא אפיק זיקין
(שמות רנ''ד ע''ב ,בראשית ק''ז ע''ב סתרי תורה ) ָּב ִז ִ
ומיתו לְ ַאלְ ָתר.
יקיןָ ,עלְ ִמין ַק ְד ָמ ֵאי ִא ְקרוןִ ,
יברְ .ו ִאיּנון ִז ִ
ניצוצין) לִ ְתלַ ת ְמ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרין ִע ָ
יקין
נוק ָּבאְ ,ו ָהנֵ י ִז ִ
נותיהְ ,ו ִא ְת ְת ַקן ִּב ְדכַ ר ְו ְ
אומ ֵ
אומנָ א (ס''א מאנא) לְ ָ
ָ
לְ ָב ַתר נָ ִפיק
ישא
יצֹוצאַ ,פ ִט ָ
ָ
ינותא ,נָ ַפק נִ
ּבוצינָ א ְד ַק ְר ִד ָ
ומיתוַ ,ה ְש ָתא ִא ְת ְקיָ ים כֹּלָ אִ .מ ִ
ְד ִא ְת ַד ֲעכו ִ
ומ ְת ָע ְר ֵבי (ד''א ומתדכי) ַּב ֲא ִו ָירא ַד ְכיָ א,
יקין ָעלְ ִמין ַק ְד ָמ ֵאיִ ,
יפאְ ,ד ָב ַטשְ ,ו ַא ִפיק ִז ִ
ַת ִק ָ
רוחא ְדגָ נִ יז ְּב ַע ִתיק
ימ''אְ ,ו ַההוא ָאב הואֵ ,מ ָ
ְו ִא ְת ְּב ָסמו ָדא ְּב ָדאַ .כד ִא ְת ַח ָּבר ַא ָּב''א ְו ִא ָ
ינותא ְדגָ נִ יז ְּב ֵמעֹוי
ּבוצינָ א ְד ַק ְר ִד ָ
יצֹוצאְ ,דנָ ִפק ִמ ִ
ָ
יֹומיןֵּ ,ביה ִא ְתגְ נִ יז ַהאי ֲא ֵו ָיראְ ,ו ַאכְ לִ יל לְ נִ
ִ
יפאְ ,ו ִא ְת ָפ ַשט
ימאְ .וכַ ד ִא ְת ַח ָּברו ַת ְר ַוויְ יהוְ ,ו ִא ְתכְ לִ ילו ָדא ְּב ָדא .נָ ִפיק גולְ גַ לְ ָתא ַחד ַת ִק ָ
ְד ִא ָ
ישין ִא ְש ְתכָ חו
ישא ְתלַ ת ֵר ִ
יקא ַק ִד ָ
ְּב ִס ְטרֹויָ ,דא ְּב ִס ְט ָרא ָדאְ ,ו ָדא ְּב ִס ְט ָרא ָדאְ .כ ָמה ְד ַע ִת ָ
ְּב ַחד ,כַ ְך כֹּלָ א ִא ְז ְד ַמן ִּב ְתלַ ת ֵרי ִשין ,כְ ָמה ַד ֲא ֵמינָ אְּ .ב ַהאי גולְ גַ לְ ָתא ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפין ,נָ ִטיף
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ומּנֵ יה ִמ ְת ָזן ַח ְקלָ א
ישא ִח ָו ָורא (ואחיד ליה) ְו ַההוא ַטּלָ א ִא ְת ֲח ֵזי ִּב ְת ֵרי גְ ָוונֵ יִ .
ַטּלָ א ֵמ ֵר ָ
וביה
יקטָ יא לְ ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתיֵ ,
ומ ַהאי ַטּלָ א ְדגולְ גַ לְ ָתא ָדאַ ,ט ֲחנִ ין ָמנָ א לְ ַצ ִד ַ
ישיןֵ .
פוחין ַק ִד ִ
ְד ַת ִ
ְז ִמינִ ין ֵמ ַתטָ יא לַ ֲא ַחטָ יאְ .ולָ א ִא ְז ְד ַמן ָמנָ א ְדנָ ַפל ֵמ ַהאי ַטּלָ אַּ ,בר ַההוא ִז ְמנָ א ְּב ִז ְמנָ א ְד ָא ְזלו
יקא ְדכֹּלָ אֵ ,מ ַהאי ֲא ָתרַ .מה ְדלָ א ִא ְש ְתכַ ח לְ ָב ַתרֲ .ה ָדא הוא
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַמ ְד ְּב ָראְ ,ו ָזן לְ הו ַע ִת ָ
ִדכְ ִתיב (שמות טז) ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ ֶחם ִמן ַה ָש ָמיִ ם .כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר (בראשית כז) ְויִ ֶתן
זֹונֹותיו
ָ
ֹלהים ִמ ַחל ַה ָש ַמיִ ם ְוגֹו'ַ .האי ְּב ַההוא ִז ְמנָ א .לְ ִז ְמנָ א ַא ֲח ָרא ָתנֵ ינָ ןָ ,ק ִשים ְמ
לְ ָך ָה ֱא ִ
ומזֹונֵ י,
קוד ָשא ְּב ִריְך הואְ .ו ָהא ְּב ַמ ָזלָ א ַתלְ יָ יא ְּב ַמ ָזלָ א ַו ַדאיְ .ו ַעל כֵ ן ְּבנֵ י ַחטֵ י ְ
ֶשל ָא ָדם ַק ֵמי ְ
כותא ַתלְ יָ יא ִמּלְ ָתאֶ ,אּלָ א ְּב ַמ ָזלָ א ַתלְ יָ יא ִמּלְ ָתאְ ,וכֹּלָ א ַתלְ יָ ין ְּב ַהאי ַמ ָזלָ א ,כְ ָמה
לָ או ִּב ְז ָ
ימנָ אִ .ת ְש ָעה ַאלְ ִפין ִרּבֹוא ָעלְ ִמין ,נַ ְטלִ ין ְו ַס ְמכִ ין ַעל ַהאי גולְ גַ לְ ָתאְ .ו ַהאי ֲא ִו ָירא
אֹוק ְ
ְד ִ
ַדכְ יָ א ִא ְתכְ לִ יל ְּבכֹּלָ א ,כֵ ָיון ְדהוא כָ לִ יל ִמכֹּלָ א ְוכֹּלָ א ִא ְתכְ לִ יל ֵּביהִ ,א ְת ְפ ָשטו ַאנְ פֹוי לִ ְת ֵרין
ישא ,כֹּלָ א
יקא ַק ִד ָ
הֹורין ְכלִ ילָ ן ִמכֹּלָ אְ .וכַ ד ִא ְס ָתכָ לו ַאנְ פֹויְּ ,ב ַאנְ ִפין ְד ַע ִת ָ
ִס ְט ִרי ןִּ ,ב ְת ֵרי נְ ִ
ֶא ֶרְך ַא ַפיִ ם ִא ְק ֵריַ .מאי ֶא ֶרְך ַא ַפיִ ם (אריך אפים מבעי ליה) ֶאּלָ א ָהכִ י ָתנֵ ינָ ןְּ ,בגִ ין ְד ָא ִריְך
ותא ְּב ָעלְ ָמא,
ותא ְד ַאנְ ִפיןְ .ד ָהא לָ א ִא ְש ְתכַ ח ַא ְס ָו ָ
יביָ אֲ .א ָב ל ֶא ֶרְך ַא ַפיִ םַ ,א ְס ָו ָ
ַא ֵפיה לְ ַחיָ ַ
ֶאּלָ א ְּב ִז ְמנָ א ְד ַא ְשגְ ִחין ַאנְ ִפין ְּב ַאנְ ִפין.
ימא ְתלַ תַ ,א ְר ַּבע ִאיּנון ,כְ ָמה ַד ֲא ֵמינָ א,
הֹוריןְ .ו ִאי ֵת ָ
ַּב ֲחלָ לָ א ְדגולְ גַ לְ ָתא ,נְ ִה ִירין ְתלַ ת נְ ִ
ישיהְ ,ו ִאיּנון ְת ִפּלִ ין
ות ֵרין גְ נִ ִיזין ִדלְ הֹוןְ ,ד ִמ ְת ַע ְח ָרן כֺ ּלְ הו ְּב ֵר ֵ
ַא ֲח ַסנְ ֵתיה ַד ֲאבֹוי ְו ִא ֵמיהְ ,
ישא .לְ ָב ַתר ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְּב ִס ְטרֹויְ ,ונַ ֲה ִרין ְו ָעאלִ ין ִּב ְתלַ ת ֲחלָ לֵ י ְדגולְ גַ לְ ָתא .נָ ְפ ִקין כָ ל ַחד
ְד ֵר ָ
ית ָאה כָ לִ יל לֹון,
ומֹוחא ְתלִ ָ
ָ
מֹוחי.
ֵ
גופאְ .ו ִאּלֵ ין ִמ ְת ַח ְּב ִרין ִּב ְת ֵרי
ומ ְת ַפ ְש ִטין ְּבכָ ל ָ
ְּב ִס ְטרֹויִ ,
ְו ָא ִחיד (ואינון תפלין דרישא .ואלין מתחברין בתרי מוחי .ומוחא תליתאה כליל לון,
ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא .לבתר נפקין כל חד בסטרוי ,ומתפשטין בכל
גופא,
ומ ְת ָפ ַשט ְּבכָ ל ָ
וב ַהאי ִס ְט ָראִ ,
גופא .והאי מוחא תליתאה אחיד) ְּב ַהאי ִס ְט ָרא ְ
ימא גְ ָוונֵ י
ומ ַהאי נָ ִהיר ַאנְ פֹויְ ,ו ַא ְס ִהיד ְּב ַא ָּבא ְו ִא ָ
ְו ִא ְת ָע ִביד ִמּנֵ יה ְת ֵרי גְ ָוונֵ י כְ לִ ילָ ן כַ ֲח ָדאֵ .
ְד ַאנְ פֹויְ .והוא ִא ְק ֵרי ַד ַעתְּ ,ב ַד ַעת (ס''א בדא) כְ ִתיב (שמואל א ב) כִ י ֵאל ֵדעֹות ה' ְוגֹו'ְּ ,בגִ ין
ימ ָאה ,לָ א נִ ְתכְ נוַ .מאי
ישא ְס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ְד ִאיהו ִּב ְת ֵרי גְ ָוונֵ י לֹו נִ ְתכְ נו ֲעלִ ילֹותֲ .א ָבל לְ ַע ִת ָ
ַט ְע ָמא נִ ְתכְ נו לְ ַהאיְּ .בגִ ין ְדיָ ִרית ְת ֵרין חולְ ֵקי ,וכְ ִתיב (שמואל ב כב) ִעם ָח ִסיד ִת ְת ַח ָסד ְוגֹו
יה
אֹוקימו ַח ְב ַריָ יאִ ,דכְ ִתיב (בראשית כט) ַוטַ גֵ ד יַ ֲעקֹב לְ ָר ֵחל כִ י ֲא ִחי ָא ִב ָ
ִ
ְ '.ו ָהא ִּב ְקשֹוט
מוהְ ,דכֹּלָ א ָר ָזא ְד ָחכְ ְמ ָתאְ .וכִ י ֶּבן ִר ְב ָקה הואֶּ .בן ִר ְב ָקהְ ,ולָ א כְ ִתיב ֶּבן
אֹוק ָ
הואַ .וטַ גֵ דָ ,הא ְ
נותא.
ימ ָ
וביה ִא ְת ֲח ֵזי ְמ ֵה ְ
יִ ְצ ָחקֶ .ר ֶמזְ ,וכֹּלָ א ְר ִמ ָיזא ְּב ָחכְ ְמ ָתאְ .ו ַעל ַהאי ִא ְק ֵרי ְשלִ ים ְּבכֹּלָ אֵ .
ישא,
ֹאמר ָ .הנֵ י גְ ָוונֵ י ,כְ ָמה ְדנַ ֲה ִרין ְּב ִע ְט ָרא ְד ֵר ָ
ובגִ ין כָ ְך כְ ִתיבַ ,וטַ גֵ ד יַ ֲעקֹבְ ,ולָ א כְ ִתיב ַוט ֶ
ְ
גופא ִא ְת ֲא ִחיד ְּבהו
גופאְ ,ו ָ
ָ
ְו ָעאלִ ין ַּב ֲחלָ לֵ י ְדגולְ גַ לְ ָתאָ .הכִ י ִמ ְת ַפ ְש ִטין ְּבכָ ל
יאן לֵ יהְ ,ד ָהא כֹּלָ א ְּב ַחד ִא ְש ְתכַ חֵ ,חידו
ימא ,לָ א נִ ְתכְ נוְ ,ולָ א יָ ָ
ישא ְס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
(אבל) לְ ַע ִת ָ
לְ כֹּלָ אַ ,חטִ ים לְ כֹּלָ א .לָ א ַתלְ יָ יא ֵּביה ִדינָ אֲ .א ָבל ְּב ַהאי ,לֹו נִ ְתכְ נו ֲעלִ ילֹות ַו ַדאי.
קֹוצי ְד ַׂש ְע ִריןְ ,ד ִאיּנון אוכָ ִמין.
ישאַ ,תלְ יָ ין כָ ל ִאיּנון ִר ְּב ָוון ְו ַאלְ ִפין (קוצי) ִמ ֵ
ְּבגולְ גַ לְ ָתא ְד ֵר ָ
ישיה
ומ ְס ַת ְּבכִ ין ָדא ְּב ָדאֲ ,א ִח ָידן ָדא ְּב ָדאַ ,ד ֲא ִח ָידן ִּבנְ ִהירו ִעּלָ ָאה ִד ְמ ַע ֵטר (דמתעטר) ְּב ֵר ֵ
ִ
ישיה
ימיןִ ,מּנְ ִהירו ְד ִמ ְת ַע ָחר ְּב ֵר ֵ
ימין ַעל נִ ִ
מֹוחא ְד ִא ְתנְ ִהיר ֵמ ַא ָּבא .לְ ָב ַתר נָ ְפ ִקין נִ ִ
ומ ָ
ֵמ ַא ָּבאִ ,
ומ ְס ַת ְּב ֵכי ְּב ִאיּנון ַׂש ְע ֵרי ַד ֲא ִח ָידן ֵמ ַא ָּבאְּ ,בגִ ין ְד ִאיּנון
מֹוחיְ .וכֺ ּלְ הו ֲא ִח ָידןִ ,
ֵ
ומ ְש ַאר
ימאִ ,
ֵמ ִא ָ
מֹוחא ִעּלָ ָאה.
מֹוחי ֲא ִח ָידן ְּבגולְ גולְ ָתאְּ ,ב ָ
ֵ
ומ ְס ַת ְּבכִ ין ָדא ְּב ָדאְ .וכֺ ּלְ הו
ִמ ְת ָע ְר ִבין ָדא ְּב ָדאִ ,
מֹוחא (אחידן במוחי) ִמ ְת ָע ְר ָבן ָדא
ְוכֺ ּלְ הו ְמ ִשיכָ ן (דאתמשכן) ִא ְת ַמ ְשכָ ן ִמ ְתלַ ת ֲחלָ לֵ י ְד ָ
מֹוחי
ֵ
ובגִ ין כָ ְך כֺ ּלְ הו
ומ ְתגַ לְ יָ יןְ .
ימין ִ
ְּב ָדאְּ ,ב ַדכְ יָ א ִּב ְמ ָס ֲא ָבאְּ .בכָ ל ִאיּנון ַט ֲע ִמין ְו ָר ִזיןְ ,ס ִת ִ
ישאְ ,ו ָעאלִ ין
הֹורין ְּב ִע ְט ָרא ְד ֵר ָ
ֹלהיָך ְוכו' ,כְ ָמה ִדנְ ִ
ְר ִמ ֵיזי (כך נמצא בס''י) ְּב ָאנֹכִ י יְ יָ ' ֱא ֶ
ימנָ א,
אֹוק ְ
אודנִ יןְ .ו ָהא ִ
קֹוצין אוכָ ִמיןַ ,ח ְפיָ ין ְו ַתלְ יָ ין לְ ִס ְט ָרא ְד ְ
ַּב ֲחלָ לֵ י ְדגולְ גַ לְ ָתא .כָ ל ִאיּנון ִ
ימנָ אַ ,מאן ְד ָב ֵעי ְדיַ ְר ִכין
אֹוק ְ
ִ
וש ָמעִ .מכָ אן
ְד ְּבגִ ין כָ ְך כְ ִתיב (מלכים ב יט) ַה ֵחה יְ יָ ' ָא ְזנְ ָך ֲ
אודנֹויְ ,וטִ ְש ַמע לֵ יה
ישיה ְד ַמלְ כָ אְ ,ויִ ְפנֶ ה ַׂש ְע ֵרי ֵמ ַעל ְ
אודנֵ יה לָ ֳק ְבלֵ יה ,יְ ַסלְ ֵסל ְּב ֵר ֵ
ַמלְ כָ א ְ
ַמלְ כָ א ְּבכָ ל ַמה ְד ָב ֵעי.
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ומ ְת ָפ ְר ָשן ִמּנֵ יה כָ ל
יֹומיןִ ,
אֹור ָחאְּ ,ב ָא ְר ָחא ְד ַע ִתיק ִ
ְ
גותא ְד ַׂש ְע ֵריִ ,מ ְת ַא ֲח ָדא ַחד
ְּב ַפלְ ָ
קֹוצא
ָ
יב ָבא ִוילָ לָ א ַתלְ יָ ין ְּבכָ ל
אריהֹון ִד ָ
יתא (ואתמנן עלייהו) כָ ל ָמ ֵ
אֹוריְ ָ
קודי ַ
אֹורחֹוי ְד ִפ ֵ
ְ
יביָ אְ ,דלָ א יַ ְד ִעין ִאיּנון ָא ְר ִחיןֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב( ,משלי
קֹוצאְ ,ו ִאיּנון ַמ ְפ ִר ִשין ִר ְש ָתא לְ ַחיָ ַ
ְו ָ
יפין.
