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DÉROULÉ DU TIKOUN DE HOCHA'ANA RABBA 
 
 

Cerrtains lisent le passage suivant avant la lecture du livre de Dévarim : 

 
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַאב ָהַרֲחִמים ְוַהְסִליחֹות ְלָך ֲאַנְחנו מֹוִדים ְּבִקיָדה וְבִהְשַתֲחָוָיה ְלַחּלֹות ָפֶניָך 

וְזדֹונֹות. ֶטֶרם ֲאֶשר ֵיֵצא ְדַבר ַהֶמֶלְך ַעל ֹכל ָדת ָוִדין ַעד ַהַשַער ֹלא ָסָגרו ַאֲחֵרי ַעל ַחחֹאת 
ֲאֶשר ָיְצאו ָהרֹוְדִפים ָהעֹוְמִדים ַעל ַהְפקוִדים ַלֲעׂשֹות ִמְשָפט ְוִדין ְוַעד ַהֶצֶלם ֹלא ָסר 

ָלנו ְוֹלא ֶנֱאַבד ְּבַחחֹאֵתינו ָלֵכן ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ָּבאנו ְלָפֶניָך  ִנְתַפֵּלל ֶאל ְיָי ֶאֹלֵהנו אוַלי ֶיְעַתר
 ְּבַבָקָשֵתנו וִבְתִפָּלֵתנו ַּבַּלְיָלה ַהֶזה ְכָעִני ַהדֹוֵפק ַעל ִפְתֵחי ְנִדיִבים. וִבְשִביל ְקִריַאת ִמְשֵנה

ַתְחְתֵמנו ְלַחִטים טֹוִבים ְוֹלא ָימושו ֵסֶפר תֹוָרְתָך  תֹוָרה ָמה ֶשָאנו רֹוִצים ִלְקרֹות ְלָפֶניָך
 ִמִפינו וִמִפי ַזְרֵענו ובֹו ֶנְהֶגה יֹוָמם ָוַלְיָלה. ְוַאל ִתְטרֹף ָעֵלינו ֶאת ַהָשָעה ְוַתֲאִריְך ִקֵצנו ִכי

ָחְתֵמנו ְּבֵסֶפר ַהַחִטים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִטים ֵאֶליָך ָנשוָבה. ָזְכֵרנו ְלַחִטים ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִטים וְ 
ְואֹוִתטֹוָתיו וְנֺקדָֹתיו וְטָעָמיו  ֹוָתיוִּבְזכות ֵסֶפר ִמְשֵנה תֹוָרה וָפָרִשטֹוָתיו וְפסוָקיו ְוֵתיב

ֶאְהֶיה ט. וִבְזכות ֵשם ַהָגדֹול וְשמֹוָתיו ַהטֹוְצִאים ֵמָראֵשי ֵתבֹות וִמסֹוֵפי ֵתבֹות ִּבְכָלל וִבְפָר 

ִתְקַרע ְגַזר ִדיֵננו.  ְקַר''ע ָׂשַט''ןֵתִטיב ָלנו ַהֲחִתיָמה וִבְזכות ֵשם ַהָגדֹול ִכְמלוָאי''ו ְּביֹוִדי''ן ְּבֵהִהי''ן ְּבַאְלִפי''ן 
ִתפֹול ֵמָעֵלינו וֵמַעל ָכל ַעְמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֹכל  יָדהֵאֵלד ְכָלל ִּבְמקֹורֹו ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה הוא ָאַאֲהלִ וְבֵשם 

ִמיֵני ְגֵזרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות. ְוַאל ָתִסיר ִמֶמּנו ִצְּלָך. וְפרֹוׂש ָעֵלינו ֺסַכת ְשלֹוֶמָך ִּבְזכות ַהֵשם 
נו ַעל ֹכל ַחחֹאֵתנו ַוֲעוֹנֵֹתינו וְפָשֵעינו. וְתַקֵּבל ְוַתֲאִריְך ִקֵצנו וְתַכֵפר לָ  ֶאְהֶיה ִּבְמלוָאיוַהָקדֹוש 

ה ְּבַרֲחִמים וְבָרצֹון ֶאת ְתִפָּלֵתנו. ִויִהי נַֹעם ְיָי ֶאֹלֵהנו ָעֵלינו וַמֲעֵׂשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵׂש 
 :ָיֵדינו כֹוְנֵנהו: ָּברוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן

 
Puis on lit tout le livre de Dévarim et le début de la Paracha Beréchit jusqu’a La’assot (Beréchit 
1, 1-31 ; 2, 1-3) 

 
ֶשְטֵהא ָחשוב וְמֺקָּבל וְמֺרֶצה ְלָפֶניָך ְקִריַאת ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו 

ֵסֶפר ִמְשֵנה תֹוָרה ֲאֶשר ָקִרינו ְלָפֶניָך, וִבְזכות ָפָרִשטֹוָתיו וִבְזכות ְפסוָקיו וִבְזכות ֵתבֹוָתיו 
ה ְוָשלֹום וַפְרָנָסה טֹוָבה ִוישוָעה ְואֹוִתטֹוָתיו ַתְחְתֵמנו ְלַחִטים  טֹוִבים. וְבֵסֶפר ַחִטים ְּבָרכָ 

ְוֶנָחָמה וְגֵזרֹות טֹובֹות ִנְזַכר ְוֵנָחֵתם ֲאַנְחנו ְוכֹל ַעְמָך ִיְׂשָרֵאל ְלַחִטים טֹוִבים וְלָשלֹום. ִויִהי 
ְוטוב ָהֶעְליֹון ִמֶשֶמן ֶשִטָמֵשְך ָלנו אֹור ַהַחִטים ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו 

ָהֶעְליֹון ַהִּנְמָשְך ְוֵאינֹו ִנְפָסק ְלעֹוָלם ְוהוא ְּבתֹוְך ָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ְוהוא ַמּבוַע וְמקֹור ַהַחִטים 
ָרֵאל וְכָכתוב ָהֶעְליֹוִנים ְלהֹוִציא ַחִטים ָלִאיָלן ָהֶעְליֹון וְלָהִאיר ַהֵּנרֹות וְכָכתוב וִמי ְכַעְמָך ִיְׂש 

תֹוִדיֵענו אַֹרח ַחִטים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח. ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי 
 צִֹרי ְוגֲֹאִלי. ְייָ ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך 

 
On récite le Kaddich Yehé Chélama (en présence d’un Minyan seulement). 
 
Puis on lit le Midrach Vezot Haberakha 

 

ֲהָלָכה, ָאָדם ִמִטְׂשָרֵאל ֶשָעַבר ִלְפֵני ַהֵתָבה ְוָטָעה ֵכיַצד הוא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות, ָכְך ָשנו   א
ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ֲחָכִמים, ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵתָבה ְוָטָעה ַיֲעבֹר ַאֵחר ַתְחָתיו ִלְמדונו ַרּבֹוֵתינו, ָאַמר 

ֲחִניָנא ָטָעה ְּבָשלש ְּבָרכֹות ָהִראשֹונֹות חֹוֵזר ִּבְתִחַּלת ָמֵגן. ַרב הוָנא ָאַמר ִאם ָטָעה ְּבָשלש 
ְּבָרכֹות ֶאְמָצִעטֹות חֹוֵזר ְלָהֵאל ַהָקדֹוש. ַרב ָאַמר ִאם ָטָעה ְּבָשלש ַאֲחרֹונֹות חֹוֵזר ִלְתִחַּלת 

 .מֹוִדים
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ר ַאֵחר, ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵתָבה ְוָטָעה ַיֲעבֹר ַאֵחר ַתְחָתיו, וִמַּנִין הוא ַמְתִחיל, ִמְתִחַּלת ָדָב 
ַהְּבָרָכה ֶשָחָעה. וֵמֵהיָכן ָלְמדו, ֵמֲאבֹות ָהעֹוָלם, ָלָמה, ֶשֹלא ָהָיה ֶאָחד ַמְתִחיל ֶאָּלא ִמָמקֹום 

ר לֹו ַוִטֵתן ַאְבָרָהם ֶאת ָכל ֲאֶש    :ָהם ֵּבַרְך ֶאת ִיְצָחק, ִמַּנִין, ִדְכִתיבֶשָפַסק ֲחֵברֹו, ֵכיַצד, ַאְבָר 
ְלִיְצָחק, וַמה ָנַתן לֹו, ַרִּבי ְיהוָדה ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה, ַרִּבי ְיהוָדה אֹוֵמר ְּבכֹוָרה ָנַתן לֹו, ָכִעְנָין 

ְוִיֶתן    :ן לֹו, ָכִעְנָין ֶשֶּנֱאַמרַוִטְמכֹר ֶאת ְּבכָֹרתֹו ְלַיֲעקֹב. ַרִּבי ְנֶחְמָיה ָאַמר ְּבָרָכה ָנַת    :ֶשֶּנֱאַמר
ָבֵרְך ֶאת ַיֲעקֹב, ָאַמר, ִמָמקֹום ֶשָפַסק ַאָּבא ִמָשם ֲאִני ַמְתִחיל, ְלָך ָהֱאֹלִהים. ָעַמד ִיְצָחק לְ 

ַאָּבא ִהְפִסיק ְּבַוִיֵתן, ַאף ֲאִני ַמְתִחיל ִּבְוִיֶתן, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר: ְוִיֶתן ְלָך ָהֱאֹלִהים. וַבֶמה ָחַתם 
ַוִטְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך אֹתֹו, ָעַמד ַיֲעקֹב ְלָבֵרְך ֶאת    :ִיְצָחק ִּבְקִרָטה, ֶשֶּנֱאַמר

וַבֶמה ָחַתם,  ַוִטְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל ָּבָניו,   :יִני פֹוֵתַח ֶאָּלא ִּבְקִרָטה, ֶשֶּנֱאַמרַהְשָבִטים, ָאַמר, ֵא 
ם, ָעַמד מֶשה ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ָאַמר, ֵאיִני ְוזֹאת ֲאֶשר ִדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶה    :ְּבֹזאת, ֶשֶּנֱאַמר

 .ְוזֹאת ַהְּבָרָכה   :פֹוֵתַח ֶאָּלא ְּבֹזאת, ִמַּנִין, ִמַמה ֶשָקִרינו ָּבִעְנָין
 

ִמי ַיֲעֶלה ְּבַהר ה', ַרָּבָנן ָאְמֵרי ְמַדֵּבר    :ָדָבר ַאֵחר, ְוזֹאת ַהְּבָרָכה, ֶזה ֶשָאַמר ַהָכתוב  ב
וִמי ָיקום ,'   :ומֶשה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהים וגו   :ֶזה מֶשה, ֶשֶּנֱאַמר ְּבמֶשה, ִמי ַיֲעֶלה ְּבַהר ה'

ִכי ַהָמקֹום ֲאֶשר ַאָתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדש    :ִּבְמקֹום ָקְדשֹו ֶזה מֶשה, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר
וַבר ֵלָבב ,'   :ֹלא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי וגו   :ְנִקי ַכַפִים ֶזה מֶשה, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר.   :הוא

 .ֶזה מֶשה
 

ָלָמה ה'    :ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ֲאִפּלו ֶהְדיֹוט ִאם אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ָכֶזה, ְגַנאי הוא לֹו, ומֶשה ָאַמר
.   :צֶֹרְך ַעְצמֹו ֶאָּלא ְלָצְרָכן ֶשל ִיְׂשָרֵאלֶיֱחֶרה ַאְפָך ְּבַעֶמָך, ֶאָּלא ִלּבֹו ָּברור ָעָליו ֶשֵאינֹו תֹוֵבַע 

ְוֹלא .   :ַנְפִשי, זֹו ַנְפשֹו ֶשל ִמְצִרי, ֶשֹלא ְנָטָלה ַעל ִחָּנם ֶאָּלא ַכִדין ָעָׂשהֲאֶשר ֹלא ָנָׂשא ַלָשְוא 
א ְבָרָכה ֵמֵאת ה' ֶזה .   :ָהִאישַוטֹוֶאל מֶשה ָלֶשֶבת ֶאת    :ִנְשַּבע ְלִמְרָמה ֶזה מֶשה, ֶשֶּנֱאַמר ִישָֹ

 .מֶשה
 

יא ְּבָרָכה ַלֲאֵחִריםָאַמר ַרִּבי ַתְנחוָמא ַאל ְת   .ִהי קֹוֵרא בֹו ֶאָּלא ַישִֹ
 
ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאְת ָעִלית ַעל ֺכָּלָנה, ַמהו ְוַאְת    :ְוזֹאת ַהְּבָרָכה, ֶזה ֶשָאַמר ַהָכתוב  ג

ֺכָּלָנה, ְמַדֵּבר ְּבמֶשה, ַעל ֶשִּנְתַעָּלה יֹוֵתר ִמן ַהכֹל. ֵכיַצד, ָאָדם ָהִראשֹון אֹוֵמר ָעִלית ַעל 
ַוִטְבָרא    :ְלמֶשה ֲאִני ָגדֹול ִמְמָך ֶשִּנְבֵראִתי ְּבַצְּלמֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר

ְלָך  ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, אֹוֵמר לֹו מֶשה, ֲאִני ִנְתַעֵּליִתי יֹוֵתר ִמְמָך, ַאָתה ָכבֹוד ֶשִּנַתן
י ִזיו ַהָפִנים ֶשָּנַתן ִלי ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא, ְוָאָדם ִּביָקר ַּבל ָיִלין, ֲאָבל ֲאנִ    :ִנַחל ִמְמָך, ֶשֶּנֱאַמר

 .ֹלא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְוֹלא ָנס ֵלחֹה   :ִעִמי הוא, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר
 

ָדָבר ַאֵחר, נַֹח ָאַמר ְלמֶשה ֲאִני ָגדֹול ִמְמָך ֶשִּנַצְלִתי ִמדֹור ַהַמּבול, ָאַמר לֹו מֶשה ֲאִני 
דֹוְרָך, ֲאָבל ֲאִני  ִנְתַעֵּליִתי יֹוֵתר ִמְמָך, ַאָתה ִהַצְלָת ֶאת ַעְצְמָך ְוֹלא ָהָיה ְבָך ֹכַח ְלַהִציל ֶאת
ַוִטָּנֶחם ה' ַעל    :ִהַצְלִתי ֶאת ַעְצִמי ְוִהַצְלִתי ֶאת דֹוִרי ְכֶשִּנְתַחְטבו ְכָלָיה ָּבֵעֶגל, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר

ְשֵתי ְסִפינֹות ֶשָהיו ַּבָטם ְוָהיו ְּבתֹוָכן ָהָרָעה ֲאֶשר ִדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעמֹו, ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה לִ 
ְשֵני ַקַּבְרִניִטים, ֶאָחד ִהִציל ֶאת ַעְצמֹו ְוֹלא ִהִציל ֶאת ְסִפיָנתֹו, ְוֶאָחד ִהִציל ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת 