ובגִ ין כָ ְך כֺ ּלְ הו ַת ִק ִ
יפיןְ ,
קֹוצין ַת ִק ִ
ד ) ֶד ֶרְך ְר ָש ִעים כָ ֲא ֵפלָ הְ .וכָ ל ִאּלֵ ין ַתלְ יָ ין ְּב ִ
אריהֹון ְד ַמ ְת ְקלָ א (ס''א דרחימותא) ִדכְ ִתיב (תהלים
יען ִא ְת ַא ֲח ָדן ָמ ֵ
ימנָ א ְּב ִאיּנון ְש ִע ָ
אֹוק ְ
ְו ִ
מֹוחא.
יטי ְד ָ
ימין ִד ְר ִה ֵ
מֹוחין ְס ִת ִ
כה) כָ ל ָא ְרחֹות יְ יָ ' ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמתְ .וכָ ל כַ ְךְּ ,בגִ ין ְד ַמ ְשכִ ין ִמ ִ
יעןִ ,א ְת ַמ ְשכָ ן
קֹוצין ְש ִע ָ
ִ
מֹוחא ְּב ִאיּנון
ָ
אֹורחֹויֵ ,מ ַחד
ובגִ ין כָ ְך ִמ ְש ַתכְ ֵחי כָ ל ַחד כְ פום ְ
ְ
מֹוחא ִתנְ יָ ינָ א,
אריהֹון ְד ַמ ְת ְקלָ א (דרחימותא) ִדכְ ִתיב כָ ל ָא ְרחֹות יְ יָ ' ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמתִ .מ ָ
ָמ ֵ
יב ָבא ִוילָ לָ א ִדכְ ִתיב ְּבהו ֶד ֶרְך ְר ָש ִעים
אריהֹון ִד ָ
יפיןִ ,א ְת ַמ ְשכָ ן ְו ַתלְ יָ ין ָמ ֵ
קֹוצין ַת ִק ִ
ִ
ְּב ִאיּנון
לֹומר לָ א יַ ְד ִעיןְ ,ולָ א ָּב ָעאן
כָ ֲא ֵפלָ ה ֹלא יָ ְד עו ַּב ֶמה יִ כָ ֵשלוַ .מאי ָקא ַמיְ ֵיריֶ .אּלָ א ֹלא יָ ְדעו ,כְ ַ
ימא יִ כָ ֵשלוְּ .ב ִאיּנון ְד ִמ ְת ַא ֲח ִדין ִּב ְס ַטר
לְ ִמנְ ַדעַּ ,ב ֶמה יִ כָ ֵשלוַ .אל ִת ְק ֵרי ַּב ֶמהֶ ,אּלָ א ְּב ִא ָ
יב ָבא ִוילָ לָ א.
אריהֹון ִד ָ
יפא ִמיּנֵ ה ִמ ְת ַא ֲח ָדן ָמ ֵ
בורה ַת ִק ָ
ימא .גְ ָ
ימאַ .מאי ִס ְט ָרא ְד ִא ָ
ְד ִא ָ
אריהֹון ְד ִמ ִידין
יתאִ ,א ְת ַמ ְשכָ ן ְו ַתלְ יָ ין ָמ ֵ
קֹוצין ְד ִאיּנון ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ִ
ית ָאהְּ ,ב ִאיּנון
מֹוחא ְתלִ ָ
ִמ ָ
(דמארין) ְו ִא ְקרון ַא ִפין נְ ִה ִירין ְולָ א נְ ִה ִירין .ו ְב ָהנֵ י כְ ִתיב (משלי ד) ַפּלֵ ס ַמ ְעגַ ל ַרגְ לֶ יָךְ .וכֹּלָ א
ישא.
קֹוצין ְד ַׂש ְע ֵרי ְד ֵר ָ
ִא ְש ְתכַ ח ְּב ִאיּנון ִ
עֹוב ֵדיהֹוןְ .וכַ ד ַהאי
ָ
יבטָ א ַעל
ִמ ְצ ָחא ְדגולְ גַ לְ ָתאִ ,מ ְצ ָחא לְ ִא ְת ַפ ְק ָדא (ס''א לאתפקרא) ַחטָ ַ
עֹוב ֵדיהֹוןַ .האי ִמ ְצ ָחא
אריהֹון ְד ִדינִ ין ,לְ ִאיּנון ְדלָ א ִמ ְתכַ ְס ִפין ְּב ָ
ִמ ְצ ָחא ִא ְתגַ לְ יָ יאִ ,מ ְת ָע ִרין ָמ ֵ
יקא ְּב ַהאי ִמ ְצ ָחאִ ,א ְת ַה ְד ַרת ִח ָו ָורא
וב ַש ֲע ָתא ְד ִא ְתגַ לְ יָ יא ִמ ְצ ָחא ְד ַע ִת ָ
סומ ָקא כְ ַו ְור ָדאְ .
ָ
יבא ָס ָבא ָא ַמר,
כְ ַתלְ גָ אְ .ו ַה ִהיא ַש ֲע ָתאֵ ,עת ָרצֹון ִא ְק ֵרי לְ כֹּלָ אְּ .ב ִס ְפ ָרא ְד ַאגַ ְד ָתא ְד ֵבי ַרב יֵ ָ
יקאְ .ו ִאי לָ אוַ ,א ְש ֵדי ח' ֵּבין ְת ֵרין ַא ְת ָוון ,כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר
ֶמ ַצחָ .זכֵ י ֶמ ַצחִ ,מ ְצ ָחא ְד ַע ִת ָ
צופיןְ .וכַ ָמה נְ ָצ ִחים
ימנָ אְ ,ד ִא ְק ֵרי נֶ ַצח ְּב ַא ְת ָוון ְר ִ
אֹוק ְ
מֹואב ְ .ו ִ
ָ
ומ ַחץ ַפ ֲא ֵתי
(במדבר כד) ָ
ֲהוֹוְ .ו ַאף ַעל גַ ב ְדנֶ ַצח ַא ֲח ָרא (באתרא) ְּבנֶ ַצח ָא ֳח ָרא ִא ְס ְתּלַ קְ ,ו ִאית נְ ָצ ִחים ָא ֳח ָרנִ ין
לֹותא ְד ִמנְ ָחהְּ ,בגִ ין ְדלָ א יִ ְת ַער ִדינִ ין,
ובגִ ין ְד ַש ְּב ָתא ְּב ַש ֲע ָתא ִד ְצ ָ
גופאְ .
ְד ִמ ְת ַפ ְש ִטין ְּבכָ ל ָ
ישא ִמ ְצ ָחא ִדילֵ יהְ ,וכָ ל ִדינִ ין ִא ְתכַ ְפיָ ין ְו ִא ְש ְתכָ כו ְולָ א ִא ְת ָע ִבידוְּ .ב ַהאי
יקא ַק ִד ָ
גַ לְ יָ א ַע ִת ָ
עֹוב ֵדיהֹון .כְ ָמה ִדכְ ִתיב (תהלים עג)
יפין ְּב ָ
ִמ ְצ ָחא ַתלְ יָ ין כ''ד ָּב ֵתי ִדינִ ין ,לְ כָ ל ִאיּנון ְד ַח ִצ ִ
ְו ָא ְמרו ֵאיכָ ה יָ ַדע ֵאל ְויֵ ש ֵד ָעה ְב ֶעלְ יֹוןְ .ו ָהא ֶע ְׂש ִרים ִאיּנון ,לָ ָמה .לָ ֳק ְבלֵ יהֹון ְדד' ִמיתֹות ֵּבית
ישין ֵּבי ִדינָ א ִעּלָ ָאהַ ,עד
ובגִ ין כָ ְך לָ א ַמ ֲענִ ִ
ִדינָ א לְ ַת ָתאְ ,ד ַתלְ יָ ין ִמּלְ ֵעיּלָ אְ .ו ִא ְש ָת ָארו ֶע ְׂש ִריןְ .
ימ ָאה ִדילָ ן
יתא ְס ִת ָ
ְדיַ ְשלִ ים (נ''א עשרין) ְו ַסּלְ ָקא לְ כ' ְשנִ ין ,לָ ֳק ְבלֵ יהֹון ְדכ' ָּב ֵתי ִדינָ אְּ .ב ַמ ְתנִ ָ
יתא.
אֹוריְ ָ
ָתנֵ ינָ ן ,לָ ֳק ְבלֵ יהֹון ְדכ''ד ְס ָפ ִרים ְד ִא ְתכְ לִ ילָ ן ְּב ַ
ובגִ ין
ימיןְ .
ימין ְולָ א נַ יְ ִ
יבטָ אַ .עיְ ינִ ין ְדנַ יְ ִ
ישאִ ,איּנון ַעיְ ינִ ין ְדלָ א ִמ ְס ַת ְמ ִרין ִמּנַ יְ יהו ַחטָ ַ
ַעיְ ינִ ין ְד ֵר ָ
כָ ְך ִא ְקרו (שיר השירים ה) ֵעינָ יו ְכיֹונִ יםַ .מאי יֹונִ ים .כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר (ויקרא כה) ְוֹלא תֹונו
נֹוטע
ֹאמרו ֹלא יִ ְר ֶאה יָ ''ה ְוגֹו' .וכְ ִתיב (שם) ֲה ַ
ִאיש ֶאת ֲע ִמיתֹוְ .ו ַעל ָדא כְ ִתיב (תהלים צד) ַוט ְ
עורא ְשלִ יםֵ .מ ִאיּנון ַׂש ֲע ִרין
א ֶֹזן ֲהֹלא יִ ְש ָמע ְוגֹוִ '.תקונָ א ְד ַעל ֵעינָ אַׂ ,ש ְע ֵרי ְד ִמ ְת ַש ְע ָרן ְּב ִש ָ
ימי כֺ ּלְ הו ִמשולְ ְשלֵ יהֹון
חותא ,לְ ַאגָ ָחא ְק ָר ָבא .וכְ ֵדין ַקיְ ֵ
ארי ְד ַא ְשגָ ָ
ַתלְ יָ ין ֶאלֶ ף ְוז' ְמ ָאה ָמ ֵ
ארי
סותא ְד ַעל ַעיְ ינִ ין ,גְ ִבינִ ין ִמ ְת ַא ֲח ָדן ְּבהוְ .ו ֶאלֶ ף (וד' מאה) ִר ְּב ָוון ָמ ֵ
ומ ְת ַפ ְק ִחין ַעיְ ינִ ין .כְ ָ
ִ
סותא ְד ַעיְ ינִ יןְ .וכָ ל ִאיּנון ְד ִא ְקרון ֵעינֵ י יְ יָ ' ,לָ א
יסין ִא ְת ַא ֲח ָדן ְּבהוְ ,ו ִאיּנון ִא ְקרון כְ ָ
ְת ִר ִ
סותי ִדגְ ִבינִ יןִ ,מ ְת ָפ ְר ִשין ִאיּנון ַת ָת ֵאי ֵמ ִעּלָ ֵאי.
ַפ ְק ִחיןְ ,ולָ א ִא ְת ָערוןַּ ,בר ְּב ִז ְמנָ א ְד ִאּלֵ ין ְכ ֵ
וב ַש ֲע ָתא ְד ִא ְת ָפ ְר ָשן גְ ִבינֵ י ַת ָת ֵאי ֵמ ִעּלָ ֵאיְ ,ויָ ֲה ִבין ֲא ָתר לְ ַא ְשגְ ָחא ִמ ְת ַפ ְק ִחין ַעיְ ינִ יןְ ,ו ִא ְת ַח ֵזי
ְ
יחאְ ,ו ִא ְס ָת ָחן
כְ ַמאן ְד ִא ְת ַער ִמ ֵשינָ ֵתיה (משנתיה) ִא ְס ַת ֲחרו ַעיְ ינִ ין ְו ָח ָמא לְ ֵעינָ א ְפ ִק ָ
ובגִ ין כָ ְך כְ ִתיב (תהלים
אריהֹון ְד ִדינִ ין לְ יִ ְׂש ָר ֵאלְ .
ְּב ִח ָו ָורא ִדילֵ יהְ .וכַ ד ִא ְס ַת ְחיָ יןִ ,א ְתכַ ְפיָ ין ָמ ֵ
יצה ְוגֹו'.
ישן יְ יָ ' ָה ִק ָ
עורה לָ ָמה ִת ַ
מד) ָ
מֹוחא.
יטי ָ
ַא ְר ַּבע גַ ְוונִ ין ִא ְת ַח ְזיָ ין ְּב ִאיּנון ַעיְ ינִ יןֵ .מ ִאיּנון נְ ִה ִירין ד' ָּב ֵתי ִד ְת ִפילִ יןְ ,דנַ ֲה ִרין ִּב ְר ִה ֵ
ימנָ א
אֹוק ְ
חותא (נפקא) נַ ְפ ֵקיִ ,מגְ ָוון אוכָ ָמא ְד ֵעינָ א .כְ ָמה ְד ִ
ז' ְד ִא ְקרון ֵעינֵ י ה'ְ .ו ַא ְשגָ ָ
ְּב ִא ָד ָראִ ,דכְ ִתיב (זכריה ג) ַעל ֶא ֶבן ַא ַחת ִש ְב ָעה ֵעינָ יִ םְ .ו ִאיּנון גַ ְוונִ ין ִמ ְתלַ ֲה ִטין ְּב ִס ְט ַריְ יהו.
חותא לְ ִדינָ אְ .ו ִאיּנון ִא ְקרון(דברי הימים ב טז) ֵעינֵ י
ארי ְד ַא ְשגָ ָ
אֹוח ָרנִ יןָ ,מ ֵ
סומ ָקא ,נָ ְפ ִקין ֲ
ִמ ָ
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ירֹוקא ,נָ ְפ ִקין
שֹוט ִטיםְּ .בגִ ין ְדכֺ ּלְ הו ִדינָ אִ .מ ָ
שֹוטטֹותְ ,וֹלא ְמ ְ
שֹוטטֹות ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץְ .מ ְ
יְ יָ ' ְמ ְ
ובין ִּבישִ .דכְ ִתיב (איוב לד) כִ י ֵעינָ יו ַעל ַד ְרכֵ י
עֹוב ִדיןֵּ ,בין ַטב ֵ
ימין לְ גַ ּלָ ָאה ָ
אֹוח ָרנִ יןְ ,ד ַקיְ ִ
ֲ
שֹוטטֹותְּ .בגִ ין ְד ִאיּנון
שֹוט ִטיםְ ,וֹלא ְמ ְ
שֹוט ִטיםְ .מ ְ
ִאישְ .ו ִאּלֵ ין ִא ְקרון (זכריה ד) ֵעינֵ י יְ יָ ' ְמ ְ
לִ ְת ֵרין ִס ְט ִרין ,לְ ָטב ולְ ִבישֵ .מ ִח ָו ָורא ,נָ ְפ ִקין ָכל ִאיּנון ַר ֲח ֵמיָ ,כל ִאיּנון ָט ָבאןְ ,ד ִמ ְש ַתכְ ֵחי
אֹוט ָבא לְ הו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל .וכְ ֵדין ִא ְס ַת ְחיָ ין (נ''א אסתחרן) ָכל ִאיּנון ְתלַ ת גְ ָוונֵ י,
ְּב ָעלְ ָמא ,לְ ָ
אֹוזיף לְ ַח ְב ֵריה
לְ ַר ֲח ָמא ָעלַ יְ יהוִ .אּלֵ ין גַ ְוונִ ין ִמ ְת ָע ְר ִבין ָדא ְּב ָדאְ ,ו ִא ְת ַד ְּב ָקן ָדא ְּב ָדא .כָ ל ַחד ִ
ִמגְ ָוונֵ י ִדילֵ יהַּ ,בר ֵמ ִח ָו ָוראְ ,דכֺ ּלְ הו כְ לִ ילָ ן ֵּביה כַ ד ִא ְצ ְט ִריְךְ ,והוא ָח ֵפי ַעל כֹּלָ א .כָ ל גַ ְוונִ ין
ירֹוקאְ .ו ָהכָ א
סומ ָקא ְולִ ָ
ִדלְ ַת ָתא ,לָ א יַ כְ לִ ין כָ ל ְּבנֵ י ָעלְ ָמא ,לְ ַא ְס ֲח ָרא לֹון ִח ָו ָורא ,לְ אוכָ ָמא לְ ָ
חותא ַחד ,כֺ ּלְ הו ִא ְת ַא ֲח ָדן ְו ִא ְס ַת ְחיָ ין ְּב ִח ָו ָורא .גְ ִבינֹוי לָ א ִמ ְש ַתכְ כִ יןַּ ,בר כַ ד ַּב ְעיָ ין
ְּב ַא ְשגָ ָ
גַ ְוונִ ין ְד ִח ָו ָורא לְ ַא ְשגָ ָחאְּ ,בגִ ין ִדגְ ִבינִ ין יָ ֲה ִבין ֲא ָתר לְ ַא ְשגָ ָחא ,לְ כֺ ּלְ הו גְ ָוונֵ יְ .ו ִאי ִאיּנון לָ א
ימיןְ ,ולָ א ִמ ְש ַתכְ כִ ין ַש ֲע ָתא ֲח ָדא
יָ ֲה ִבין ֲא ָתר ,לָ א יַ כְ לִ ין לְ ַא ְשגְ ָחא ולְ ִא ְס ַתכְ לָ א .גְ ִבינִ ין לָ א ַקיְ ִ
יחא ְד ָק ֵאי
ופ ְק ִחיןִ ,משום ֵעינָ א ְפ ִק ָ
ימותא (שלימתא) ֶאּלָ א ַפ ְק ִחין ְו ַס ְת ִמיןַ ,ס ְת ִמין ַ
ָ
ְשלֵ
ימנָ א .כְ ִתיב (ישעיה לג)
אֹוק ְ
ָעלַ יְ יהוְ .ו ַעל ָדא כְ ִתיב (יחזקאל א) ְו ַה ַחטֹות ָרצֹוא ָושֹובְ .ו ָהא ִ
ֹלהיָך ָּבה ֵמ ֵר ִשית
רושלַ ם נָ ֶוה ַש ֲאנָ ן ,וכְ ִתיב (דברים יא) ָת ִמיד ֵעינֵ י יְ יָ ' ֱא ֶ
ֵעינֶ יָך ִת ְר ֶאינָ ה יְ ָ
רושלַ ם,
ובגִ ין כָ ְך יְ ָ
רושלַ ם ַּב ְעיָ א כֵ ןִ ,דכְ ִתיב (ישעיה א) ֶצ ֶדק יָ לִ ין ָּבהְ .
ַה ָשנָ ה ְוגֹו'ְ .ד ָהא יְ ָ
ְולָ א ִצטֹוןִ .דכְ ִתיב (ישעיה א) ִצטֹון ְּב ִמ ְש ָפט ִת ָפ ֶדה ְוגֹו'ְ ,דכֹּלָ א ַר ֲח ֵמיֵ .עינֶ יָךֵ ,עינָ ְך כְ ִתיב,
ֹלהיָך ָּבה ,לְ ָטב ולְ ִביש ,כְ ָמה
ימא ְדכֹּלָ אַ .ה ְש ָתאֵ ,עינֵ י יְ יָ ' ֱא ֶ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ֵעינָ א ְד ַע ִת ָ
ְד ִא ְת ֲח ֵזי (לסומקא ולירוקא .והכא באשגחותא חדא ,כלהו אסחרן ואסתחיין בחוורא.
טומא ָת ִדיר.
גבינוי לא משתככין ,בר כד בעיין גוונין לאשגחא) ְּבגִ ין כָ ְך לָ א ִא ְת ְקיָ ימו ְּב ִק ָ
וב ַר ֲח ִמים
רושלַ ם ,כֹּלָ א לְ ָטב ,כֹּלָ א ְּב ַר ֲח ֵמיִ .דכְ ִתיב (ישעיה נד) ְ
ְו ָה ָתם ֵעינֶ ָך ִת ְר ֶאינָ ה יְ ָ
ֹלהיָך ָּבה ֵמ ֵר ִשית ַה ָשנָ הֵ .מ ֵר ִשית ָח ֵסר א' כְ ִתיבְ ,ולָ א
גְ דֹולִ ים ֲא ַק ְּב ֵצְךָ .ת ִמיד ֵעינֵ י יְ יָ ' ֱא ֶ
אשית ְּב ָאלֶ ףַ .מאן ִהיאֵ .ה''א ִדלְ ַת ָתא .ולְ ֵעיּלָ א כְ ִתיב (איכה ב) ִה ְשלִ יְך ִמ ָש ַמיִ ם ֶא ֶרץ
ֵר ִ
ִת ְפ ֶא ֶרת יִ ְׂש ָר ֵאלַ .מאי ַט ֲע ָמא ִה ְשלִ יְך ִמ ָש ַמיִ ם ֶא ֶרץִ .משום ִדכְ ִתיב (ישעיה נ) ַאלְ ִּביש ָש ַמיִ ם
רותאְּ ,בגַ ְוונָ א אוכָ ָמא ִא ְת ָחפוֵ .מ ֵר ִשית ַה ָשנָ הֵ ,מ ָאן ֲא ָתר ִמ ְס ַתכְ לִ ין
ַק ְדרותְ ,ו ַעיְ ינִ ין ְּב ַק ְד ָ
ופ ַירשֵ ,מ ֵר ִשית ַה ָשנָ הְ ,דהוא ִדינָ א ְּבלָ א ָאלֶ ףְ ,ו ִדינָ א ִא ְת ֲא ָחד
רושלַ ם ִאּלֵ ין ֵעינֵ י יְ יָ 'ָ ,ח ַזר ֵ
ִּביְ ָ
ִמ ִס ְט ָר ָהאַ ,אף ַעל גַ ב ְדלָ או הוא ִדינָ א ַמ ָמשְ .ו ַעד ַא ֲח ִרית ָשנָ הַ ,א ֲח ִרית ָשנָ ה ַו ַדאי ִדינָ א
ִא ְש ְתכַ חְ .ד ָהא כְ ִתיב (ישעיה א) ֶצ ֶדק יָ לִ ין ָּבהְ ,ד ִהיא ַא ֲח ִרית ַה ָשנָ הָ .תא ֲח ֵזי ,א' ִּבלְ חֹודֹוי
ִא ְק ֵרי ִראשֹוןְ ,דכַ רְּ .ב ָאלֶ ף ָס ִתים ְוגָ נִ יז ַמה ְדלָ א ִא ְתיְ ַדע .כַ ד ִא ְת ַח ָּבר ַהאי ָאלֶ ף ַּב ֲא ָתר
ימא ְד ִא ְת ַח ָּב ָרא .לָ אֶ .אּלָ א ִא ְתגַ לְ יָ א ֵּביהְ ,ונָ ִהיר לֵ יה ,וכְ ֵדין
אשיתְ .ו ִאי ֵת ָ
ַא ֲח ָראִ ,א ְק ֵרי ֵר ִ
רושלַ םְ ,ד ִאלְ ָמלֵ א ֲה ַות ְּב ַהאי,
אשית ,לָ א ַא ְשגַ ח ִּביְ ָ
אשיתַ .ו ֲא ִפיּלו ְּב ַהאי ֵר ִ
ִא ְק ֵרי ֵר ִ
ימת ָת ִד ָיראֲ .א ָבל ֵמ ֵר ִשית כְ ִתיב .ולְ ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתי כְ ִתיב (ישעיה מא) ִראשֹון לְ ִצטֹון
ִא ְת ַקטָ ַ
ֵהּנָ ה ִהּנָ ם ְוגֹו'.
חֹוט ָמא ָדא ,לָ א
ָ
מֹודע.
צופא ֵּביה ִא ְש ְת ַ
צופא .כָ ל ַפ ְר ָ
חֹוט ָמא ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןִ ,תקונָ א ְד ַפ ְר ָ
ָ
יקאַ ,חטִ ים ְד ַחטִ ים לְ כֹּלָ א.
חֹוט ָמא ְד ַע ִת ָ
ימיןְ .ד ָ
ימ ָאה ְדכָ ל ְס ִת ִ
ישא ְס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
חֹוט ָמא ְד ַע ִת ָ
כְ ָ
רוחין ְד ַחטִ ין ,לְ כֹּלָ אְּ .ב ַהאי ְז ֵעיר ַאנְ ִפין ְכ ִתיב (שמואל ב כב)
נוק ִבין ,נָ ְפ ִקין ִ
ְד ָהא ִמ ְת ֵרין ְ
ָעלָ ה ָע ָשן ְּב ַאפֹו ְוגֹוְּ '.ב ַהאי ְתנָ נָ א כָ ל גְ ָוונֵ י (תרי גווני) ֲא ִח ָידן ֵּביהְּ ,בכָ ל גְ ָוונָ א וגְ ָוונָ א,
אריהֹון ְד ִדינָ א ַק ְשיָ אַ .ד ֲא ִח ָידן ְּב ַההוא ְתנָ נָ א (ובגין כך) ְולָ א ִמ ְת ַב ְס ִמין
ֲא ִח ָידן כַ ָמה ָמ ֵ
יח
כֺ ּלְ הוֶ ,אּלָ א ִּב ְתנָ נָ א ְד ַמ ְד ְּב ָחא ִדלְ ַת ָתאְ .ו ַעל ָדא כְ ִתיב (בראשית ח) ַוטָ ַרח יְ יָ ' ֶאת ֵר ַ
יח ַהּנִ יח ַֹחֶ ,את
רוחַ .וטָ ַרח יְ יָ ' ֶאת ֵר ַ
ארי ִדינָ א ,נַ ַחת ַ
מותא ְד ָמ ֵ
ַהּנִ יח ַֹחַ .מהו ַהּנִ יח ַֹחִ .א ְת ַּב ְס ָ
חֹוט ָמאְ ,וכָ ל
בוראן ַד ֲא ִח ָידן ְּב ָ
יח ַהּנִ יח ַֹחְ .דכֺ ּלְ הו גְ ָ
יח ַה ָק ְר ָּבן לָ א כְ ִתיבֶ ,אּלָ א ֶאת ֵר ַ
ֵר ַ
בוראן ִמ ְת ַא ֲח ָדן כַ ֲח ָדאִ ,ד ְכ ִתיב (תהלים קו) ִמי
ְד ִא ְת ַא ֲח ָדן ְּבהו ,כֺ ּלְ הו ִמ ְת ַב ְס ָמןְ .וכַ ָמה גְ ָ
נוק ָּבא נָ ַפק ֶא ָשא ְד ַאכְ לָ א כָ ל ְש ַאר
חֹוט ָמאֵ ,מ ָחד ְ
ָ
יע כָ ל ְת ִהּלָ תֹוְ .ו ַהאי
יְ ַמּלֵ ל גְ בורֹות יְ יָ ' יַ ְש ִמ ַ
ותנָ נָ א ְד ַמ ְד ְּב ָחאְ .ו ִא ְתגַ לְ יָ יא ַהאי
נוק ָּבא ְתנָ נָ אְ .ו ַהאי ְו ַהאי ִא ְש ְתכַ ח ְּב ֶא ָשא ְ
ֶא ִשיןְּ .ב ַחד ְ
חֹוט ָמא
חטם לָ ְך ָ .
ות ִהּלָ ִתי ֶא ָ
ישאְ ,ו ִא ְש ְתכַ ְך כֹּלָ אַ .היְ ינו ְד ִא ְת ַמר (ישעיה מח) ְ
יקא ַק ִד ָ
ַע ִת ָ
חֹוט ָמאְ ,ז ֵעירְ .וכַ ד ְתנָ נָ א ָש ֵרי
ָ
ומ ְת ְפ ַשטְ .ו ִא ְק ֵרי ֶא ֶרְך ַא ַפיִ םְ .ו ַהאי
ישא ָא ִריְךִ ,
יקא ַק ִד ָ
ְד ַע ִת ָ
יקאְ .וכֹּלָ א כְ ָמה ַד ֲא ֵמינָ א
חֹוט ָמא ְד ַע ִת ָ
ָ
ומאן ְמ ַעכֵ ב לְ ַהאי.
נָ ִפיק ִּב ְב ִהילוְ ,ו ִא ְת ָע ִביד ִדינָ אַ .
נוק ֵביֵ .מ ַחד ְתנָ נָ א
אֹוקים ָהנֵ י ְת ֵרי ְ
וב ִס ְפ ָרא ְד ַרב ַה ְמנונָ א ָס ָבאִ ,
ְּב ִא ָד ָראְ ,ו ִא ְת ֲערו ַח ְב ַריָ יאְ .
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וׂש ָמאלָ א ,וכְ ִתיב (ס''א דכתיב( )הושע
רוחא ָט ָבאְ .ד ִאית ֵּביה יְ ִמינָ א ְ
יחא ְו ָ
ומ ַחד נַ יְ ָ
ְו ֶא ָשאֵ .
נוק ָּבא
ומה ְּב ְ
פוחיםַ .
יח ַא ֵפְך כַ ַת ִ
נוק ָּבא כְ ִתיב (שיר השירים ז) ְו ֵר ַ
וב ְ
יח לֹו כַ ּלְ ָבנֹוןְ .
יד) ְו ֵר ַ
יח ַהּנִ יח ַֹחַ .הּנִ יח ַֹח ִּב ְת ֵרי ִס ְט ֵרי,
ומה ְד ָא ַמר ַוטָ ַרח יְ יָ ' ֶאת ֵר ַ
ָהכִ י ,כָ ל ֶשכֵ ן ֵּביהְ .ו ַש ִפיר ָק ָא ַמר ַ .
יחא
ימיןְ ,ד ַהאי הוא נַ יְ ָ
ימא ְדכָ ל ְס ִת ִ
ישא ְס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
יחאְ ,ד ִא ְתגַ לְ יָ יא ַע ִת ָ
ַחד נַ יְ ָ
ובגִ ין
מותא ִדלְ ַת ָתאְּ ,ב ַההוא ְתנָ נָ א ְו ֶא ָשא ְד ַמ ְד ְּב ָחאְ .
מותא לְ כֹּלָ אְ .ו ַחד ִא ְת ַּב ְס ָ
ְו ִא ְת ַּב ְס ָ
ְד ִאיהו ִמ ְת ֵרין ִס ְט ִריןְ ,כ ִתיב נִ יח ַֹחְ .וכֹּלָ א ִּב ְז ֵעיר ַאנְ ִפין ִא ְת ַמר.
ובישְ .ו ַת ְר ַוויְ יהו ַסּלְ ִקין לְ ַחדִ .דכְ ִתיב (מלכים ב יט) ַה ֵחה יְ יָ ' ָא ְזנְ ָך
אודנִ ין ,לְ ִמ ְש ַמע ַטב ִ
ְת ֵרי ְ
מֹוחא,
ימיןְּ ,בגִ ין ְדיִ ְת ַעכָ ב ָקלָ א לְ ַא ֲעלָ א ְּב ָ
ימין ַע ִק ִ
אודנָ א לְ גֹו ְּבגֹו ִדילֵ יהַ ,תלְ יָ יא ִּב ְר ִש ִ
וש ָמעְ .
ֲ
ימ ָתא.
מֹוחאְ ,ולָ א ִּב ְב ִהילוְ ,דכָ ל ִמּלָ ה ַד ֲה ֵוי ִּב ְב ִהילו ,לָ א ֲה ָוה ְּב ָחכְ ְמ ָתא ְשלֵ ָ
ָ
ְויַ ְב ִחין ֵּביה
אריהֹון ְדגַ ְד ִפיןְ ,דנַ ְטלִ ין ָקלָ א ֵמ ָעלְ ָמאְ ,וכֺ ּלְ הו ָהכִ י ִא ְקרון ָא ְזנֵ י יְ יָ ',
אודנִ ין ִאּלֵ ין ַתלְ יָ ין כָ ל ָמ ֵ
ֵמ ְ
ִדכְ ִתיב ְּבהו (קהלת י) כִ י עֹוף ַה ָש ַמיִ ם יֹולִ יְך ֶאת ַהקֹול ְוגֹו' .כִ י עֹוף ַה ָש ַמיִ ם יֹולִ יְך ֶאת
ישא ִד ְק ָרא כְ ִתיב גַ ם ְּב ַמ ָד ֲעָך
יכא ָהכָ אְ ,ד ָהא ֵר ָ
ַהקֹולַ ,האי ְק ָרא ַק ְשיָ אַ ,ה ְש ָתא ַמאי קֹול ִא ָ
וב ַח ְד ֵרי ִמ ְשכָ ְבָך ְוגֹו'ַ .מאי ַט ֲע ָמא כִ י עֹוף ַה ָש ַמיִ ם יֹולִ יְך ֶאת
ֶמלֶ ְך ַאל ְת ַקּלֵ לְּ ,ב ַמ ָד ֲעָך כְ ִתיבְ ,
ַהקֹולְ ,ו ָהא לֵ יכָ א ָהכָ א ָקלָ אֶ .אּלָ א ַו ַדאי כָ ל ַמה ְד ָח ִשיב ַּבר נָ שְ ,וכָ ל ַמה ְדיִ ְס ְתכַ ל ְּבלִ ּבֹוי,
ותיהְ ,והוא (ואף על גב דאיהו) לָ א ִא ְתכְ ָוון ֵּביה.
לָ א ָע ִביד ִמּלָ הַ ,עד ְד ַא ִפיק לֵ יה ְּב ִׂש ְפ ָו ֵ
ְו ַה ִהיא ִמּלָ ה ְד ַא ִפיקִ ,מ ְת ְּב ַק ָעא ַּב ֲא ִו ָיראְ ,ו ַא ְזלָ א ְו ַסּלְ ָקא ְו ָט ָסא ְּב ָעלְ ָמאְ ,ו ִא ְת ָע ִביד ִמּנֵ יה
אודנֹויֲ .ה ָדא הוא
ארי ְדגַ ְד ִפיןְ ,ו ַסּלְ ִקין לֵ יה לְ ַמלְ כָ אְ ,ו ָעטִ יל ְּב ְ
ָקלָ אְ .ו ַההוא ָקלָ א נַ ְטלִ ין לֵ יה ָמ ֵ
ובגִ ין כָ ְך,
ִדכְ ִתיב (דברים ה) ְוטִ ְש ַמע יְ יָ ' ֶאת קֹול ִד ְב ֵריכֶ ם (במדבר יא) ְוטִ ְש ַמע יְ יָ ' ַוטִ ַחר ַאפֹו ְ .
ותיה,
קוד ָשא ְּב ִריְך הואָּ ,ב ֵעי לְ ַא ָפ ָקא ִמּלִ ין ְּב ִׂש ְפ ָו ֵ
עותא ְד ָב ֵעי ַּבר נָ ש ִמ ַק ֵמי ְ
וב ָ
לֹותא ָ
כָ ל ְצ ָ
עותאְ .וכֵ ָיון ְד ִמּלִ ין נָ ְפ ִקין,
עותיה ָּב ָ
לֹותאְ ,ולָ או ָּב ֵ
לֹותיה ְצ ָ
ְד ִאי לָ א ַא ִפיק לֹון ,לָ או ְצ ֵ
ִמ ְת ַּב ְק ִעין ַּב ֲא ִו ָיראַ ,סּלְ ִקין ְו ָט ִסין ְו ִא ְת ָע ִבידו ָקלָ אְ ,ונָ ִטיל לֹון ַמאן ְדנָ ִטילְ ,ו ָא ִחיד לֹון
יפא
מֹוחי ,נָ ִטיף נְ ִט ָ
ישא ְד ַמלְ כָ אִ .מ ְתלַ ת ַחלָ לֵ י ְד ֵ
ישאְּ ,ב ֵר ָ
לְ ַא ְת ָרא (נ''א לכתרא) ַק ִד ָ
לֹומר,
אודנִ יןְ ,ו ַההוא ִא ְק ֵרי נַ ַחל כְ ִרית .כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר (מלכים א יז) נַ ַחל כְ ִרית ,כְ ַ
לְ ְ
יפא.