נַֹח ֹלא ִהִציל ֶאָּלא ֶאת  ְסִפיָנתֹו, ְלִמי ְמַקְּלִסין ֹלא ְלאֹותֹו ֶשִהִציל ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ְסִפיָנתֹו, ָכְך
 .ַעְצמֹו, ֲאָבל מֶשה ִהִציל ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת דֹורֹו, ֱהֵוי ְוַאְת ָעִלית ַעל ֺכָּלָנה

 
ָדָבר ַאֵחר, ַאְבָרָהם אֹוֵמר ְלמֶשה ֲאִני ָגדֹול ִמְמָך ֶשָהִייִתי ָזן ָלעֹוְבִרים ְוָשִבים, אֹוֵמר לֹו 

י יֹוֵתר ִמְמָך, ַאָתה ָהִייָת ָזן ְּבֵני ָאָדם ֲעֵרִלים, ַוֲאִני ָהִייִתי ָזן ְּבֵני ָאָדם מֶשה ֲאִני ִנְתַעֵּליִת 
ְמהוִלים, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ַאְת ָהִייָת ָזן ַּבִטשוב, ַוֲאִני ָהִייִתי ָזן ַּבִמְדָּבר. ִיְצָחק ָאַמר ְלמֶשה ֲאִני 

ָואִרי ַעל ַגֵּבי ַהִמְזֵּבַח ְוָרִאיִתי ֶאת ְפֵני ַהְשִכיָנה, ָאַמר לֹו מֶשה ָגדֹול ִמְמָך ֶשָפַשְטִתי ֶאת ַצ 
ַוְיִהי ִכי    :ֲאִני ִנְתַעֵּליִתי יֹוֵתר ִמְמָך, ֶשַאָתה ָרִאיָת ְפֵני ַהְשִכיָנה ְוָכהו ֵעיֶניָך, ִמַּנִין, ִדְכִתיב
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Offert par Moshe Haïm Sebbah et www.torah-box.com 

ָזֵקן ִיְצָחק ַוִתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְראֹת, ַמהו ֵמְראֹת, ֵמְראֹות ַּבְשִכיָנה, ֲאָבל ֲאִני ָהִייִתי ְמַדֵּבר ִעם 
ִכי ָקַרן עֹור ָפָניו. ַיֲעקֹב  ומֶשה ֹלא ָיַדע   :ִכיָנה ָפִנים ְּבָפִנים ְוֹלא ָכהו ֵעיָני, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמרַהְש 

ָאַמר ְלמֶשה ֲאִני ָגדֹול ִמְמָך ֶשִּנְפַגְשִתי ִעם ַהַמְלָאְך ְוִנַצְחִתי אֹותֹו, ָאַמר לֹו מֶשה ַאָתה 
ן ְוֵהן ִמְתָיְרִאין ִנְפַגְשָת ִעם ַהַמְלָאְך ַּבִפיְרּבֹוִרין ֶשָּלְך, ַוֲאִני עֹוֶלה ֶאְצָלן ַּבִפיְרּבֹוִרין ֶשָּלֶה 

ִידֹדון ִידֹדון וגו', ְלִפיָכְך ָאַמר ְשֹלמֹה: ַרּבֹות ָּבנֹות ָעׂשו ַמְלֵכי ְצָבאֹות    :ִמֶמִּני, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר
ָחִיל וגו', ָאַמר ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא הֹוִאיל ְוִנְתַעָּלה ִמן ַהֹכל הוא ְיָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְוזֹאת 

 .ַהְּבָרָכה
 

ְשמוֵאל ַּבר ַנְחָמן, ֵכיָון ֶשָּבא מֶשה ְלָבֵרְך ֶאת ָדָבר ַאֵחר, ְוזֹאת ַהְּבָרָכה, ָאַמר ַרִּבי   ד
ִיְׂשָרֵאל, ָּבָאה ַהתֹוָרה ְוַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְוזֹאת ַהְּבָרָכה, זֹו ַהתֹוָרה, 

ֲאֶשר ֵּבַרְך מֶשה ֶזה .   :ְוזֹאת ַהתֹוָרה ֲאֶשר ָׂשם מֶשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל   :ֶשֶּנֱאַמר ָּבה
ה' ִאיש ִמְלָחָמה. ְוָכל ָכְך ָלָמה,    :ִאיש ָהֱאֹלִהים ֶזה ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא, ֶשֶּנֱאַמר,   :מֶשה

 .ֹלא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק ְוַהחוט ַהְמֺשָּלש   :ְלַקֵטם ַמה ֶשֶּנֱאַמר
 

ָדָבר ַאֵחר, ְוזֹאת ַהְּבָרָכה, ָאַמר ַרִּבי ַתְנחוָמא, ִאם ֱאֹלִהים ָלָמה ִאיש, ְוִאם ִאיש ָלָמה 
 .ֱאֹלִהים, ֶאָּלא, ְּבָשָעה ֶשָהָיה ֺהְשַלְך ַלְיאֹור ֶשל ִמְצַרִים ִאיש, וְבָשָעה ֶשֶּנְהַפְך ְלָדם ָהֱאֹלִהים

 
 .ָדָבר ַאֵחר, ְּבָשָעה ֶשָּבַרח ִמִּלְפֵני ַפְרעֹה ִאיש, וְבָשָעה ֶשִשְקעֹו ֱאֹלִהים

 
ָדָבר ַאֵחר, ְּבָשָעה ֶשָעָלה ָלָרִקיַע ִאיש, וַמהו ִאיש, ִלְפֵני ַהַמְלָאִכים ֶשֺכָּלן ֵאש. וְבָשָעה 

 .ַוִטיְראו ִמֶגֶשת ֵאָליו   :ֶשָכתובֶשָטַרד ִמן ָהָרִקיַע ֱאֹלִהים, ִמַּנִין, 
 

ֱאֹלִהים, ְכֵשם ֶשֵאין ַהַמְלָאִכים אֹוְכִלין ְושֹוִתין, ַאף הוא ָדָבר ַאֵחר, ְּבָשָעה ֶשָעָלה ָלָרִקיַע 
 .'ַוְיִהי ָשם ִעם ה' וגו   :ֹלא אֹוֵכל ְוֹלא שֹוֶתה, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר

 
ָדָבר ַאֵחר, ַמהו ִאיש ָהֱאֹלִהים, ָאַמר ַרב ָאִבין ֵמֶחְציֹו וְלַמָחה ִאיש, ֵמֶחְציֹו וְלַמְעָלה 

 .ָהֱאֹלִהים
 

ְוִהְשִליכֹו ְלָפָניו, ִלְפֵני מֹותֹו, ַרָּבָנן ָאְמֵרי ֶמה ָעָׂשה מֶשה, ָנַטל ֶאת ַמְלַאְך ַהָמֶות    :ַמהו  ה
 .ְוָהָיה ְמָבֵרְך ַהְשָבִטים, ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ִּבְרָכתֹו

 
ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ָהַלְך ַמְלַאְך ַהָמֶות ֵאֶצל מֶשה ְוָאַמר לֹו, ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְשָלַחִּני ֶאְצְלָך 

לֹו מֶשה ֵלְך ִמָכאן ֶשֲאִני ְמַבֵקש ְלַקֵּלס ְלַהָקדֹוש ָּברוְך ֶשַאָתה ִמְסַתֵּלק ַּבטֹום ַהֶזה, ָאַמר 
ֹלא ָאמות ִכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵׂשי ָיה. ָאַמר לֹו, מֶשה, ָמה ַאָתה    :הוא, ִמַּנִין, ֶשָכתוב

   :ִמְתָגֶאה, ֵיש לֹו ִמי ֶשְיַקְּלסוהו, ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְמַקְּלִסין אֹותֹו ְּבָכל ָשָעה, ֶשֶּנֱאַמר
   :ַהָשַמִים ְמַסְפִרים ְכבֹוד ֵאל. ָאַמר לֹו מֶשה, ַוֲאִני ְמַשֵתק אֹוָתן וְמַקֵּלס אֹותֹו, ֶשֶּנֱאַמר

מֶשה, ִהְזִכיר ָעָליו ֵשם ַהֲאִזינו ַהָשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה וגו'. ָּבא ֶאְצלֹו ַפַעם ְשִנָטה, ֶמה ָעָׂשה 
ֶאְקָרא. ֵכיָון ֶשָּבא ֶאְצלֹו ַפַעם ְשִליִשית, ָאַמר, ִכי ֵשם ה'    :ַהְמפָֹרש וָבַרח, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר

 .ַהצור ָתִמים ָפֳעלֹו   :הֹוִאיל וִמן ַהֵשם הוא, ָצִריְך ֲאִני ְלַצֵדק ָעַלי ֶאת ַהִדין, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר
 

ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ָהְיָתה ַנְפשֹו ֶשל מֶשה ִמְתַקָשה ָלֵצאת ְוָהָיה מֶשה ֵמִסיַח ִעם ַנְפשֹו ְוָאַמר 
ֹלט ָעַלִיְך, ָאְמָרה לֹו ֹלא ַיֲעֶׂשה ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ַנְפִשי תֹאַמר ֶשִּבֵקש ַמְלַאְך ַהָמֶות ִלְש 

ֶאת ֵעיִני    :י ִחַּלְצָת ַנְפִשי ִמָמֶות, ְותֹאַמר ֶשָרִאית אֹוָתן ּבֹוִכין וָבִכית ִעָמֶהן, ָאְמָרה לֹוכִ    :ֵכן
ֶאת ַרְגִלי ִמֶדִחי.    :ִמן ִדְמָעה. ָאַמר ָלה ְוֹתאַמר ֶשִּבְקשו ִלְדחֹות אֹוָתְך ַלֵגיִהּנֹם, ָאְמָרה לֹו

ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ה' ְּבַאְרצֹות ַהַחִטים. ֵכיָון    :ָאַמר ָלה וְלֵהיָכן ַאְת ֲעִתיָדה ַלֲהֹלְך, ָאְמָרה לֹו
 .'שוִבי ַנְפִשי ִלְמנוָחְיִכי וגו   :ָכְך ָנַתן ָלה ְרשות, ָאַמר ָלהֶשָשַמע מֶשה 
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Offert par Moshe Haïm Sebbah et www.torah-box.com 

תֹוָרה ִצָוה ָלנו    :ָאַמר ַרִּבי ָאִבין ֵכיָון ֶשִּנְסַתֵּלק, ַהַתְחתֹוִנים ָהיו ְמַקְּלִסין אֹותֹו ְואֹוְמִרים
ִצְדַקת ה' ָעָׂשה וגו', ְוַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְמַקֵּלס    :מֶשה, ְוָהֶעְליֹוִנים ְמַקְּלִסין אֹותֹו ְואֹוְמִרים

 .ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְכמֶשה   :אֹותֹו
 
ִלְקרֹות ַּבתֹוָרה ֵאין ֺמָתר לֹו ִלְקרֹות ַעד ֶשֹלא ְוזֹאת ַהְּבָרָכה, ֲהָלָכה ָאָדם ִמִטְׂשָרֵאל ֶשָעָלה   ו

ְיָבֵרְך, ְתִחָּלה ְמָבֵרְך ְוַאַחר ָכְך קֹוֵרא, ומֶשה ְּבָשָעה ֶשָזָכה ְלַקֵּבל ַהתֹוָרה, ְתִחָּלה ֵּבַרְך ְוַאַחר 
 .ָכְך ָקָרא

 
ה ַּבתֹוָרה ְתִחָּלה, ָּברוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֵאיזֹו ִהיא ַהְּבָרָכה ֶשֵּבַרְך מֶש 

ָהעֹוָלם ֲאֶשר ָּבַחר ַּבתֹוָרה ַהזֹאת ְוִקְדָשה ְוָרָצה ְּבעֹוֶׂשיָה. ְוֹלא ָאַמר ַּבֲעֵמֶליָה, ְוֹלא ָאַמר 
ְּבעֹוֶׂשיָה, ָאָדם אֹוֵמר ָלַמְדִתי ְּבהֹוֶגיָה, ֶאָּלא ְּבעֹוֶׂשיָה, ְּבֵאּלו ֶשֵהן עֹוִׂשין ֶאת ִדְבֵרי תֹוָרה. 

ָחְכָמה ְוֹלא ָלַמְדִתי תֹוָרה ָמה ֶאֱעֶׂשה ֲאִני ָשם, ָאַמר ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְלִיְׂשָרֵאל ַחֵטיֶכם ָכל 
ה, ָכל ַהָחְכָמה ְוָכל ַהתֹוָרה ָדָבר ֶאָחד ַקל הוא, ָכל ִמי ֶשִמְתָיֵרא אֹוִתי ְועֹוֶׂשה ִדְבֵרי תֹוָר 

ֵראִשית ָחְכָמה ִיְרַאת ה' ֵׂשֶכל טֹוב ְלָכל    :ַהָחְכָמה ְוָכל ַהתֹוָרה ְּבִלּבֹו, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר
 .'ִיְרַאת ה' ִהיא ָחְכָמה וגו.   :ֹוֶמֶדת ָלַעדִיְרַאת ה' ְטהֹוָרה ע.   :עֵֹׂשיֶהם

 
ָּברוְך הוא ִנְתַעֵסק ִעמֹו, ֶאָּלא ְּבָשָעה ֶשָטַרד ְלִמְצַרִים ְוִהִגיַע ְוָלָמה ָזָכה מֶשה ֶשַהָקדֹוש  ז

ְגֺאָּלָתן ֶשל ִיְׂשָרֵאל, ָכל ִיְׂשָרֵאל ָהיו ֲעסוִקים ְּבֶכֶסף ְוָזָהב, ומֶשה ָהָיה ְמַסֵּבב ֶאת ָהִעיר ְוָיֵגַע 
ֶשל יֹוֵסף, ֶשֹלא ָהיו ְיכֹוִלים ָלֵצאת ִמִמְצַרִים חוץ  ְשלָשה ָיִמים וְשלָשה ֵלילֹות ִלְמצֹוא ֲארֹונֹו

ַוַטְשַּבע יֹוֵסף ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל    :ִמטֹוֵסף, ָלָמה, ֶשָכְך ִנְשַּבע ָלֶהן ִּבְשבוָעה ִלְפֵני מֹותֹו, ֶשֶּנֱאַמר
ֵלאמֹר וגו', ִמֶשִּנְתַיַגע ַהְרֵּבה ָפְגָעה ּבֹו ְסגוָלה, ְוָרֲאָתה מֶשה ֶשהוא ָעֵיף ִמן ַהְיִגיָעה, ָאְמָרה 

ַאָתה ָעֵיף, ָאַמר ָלה ְשלָשה ָיִמים וְשלָשה ֵלילֹות ִסַּבְבִתי ֶאת ָהִעיר לֹו ֲאדֹוִני מֶשה ָלָמה 
ִלְמצֹוא ֲארֹונֹו ֶשל יֹוֵסף ְוֵאין ֲאִני מֹוֵצא אֹותֹו, ָאְמָרה לֹו ּבֹא ִעִמי ְוַאְרֲאָך ֵהיָכן הוא, הֹוִליָכה 