ימאְ ,ו ִא ְש ְת ַאב ְּב ַההוא נַ ֲה ָראְ ,ד ַההוא נְ ִט ָ
אודנִ יןְ .ו ָקלָ א ַעטִ יל ְּב ַההוא ֲע ִק ָ
רותא ְד ְ
כְ ָ
וכְ ֵדין ִא ְת ַעכָ ב ַת ָמןְ ,ו ִא ְת ְּב ִחין ֵּבין ַטב לְ ִבישֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב (איוב לד) כִ י א ֶֹזן ִמּלִ ין
יפא,
ומאי ַט ְע ָמא א ֶֹזן ִמּלִ ין ִת ְב ָחןִ .משום ְד ִא ְת ַעכָ ב ָקלָ א ְּב ַההוא נַ ֲה ָרא ִדנְ ִט ָ
ִת ְב ָחןַ .
ובגִ ין כָ ְך ִא ְת ְּב ִחין ֵּבין ַטב לְ ִביש (שם) ְו ֵחיְך יִ ְט ַעם
אודנִ יןְ ,ולָ א ַעטִ יל ִּב ְב ִהילוְ .
ימותא ְד ְ
ָ
ַּב ֲע ִק
גופאְ ,ו ַעל
לֶ ֱאכֹולַ .מאי ַט ְע ָמא ֵחיְך יִ ְט ַעם לֶ ֱאכֹולְּ .בגִ ין ְדיִ ְת ַעכָ ב ַת ָמןְ ,ולָ א ַעטִ יל ִּב ְב ִהילו ְּב ָ
אֹוח ָרנִ ין,
ֲ
נוק ִבין
אודנִ יןַ ,תלְ יָ ין ְ
נוק ָּבא ְד ְ
יקא לִ ְמ ִרירו ְּ .ב ַהאי ְ
ָדא יִ ְט ַעם ְויִ ְת ְּב ָחןֵּ ,בין ְמ ִת ָ
אודנִ יןִ ,אי
נוק ָּבא ְד ְ
חֹוט ָמאֵ .מ ַההוא ָקלָ א ְד ַעטִ יל ְּב ְ
נוק ָּבא ְד ָ
פומאְ .
נוק ָּבא ְד ָ
נוק ָּבא ְד ַעיְ ינִ יןְ .
ְ
נוק ָּבא
נוק ֵבי ְד ַעיְ ינִ יןְ ,ונַ ְב ִעין ִד ְמ ִעיןֵ .מ ַההוא ָקלָ א ִאי ִא ְצ ְט ִריְךַ ,עטִ יל לְ ְ
ִא ְצ ְט ִריְך ַעטִ יל לְ ְ
ומ ְפ ֵקי ְתנָ נָ א ְו ֶא ָשא ֵמ ַההוא ָקלָ אֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב (במדבר
חֹוט ָמא ְד ַפ ְר ַד ְש ָקאַ ,
ְד ָ
פומא,
נוק ָּבא ְד ָ
יא) ְוטִ ְש ַמע יְ יָ ' ַוטִ ַחר ַאפֹו ַו ִת ְב ַער ָּבם ֵאש יְ יָ 'ְ .ו ִאי ִא ְצ ְט ִריְךַ ,עטִ יל ַההוא ָקלָ א לְ ְ
גופא
אודנִ יןַ .עטִ יל ְּבכָ ל ָ
ומּלִ יל ְוגָ ַזר ִמּלִ ין (נ''א גזרין) ֵמ ַההוא ָקלָ א .כֹּלָ א ֵמ ַההוא ָקלָ א ְד ְ
ַ
אודנָ אַ .זכָ ָאה ַמאן ְדנָ ִטיר
ְ
ְו ִא ְת ְרגִ יש ִמּנֵ יה כֹּלָ א (ס''א כמה תלייא( )וכלא תלייא) ְּב ַהאי
אודנָ א ָק ֵרי
וׂש ָפ ֶתיָך ִמ ַד ֵּבר ִמ ְר ָמהַ .האי ְ
ִמּלֹויַ .על ָדא כְ ִתיב (תהלים לד) נְ צֹור לְ שֹונְ ָך ֵמ ָרע ְ
מֹוחיָ .חכְ ָמה ִא ְתכְ לִ יל ֵּביהִ ,דכְ ִתיב (מלכים א ג)
ֵ
יעה ִא ְתכְ לִ ילָ ן ִאיּנון
וב ְש ִמ ָ
יעהִ .
ֵּביה ְש ִמ ָ
שֹומ ַע ַע ְב ֶדָך (מלכים
ֵ
שֹומ ַעִּ .בינָ ה ,כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר (שמואל א ג) ַד ֵּבר כִ י
ֵ
ְונָ ַת ָת לְ ַע ְב ְדָך לֵ ב
שֹומ ִעים ֲאנָ ְחנו (ובהני תליין כלא) ) ַד ַעת ,כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר (משלי ד) ְש ַמע ְּבנִ י
ְ
ב יח) כִ י
אודנָ א ַתלְ יָ ין
אודנִ ין ְּב ַהאי ְ
ומ ְצו ַֹתי ִת ְצפֹון ִא ָתְךָ .הא כֹּלָ א ַתלְ יָ ין ְּב ְ
ְו ַקח ֲא ָמ ָרי (משלי ב) ִ
וש ָמע
יחא ְד ַעיְ ינִ יןֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב (מלכים ב יט) ַה ֵחה יְ יָ ' ָא ְזנְ ָך ֲ
ופ ִק ָ
עותין ְ
וב ִ
לֹותין ָ
ְצ ִ
אודנָ אַ ,תלְ יָ ין ָר ִזין ִעּלָ ִאיןְ ,דלָ א נָ ְפ ִקין לְ ַבר,
ְפ ַקח ֵעינֶ יָך ְור ֵאהָ .הא כֹּלָ א ֵּביה ַתלְ יָ יא ְּ .ב ַהאי ְ
ובגִ ין ְד ַהאי
ימין ֵּביהַ ,ווי לְ ַההוא ְמגַ ּלֶ ה ָר ִזיןְ .
ימא לְ גֹוְ .ו ָר ָזא ְד ָר ִזין ְס ִת ִ
ְּבגִ ין כָ ְך ִהיא ֲע ִק ָ
ימין ְּב ָא ְר ַחיְ יהוֶ ,אּלָ א
ימותא ִדלְ גֹו נָ ִטיל לֹון ,לָ א גַ ּלֵ י ָר ִזין לְ ִאיּנון ַד ֲע ִק ִ
ָ
אודנָ א כָ נִ יש ָר ִזיןַ ,ו ֲע ִק
ְ
יעם,
הֹוד ָ
וב ִריתֹו לְ ִ
ימיןֲ .ה ָדא הוא ִדכְ ִתיב (תהלים כה) סֹוד יְ יָ ' לִ ֵיר ָאיו ְ
לְ ִאיּנון ְדלָ א ַע ִק ִ
ימין ְּב ָא ְר ַחיְ יהו ,נַ ְטלֵ י ִמּלִ ין ְו ַעיְ ילִ ין לֹון
ְדנַ ְטלֵ י ָא ְרחֹוי ְונַ ְטלֵ י (ונטרי) ִמּלִ יןְ .ו ִאיּנון ַד ֲע ִק ִ
נוק ִבין ַא ֲח ָרנִ יןִ ,מ ְת ַפ ְת ִחין ֵּביהַ ,עד ְדנָ ְפ ִקין ִמּלִ ין
ִּב ְב ִהילוְ ,ולֵ ית ְּבהו ֲא ָתר לְ ִא ְת ַעכְ ָבאְ .וכָ ל ְ
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יתא ִדילָ ן ְתנָ ן,
קוד ָשא ְּב ִריְך הואְּ .ב ַמ ְתנִ ָ
נואי ְד ְ
יבי ָד ָראְׂ ,ש ֵ
פומאְ .ו ִאּלֵ ין ִא ְקרו ַחטָ ֵ
נוק ָּבא ְד ָ
ְּב ְ
בֹודה ָז ָרהְ .וכֹּלָ א ְּב ַחד ְק ָראִ ,ד ְכ ִתיב (ויקרא יט) ֹלא
וכ ִאּלו ָפלַ ח לְ ֲע ָ
גוב ִריןְ ,
כְ ִאיּלו ָק ִטיל ְ
ישא ִד ְק ָרא ,כְ ִאיּלו
ֵתלֵ ְך ָרכִ יל ְּב ַע ֶמָך ֹלא ַת ֲעמֹוד ַעל ַדם ֵר ֶעָך ֲאנִ י יְ יָ 'ַ .מאן ְד ָע ַבר ַעל ַהאי ֵר ָ
רוח ְמכַ ֶסה
ַ
יקטָ יאְ ,ד ָעלַ יְ יהו כְ ִתיב(משלי יא) ְונֶ ֱא ַמן
ָע ַבר ַעל כֹּלָ אַ .זכָ ָאה חולָ ֵקיהֹון ְד ַצ ִד ַ
ובגִ ין כָ ְך נֶ ֱא ַמן
ישא ִא ְש ְתלִ יףְ ,
רוחא ִדלְ הֹון ֵמ ֲא ָתר ִעּלָ ָאה ַק ִד ָ
רוח ַו ַדאיְ ,ד ָהא ָ
ָד ָבר .נֶ ֱא ַמן ַ
גופא
דוע ְדנִ ְש ָמ ֵתיה ,לָ או ִאיהו ִמ ָ
ימנָ אַ ,ההוא ִד ְמגַ ּלֶ ה ָר ִזיןְּ ,ביָ ַ
אֹוק ְ
ימן ָדא ִ
רוח ִא ְקרוןְ .ו ִס ָ
ַ
ובגִ ין כָ ְך לֵ ית ֵּביה ָר ָזאְ ,ולָ א ֵמ ֲא ָתר ְד ָר ָזא הואְ .וכַ ד ִתיפוק נִ ְש ָמ ֵתיה ,לָ א
ישאְ .
ְד ַמלְ כָ א ַק ִד ָ
גופא ְד ַמלְ כָ אְ ,ד ָהא לָ א ַא ְת ֵריה הואַ .ווי לְ ַההוא ַּבר נָ שַ ,ווי לֵ יהַ ,ווי לְ נִ ְש ָמ ֵתיה.
ִא ְת ַד ְּב ָקא ְּב ָ
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא (רזין
יקטָ יאִ ,ד ְמ ַכ ִסין ָר ִזין ,כָ ל ֶשכֵ ן ָר ִזין ִעּלָ ִאין ְד ְ
ַזכָ ָאה חולָ ֵקיהֹון ְד ַצ ִד ַ
יקים לְ עֹולָ ם יִ ְירשו ָא ֶרץ.
עלאין דמלכא קדישא) מ ָעלַ יְ יהו כְ ִתיב (ישעיה ס) ְו ַע ֵמְך כולָ ם ַצ ִד ִ
דותא ְּבהו
דותא ַעל ַמה ַד ֲא ֵמינָ אְ ,ד ָהא ַס ֲה ָ
בוס ָמא (כלהו) ַס ֲה ָ
רֹובין ְד ְ
ַאנְ פֹוי ,כִ ְת ִרין ַת ְק ִ
דותא
סומ ָקאַ ,ס ֲה ָ
בוס ָמאִ ,ח ָו ָורא ְו ָ
רֹובי ְד ְ
דותאֲ .א ָבל ָהנֵ י ַת ְק ֵ
ובכֹּלָ א ַתלְ יָ א ַס ֲה ָ
ַתלְ יָ אְ .
ימנָ א ,כַ ָמה
אֹוק ְ
יתא ִדילָ ן ִ
דותא לְ ַא ְח ְסנָ א ְדיָ ִרית ְו ָא ִחיד לֹוןְ .ו ָהא ְּב ַמ ְתנִ ָ
ימאַ .ס ֲה ָ
לְ ַא ָּבא ְו ִא ָ
סומ ָקאְ ,ו ִא ְתכְ לִ ילָ ן ֵּביה ַכ ֲח ָדא ְּב ִס ְט ָרא ְד ִח ָו ָורא .כַ ד ִא ְתנְ ִהיר ִמנְ ִהירו
ָפ ְר ֵסי ֵּבין ִח ָו ָורא לְ ָ
סומ ָקאְ .וכֺ ּלְ הו ִּבנְ ִהירו ִא ְש ְתכַ ח .וכְ ֵדין כְ ִתיב
ָ
יקאַ ,ח ְפטָ יא ַההוא ִח ָו ָורא ַעל
ְד ִח ָו ָורא ְד ַע ִת ָ
ירותא
ָ
יאיןַ ,תלְ יָ ין ִדינִ ין ְּב ָעלְ ָמאִ ,א ְש ְתכָ ַחת ְסגִ
יבין ַסגִ ִ
(במדבר ו) יָ ֵאר יְ יָ ' ָפנָ יו ֵאלֶ יָךְ .וכַ ד ַחטָ ִ
סומ ָקא ִא ְת ְפ ַשט ְּב ַאנְ ִפיןְ ,ו ָח ָפא כָ ל (נ''א על) ִח ָו ָורא .וכְ ֵדין כֹּלָ א
ְּבכֹּלָ א (ס''א בעלמא) ְו ָ
עֹוׂשי ָרע בגדי קנאה כתיב (ישעיה נט)
ִא ְש ְתכַ ח ְּב ִדינָ א .וכְ ֵדין כְ ִתיב (תהלים לד) ְפנֵ י יְ יָ ' ְּב ֵ
יסין
ארי ְת ִר ִ
דותא הוא ְּבכֹּלָ א .כַ ָמה ְוכַ ָמה ָמ ֵ
ובגִ ין ָדא ַס ֲה ָ
בגדי נקם ְוכֹּלָ א ְּב ַהאי ַתלְ יָ יאְ ,
ְמ ַחכָ אן לְ ָהנֵ י גְ ָוונֵ יְ ,מ ַצ ָפאן לְ ָהנֵ י גְ ָוונֵ י .כַ ד נְ ִה ִירין גְ ָוונֵ י ,כָ ל ָעלְ ִמין כֺ ּלְ הו ְּב ֵחדוְּ .ב ִז ְמנָ א
סומ ָקא כֹּלָ א ָהכִ י ִא ְת ָחזו ְּב ַההוא
ְדנָ ִהיר ִח ָו ָורא ,כֹּלָ א ִא ְת ָחזו ְּב ַההוא גַ ְוונָ אְ .וכַ ד ִא ְת ֲח ֵזי ְּב ָ
אודנִ יןְ ,ונָ ִחית ְו ַסלִ יק
ישא ְד ְ
יקנָ א לְ ִא ְת ֲח ָז ָאהֵ ,מ ֵר ָ
ארי ִד ְ
בוס ָמאַ ,ש ִ
רֹובין ְד ְ
גַ ְוונָ אְּ .ב ִאּלֵ ין ַת ְק ִ
בוס ָמא.
רֹובא ְד ְ
ְּב ַת ְק ָ
יקנָ א
יּבר ַת ִקיףַ ,ש ִפירִ .מ ְש ָחא ִד ְרבות ְד ִד ְ
יקנָ אְּ ,ב ִתקונָ א יָ ֶאה ַש ִפיר .כְ גִ ָ
ַׂש ֲע ִרין אוכָ ִמין ְד ִד ְ
יקנָ אְּ ,בט'
יקנָ א ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפין ִא ְת ֲח ֵזיְ ,ונָ ִהירַ .ש ִפירו ְד ַהאי ִד ְ
יקאְּ ,ב ַהאי ִד ְ
ִעּלָ ָאה ְד ַע ִת ָ
ישא נָ ִהיר
יקא ַק ִד ָ
יקנָ א ְד ַע ִת ָ
יעין ְד ִד ְ
ִתקונִ ין ִא ְש ְתכַ חְ .וכַ ד ִמ ְש ָחא ִד ְרבותִ ,ד ְתלַ ת ֲע ַׂשר נְ ִב ִ
יקנָ אִ ,א ְש ְתכָ חו כ''ב ִתקונִ ין .וכְ ֵדין ִמ ְת ָּב ְרכִ ין כֺ ּלְ הוְ .ויִ ְׂש ָר ֵאל ָס ָבא ִמ ְת ָּב ְרכָ א ְּב ַהאי,
ְּב ַהאי ִד ְ
ישא,
ימנָ א ְּב ִא ָד ָרא ַק ִד ָ
אֹוק ְ
יקנָ א ָדאִ ,
ימן (בראשית מח) ְּבָך יְ ָב ֵרְך יִ ְׂש ָר ֵאל .כָ ל ִתקונִ ין ְד ִד ְ
ְו ִס ָ
ישא ִא ְת ָקנוְ .ו ָהכָ א ָּב ֵעינָ א לְ גַ ּלָ ָאהַ ,מה ְדלָ א ִא ְתגְ לֵ י ַת ָמן,
יקא ַק ִד ָ
ְד כֺ ּלְ הו ִמ ִתיקונִ ין ְד ַע ִת ָ
סופא (הא כל תקונין דדיקנא אוקימנא דכלהו מתיקונין דדיקנא
יעל ְּבלָ א כִ ָ
ְּבגִ ין לְ ֵמ ַ
יתא ִאיּנון ,ט' ִא ְקרוןִ .תקונָ א
(דעתיקא) עתיקא קדישא אוקימנא באדרא קדישא) ִש ָ
ישאִ ,מ ְתחֹות
וב ַטש ִּב ְתחֹות ַׂש ֲע ָרא ְד ֵר ָ
ינותאָ ,
ּבוצינָ א ְד ַק ְר ִד ָ
יצֹוצא ִ
ָ
ַק ְד ָמ ָאה ,נָ ַפק ַההוא נִ
פומאָ .הא ִתקונָ א ָדא
ישא ְד ָ
אודנִ ין ַעד ֵר ָ
אודנִ יןְ ,ונָ ִחית ִמ ַק ֵמי ִפ ְת ָחא ְד ְ
ְ
קֹוצין ְד ַעל
ִ
ישאְ ,ו ַתלְ יָ יא ִמּנֵ יה ַההוא
יקא ַק ִד ָ
ישא לָ א ִא ְש ְתכַ חֶ ,אּלָ א כַ ד נָ גִ יד ַמ ָזלָ א ְד ַע ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ֵמ ַע ִת ָ
ימא ִא ְת ַמ ְשכָ א ְו ִא ְתכְ לִ ילַ ת ַּב ֲא ִו ָירא ַדכְ יָ אַ ,ההוא ִח ָו ָורא
ּבועא ְד ָחכְ ְמ ָתא (חסר) כַ ד ִא ָ
ַמ ָ
יצֹוצא ָעאלַ ת ְונַ ְפ ַקתְ ,ו ִא ְת ֲא ָחד ָדא ְּב ָדאְ ,ו ִא ְת ָע ִב ַידת ַחד ִתקונָ אְ .וכַ ד
ָ
ימא (חסר) ְונִ
נָ ִקיט ִא ָ
ובגִ ין כָ ְך כֹּלָ א ִא ְצ ְט ִריְךַ ,חד לְ ֶמ ְע ַּבד
ִא ְצ ְט ִריְך ַסּלְ ָקא ָדא ַעל ָדאְ ,ו ִא ְתכַ ְסיָ א ַחד ִמ ַק ֵמי ֲח ָדאְ .