ֹון ֶשל ֲחֵמש ֵמאֹות ִכָכִרים ְוִהְשִליכוהו ְּבתֹוְך אֹותֹו ַלַּנַחל, ָאְמָרה לֹו ַּבָמקֹום ַהֶזה ָעׂשו ָאר
ַהַּנַחל ַהַחְרֺטִמים ְוָהַאָשִפים, ְוֵכן ָאְמרו ְלַפְרעֹה, ְרצֹוְנָך ֶשֹלא ֵתֵצא ֺאָמה זֹו ִמָכאן ְלעֹוָלם, 

את, ִמָטד ָעַמד מֶשה ַעל ָהֲעָצמֹות ֶשל יֹוֵסף ִאם ֹלא ִיְמְצאו אֹוָתן ַעד עֹוָלם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ָלֵצ 
ָפקֹד ִיְפקֹד ֱאֹלִהים ,   :ְׂשַפת ַהַּנַחל ְוָאַמר, יֹוֵסף יֹוֵסף ַאָתה ָיַדְעָת ֵהיַאְך ִנְשַּבְעָת ְלִיְׂשָרֵאל

ֶאְתֶכם, ֵתן ָכבֹוד ֵלאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוַאל ְתַעֵכב ְגֺאָּלָתן ֶשל ִיְׂשָרֵאל, ַמֲעִׂשים טֹוִבים ֵיש ְלָך, 
ִחיל ֲארֹונֹו ֶשל יֹוֵסף ְמַפְעֵפַע ְועֹוֶלה ַּבֵקש ַרֲחִמים ִלְפֵני ּבֹוְרֲאָך ַוֲעֵלה ִמן ַהְתהֹומֹות. ִמָטד ִהְת 

ִמן ַהְתהֹומֹות ְכָקֶנה ֶאָחד, ָלַקח אֹותֹו ְוָׂשם אֹותֹו ַעל ְכֵתפֹו ְוָהָיה סֹוֵבל אֹותֹו, ְוָכל ִיְׂשָרֵאל 
ֶשה סֹוֵבל ֲארֹונֹו ַאֲחָריו, ְוִיְׂשָרֵאל ָהיו סֹוְבִלים ֶאת ַהֶכֶסף ְוֶאת ַהָזָהב ֶשָּנְטלו ִמִמְצַרִים, ומ

ֶשל יֹוֵסף. ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא, מֶשה, ַאָתה אֹוֵמר ֶשָדָבר ָקָטן ָעִׂשיָת, ַחֶטיָך ַהֶחֶסד 
ַהֶזה ֶשָעִׂשיָת ָגדֹול הוא, ְוֹלא ִהְשַגְחָת ְלֶכֶסף וְלָזָהב, ַאף ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ִעְמָך ַהֶחֶסד ַהֶזה 

 .ֵסק ִעָמְךְוֶאְתַע 
 

ֵהן ָקְרבו ָיֶמיָך,    :ְּבָשָעה ֶשִהִגיעו ְיֵמי מֶשה ִלָפֵטר ִמן ָהעֹוָלם, ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ח
ֹלא ,   :ַהזֹו ַאָתה אֹוֵמר ִלי ֵהן ָקְרבו ָיֶמיָך ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ַאַחר ָכל ַהְיִגיָעה

ָאַמר מֶשה, ִכי ֶזה ָכל ָהָאָדם,    :ֶיה ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵׂשי ָיה. ָאַמר לֹו ִאי ַאָתה ָיכֹולָאמות ִכי ֶאְח 
ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ָדָבר ֶאָחד ֲאִני ְמַבֵקש ִמְמָך ִלְפֵני מֹוִתי, ֶשֶאָכֵנס ְוִיָּבְקעו ָכל ַהְשָעִרים 

ְוָיַדְעָת ַהטֹום ַוֲהֵשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך וגו'    :ֶשַּבָשַמִים וְתהֹומֹות ְוִיְראו ֶשֵאין זוָלֶתָך, ִמַּנִין, ֶשֶּנֱאַמר
ְוֹלא ָקם ָנִביא    :ֲאִני אֹוֵמרֵאין עֹוד, ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ַאָתה ָאַמְרָת ְוֵאין עֹוד, ַאף 

ְפִתים וגו' וְלֹכל ַהמֹוָרא ַהָגדֹול ֲאֶשר ָעָׂשה מֶשה עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְכמֶשה וגו' ְלָכל ָהאֹתֹת ְוַהמֹו
 .ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל

 
ֵהן ָקְרבו ָיֶמיָך ָלמות, ָאַמר ַרִּבי ַאְיבו ָאַמר מֶשה ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ְּבָדָבר ֶשִקַּלְסִתיָך ְּבתֹוְך  ט

ִשִשים ִרּבֹוא ְמַקְדֵשי ְשֶמָך, ּבֹו ָקַנְסָת ָעַלי ִמיָתה, ֶשֶּנֱאַמר: ֵהן ָקְרבו ָיֶמיָך ָלמות, ָכל 
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ֶגד ִמָדה, ִמָדה ָרָעה ְכֶנֶגד ִמָדה טֹוָבה, ִמָדה ֲחֵסָרה ְכֶנֶגד ִמָדה ְשֵלָמה, ִמדֹוֶתיָך ִמָדה ְכנֶ 
ִמָדה ָצָרה ְכֶנֶגד ִמָדה ְרָחָבה. ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְלמֶשה, ַאף זֹו ִמָדה טֹוָבה ִהיא 

ִהֵּנה ָאֹנִכי ,   :ֵהן ַצִדיק ָּבָאֶרץ ְיֺשָּלם,   :ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹשֵלַח ַמְלָאְך   :ֶשָאַמְרִתי ְלָך ֵהן, ֶשֶּנֱאַמר
ֹשֵלַח ָלֶכם ֶאת ֵאִלָטה ַהָּנִביא. וְכֵשם ֶשִעיִליָת אֹוִתי ַעל ִשִשים ִרּבֹוא, ָכְך ֲאִני ַמֲעֶלה אֹוְתָך 

ֶּנֱאַמר ֵהן, ֵהן ְּבִגיַמְטִרָטא ָהֵכי ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְּבתֹוְך ֲחִמִשים ַוֲחִמָשה ִרּבֹוא ַצִדיִקים ְגמוִרים, ֶש 
 .ֲהֵוי, ה' ֲחִמָשה נ' ֲחִמִשים

 
וֺמת :   :ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ֶעֶׂשר ִמיתֹות ְכתובֹות ָעָליו ַעל מֶשה, ְוֵאּלו ֵהן: ֵהן ָקְרבו ָיֶמיָך ָלמות

ֶּבן ,   :ִלְפֵני מֹותֹו:   :ַאֲחֵרי מֹוִתיְוַאף ִכי :   :ִכי ָיַדְעִתי ַאֲחֵרי מֹוִתי:   :ִכי ָאֹנִכי ֵמת:   :ָּבָהר
מֶשה :   :ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֶשה:'   :ַוָטָמת ָשם מֶשה ֶעֶבד ה:   :ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָשָנה ְּבמֹתֹו

ְפָעִמים ִנְגַזר ָעָליו ֶשֹלא ִיָכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַוֲעַדִין ֹלא ַעְבִדי ֵמת. ְמַלֵמד ֶשַעד ֲעָׂשָרה 
ִנְתַחֵתם ְגַזר ַהִדין ַהָקֶשה ַעד ֶשִּנְגָלה ָעָליו ֵּבית ִדין ַהָגדֹול, ָאַמר לֹו, ְגֵזָרה ִהיא ִמְּלָפַני ֶשֹלא 