ימנָ אְּ .ב ַהאי
אֹוק ְ
יקנָ א ָד ִוד ַמלְ כָ א ,כְ ָמה ְד ִ
נוק ִמיןְ .ו ַחד לְ ַר ֲח ָמאְ .ו ַעל ַהאי ָת ִאיב לְ ַהאי ִד ְ
ְ
גופאְ .ו ִאּלֵ ין ִשי ָתא
ומ ְת ַפ ְש ִטין ְּבכָ ל ָ
יתא ִר ְב ָוון ְד ַתלְ יָ ין ְּבהוִ ,
יקנָ א ט' ִתקונִ ין ִא ְש ְתכָ חוִ ,ש ָ
ִד ְ
ותלַ ת ֵמ ַהאי ִס ְט ָרא.
בוס ִמיןְ .תלַ ת ֵמ ַהאי ִס ְט ָראְ ,
רובא ְד ְ
ְד ַתלְ יָ יןַ ,תלְ יָ ין ְּב ַׂש ֲע ֵרי ִד ְתחֹות ַת ְק ָ
ות ֵרין ְּב ִאיּנון ַׂש ֲע ִרין ְד ַתלְ יָ ין
יקנָ אַ ,תלְ יָ ין ְתלַ ת ַא ֲח ָרנִ יןַ .חד לְ ֵעיּלָ א ְּב ִׂש ְפ ָווןְ ,
ירותא ְד ִד ְ
וביָ ִק ָ
ְ
יתא ,ג' ִמכָ אן ְוג' ִמכָ אןִ ,א ְת ַמ ְשכָ ן ְו ַתלְ יָ ין כֺ ּלְ הֹוןְּ ,ב ִאיּנון ַׂש ְע ֵרי
ּבוראְ .ו ָכל ָהנֵ י ִש ָ
ַעד ַט ָ
יקנָ א יַ ִתיר ִמכֺ ּלְ הו ,כְ ִתיב
ובגִ ין ְד ָהנֵ י ְתלָ ָתא ִאיּנון ְּביָ ִקירו ְד ִד ְ
גופאְ .
ומ ְת ָפ ְש ִטין ְּבכָ ל ָ
ְד ַתלְ יָ ין ִ
אתי יָ הָ ,ענָ נִ י ַב ֶמ ְר ָחב יָ ה ,יְ יָ ' לִ י ֹלא
ישאִ .דכְ ִתיב(תהלים קיח) ִמן ַה ֵמ ַצר ָק ָר ִ
ְּבהו ְש ָמא ַק ִד ָ
יקנָ א לְ ִא ְת ַפ ְש ָטא,
אתי יָ הֵ ,מ ֲא ָתר ְד ָש ֵרי ִד ְ
ימנָ א ְּב ִא ָד ָראִ ,מן ַה ֵמ ַצר ָק ָר ִ
אֹוק ְ
ִא ָיראְ .ו ָהא ְד ִ
יבא
וב ִס ְפ ָרא ְד ַאגַ ְד ָתא ְד ֵבי ַרב יֵ ָ
אודנִ יןַ ,ש ִפיר הואְ .
ְדהוא ֲא ָתר (ס''א דחיק) ָר ִחיק ִמ ַק ֵמי ְ
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יקנָ א ֵמ ֶח ֶסד ִעּלָ ָאהִ ,דכְ ִתיב (דברי הימים א כט) לְ ָך
ירותא ְד ִד ְ
אֹוקיםְ ,ד ֵש ָ
ָס ָבאָ ,הכִ י ָא ַמר ְו ִ
אריְ ,ו ִת ְש ָעה ִא ְת ַמ ְשכָ ן ְו ַתלְ יָ ין
בורה ְו ַה ִת ְפ ֶא ֶרת ְוגֹו'ְ .וכֹּלָ א הואְ ,ו ָהכִ י ָש ֵ
יְ יָ ' ַהגְ דולָ ה ְו ַהגְ ָ
ימין ֶאּלָ א ַּב ֲא ָתר ָא ֳח ָרא ,כְ ָמה
טומא לָ א ִמ ְת ַקטְ ִ
אריְ ,ו ִק ָ
אודנִ יןָ ,הכִ י ָש ֵ
ְ
ומ ַק ֵמי
יקנָ אִ ,
ְּב ִד ְ
ימנָ א .
אֹוק ְ
ְד ִ
יקנָ א יַ ִק ָירא
ישאְ .וכָ ל ָהנֵ י ִתקונִ ין ִד ְב ִד ְ
ְוכַ ד ִא ְצ ְט ִריְך ָעלְ ָמא לְ ַר ֲח ֵמיִ ,א ְתגַ לְ יָ יא ַמ ָזלָ א ַק ִד ָ
ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפין ,כֺ ּלְ הו ַר ֲח ֵמי ִמ ְש ַתכְ ֵחיְ .וכַ ד ִא ְצ ְט ִריְך לְ ִדינָ אִ ,מ ְת ַח ְזיָ יא ִדינָ א ,וכְ ֵדין ַע ְב ִדין
יקנָ אְּ ,ב ִאיּנון ַׂש ְע ֵרי ְד ַתלְ יָ ין
נוק ִמין לְ ַׂשנְ ֵאיהֹון ְדיִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ִאיּנון ְד ָע ִקין לְ הו  .כָ ל יְ ִקירו ְד ִד ְ
ְ
ישין
יקנָ א ִד ְז ֵעיר ַאנְ ִפין ,כֺ ּלְ הו ְק ִש ִ
ִאינְ הוִ ,משום ְדכֹּלָ א ְּב ַהאי ַתלְ יָ ין .כָ ל ָהנֵ י ַׂש ְע ֵרי ְד ִד ְ
ישא ִא ְתגְ לֵ יְ .וכַ ד ָּב ָעא לְ ַאגָ ָחא
יפיןִ ,משום ְדכֺ ּלְ הו ַאכְ ְפיָ ין לְ ִדינִ יןְּ ,ב ַש ֲע ָתא ְד ַמ ָזלָ א ַק ִד ָ
ַת ִק ִ
ארי נַ ְצ ָחן ְק ָר ַבטָ א .וכְ ֵדין ָמ ִריט ַמאן ְד ָמ ִריט,
יקנָ א ִא ְת ֲח ֵזי כְ גִ ָּבר ַת ִקיףָ ,מ ֵ
ְק ָר ָבאְּ ,ב ַהאי ִד ְ
ְו ַאגְ לִ יש ַמאן ְד ַאגְ לִ יש ָ .הנֵ י ִת ְש ָעה ִתקונִ יןֲ ,א ָמ ָרן מ ֶֹשה ִז ְמנָ א ִתנְ יָ ינָ אְּ ,ב ַש ֲע ָתא ְד ִא ְצ ְט ִריְך
יסר ִתקונִ ין לָ א ֲא ָמ ָרן ַה ְש ָתאְּ ,בכַ ָוונָ א ַתלְ יָ יא
לְ ָא ַה ְד ָרא לֹון כֺ ּלְ הו ַר ֲח ֵמיְ .ד ַאף ַעל גַ ב ִד ְתלֵ ָ
ִמּלְ ָתאְ ,ד ָהא לָ א יֵ יעול ְּב ָהנֵ י ִתקונִ ין לְ ַא ְדכְ ָראֶ ,אּלָ א ְּב ַמ ָזלָ א ִא ְתכְ ָווןְ ,ו ַא ְדכַ ר לֵ יהֲ .ה ָדא הוא
ימא
ישאְ ,ס ִת ָ
ִדכְ ִתיב (במדבר יד) ַע ָתה יִ גְ ַד ל נָ א כ ַֹח יְ יָ 'ַ .מאן כ ַֹח יְ יָ 'ַ .ההוא ְד ִא ְק ֵרי ַמ ָזלָ א ַק ִד ָ
ימיןְ .ד ִחיּלָ א ָדא ,ונְ ִהירו ָדאִ ,מ ַמ ָזלָ א ָתלֵ יְ .וכֵ ָיון ְד ָא ַמר מ ֶֹשה ָדאְ ,ו ַא ְדכַ ר ָדא,
ְדכָ ל ְס ִת ִ
ְו ִא ְתכְ ָוון ֵּביהָ ,א ַמר ָהנֵ י ִת ְש ָעה ִתקו נִ יןְ ,ד ַתלְ יָ ין ִּב ְז ֵעיר ַאנְ ִפיןְּ .בגִ ין ְדיַ נְ ִהירו כֺ ּלְ הוְ ,ולָ א
יִ ְש ְתכַ ח ִדינָ אְ .ו ַעל ָדא כֹּלָ א ְּב ַמ ָזלָ א ָתלֵ י.
יּבר ַת ִקיף
יקנָ א כַ ד ָש ָראן ַׂש ְע ֵרי (ס''א לאתערבא) לְ ִא ְת ָע ָרא(לאתארכא) ִא ְת ֲח ֵזי כְ גִ ָ
ַהאי ִד ְ
ימ ָאה .כְ ָמה ְד ַא ְת
יקא ְס ִת ָ
יקנָ א ,נָ גִ יד ְמ ַשח ִד ְרבות ֵמ ַע ִת ָ
ארי נָ ַצח ְק ָר ִביןְּ .ב ַהאי ִד ְ
יּבר ָמ ֵ
כְ גִ ָ
יֹורד ַעל ַה ָז ָקן ְז ַקן ַא ֲהרֹןִ .אּלֵ ין ַׂש ְע ֵרי לָ א ַח ְפיָ ין
ָא ֵמר (תהלים קלג) כַ ֶש ֶמן ַהחֹוב ַעל ָהרֹאש ֵ
שֹושּנִ ים.
ַ
תֹותיו
סומ ִקין כְ ַו ְור ָדאִ .דכְ ִתיב (שיר השירים ה) ִׂש ְפ ָ
ָ
ַעל ִׂש ְפ ָווןְ ,ו ִׂש ְפ ָוון כֺ ּלְ הו
ומֹותאֵ .מ ִאּלֵ ין
ָ
ובישַ ,חטֵ י
בורהְ ,מ ַר ְח ָשן ָחכְ ְמ ָתאְּ .ב ִאיּנון ִׂש ְפ ָוון ַתלְ יָ ין ַטב ִ
ִׂש ְפ ָוון ְמ ַר ְח ָשן גְ ָ
רותאְ ,דכַ ד ְמ ַר ֲח ִשין ִאּלֵ ין ִׂש ְפ ָווןִ ,מ ְת ָע ִרין כֹּלָ א לְ ִמגְ ַזר (מארי)
אריהֹון ְד ַא ְת ָע ָ
ִׂש ְפ ָוון ַתלְ יָ ין ָמ ֵ
ִדינָ אְּ ,בכָ ל ָּב ֵתי ִדינִ ין (דמדוריהון בהון ,ובגין כך) ְד ִא ְקרון ִע ִיריןִ .דכְ ִתיב (דניאל ד) ִּבגְ ֵז ַרת
אמר ְוגו (במימר קדישין שאלתא) ַמאי ִעירְּ .ב ִס ְפ ָרא ְד ַאגַ ְד ָתא ,כְ ָמה
וב ֵמ ַ
ִע ִירין ִפ ְתגָ ָמא ְ
ְד ַא ְת ָא ֵמר (שמואל א כח) ַויְ ִהי ָע ֶרָךְ .ד ִמ ְת ֲע ִרין ִדינִ ין לְ ִאיּנון ְדלָ א ִא ְת ְר ִחימו לְ ֵעיּלָ אְּ ,בגִ ין
ארי ְד ָבבו (ס''א להו( )בכלהו) ְו ִעם כָ ל ָדא ִּב ְת ֵרי גְ ָוונֵ י ְּב ַר ֲח ֵמי
כָ ְך ִמ ְת ָע ִרין ִאּלֵ ין ְד ִאיּנון ָמ ֵ
פומא כַ ד ִא ְת ְפ ַתח.
וב ִאּלֵ ין ִׂש ְפ ָווןִ ,א ְת ֲחזֵ י ָ
ְו ִדינָ אְ ,ו ַעל ָדא ִא ְקרון ִעיר ְו ַק ִדיש ִדינָ א ְו ַר ֲח ֵמיְ .
פומאֵּ ,ביה ִמ ְתלַ ְּב ִשין כַ ָמה ֶאלֶ ף ְו ִר ְב ָבןְ .וכַ ד ִא ְת ְפ ַשטִ ,מ ְתלַ ְּב ִשין ֵּביה
ָ
רוחא ְדנָ ִפיק ִמן
ָ
ומ ְת ַר ֲח ִשין ְּב ִׂש ְפ ָוון,
פומאִ ,
ָ
ימנֵ יְ .וכֺ ּלְ הו ֶפה יְ יָ ' ִא ְקרון .כַ ד ִמּלִ ין נָ ְפ ִקין ִמן
יאן ְמ ֵה ְ
נְ ִב ָ
אֹור ִחין
יסר ְ
ִמ ְתנַ ֲה ִרין לְ כֺ ּלְ הו ִת ְמנֵ י ָס ֵרי ַאלְ ִפין ָעלְ ִמיןַ ,עד ְד ִמ ְת ַק ְח ִרין כֺ ּלְ הו כַ ֲח ָדאְּ ,ב ַת ְמנֵ ָ
יט ָרא
ישן ְמ ַמּלֵ ל ַר ְב ְר ָבן ְּב ִק ְ
פומא ָדא (בדא) ְּבלִ ָ
מֹוד ָעןְ .וכֹּלָ א ְמ ַחכָ אן לְ ָ
וש ִבילִ יןְ ,ד ִא ְש ְת ְ
ְ
עוט ָראְ .ו ַעל ָדא כְ ִתיב (שיר השירים ה) ִחכֹו ַמ ְמ ַת ִקיםַ ,מ ְמ ַת ִקים ַו ַדאיַ .מאי
יה ָרא ְּב ְ
ְד ִט ֲ
ומיָ יא
ומיִ םֶ .א ָשא ַ
ִחכֹו .כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר (איוב לד) ְו ֵחיְך יִ ְט ַעם לֶ ֱאכֹולְ .וכֺ ּלֹו ַמ ֲח ַמ ִדיםֵ ,אש ַ
ִמ ְת ַת ְקנָ ן (ס''א מתדבקין ויאן) יָ ָאן ְּב ִצטיורֹוי(בציורוי) ְד ָהא גְ ָוונֵ י ִמ ְת ַח ְּב ָרן כַ ֲח ָדא ִ .חכֹו,
ימןְ ,ד ִמ ְתגַ ּלְ ָפן ְּב ִע ְטרֹוי גְ לִ ִידין (גליפין) אחה''ע ַּבגָ רֹון .א'ְ ,ד ָט ִריד ַמלְ כִ ין (דניאל
ְּב ַא ְת ָוון ְר ִש ָ
ומ ָה ֵקם ַמלְ כִ ין .ח'ְ ,ד ָט ִריד ְונָ ִחיתְ ,ו ָסלִ יק ְו ָע ִטיר ,כָ ִביש ְּב ֶא ָשא גָ לִ יף
ומ ַה ְע ֵדא ַמלְ כִ יןְ ,
ב) ְ
יאוב ָתא ְד ַק ְר ָתא
נוק ָּבא ַר ָּבאְּ ,ב ִת ְ
נוק ָּבאִ ,א ְת ְפ ַשט לְ ְ
ימאָ ,ס ִטיר לְ ְ
יקה ְד ִא ָ
רוחא .ה' יְ נִ ָ
ְּב ָ
ישא (עד דמתקטרי) ִמ ְת ַק ְח ֵרי ַא ְת ִרין ָדא ְּב ָדא .כְ ָמה ְד ַא ְת ָא ֵמר (שיר השירים ד) ַהר
ַק ִד ָ
יטין ַד ֲענָ ִפין ִמ ְת ַא ֲח ָדן,
יפ ָסאְ ,ר ִה ִ
יפא ְּב ִט ְ
יפ ָסא ,גְ לִ ָ
יה ָרא ְד ִט ְ
ַהמֹור גִ ְב ַעת ַהּלְ בֹונָ ה .ע' ִט ֲ
יפין.
רוחין גְ לִ ִ
לְ ִס ְטרֹוי לְ ִ
ְו ָהא ְּב ָר ֵזי ְד ַא ְת ָוון ִד ְשֹלמֹה ַמלְ כָ אִ ,א ְת ַע ָחרו ִאּלֵ ין ַא ְת ָוון ד' ,בד' גיכ''ק ַּב ֵחיְך כְ ָמה ְד ַא ְת
ָא ֵמר ְו ֵחיְך יִ ְט ַעם לֶ ֱאכֹול (איוב ו) ֲהיֵ ָאכֵ ל ָת ֵפל ִמ ְּבלִ י ֶמלַ ח ְוגֹו' .וכְ ִתיב (ישעיה לב) ְו ָהיָ ה
תוקים ַו ַדאי.