ִכי ֹלא ַתֲעבֹר ֶאת ַהַטְרֵדן, ְוָדָבר ֶזה ָהָיה ַקל ְּבֵעיָניו ֶשל מֶשה, ֶשָאַמר,    :ַתֲעבֹר, ֶשֶּנֱאַמר
דֹולֹות ַכָמה ְפָעִמים, ְוֵכיָון ֶשִּבַקְשִתי ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים ִמָטד ִקֵּבל ִיְׂשָרֵאל ָחְטאו ֲחָטאֹות גְ 

ַאֶכּנו ַבֶדֶבר .   :ם ה' ַעל ָהָרָעהַוִטָּנֶח    :ֶהֶרף ִמֶמִני ְוַאְשִמיֵדם, ַמה ְכִתיב ַתָמן   :ִמֶמִּני, ֶשֶּנֱאַמר
ַוטֹאֶמר ה' ָסַלְחִתי וגו', ֲאִני ֶשֹלא ָחָטאִתי ִמְּנעוַרי ֹלא ָכל ֶשֵכן    :ְואֹוִרֶשנו, ַמה ְכִתיב ַתָמן

ַפֵּלל ַעל ַעְצִמי ֶשְיַקֵּבל ִמֶמִּני, ְוֵכיָון ֶשָרָאה ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ֶשַקל ַהָדָבר ְּבֵעיָניו ֶשל ְכֶשֶאְת 
מֶשה ְוֵאינֹו עֹוֵמד ִּבְתִפָּלה, ִמָטד ָקַפץ ָעָליו ְוִנְשַּבע ִּבְשמֹו ַהָגדֹול ֶשֹלא ִיָכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ְוָלֵכן ִנְשַּבְעִתי    :ָלֵכן ֹלא ָתִביאו ֶאת ַהָקָהל ַהֶזה, ֵאין ָלֵכן ֶאָּלא ְשבוָעה, ֶשֶּנֱאַמר   :ֶשֶּנֱאַמר
יו ְגַזר ִדין, ָגַזר ָעָליו ַתֲעִנית ְוָעג עוָגה ְקַטָּנה ְלֵבית ֵעִלי. ְוֵכיָון ֶשָרָאה מֶשה ֶשֶּנְחַתם ָעלָ 

ְוָעַמד ְּבתֹוָכה, ְוָאַמר, ֵאיִני ָזז ִמָכאן ַעד ֶשְתַבֵחל אֹוָתה ְגֵזָרה. ְּבאֹוָתה ָשָעה ֶמה ָעָׂשה מֶשה, 
וְבַתֲחנוִנים ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא,  ָלַבש ַׂשק ְוִנְתַעֵחף ַׂשק ְוִנְתַפֵּלש ָּבֵאֶפר ְוָעַמד ִּבְתִפָּלה

 ַעד ֶשִּנְזַדְעְזעו ָשַמִים ָוָאֶרץ ְוִסְדֵרי ְּבֵראִשית, ְוָאְמרו ֶשָמא ִהִגיַע ִצְביֹונֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָּברוְך
ִצְביֹונֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָּברוְך  הוא ְלַחֵדש ֶאת עֹוָלמֹו, ָיְצָתה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה, ֲעַדִין ֹלא ִהִגיַע 

ֶפש ָכל ָחי ְורוַח ָכל ְּבַׂשר ִאיש, ְוֵאין ִאיש ֶאָּלא ֲאֶשר ְּבָידֹו נֶ    :הוא ְלַחֵדש ֶאת עֹוָלמֹו, ֶאָּלא
ָהִאיש מֶשה ָעָנו ְמאֹד ִמָכל ָהָאָדם ֲאֶשר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה. ֶמה ָעָׂשה וְ    :מֶשה, ֶשֶּנֱאַמר

ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְּבאֹוָתה ָשָעה, ִהְכִריז ְּבָכל ַשַער ְוַשַער ֶשל ָרִקיַע ְוָרִקיַע ְּבָכל ֵּבית ִדין 
א ַיֲעלו אֹוָתה ְלָפָניו, ִמְפֵני ֶשֶּנְחַתם ָעָליו ְגַזר ִדין, וֵבין ִדין ֶשֹלא ְיַקְּבלו ְתִפָּלתֹו ֶשל מֶשה ְוֹל

אֹותֹו ַמְלָאְך ֶשְמֺמֶּנה ַעל ַהְכָרָזה אכזריאל ְשמֹו, ְּבאֹוָתה ָשָעה ָקָרא ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא 
ל ַשֲעֵרי ָרִקיַע ְוָרִקיַע, ֶשָגַבר קֹול ְּבֶבָהָלה ְוָאַמר ָלֶהם ְלַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ְרדו ְּבֶבָהָלה ְוַנֲעלו כָ 

ַהְתִפָּלה ְכַלֵפי ַמְעָלה וִבְקשו ַלֲעלֹות ָהָרִקיַע ִמְפֵני קֹול ְתִפָּלתֹו ֶשל מֶשה, ֶשָהְיָתה ְתִפָּלתֹו 
ן ֵשם ַהְמפָֹרש ֶשָּלַמד דֹוָמה ְלֶחֶרב ֶשהוא קֹוֵרַע ְוחֹוֵתְך ְוֵאינֹו ְמַעֵכב, ֶשָהְיָתה ְתִפָּלתֹו ֵמֵעי

ָוֶאְשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעש    :ִמן זגזגאל ַרב סֹוֵפר ֶשל ְּבֵני ָמרֹום, ַעל אֹוָתה ָשָעה הוא אֹוֵמר
ַגם    :ָגדֹול ָּברוְך ְכבֹוד ה' ִמְמקֹומֹו. ְוֵאין ַרַעש ֶאָּלא ִזיַע, ְוֵאין ָגדֹול ֶאָּלא מֶשה, ֶשֶּנֱאַמר

ָהִאיש מֶשה ָגדֹול ְמאֹד ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרעֹה וְבֵעיֵני ָהָעם, ַמהו ָּברוְך ְכבֹוד ה' 
ְרֵפי ֶלָהָבה ֶשָאַמר ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ֹלא ְתַקְּבלו ִמְמקֹומֹו, ְּבָשָעה ֶשָראו ַגְלַגֵּלי ֶמְרָכָבה ְוַׂש 

ְתִפָּלתֹו ֶשל מֶשה, ְוֹלא ָנָׂשא לֹו ָפִנים ְוֹלא ָנַתן לֹו ַחִטים, ְוֹלא ִהְכִניסֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָאְמרו 
ָטן ְוֹלא ְלָגדֹול. וִמַּנִין ֶשִהְתַפֵּלל ָּברוְך ְכבֹוד ה' ִמְמקֹומֹו, ֶשֵאין ְלָפָניו ַמשֹוֹא ָפִנים ֹלא ְלָק 

ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת    :מֶשה ְּבאֹותֹו ַהֶפֶרק ֲחֵמש ֵמאֹות ַוֲחִמָשה ָעָׂשר ְפָעִמים, ֶשֶּנֱאַמר
ַהִהוא ֵלאמֹר, ָוֶאְתַחַּנן ְּבִגיַמְטִרָטא ָהֵכי ֲהֵוי. ְּבאֹוָתה ָשָעה ָאַמר מֶשה ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָּברוְך 