תוקים ְוגֹו'ְ .מ ִ
ומ ִ
ומ ָפז ָרב ְ
ַמ ֲע ֵׂשה ַה ְצ ָד ָקה ָשלֹום (תהלים יט) ַהּנֶ ֱח ָמ ִדים ִמ ָז ָהב ִ
יֹומאי ִא ְז ְד ַה ְרנָ א ְּבהוְ ,דלָ א
ָד ִוד ַמלְ כָ א ָא ַמר ,גַ ם ַע ְב ְדָך נִ ְז ָהר ָּב ֶהם ְוגֹו'ַ .א ְס ַה ְדנָ א ָעלַ י ְדכָ ל ָ
ּבוצינָ א
לְ ַא ְט ָע ָאה ְּבהוַּ ,בר יֹו ָמא ַחד ְד ָע ִט ְירנָ א ִע ְט ֵרי ַמלְ כָ אִּ ,ב ְמ ַע ְר ָתא ְד ֵמרֹונְ יָ אַ ,ו ֲח ֵמינָ א ִ
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יֹומא ִא ְז ָד ַה ְרנָ א
פותיָ א ְד ֵמרֹונְ יָ א (נ''א דמערתא) ְו ִא ְז ַד ֲע ַז ְענָ אֵ .מ ַההוא ָ
ְד ֶא ָשא ִמ ְתלַ ֲה ָטא ַא ְ
יקא ְד ַמלְ כָ א,
יקנָ א לֹון כָ ל יֹו ָמאיַ .זכָ ָאה חולָ ֵקיה ַמאן ְד ִא ְז ְד ַהר ִּב ְמ ִת ָ
ְּב ַד ְע ָתאי ְּבהוְ ,ולָ א ָש ִב ְ
ְו ָט ִעים ְּבהו כִ ְד ַק ֲח ֵזיַ .על ָדא כְ ִתיב (תהלים לד) ַט ֲעמו ְוראו כִ י טֹוב יְ יָ ' ְוגֹו' .וכְ ִתיב (משלי
ישא
כורא ְּב ַד ַעתְ ,ו ִא ְת ַמּלְ יָ ין ַאכְ ַס ְד ִרין ְו ִא ָד ִריןֵ ,מ ֵר ָ
ט) לְ כו לַ ֲחמו ְּבלַ ְח ִמי ְוגֹוִ '.א ְת ְפ ַשט ְד ָ
יצֹוצא
ָ
ובכֹּלָ אֵ .מ ֲאחֹורֹויִ ,א ְת ְד ַבק נִ
ודרֹועֹוי ְ
גופאְ ,מ ַחדֹוי ְ
ְדגולְ גַ לְ ָתא ָש ֵריְ ,ו ִא ְת ְפ ַשט ְּבכָ ל ָ
ימא ִמכָ ל ִס ְטרֹוי ,ונְ ִהירו (ס''א
ינותאְ ,ולַ ֲה ָטא ְו ַא ִפיק גֺ לְ גַ לְ ָתא ֲח ָדאְ ,ס ִת ָ
בוצינָ א ְד ַק ְר ִד ָ
ְד ִ
כוראְּ .בגִ ין כַ ְך ִא ְת ְק ֵרי (שיר השירים
יפן ָּבהְ ,ו ִא ְת ַד ְּב ַקת ְּב ִס ְטרֹוי ִד ְד ָ
מֹוחי גְ לִ ָ
ונחיתו) ִד ְת ֵרי ֵ
אֹומ ִתי ַו ַדאי.
ה) יֹונָ ִתי ַת ָמ ִתיַ ,אל ִת ְק ֵרי ַת ָמ ִתי ֶאּלָ א ְת ָ
נוק ָּבא כְ לִ ילָ ן ֵּביה גְ ָוונֵ י (ס''א גווני בגו גווני) כְ ִדכְ ִתיב (שיר השירים ז) ְו ַדּלַ ת
ַׂש ֲערֹוי ְד ְ
נוק ָּבא ְּב ִס ְט ָר ָהאְ ,ו ִא ְת ַד ְּב ַקת
בוראןְ ,ו ִא ְת ַפ ְש ַטת ְ
בורה ַּב ֲח ֵמש גְ ָ
ֹאשְך כָ ַא ְרגָ ָמןִ .א ְת ְק ַטר גְ ָ
ר ֵ
יאת לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ִע ֵמיה ַא ִפין ְּב ַא ִפיןְ .וכַ ד
כורא ַעד ְד ִא ְת ָפ ְר ָשא ִמ ִס ְטרֹויְ .ו ָא ִת ַ
ְּב ִס ְטרֹוי ִד ְד ָ
גופא,
יפנָ אְ ,דכַ ר ִּבלְ חֹודֹויִ ,א ְת ֲח ֵזי ְפלַ ג ָ
גופא ַמ ָמשֵ .מ ָהכָ א אֹולִ ְ
ִמ ְת ַח ְּב ָרן ִמ ְת ַח ְזיָ ין ַחד ָ
גופא ַמ ָמש,
נוק ָּבאְ .וכַ ד ִמ ְת ַח ְּב ָרן כַ ֲח ָדאִ ,א ְת ֲח ֵזי כֹּלָ א ַחד ָ
ְוכֺ ּלְ הו (וכלא איהו) ַר ֲח ֵמיְ .וכַ ְך ְ
גופאְ ,ו ָעלְ ִמין כֺ ּלְ הו ְּב ֵחידו,
נוק ָּבא ,כֹּלָ א הוא ַחד ָ
ְו ָהכִ י הוא .אוף ָהכָ א ,כַ ד ְדכַ ר ִא ְת ַח ָּבר ְּב ְ
גופא ְשלִ ים ִמ ְת ָּב ְרכָ ןְ .ו ַהיְ ינו ָר ָזא (שמות כ) ַעל כֵ ן ֵּב ַרְך יְ יָ ' ֶאת יֹום ַה ַש ָּבת
ְד ָהא כֺ ּלְ הו ִמ ָ
יתא ִא ְת ַד ְּב ַקת ְּב ַמלְ כָ א,
גופא ְשלִ יםְ ,ד ָהא ַמ ְטרֹונִ ָ
ַויְ ַק ְד ֵשהוְ .ד ָהא ִא ְש ְתכַ ח כֹּלָ א ְּב ַחד ָ
ומ ָהכָ אַ ,מאן ְדלָ א ִא ְש ְתכַ ח ְדכַ ר
יֹומאֵ .
גופא ַחדְ .ו ַעל כֵ ן ִּב ְרכָ אן ִמ ְש ַתכְ ִחין ְּב ַהאי ָ
ְו ִא ְש ְתכַ ח ָ
ימא ַו ֲח ֵס ָיראֶ ,אּלָ א ַּב ֲא ָתר ְשלִ ים,
גופאְ ,ולֵ ית ִּב ְרכָ ָתא ַש ְריָ א ְּב ִמּלָ ה ְפגִ ָ
נוק ָּבאִ ,א ְק ֵרי ְפלַ ג ָ
ְו ְ
ופלְ גות ִמּלָ ה לָ א ִא ְת ְקיָ ים לְ ָעלְ ִמיןְ ,ולָ א ִא ְת ָּב ְרכָ ן לְ ָעלְ ִמין.
ְּב ִמּלָ ה ְשלִ יםְ ,ולָ א ְּב ַפלְ גות ִמּלָ הַ ,
מֹוד ָען ֵּבינֵ י ַח ְב ַריָ יאֵ .מ ַהאי
ימנָ א ִמּלֵ יְ ,ו ִא ְש ְת ְ
אֹוק ְ
כורא הואְ .ו ָהא ִ
נוק ָּבא ,כֹּלָ א ִמּנֹוי ִד ְד ָ
נֹוי ְד ְ
יאת ֵאם לְ כֺ ּלְ הו.
ובה ָת ִביןְ ,ו ִהיא ִא ְת ְק ִר ַ
נוק ָּבא ִמ ְת ַא ֲח ָדן כָ ל ִאיּנון ִדלְ ַת ָתאִ .מּנָ ה יַ נְ ִקיןָ ,
ְ
גופא ִמּנָ ה (ס''א לגנתא וכל גנתא מנה) יַ נְ ָקא .כַ ְך ַהאי ֵאם
גופאְ ,וכָ ל ָ
כְ ָמה ְד ַא ֲח ָרא ֵאם לְ ָ
חֹותי ָא ְתִ .אית ָחכְ ָמה ְו ִאית
לְ כֺ ּלְ הו ַא ֲח ָרנִ ין ִדלְ ַת ָתא .כְ ִתיב (משלי ז) ֱאמֹור לַ ָחכְ ָמה ֲא ִ
נוק ָּבאִ ,א ְת ְק ֵרי ָחכְ ָמה ְז ֵע ָירא לְ גַ ֵּבי ַא ֲח ָרא ְו ַעל ָדא כְ ִתיב (שיר השירים
ָחכְ ָמהְ ,ו ַהאי ְ
לותא ִא ְת ְמ ַשְךָ .אחֹות לָ נו ְק ַטּנָ הַ ,ו ַדאי
ח) ָאחֹות לָ נו ְק ַטּנָ ה ְו ָש ַדיִ ם ֵאין לָ ה ְוגֹו'ְ .ד ָהא ָדא ְּבגָ ָ
יאה ִהיאְ ,ד ָהא ִהיא ְשלִ ימו ְדנָ ִטיל ִמכֹּלָ א .כְ ָמה
ְק ַטּנָ ה ִא ְת ֲח ֵזי ֲא ָבל ַר ְב ְר ָבא ִהיאְ ,ו ָסגִ ָ
חֹומה ְו ָש ַדי כַ ִמגְ ָדלֹותְ .ו ָש ַדיְ ,ד ָהא ַמלְ יָ ין ִאיּנון לְ יַ נְ ָקא לְ כֹּלָ א .כַ ִמגְ ָדלֹות,
ִדכְ ִתיב( ,שם ) ֲאנִ י ָ
רותא
וׂש ָמאלָ אְּ ,ביָ ָ
ימינָ א ְ
כורא ִּב ִ
ימא ִעּלָ ָאה .תו ִא ְת ְפ ַשט ְד ָ
ְד ִאיּנון נַ ֲה ִרין ַר ְב ְר ִבין ְדנַ ְפקו ֵמ ִא ָ
גופאְ ,ו ִא ְת ָע ִביד ִאילָ נָ א ַר ְב ְר ָבא,
ְד ַא ֲח ָסנָ אְ .וכַ ד גְ ָוונֵ י ִא ְת ַח ְּברוִ ,א ְק ֵרי ִת ְפ ֶא ֶרתְ .ו ִא ְת ְת ַקן כָ ל ָ
עֹופי ְש ַמיָ א,
פֹוהי יְ דורֹון ֵ
וב ַענְ ִ
חֹותֹוהי ַת ְטלֵ ל ֵח ַיות ָּב ָראְ ,
ִ
ְו ַת ִקיףַ ,ש ִפיר ְויָ ֶאה (דניאל ד) ְת
בורה.
יתה וגְ ָ
ימינָ א ַחטִ ים ָו ֶח ֶסדִּ ,ב ְׂש ָמאלָ א ִמ ָ
וׂש ָמאלָ אִּ .ב ִ
ו ָמזֹון לְ כֹּלָ א ֵּביהְ .דרֹועֹוי יְ ִמינָ א ְ
ֵמעֹויִ ,א ְת ָת ַקן ְּב ַד ַעתְ ,ו ִא ְת ַמלְ יָ ין כָ ל ַאכְ ַס ְד ִרין ְו ִא ָד ִרין ,כְ ָמה ַד ֲא ֵמינָ אִ ,דכְ ִתיב (משלי
ומ ְת ַא ֲח ָדן ֵּבינַ יְ יהו ְת ֵרין
שֹוקיןִ .
ִ
גופאִּ ,ב ְת ֵרין
וב ַד ַעת ֲח ָד ִרים יִ ָמלְ או .תו ִא ְת ְפ ָשט ָ
כד) ְ
גופאְּ ,בהו ִא ְתכְ נַ ש,
כוראְ .דכָ ל ִמ ְש ָחא ְורבות ְו ֵחילָ א(דדכורא) ְדכָ ל ָ
יעי ִד ְד ָ
ות ֵרין ֵּב ֵ
כולְ יָ יןְ ,
ובגִ ין כָ ְך ִא ְקרון ְצ ָבאֹות(דכל
ְדכָ ל ַחטָ ילִ ין ְדנָ ִפיקִ ,מּנְ הֹון נָ ְפ ִקיןְ .ו ַש ְריָ ין כֹּלָ א ְּבפום ַא ָמהְ .
גופא ,בהו אתכנש ,ושריין כלא בפום אמה .ובגין כך אקרון צבאות ,דכל חיילין (דנפקי)
דֹו''ד
ובגִ ין כָ ְך יְ ָ
דֹו''ד .נֶ ַצח ְוהֹודְ ,צ ָבאֹותְ .
דנפיק ,מנהון נפקי) ְו ִאיּנון נֶ ַצח ְוהֹודִ .ת ְפ ֶא ֶרת ,יְ ָ
גופאְ ,ו ִא ְק ֵרי יְ סֹודְ .ו ָדא הוא ַד ְרגָ א
טומא (נ''א כסותא) ְדכָ ל ָ
כוראִ ,ס ָ
ְצ ָבאֹותַ .א ָמה ִד ְד ָ
נוק ָּבא ,לְ ֲא ָתר
נוק ָּבאְּ ,ב ַהאי יְ סֹוד ַעטִ יל לְ ְ
כורא לְ גַ ֵּבי ְ
יאוב ָתא ִד ְד ָ
נוק ָּבאְ .וכָ ל ִת ְ
ִד ְמ ַב ֵסם לְ ְ
ובגִ ין כָ ְך ,יְ יָ ' ְצ ָבאֹות
נוק ָּבא ,כְ ֵבית ֶר ֶחם לְ ִא ְת ָתאְ .
סותא ְד ְ
ְד ִא ְק ֵרי ִצטֹוןְ .ד ָה ָתם הוא ֲא ָתר כְ ָ
מֹושב לֹו .כַ ד ִא ְת ָפ ְר ַשת
ִא ְק ֵרי יְ סֹוד .כְ ִתיב (תהלים קלב) כִ י ָּב ַחר יְ יָ ' ְּב ִצטֹון ִא ָוה לְ ָ
גופא,
יתאְ ,ו ִא ְת ֲח ְּב ַרת ְּב ַמלְ כָ א ַאנְ ִפין ְּב ַאנְ ִפיןְּ ,ב ַמ ֲעלֵ י ַש ְּב ָתאִ .א ְת ָע ִביד כֹּלָ א ַחד ָ
ַמ ְטרֹונִ ָ
ישאְּ ,ב ִריְך
כור ְסיֵ יהְ .ו ִא ְק ֵרי כֹּלָ א ְש ָמא ְשלִ יםְ ,ש ָמא ַק ִד ָ
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ְּב ְ
וכְ ֵדין יָ ִתיב ְ
יֹומא ָדאְ ,ד ִא ְת ַע ָחר ְּבהו לְ ָעלְ ָמא
יקנָ א ַעד ָ
ְש ֵמיה לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ִמין .כָ ל ִאּלֵ ין ִמּלִ ין ְסלִ ְ
ְד ָא ֵתיְ ,ו ַה ְש ָתא ִא ְתגַ לְ יָ ין ָהכָ אַ ,זכָ ָאה חולָ ִקי.
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ותא ְדכֹּלָ א
יתא ,כַ ד ִא ְת ַח ְּב ַרת ִעם ַמלְ כָ א ,כָ ל ָעלְ ִמין ִמ ְת ָּב ְרכָ ןְ ,ו ִא ְש ְתכָ חו ְּב ֶח ְד ָו ָ
ַהאי ַמ ְטרֹונִ ָ
גופא ָהכִ י,
טומא ְדכָ ל ָ
ירותא ִּב ְתלָ ָתא .כַ ְך כֹּלָ א ָהכִ יְ ,ו ִס ָ
כורא כָ לִ יל ִּב ְתלָ ָתאְ ,ו ֵש ָ
כְ ָמה ִד ְד ָ
ומ ְת ַּב ְס ָמא
יתא לָ א ִמ ְת ָּב ְרכָ אֶ ,אּלָ א ִּבכְ לָ לָ א ִד ְתלָ ָתא ִאּלֵ יןְ ,ד ִאיּנון נֶ ַצח הֹוד יְ סֹודִ ,
ומ ְטרֹונִ ָ
ַ
ומ ְת ָּב ְרכָ א ַּב ֲא ָתר ְד ִא ְק ֵרי ק ֶֹדש ַה ֳק ָד ִשים ִדלְ ַת ָתאִ .דכְ ִתיב (תהלים קלג) כִ י ָשם ִצ ָוה יְ יָ ' ֶאת
ִ
יעל ַת ָמןַּ ,בר כַ ֲהנָ א
שותא לְ ֵמ ַ
ובגִ ין כָ ְך לֵ ית ְר ָ
ַה ְּב ָרכָ הְ .ד ָהא ְת ֵרין ַד ְרגִ ין ִאיּנון לְ ֵעיּלָ א ְו ַת ָתאְ .
ַר ָּבאְ ,ד ָא ֵתי ִמן ִס ְט ָרא ְד ֶח ֶסדְּ .בגִ ין ְדלָ א ַעטִ יל לְ ַההוא ֲא ָתר ִדלְ ֵעיּלָ אֶ ,אּלָ א ַההוא ְד ִא ְק ֵרי
ומ ְת ָּב ְרכָ א ַהאי ק ֶֹדש ַה ֳק ָד ִשים ְּבגֹו לְ גֹו,
נוק ָּבאִ .