ֲעִרי ֶשִּנְצַטַעְרִתי ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶשִטְהיו הוא, ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניָך ְיִגיִעי ְוַצ 
ַמֲאִמיִנים ִלְשֶמָך, ַכָמה ַצַער ִנְצַטַעְרִתי ֲעֵליֶהם ַּבִמְצוֹת ַעד ֶשָקַבְעִתי ָלֶהן תֹוָרה וִמְצוֹת, 

יַע טֹוָבָתן ֶשל ִיְׂשָרֵאל, ַאָתה ָאַמְרִתי ְכֶשָרִאיִתי ְּבָצָרָתן ָכְך ֶאְרֶאה ְּבטֹוָבָתן, ְוַעְכָשו ֶשִהגִ 
ְּביֹומֹו ִתֵתן    :אֹוֵמר ִלי ֹלא ַתֲעבֹר ֶאת ַהַטְרֵדן ַהֶזה, ֲהֵרי ַאָתה עֹוֶׂשה תֹוָרְתָך ְפַלְסֵתר, ִדְכִתיב

ְׂשָכרֹו ְוֹלא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶשֶמש ִכי ָעִני הוא ְוֵאָליו הוא נֹוֵׂשא ֶאת ַנְפשֹו ְוֹלא ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל 
ַאְרָּבִעים ָשָנה ֶשָעַמְלִתי ַעד ֶשִטְהיו ַעם ָקדֹוש ה' ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא, זֹו ִהיא ִשּלום ֲעבֹוָדה ֶשל 

ָדה עֹד ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוִשים ֶנֱאָמן. ַמְלָאְך סמא''ל ָהָרָשע רֹאש ִויהו   :ְוֶנֱאָמן, ֶשֶּנֱאַמר
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ָטִנים הוא, ְּבָכל ָשָעה ָהָיה ְמַסֵפר ִמיָתתֹו ֶשל מֶשה, ְואֹוֵמר ָמַתי ַיִגיַע ַהֵקץ אֹו ָהֶרַגע  ָכל ַהשְֹ
צֹוֶפה ָרָשע ַלַצִדיק וְמַבֵקש    :ָעָליו ָאַמר ָדִודֶשּבֹו ָימות מֶשה ֶשֵאֵרד ֶוֱאֹטל ִנְשָמתֹו ֵהיֶמּנו, וְ 

ָטִנים ֺכָּלן ְכסמא''ל, ְוֵאין ְלָך ַצִדיק ְּבָכל ַהְּנִביִאים ְכמֶשה, ַלֲהִמיתֹו, ֵא  ין ְלָך ָרָשע ְּבָכל ַהשְֹ
ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְכמֶשה ֲאֶשר ְיָדעֹו ה' ָפִנים ֶאל ָפִנים, ָמָשל ְלָמה    :ֶשֶּנֱאַמר

ַהָדָבר דֹוֶמה ְלָאָדם ֶשִּנְזַדֵמן ִלְסעוַדת ָחָתן ְוַכָּלה, ְוָהָיה אֹותֹו ָהִאיש ְמַצֶפה ְואֹוֵמר ָמַתי ַיִגיַע 
ְמָחָתם ְוֶאְׂשְמָחה ָבה, ָכְך ָהָיה סמא''ל ָהָרָשע ְמַצֶפה ִנְשָמתֹו ֶשל מֶשה ְואֹוֵמר ָמַתי ִיְהֶיה ִׂש 

ִמיָכֵאל ּבֹוֶכה ַוֲאִני ְמַמֵּלא ִפי ְׂשחֹוק, ַעד ֶשָאַמר לֹו ִמיָכֵאל ָמה ָרָשע ֲאִני ּבֹוֶכה ְוַאָתה 
ַאל ִתְׂשְמִחי אַֹיְבִתי ִלי ִכי ָנַפְלִתי ַקְמִתי ִכי ֵאֵשב ַּבחֶשְך ה' אֹור ִלי, ִכי ָנַפְלִתי    :ְמַׂשֵחק

מֶשה ַקְמִתי ִמַפְרָנָסתֹו ֶשל ְיהֹוֺשַע ְּבָשָעה ֶשִהִפיל ל''א ְמָלִכים. ִכי ֵאֵשב  ִמְפִטיָרתֹו ֶשל
ַּבחֶשְך ְּבֺחְרַּבן ַּבִית ִראשֹון ְוַאֲחרֹון, ה' אֹור ִלי ִלימֹות ַהָמִשיַח, ַעד ָכאן ָעְלָתה ְלמֶשה ָשָעה 

ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא, ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ִאם ֵאין ַאָתה ֶאָחת, ְּבאֹוָתה ָשָעה ָאַמר מֶשה ִלְפֵני 
ַמְכִניס אֹוִתי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַהִּניַח אֹוִתי ָּבעֹוָלם ַהֶזה ְוֶאְחֶיה ְוֹלא ָאמות. ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש 

עֹוָלם ַהָּבא, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ָּברוְך הוא ְלמֶשה, ִאם ֹלא ֲאִמיְתָך ָּבעֹוָלם ַהֶזה ֵהיַאְך ֲאַחְיָך לָ 
ְוֵאין ִמָטִדי ַמִציל. ָאַמר מֶשה ִלְפֵני    :ֶשַאָתה עֹוֶׂשה תֹוָרִתי ְפַלְסֵתר, ֶשָכתוב ְּבתֹוָרִתי ַעל ָיֶדָך

ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא, ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ִאם ֵאין ַאָתה ַמְכִניס אֹוִתי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהִּניַח אֹוִתי 
ֶדה ֶשֵהן אֹוְכִלין ֲעָׂשִבים ְושֹוִתין ַמִים ְוַחִטין ְורֹוִאין ֶאת ָהעֹוָלם, ָכְך ְתֵהא ַנְפִשי  ְכַחטֹות ַהשָֹ

ב ָלְך. ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ְוִאם ָלאו, ַהִּניַח אֹוִתי ָּבעֹוָלם ַר    :ְכַאַחת ֵמֶהן. ָאַמר לֹו
ַהֶזה ָכעֹוף ַהֶזה ֶשהוא פֹוֵרַח ְּבָכל ַאְרַּבע רוחֹות ָהעֹוָלם וְמַלֵקט ְמזֹונֹו ְּבָכל יֹום, וְלֵעת ָהֶעֶרב 

ן. ָאַמר לֹו, ַרב ָלְך, ַמהו ַרב ָלְך, ָאַמר לֹו ַרב ָלְך ֲאֶשר חֹוֵזר ְלִקּנֹו, ָכְך ְתֵהא ַנְפִשי ְכַאַחת ֵמֶה 
   :ִדַּבְרָת. ֵכיָון ֶשָרָאה מֶשה ֶשֵאין ְּבִרָיה ְיכֹוָלה ְלַהִצילֹו ִמֶדֶרְך ַהָמֶות, ְּבאֹוָתה ָשָעה ָאַמר

ַהצור ָתִמים ָפֳעלֹו ִכי ָכל ְדָרָכיו ִמְשָפט ֵאל ֱאמוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִדיק ְוָיָשר הוא. ֶמה ָעָׂשה 
ָעֶליָה ֵשם ַהְמפָֹרש, ְוֵסֶפר ַהִשיר ֲעַדִין ֹלא ִמֵּלא ִלְכתֹב ַעד מֶשה ָנַטל ֶאת ַהְמִגָּלה ְוָכַתב 