ומ ְת ַּב ְס ַמת ְ
ֶח ֶסדְ ,ו ַעטִ יל ַּבק ֶֹדש ַה ֳק ָד ִשיםִ ,
רושלַ םְ ,ת ֵרין ַד ְרגִ ין ִאיּנוןַ ,חד ַר ֲח ֵמיְ ,ו ַחד ִדינָ אִ .צטֹוןִ ,דכְ ִתיב
ֲא ָתר ְד ִא ְק ֵרי ִצטֹוןִ .צטֹון ִויְ ָ
רושלֵ יםִ ,דכְ ִתיב (ישעיה א) ֶצ ֶדק יָ לִ ין ָּבה כְ ָמה
(ישעיה א) ִצטֹון ְּב ִמ ְש ָפט ִת ָפ ֶדה .יְ ְ
נוק ָּבאָ ,הכָ א הואְ ,ו ָק ֵרינָ ן לְ הו ְּב ָרכָ הְ ,ד ִמ ַת ָמן
כורא לְ גַ ֵּבי ְ
יאוב ָתא ִד ְד ָ
ימנָ אְ .וכָ ל ִת ְ
אֹוק ְ
ְד ִ
כורא
נַ ְפ ֵקי ִּב ְרכָ ן לְ כֺ ּלְ הו ָעלְ ִמיןְ ,וכֺ ּלְ הו ִמ ְת ָּב ְרכָ ןַ .האי ֲא ָתר ִא ְק ֵרי ק ֶֹדשְ .וכָ ל ֳק ָד ִשים ִד ְד ָ
כורא,
ישא ִעּלָ ָאה ְדגולְ גַ לְ ָתא ִד ְד ָ
ַעיְ ילִ ין ַת ָמןְּ ,ב ַההוא ַד ְרגָ א ַד ֲא ֵמינָ אְ ,וכֺ ּלְ הו ַא ְתיָ ין ֵמ ֵר ָ
גופאַ ,עד ִאיּנון ְד ִא ְקרון
יפי ָ
מֹוחי ִעּלָ ֵאיְ ,ד ַש ְריָ ין ֵּביהְ ,ונָ גִ יד ַה ִהיא ְּב ָרכָ ה ְּבכָ ל ַשיְ ֵ
ִמ ִס ְט ָרא ְד ֵ
גופאִ ,מ ְתכַ ּנְ ֵשי ַת ָמןְ ,ו ַעל ָדא ִא ְקרון ְצ ָבאֹותְ ,דכָ ל
ְצ ָבאֹותְ .וכָ ל ַההוא נְ גִ ידו ְד ִא ְתנְ גִ יד ִמכָ ל ָ
ְצ ָבאֹות ְד ִעּלָ ִאין ְו ַת ָת ִאין ַת ָמן נָ ְפ ִקיןְ .ו ַההוא נְ גִ ידו ָּב ַתר ְד ִא ְתכְ נִ ישַ ,ת ָמן ַש ְריָ ין לֵ יה ְּב ַההוא
ישא ,כֹּלָ א ִח ָו ָוראְּ ,בגִ ין כָ ְך ִא ְק ֵרי ֶח ֶסדְ .ו ַההוא ֶח ֶסד ַעטִ יל לְ ק ֶֹדש ַה ֳק ָד ִשיםִ ,דכְ ִתיב
יְ סֹוד ַק ִד ָ
(תהלים קל''ג) כִ י ָשם ִצ ָוה יְ יָ ' ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַחטִ ים ַעד ָהעֹולָ ם.
En lisant le passage suivant relatif au décès de Rabbi Chim’on Bar Yo’haï il est
souhaitable de verser des larmes, ce qui constitue une source d’expiation pour ses
fautes.

ימר ַחטִ יםַ ,עד ְד ִא ְש ְתכָ כו ִמּלֹויַ ,ו ֲאנָ א כָ ַת ְבנָ א,
ישא לְ ֵמ ַ
ּבוצינָ א ַק ִד ָ
ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא ,לָ א ִסטֵ ים ִ
הֹורא ֲה ָוה ָסגִ יְ ,ולָ א ֲה ָוה יָ כִ ילְ נָ א
ישאִ ,דנְ ָ
יפנָ א ֵר ָ
ָס ַב ְרנָ א לְ ִמכְ ַתב ְט ֵפיְ ,ולָ א ְש ַמ ְענָ אְ .ולָ א ָז ִק ְ
ושנֹות
ארי ְו ָא ַמר (משלי ג) ֶא ֶרְך יָ ִמים ְ
לְ ִא ְס ַתכְ לָ אַ .א ְד ָהכִ י ִא ְז ַד ֲע ַז ַענָ אְ ,ש ַמ ְענָ א ָקלָ א ְד ָק ֵ
ַחטִ ים ְוגֹו'ְ .ש ַמ ְענָ א ָקלָ א ַא ֲח ָרא (תהלים כא) ַחטִ ים ָש ַאל ִמ ְמָך ְוגֹו'.
יתאְ ,ולָ א ֲה ָוה ַמאן ְד ָמ ֵטי לְ גַ ֵּביהְ ,דלָ א יָ כִ ילו
יֹומא ,לָ א ַא ְפ ִסיק ֶא ָשא ִמן ֵּב ָ
כָ ל ַההוא ָ
יֹומא נָ ִפילְ נָ א ַעל ַא ְר ָעאְ ,וגָ ֵעינָ אָּ .ב ַתר ְד ָא ִזיל
סוח ָרנֵ יה .כָ ל ַההוא ָ
הֹורא ְו ֶא ָשא ֲה ָוה ְּב ֲ
ִדנְ ָ
ישא ק ֶֹדש ַה ֳק ָד ִשיםְ ,ד ִא ְס ְתּלַ ק ִמן ָעלְ ָמאִ ,א ְת ֲע ָחף ָשכִ יב ַעל
בוצינָ א ַק ִד ָ
ֶא ָשאֲ ,ח ֵמינָ א לְ ִ
יְ ִמינֵ יהְ ,ו ַאנְ פֹוי ַחיְ יכִ ין.
ָקם ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְּב ֵריהְ ,ונָ ִטיל יְ דֹוי ְונָ ִשיק לֹוןַ ,ו ֲאנָ א לָ ִחיכְ נָ א ַע ְפ ָרא ִד ְתחֹות ַרגְ לֹויָּ .בעו
ַח ְב ַריָ יא לְ ִמ ְבכֵ יְ ,ולָ א יָ כִ ילו לְ ַמּלְ לָ אָ .שארו ַח ְב ַריָ יא ְּב ִבכְ יָ הְ ,ו ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְּב ֵריה נָ ִפיל ְתלַ ת
פומיה .לְ ָב ַתר ָפ ַתח ְו ָא ַמרַ ,א ָּבא ַא ָּבאְ .תלַ ת ֲהוֹוַ ,חד ִא ְת ֲח ָזרו.
ֵ
ִז ְמנִ יןְ ,ולָ א יָ כִ יל לְ ִמ ְפ ַתח
נוק ָּבאן ְדיַ ָמא ַר ָּבאְ ,ו ַח ְב ַרטָ יא כֺ ּלְ הו ַש ְתיָ ין
אסיןִ ,מ ְש ַת ְק ָען ְּב ְ
ַה ְש ָתא ְתנוד ֵח ָיו ָתאִ ,צ ֳפ ָראן ָט ִ
ָד ָמא.
ישא ִמ ְס ְתכַ ל (ס''א משתדל) ֲעלָ ן.
ּבוצינָ א ַק ִד ָ
ָקם ִר ִּבי ִחטָ יא ַעל ַרגְ לֹוי ְו ָא ַמרַ ,עד ַה ְש ָתא ִ
יק ֵריהָ .קם ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְו ִר ִּבי ַא ָּבא ,נַ ְטלו לֵ יה
ַה ְש ָתא לָ או הוא ִע ָדןֶ ,אּלָ א לְ ִא ְש ַת ְדלָ א ִּב ָ
יתא ֲה ָוה
ּבוביָ א ְד ַח ְב ַריָ יאְ ,וכָ ל ֵּב ָ
יקלָ אַ ,מאן ָח ָמא (ס''א ערעורא וערבוביא) ִע ְר ְ
יק ָרא ְד ִס ְ
ְּב ִט ְ
פוריֵ יהְ ,ולָ א ִא ְש ְת ַמש ֵּביהֶ ,אּלָ א ִר ִּבי ֶאלְ ָע ָזר ְו ִר ִּבי ַא ָּבא.
יחין ְסלִ יקו ֵּביה ְּב ְ
ָסלִ יק ֵר ִ
יסין ִדכְ ַפר ִצ ֳפ ִרי ְו ַט ְר ָדאן ְּבהו (ס''א דצפרי וטרדיא והוו) ְּבנֵ י
ארי ְת ִר ִ
ומ ֵ
יקיןָ ,
ָאתו ְט ִר ִ
פוריָ יאֲ ,ה ָוה ָסלִ יק
וחין ִּב ְק ִט ִיריןְ ,ד ָח ִשיבו ְדלָ א יִ ְת ְק ַּבר ַת ָמןָּ .ב ַתר ְדנָ ַפק ְ
ְמרֹונְ יָ אַ ,צ ְו ִ
ַּב ֲא ִו ָיראְ .ו ֶא ָשא ֲה ָוה לָ ִהיט ַק ֵמיהָ ,ש ְמעו ָקלָ א ,עולו ְו ָאתוְ ,ו ִא ְתכְ נָ שו לְ ִהיּלולָ א ְד ִר ִּבי
בֹותם.
ִש ְמעֹון (ישעיה נז) יָ בֹא ָשלֹום יָ נוחו ַעל ִמ ְשכְ ָ
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כַ ד ָעאל לִ ְמ ַע ְר ָתא ָש ְמעו ָקלָ א ִּב ְמ ַע ְר ָתאֶ ,זה ָה ִאיש ַמ ְר ִעיש ָה ָא ֶרץ ַמ ְרגִ יז ַמ ְמלָ כֹות ,כַ ָמה
יֹומא ֵדין ְּבגִ ינָ ְךְ ,דנָ א ִר ִּבי ִש ְמעֹון ֶּבן
יעא ִמ ְש ַתכְ כִ ין (ס''א ולא משתכחין) ְּב ָ
ִפ ְט ִרין ִּב ְר ִק ָ
יֹומאַ .זכָ ָאה חולָ ֵקיה לְ ֵעיּלָ א ְו ַת ָתא .כַ ָמה גְ נִ ִיזין ִעּלָ ִאין
אריה ִמ ְש ְת ַּבח ֵּביה ְּבכָ ל ָ
יֹוחאיְ ,ד ָמ ֵ
ָ
גֹורלְ ָך לְ ֵקץ ַהטָ ִמין.
נוח ְו ַת ֲעמֹוד לְ ָ
ִמ ְס ַת ְמ ָרן לֵ יהָ ,עלֵ יה ִא ְת ַמר (דניאל יב) ְו ַא ָתה לֵ ְך לַ ֵקץ ְו ָת ַ
Extrait du Zohar Parachat Vaye’hi :

קוד ָשא ְּב ִריְך הוא יָ ִתיב ַעל כָ ְר ֵסי ְד ִדינָ א לְ ֵמ ַידן ַעלְ ָמא,
ָתא ֲח ֵזי ,כַ ד ִא ְת ַער ִדינָ א ְּב ַעלְ ָמאְ ,ד ְ
יֹומא,
טובא (נ''א מחובוי) ְד ָהא ַההוא ָ
שובהְ ,דיֵ יתוב ֵמ ִח ָ
ָּב ֵעי ַּבר נָ ש לְ ַא ְת ָע ָרא (בדינא) ְת ָ
אריה,
יביןִ .אי ָזכֵ י ַּבר נָ ש ְדיֵ יתוב ַק ֵמי ָמ ֵ
ומ ְש ַתכְ ֵחי כֺ ּלְ הו ְּב ַא ְח ָמ ָתא ָהא כְ ִת ִ
ִפ ְת ִקין כְ ִתיבוִ ,
יֹומא
פורי ָ
יֹומא ְדכִ ֵ
קוד ָשא ְּב ִריְך הוא ַז ִמין ַק ֵמיה ְד ַּבר נָ שָ ,
ָק ְר ִעין ִפ ְת ִקין ְד ֲעלֵ יה .לְ ָב ַתר ְ
שובה
שובהִ .אי ָתב ֵמ ֶח ְטאֹוי ַטבְ .ו ִאי לָ אַ ,פ ִקיד ַמלְ כָ א לְ ִמ ְח ַתם ִפ ְת ִקיןַ .וויְ ,ד ָהא ְת ָ
ִד ְת ָ
ימ ָתא כְ ְד ָקא יְ אותַ ,תלְ יָ ין לֵ יה ַעד ַההוא
שובהְ ,ולָ א ְשלֵ ָ
ַּב ְעיָ א לְ ִא ְס ַתּלָ ָקא ִמּנֵ יהִ .אי ָז ֵכי ִּב ְת ָ
אריה,
ימ ָתא לְ ַק ֵמי ָמ ֵ
שובה ְשלֵ ָ
יֹומא ַּב ְת ָר ָאה ַד ֲע ֶצ ֶרתְ ,דהוא ְת ִמינָ ָאה לֶ ָחגְ .ו ִאי ֲע ַבד ְת ָ
ָ
ִא ְת ְק ָרעוְ .ו ִאי לָ א ָז ֵכיִ ,אינון ִפ ְת ִקין נָ ְפ ִקין ִמ ֵּבי ַמלְ כָ אְ ,ו ִא ְת ַמ ְס ָרן ִּבידֹוי ְד ַסנְ ִט ָיראְ ,ו ִדינָ א
ופ ְת ִקין לָ א ְמ ַה ְד ָרן תו לְ ֵבי ַמלְ כָ א .כְ ֵדין צולְ ִמין ִא ְת ֲע ָברו ִמּנִ יהְ ,ולָ א ִמ ְש ַתכְ ִחין
ִמ ְת ֲע ִבידִ ,
מֹותא.
טופ ְס ָקא ְד ַמלְ כָ א יַ ֲעבֹר ֲעלֵ יהְ ,ויִ ְטעֹום ַכ ָסא ְד ָ
ִע ֵמיה .כֵ ָיון ְד ִמ ְת ַע ְב ָרן ִמּנֵ יהָ ,הא ַו ַדאי ְ
ופ ְת ִקין נָ ְטלִ יןָּ ,ב ַתר ְדנַ ְטלֵ י לֹון ,צולְ ִמין
וב ַההוא לֵ ילְ יָ א ְד ַחגָ א ַּב ְת ָר ָאהַ ,סנְ ֵט ִירין ְז ִמינִ יןִ ,
ְ
ִמ ְת ַע ְב ָרןְ ,ולָ א ִמ ְש ַתכְ ִחין (נ''א ואי משתכחין גריעין יעבר עלוי מרעין וכו ') ְּבהו יָ ֵדיְ .ו ִאי
יעותא
ישיןִּ ,בגְ ִר ָ
יעא ,אֹו יַ ֲעבֹר ֲעלֹוי ִדינָ א ַמ ְר ִעין ִּב ִ
ִמ ְש ַתכְ ִחין ְּבהו יָ ֵדי (יעדי) ִדינָ א גְ ִר ָ
גופא.
ישא ִאגְ ַרעְ ,ויִ ְש ַתכַ ח ָ
וב ִס ְפ ֵרי ַק ְד ָמ ֵאי ַא ְמ ֵרי יַ ִתיר ,כַ ד ֵר ָ
ימנָ א לְ ָהא ְ .
אֹוק ְ
ִדלְ הֹוןְ ,ו ָהא ִ
ְּב ֵריה ,אֹו ִאנְ ְת ֵתיה יִ ְש ַתכָ חו ְוהוא יִ ְס ַתּלֵ קְ .ו ָהנִ י ִמילֵ י ,כַ ד לָ א ַא ֲה ַדר כָ ל ַההוא ִז ְמנָ א
גופא לָ א ִא ְת ֲח ֵזיְ ,ויִ ְש ַתכַ ח
מֹותא יִ ְט ַעםְ ,ויִ ְת ֵסיְ .ו ִאי ָ
יוב ָתאֲ .א ָבל ִאי ַא ֲה ַדרַ ,ט ֲע ָמא ְד ָ
ִּב ְת ְ
שותיהְ .ו ִאי יְ דֹוי ְפגִ ימו,
ישאִ .אינון ָסלְ ִקיןְ ,והוא ִא ְת ַקטֵ יםְ .ו ָהנֵ י ִמילֵ י ,כַ ד ְּב ֵריה ְז ֵע ָירא ִּב ְר ֵ
ֵר ָ
ימיןַ .רגְ לֹויַ ,מ ְר ִעין ָר ְד ִפין ֲעלֵ יהָ .ע ַרק צולְ ָמא ְו ַא ֲה ַדרָ ,ע ַרק ְו ַא ֲה ַדרֲ .עלֵ יה
ֲע ִב ְיד ָתא ִדידֹוי ְפגִ ִ
הֹורא.
יה ָראְ ,ולֵ ילְ יָ א ִא ְת ַת ַקן ִּבנְ ָ
ֹאמר ִמי יִ ֵתן ֶע ֶרבְ ,ו ַהאי כַ ד נָ ֲה ָרא ִס ֲ
כְ ִתיב (דברים כח) ַּבּב ֶֹקר ת ַ
יֹומא ִמ ְס ַתּלְ ֵקי ֵמ ַעלְ ָמא,
יֹומא ִמ ְס ַתכְ לֵ י ְּבלִ ַּביְ יהו ,כְ ִאּלו ַההוא ָ
יֹומא ְו ָ
ֲא ָבל ַזכָ ֵאי ֲח ִס ֵידיְּ ,בכָ ל ָ
אריהֹוןְ ,ולָ א יִ ְצ ָט ְרכון לְ ִמּלָ ה ָא ֳח ָראַ .זכָ ָאה חולְ ֵקהֹון
ימ ָתא ַק ֵמי ָמ ֵ
יוב ָתא ְשלֵ ָ
ְו ָע ְב ִדין ְת ְ
וב ַעלְ ָמא ְד ָא ֵתי.
ְּב ַעלְ ָמא ֵדין ְ
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ְו ָתנֵ ינָ ן ְּב ִס ְפ ָרא ְד ַרב ַה ְמנונָ א ָס ָבאְ ,ד ָהא ַההוא ֵחילָ א ְד ִא ְת ָפ ְק ָדא ַעל ִאילָ נִ ין ִאּלֵ יןָ ,כל ַחד
ותא ִדלְ הֹון כֺ ּלְ הו
ותא לְ ֵעיּלָ אֶ ,אּלָ א ְּב ִז ְמנָ א ָדאְ .ו ֶח ְד ָו ָ
ְו ַחד ֵמ ִאּלֵ ין ,לָ א נָ ִטיל ִּב ְרכָ אן ְד ֶח ְד ְו ָ
רותא ִדלְ הֹון ְּב ִאיּנון
ותא ְד ִאילָ נִ ין ִאּלֵ ין לְ ַת ָתא ,כֺ ּלְ הו ְּב ִז ְמנָ א ָדא הואְ .ו ִא ְת ֲע ָ
לְ ֵעיּלָ אְ ,ו ֶח ְד ָו ָ
ישי ַמלְ כָ א ַתלְ יָ יןְ .וכַ ד יִ ְׂש ָר ֵאל נַ ְטלֵ י לֹון ,כֹּלָ א ִא ְת ַער ְּב ִז ְמנָ א ָדאְ ,ו ָעלְ ָמא ִמ ְת ָּב ְרכָ א( ,ס''א
ַק ִד ֵ
לכנסת ישראל מתברכא) לְ ַא ְר ָקא ִּב ְרכָ אן לְ ָעלְ ָמא .כְ ִתיב (תהלים כט) קֹול יְ יָ ' ַעל ַה ָמיִ ם ֵאל
יֹוסיָ ,דא ַא ְב ָר ָהם .קֹול יְ יָ ' ַּבכ ַֹחָ :דא יִ ְצ ָחק .קֹול יְ יָ ' ֶּב ָה ָדרָ :דא יַ ֲעקֹב .קֹול
ַהכָ בֹודָ ,א ַמר ִר ִּבי ֵ
חֹוצב לַ ֲהבֹות ֵאשָ :דא הֹוד .קֹול יְ יָ ' יָ ִחיל ִמ ְד ָּברָ :דא ַצ ִדיק.
שֹובר ֲא ָר ִזיםָ :דא נֶ ַצח .קֹול יְ יָ ' ֵ
ֵ
יְ יָ '
קֹול יְ יָ ' יְ חֹולֵ ל ַאטָ לֹותָ :דא ֶצ ֶדקְ .וכֺ ּלְ הו ִמ ְתגַ ְדלֵ י ַעל יַ ָמא (מיא) ְו ִא ְת ַש ְקיָ ין ְּב ַמטָ א ,לְ גַ ְדלָ א.
יֹוצא ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ְשקֹות ֶאת ַהגָ ןְ .וכֺ ּלְ הו ָהנֵ י ִמ ְת ָע ֵרי
ֲה ָדא הוא ִדכְ ִתיב( ,בראשית ב) ְונָ ָהר ֵ
ִּב ְרכָ אן לְ ָעלְ ָמאֵ ,מ ַההוא ַש ְקיוְ ,ד ִא ְת ַש ְקיָ ין כֺ ּלְ הו.
יֹומי ַש ָתאְ ,ו ַה ְש ָתא ,לָ א ַתלְ יָ ין ֶאּלָ א
פומא ִּב ְש ָאר ֵ
ָתא ֲח ֵז יָ ,הנֵ י ֶש ַבע ָקלִ יןַ ,תלְ יָ ין ְּב ִמּלָ ה ְד ָ
יֹומא
עֹוב ָדא ָקא ָּב ֵעינָ ןְ ,ולָ א ִמּלָ הְּ .בגִ ין ִד ְב ִז ְמנָ א ָדאְ ,מ ָב ֵרְך לְ כָ ל ַש ָתאְּ .ב ָ
ָ
עֹוב ָדאַ ,ו ֲאנָ ן
ְּב ָ
בורן ִמ ְת ָע ֵרי
ופ ְת ִקין נָ ְפ ִקין ִמ ֵּבי ַמלְ כָ א ,וגְ ָ
טומא ְד ִדינָ א ְד ָעלְ ָמאִ ,
יע ָאה ְד ָחג ,הוא ִס ָ
ְש ִב ָ
בורן לְ ַמטָ א .ולְ ַס ֲח ָרא ז'
וב ֵעינָ ן לְ ִא ְת ָע ָרא גְ ָ
יֹומאְ ,ו ַע ְר ֵבי נַ ַחל (תליין) ְּבהוָ .
ימן ְּב ַהאי ָ
ומ ְס ַתטְ ָ
ִ
ואה לְ ַהאי ִמ ְז ֵּב ַחִ ,מ ַמטָ א ְדיִ ְצ ָחקְּ ,בגִ ין ְד ִא ְת ַמלְ יָ א ַמטָ א ַהאי ֵּב ָירא ְדיִ ְצ ָחקְ ,וכַ ד
ִז ְמנִ ין ,לְ ַר ָו ָ
ימא לֹון
יֹומא גְ בורֹות ָּב ֵעינָ ן לְ ַמטָ א ,ולְ ַסיְ ָ
וב ַהאי ָ
הוא ִא ְת ַמּלְ יָ א ,כָ ל ָעלְ ָמא ִא ְת ָּב ְרכָ א ְּב ַמטָ אְ .
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ימא לֹון
ובגִ ין כָ ְך ָּב ֵעינָ ן לְ ַב ְח ָשא לֹון ְּב ַא ְר ָעא ,ולְ ַסיְ ָ
ימי ִדינָ אְ .
יֹומא ִמ ְס ַתטְ ֵ
לְ ָב ַתרְ ,ד ָהא ְּב ַהאי ָ
טומא הוא
רותא ְו ִס ָ
טומא הואְ .ו ַעל ָדא ִא ְת ָע ָ
רותא ְו ִס ָ
יֹומא ִא ְת ָע ָ
ְדלָ א ִמ ְש ַתכְ חוְ ,ד ַהאי ָ
ְד ַע ְב ִדינָ ן ְּב ַע ְר ֵבי נַ ַחלָ .א ַמר ִר ִּבי ִחיָ יא ַו ַדאי ָהכִ י הואְ ,ו ַש ִפירְ .ו ַע ְר ֵבי נַ ַחלִ ,מ ִס ְט ָרא ְדנַ ַחל,
יֹומא כְ ִתיב( ,בראשית כו) ַוטָ ָשב יִ ְצ ָחק
ימיְּ .ב ַהאי ָ
ומ ַסטְ ֵ
יֹומא ִמ ְת ָע ֵרי ְ
וב ַהאי ָ
בוראןְ .
נַ ְפ ֵקי גְ ָ
יֹומא ַק ְד ָמ ָאה ְדיַ ְר ָחא,
ַויַ ְחפֹור ֶאת ְּב ֵארֹת ַה ַמיִ םְּ .ב ֵארֹת כְ ִתיב ָח ֵסרַ .וטָ ָשבַ ,מהו ַוטָ ָשבֶ .אּלָ א ָ
יֹומאַ ,וטָ ָשב
כור ְסיָ יא לְ ֵמ ָידן ָעלְ ָמאְּ .ב ַהאי ָ
ימא לְ ְ
ירותא ְד ִדינָ א ַה ָוה ְּבכָ ל ָעלְ ָמאְ ,ויִ ְצ ָחק ַקטְ ָ
ֵש ָ
בורן לִ כְ נֶ ֶסת
ימא ִדינִ יןַ .ויַ ְחפֹור ֶאת ְּב ֵארֹת ַה ַמיִ ם ,לְ ַא ְר ָקא גְ ָ
יִ ְצ ָחק לְ ִא ְת ָע ָרא ִדינִ ין ולְ ַסיְ ָ
בורן ,לָ א נַ ְח ִתין
ובגִ ין ְד ִאּלֵ ין גְ ָ
בורן נַ ְח ָתן לְ ָעלְ ָמאְ .
יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ִא ְת ָע ָרא לְ ַמטָ אְ ,ד ָהא ַמטָ א ִּבגְ ָ
ימי ָעלְ ָמאֶ ,אּלָ א ְּבגִ ין ְד ָעלְ ָמא ִא ְצ ְט ִריְך
רוחיהֹון ְד ַקיְ ֵ
יחא ֵ
יבא לָ א נַ יְ ָ
יֹומא ְד ִע ָ
יבאְ ,ו ָ
ֶאּלָ א ְּב ִע ָ
עֹוב ָדא
לְ הוַ .מאי ַט ֲע ָמאְּ .בגִ ין ְד ָעלְ ָמא ְּב ִדינָ א ִא ְת ְּב ֵריְ ,וכֹּלָ א ַּב ְעיָ א ָהכִ יְּ .בגִ ין כָ ְך כֹּלָ א ְּב ָ
עֹוב ָדא ְו ִתקונָ א ְד ִאיהו ָע ִביד לְ ַת ָתאִ ,א ְת ֲערו ִעּלָ ִאין ְו ַת ָת ִאין
ַתלְ יָ א ִמּלְ ָתאְ .ו ַעל ָאֻא ,כַ ֲהנָ א ְּב ָ
ומ ְת ַת ְקנֵ י ַעל יְ דֹוי.
לְ ַת ְקנָ א לֹוןִ ,
ומאי ִהיאָ .א ַמר ִר ִּבי ִחטָ יא,
יֹומאַ ,
יֹוסי ָהא ָתנֵ ינָ ןַ ,ה ֲע ָר ָבה ְד ַד ְמיָ א לְ ִׂש ְפ ָוון ְּב ַהאי ָ
ָא ַמר ִר ִּבי ֵ
יֹומא ְּב ִׂש ְפ ָוון ַתלְ יָ אְּ ,ב ַהאי
ַאף ַעל גַ ב ְדלִ ְד ָר ָשא הוא ְד ָא ֵתיָ ,הכִ י הוא ַו ַדאיְ .ד ָהא ְּב ַהאי ָ
ישא
ישנָ א ִּב ָ
ימי ִדינִ יןְ ,ו ַא ְס ִתים לִ ָ
ומ ְס ַתטְ ֵ
יהב ִפ ְת ִקין לְ ַסנְ ִט ָיראִ ,
יֹומא ָפ ִקיד ַמלְ כָ א לְ ֵמ ַ
ָ
יֹומאְ .ו ָהא
טומא הוא ְּב ַהאי ָ
ירותא ְד ִדינָ א הואְ ,ו ִס ָ
יֹומא ַק ְד ָמ ָאה ְדיַ ְר ָחא ֵש ָ
ֵמ ָעלְ ָמאְּ .ב ָ
ִא ְת ַמר.
בֹודה ָז ָרה ִּב ְרכָ אן ִדלְ הֹוןְ ,ו ָש ָראן ְּב ִדינָ א.
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ימי ַע ִמין ְ
ומ ַסטְ ֵ
יֹומא ָדא ְשלֵ ִמין ְ
ָתא ֲח ֵזיְּ ,ב ָ
יֹומא ָא ֳח ָרא ְז ִמינִ ין
ימי ִדינִ ין ִדלְ הֹון ְו ָש ָראן ְּב ִב ְרכָ ָתאְ .ד ָהא לְ ָ
יֹומא ָדא ְמ ַסטְ ֵ
ְויִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָ
ותא לָ א ִמ ְש ַתכְ ֵחי
וב ַההוא ֶח ְד ָו ָ
לְ ִא ְש ַת ְע ְש ָעא ְּב ַמלְ כָ א ,לְ נַ ְטלָ א ִמינֵ יה ִּב ְרכָ אן לְ כָ ל ַש ָתאְ ,
חֹודיה ,כָ ל ַמה
ומאן ְדיָ ִתיב ִעם ַמלְ כָ אְ ,ונָ ַטל לֵ יה ִּבלְ ֵ
חֹודיְ יהוַ .
ְּב ַמלְ כָ א ֶאּלָ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִּבלְ ַ
ימי.
בֹודה ָז ָרה ְמ ַסטְ ֵ
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ְד ָב ֵע י ָש ִאילְ ,ויָ ִהיב לֵ יהְ .ו ַעל ָדא יִ ְׂש ָר ֵאל ָש ָראןְ ,ו ַע ִמין ְ
On récite Kaddich’Al Israël (en présence d’un Minyan uniquement).
Après la lecture du Zohar, on dit :
אתי ַו ָעוֹנִ י
בֹותי ֶש ִאם נִ ְת ַחטַ ְב ִתי לְ ָפנֶ יָך ָכ ֵרת ְּב ֵבית ִדינְ ָך ַה ֶצ ֶדק ַעל ָח ָט ִ
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי ֵו ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ה' ֱא ַ
יח ָעלַ י
ופ ָש ַעי ַה ְמ ֺר ִּבים .יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ יָך ֶשטְ ֵהא ַצ ֲע ִרי ֶשּנִ ְצ ַט ַע ְר ִתי ַּבּלַ יְ לָ ה ַה ֶזה ְונָ ַד ְד ִתי ֵשנָ ה ֵמ ֵעינֵ י ֶש ַת ְשגִ ַ
ְ
שֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
ישן
יחא ְדלָ א נָ ִאיםָ .ו ִתיד ָת ִדיר ֶשּנֶ ֱא ַמר ִהּנֵ ה ֹלא יָ נום ְוֹלא יִ ָ
ְּב ֵעין ֶח ְמלָ ֵתְך ְדהוא ֵעינָ א ְפ ִק ָ
הֹוציא ִמ ָשם
ימין ֶעלְ יֹון ֶשהוא ַקל לְ ִ
עֹומד לִ ִ
אֹוצ ר ַה ֶכ ֶסף ָה ֵ
ות ָב ְר ֵכנִ י ֵמ ָ
ות ָחּנֵ נִ י ְ
ְו ִת ְק ַרע גְ ַזר ִדינִ י ָה ַרע ֵמ ָעלַ י ְ
יֹומם ָולַ יְ לָ ה ְויִ ְהיֶ ה ַה ַצ ַער ֶשטֵ ש לִ י ְּב ֵעינַ י
תֹור ֵתְך ָ
(פלֹונִ י ֶּבן ֲא ָמ ְתָך ְפלֹונִ ית) ַחטִ ים ֲא ֺר ִכים לַ ֲעסֹק ְּב ָ
ְו ִת ֵתן לְ ַע ְב ְדָך ְ
ית ַקן ַה ְפגָ ם ַההוא ְּבכֹל ַה ְמקֹומֹות
יתי ִו ֺ
ִתקון לִ ְפגָ ם ָה ְר ִאטָ ה ֶש ָפ גַ ְמ ִתי ְּב ִענְ יָ ן ִעּלָ ִאין ַו ֲא ֶשר ָה ַרע ְּב ֵעינֶ יָך ָע ִׂש ִ
יאה ,יְ ִצ ָירהֲ ,ע ִׂשטָ הְ .ו ַת ִצילֵ נִ י ֵמעֹנֶ ש ִחּבוט ַה ֶק ֶבר ֵמ ַה ַמלְ ָאְך
ֶש ָפגַ ְמ ִתי ְּב ַא ְר ָּב ָעה עֹולָ מֹותַ ,א ִצילָ הְּ ,ב ִר ָ
יע ָעלַ י ִמ ֶש ַפע
ַה ְמ ַש ֵּבר ֶאת ֵעינֵ י ָה ָא ָדם ַא ַחר ְפ ִט ָירתֹו ַּב ֶק ֶבר ְו ַעל יְ ֵדי ַצ ַער ֶזה ֶא ָפ ֵטר ֵמאֹותֹו ַה ַצ ַער ְו ַת ְש ִפ ַ
ּנֹורא ִ(ויכַ ֵון ֵאלֵ ד כְ ֶשהוא ִּב ְמקֹורֹו א'
ַהחֹוב ִמ ֶכ ֶתר ֶעלְ יֹון לְ ַה ִצילֵ נִ י ִמ ָכ ֵרת ֲא ֶשר נִ ְת ַחטַ ְב ִתי ולְ ַמ ַען ִש ְמָך ַהגָ דֹול ְו ַה ָ
בֹודָך ְו ִת ֵתן ָּבנו
רוח לִ ְפנֵ י ִכ ֵסא ְכ ֶ
ַא ַהּלְ יָ ָדה) ֶש ְת ַב ֵחל ֵמ ָעלַ י ָכל ִמינֵ י גְ ֵזרֹות ָקשֹות ְו ָרעֹות ְויִ ְהיֶ ה לִ מוד ֶזה נַ ַחת ַ
עֹוב ִדים לְ ָפנֶ יָך ְּבלֵ ב
תֹור ֵתְך ְולִ ְהיֹות ִמן ָה ְ
כ ַֹח לַ ֲעמֹד ַעל ַה ִמ ְש ָמרֹות ְולִ לְ מֹד ָת ִמיד לְ ָפנֶ יָך ולְ ַהגֹות ְּב ִא ְמ ֵרי ָ
תֹור ֵתְך לִ ְש ָמה ולְ ָב ֵרר כֹל נִ יצֹוצֹות ַה ְקדֹושֹות ֶשּנִ ְת ַפ ְזרו ֵּבין ַה ְקלִ פֹות ַעל יָ ֵדינו
לֹומ ִדים ָ
ובנֶ ֶפש ֲח ֵפ ָצה ְ
ָשלֵ ם ְ
יֹוצ ֵרנו לְ ַד ֵּבק
רוח לְ ְ
אֹוק ָמא יָ ַתה ֵמ ַע ְפ ָרא ְולָ ֵתת נַ ַחת ַ
ולְ ַה ֲח ִז ָירם ֶאל ַה ְק ֺד ָשה לְ יַ ֲח ָדא ְש ִכינְ ָתא ְּב ַב ְעלָ ה ולְ ְ
ומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינו כֹונְ נָ ה
ֹלהנו ָעלֵ ינו ַ
יהי נ ַֹעם יְ יָ ֶא ֵ
מֹותינו לְ ָע ְבדֹו ולְ יִ ְר ָאה אֹותֹו ְּבלֵ ָבב ָשלֵ םִ .ו ִ
רוחנו ְונִ ְש ֵ
נַ ְפ ֵשנו ְו ֵ
ומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינו כֹונְ נֵ הוָּ :ברוְך יְ יָ לְ עֹולָ ם ָא ֵמן ְו ָא ֵמן:
ָעלֵ ינו ַ

.

Certains ont l’habitude de réciter toutes les Seli’hot à l’exception des 13 Midot
(Vaya’avor).
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