ֶשִהִגיַע ָהֶרַגע ֶשּבֹו ָימות מֶשה, ְּבאֹוָתה ָשָעה ָאַמר ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְלַגְבִריֵאל, ַגְבִריֵאל, 
עֹוָלם, ִמי ֶשהוא ָשקול ְכֶנֶגד ִשִשים  ֵצא ְוָהֵבא ִנְשָמתֹו ֶשל מֶשה, ָאַמר ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶשל

ִרּבֹוא ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ִלְראֹות ְּבמֹותֹו, וִמי ֶשֵטש ּבֹו ְדָבִרים ֵאּלו ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות לֹו ֶקֶצף. 
ו ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֲאִני ְוַאַחר ָכְך ָאַמר לֹו ְלִמיָכֵאל, ֵצא ְוָהֵבא ִנְשָמתֹו ֶשל מֶשה, ָאַמר ְלָפָני

ָהִייִתי לֹו ַרב ְוהוא ָהָיה ִלי ְלַתְלִמיד, ְוֹלא ָיכֹול ֲאִני ִלְראֹות ְּבמֹותֹו. ְוַאַחר ָכְך ָאַמר ְלסמא''ל 
ַלְך ָהָרָשע, ֵצא ְוָהֵבא ְנָשָמה ֶשל מֶשה, ִמָטד ָלַבש ַכַעס ְוָחַגר ַחְרּבֹו ְוִנְתַעֵחף ַאְכָזִרטות ְוָה 

ִלְקָראתֹו ֶשל מֶשה, ֵכיָון ֶשָרָאה אֹותֹו ֶשהוא יֹוֵשב ְוכֹוֵתב ֵשם ַהְמפָֹרש, ְוזַֹהר ַמְרֵאהו דֹוֶמה 
ַלֶשֶמש ְוהוא דֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות, ָהָיה ִמְתָיֵרא סמא''ל ִמן מֶשה, ָאַמר ַוַדאי ֶשֵאין 

ל ִנְשָמתֹו ֶשל מֶשה, ְוֶטֶרם ֶשֶהְרָאה סמא''ל ֶאת ַעְצמֹו ְלמֶשה, ָהָיה ַהַמְלָאִכים ְיכֹוִלין ִלחֹ
מֶשה יֹוֵדַע ֶשָּבא סמא''ל, ְוֵכיָון ֶשָרָאה סמא''ל ֶאת מֶשה ֲאָחַזתו ְרָעָדה ְוִחיל ַכטֹוֵלָדה, ְוֹלא 

ֵאין ָשלֹום ָאַמר ה' ָלְרָשִעים,    :לָמָצא ִפְתחֹון ֶפה ְלַדֵּבר ִעם מֶשה, ַעד ֶשָאַמר מֶשה ְלסמא''
ְשָמְתָך ָּבאִתי, ָאַמר לֹו ִמי ִשְגְרָך, ָאַמר לֹו ִמי ֶשָּבָרא ֶאת ַמה ַתֲעֶׂשה ְּבָכאן, ָאַמר לֹו ִלֹחל נִ 

ָכל ַהְּבִרטֹות. ָאַמר לֹו, ֵאין ַאָתה נֹוֵטל ִנְשָמִתי. ָאַמר לֹו ָכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם ִנְשָמָתן ְמסוִרין ְלָיִדי, 
ַמה ֹכֲחָך, ָאַמר לֹו ֲאִני ֶּבן ַעְמָרם ֶשָטָצאִתי  ָאַמר לֹו, ֵיש ִּבי ֹכַח ִמָכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם. ָאַמר לֹו,

ִמְמֵעי ִאִמי ָמהול, ְוֹלא ִנְצַרְכִתי ְלָמֳהֵלִני, ובֹו ַּבטֹום ֶשּנֹוַלְדִתי ָמָצאִתי ִפְתחֹון ֶפה, ְוָהַלְכִתי 
י, וְכֶשָהִייִתי ֶּבן ְשלָשה ֳחָדִשים ְבַרְגַלי, ְוִדַּבְרִתי ִעם ָאִבי ְוִאִמי, ַוֲאִפּלו ָחָלב ֹלא ָיַנְקִת 

ִהְתַנֵּבאִתי ְוָאַמְרִתי ֶשָעִתיד ֲאִני ְלַקֵּבל תֹוָרה ִמתֹוְך ַלֲהֵבי ֵאש. וְכֶשָהִייִתי ְמַהֵּלְך ַּבחוץ 
מֹוִנים ָשָנה ָעִׂשיִתי ִנְכַנְסִתי ְלַפְלְטִרין ֶשל ֶמֶלְך ְוָנַטְלִתי ֶכֶתר ֵמַעל רֹאשֹו, וְכֶשָהִייִתי ֶּבן ְש 

אֹותֹות ומֹוְפִתים ְּבִמְצַרִים, ְוהֹוֵצאִתי ִשִשים ִרּבֹוא ְלֵעיֵני ָכל ִמְצַרִים, ְוָקַרְעִתי ֶאת ַהָטם 
תֹוֵפס ִלְשֵנים ָעָׂשר ְקָרִעים, ְוָהַפְכִתי ֵמי ָמָרה ְלָמתֹוק, ְוָעִליִתי ְוָדַרְכִתי ֶדֶרְך ַּבָשַמִים, ְוָהִייִתי 

ְּבִמְלַחְמָתן ֶשל ַמְלָאִכים, ְוִקַּבְלִתי תֹוָרה ֶשל ֵאש, ְוַדְרִתי ַתַחת ִכֵסא ֵאש, ְוֺסָכִתי ַתַחת ַעמוד 
ֵאש, ְוִדַּבְרִתי ִעמֹו ָפִנים ְּבָפִנים, ְוָנַצְחִתי ְּבָפַמְלָיא ֶשל ַמְעָלה, ְוִגִּליִתי ָרֵזיֶהם ִלְבֵני ָאָדם, 

ִקַּבְלִתי תֹוָרה ִמיִמינֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא, ְוִלַמְדִתי אֹוָתה ְלִיְׂשָרֵאל, ְוָעִׂשיִתי ִמְלָחָמה וְ 
ִעם ִסיחֹון ְוִעם עֹוג ְשֵני ִגּבֹוֵרי עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ֶשִּבְשַעת ַהַמּבול ֹלא ִהִגיעו ַמִים ְלַקְרֺסֵּליֶהן 

ן, ְוֶהֱעַמְדִתי ַחָמה וְלָבָנה ְּברום עֹוָלם, ְוִהִכיִתים ַּבַמֶחה ֶשְּבָיִדי ַוֲהַרְגִתים. ִמי ֵיש ִמְפֵני ָגְבָה 
ְּבָבֵאי עֹוָלם ֶשָטכֹול ַלֲעׂשֹות ֵכן, ֵלְך ָרָשע ִמָכאן ֵאין ְלָך לֹוַמר ֵכן, ֵלְך ְּבַרח ִמְּלָפַני, ֵאיִני נֹוֵתן 
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ד ָחַזר סמא''ל ְוֵהִשיב ָדָבר ִלְפֵני ַהְגבוָרה. ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָּברוְך ִלסמא''ל, ִנְשָמִתי ְלָך. ִמטָ 
ּבֹוא ְוָהֵבא ִנְשָמתֹו ֶשל מֶשה, ִמָטד ָשַלף ַחְרּבֹו ִמַתֲערֹו ְוָעַמד ַעל מֶשה, ִמָטד ָקַצף ָעָליו מֶשה 

ֵשם ַהְמפָֹרש וָפַגע ּבֹו ִּבסמא''ל ְּבָכל ֹכחֹו, ַעד ֶשָּנס ְוָנַטל ֶאת ַהַמֶחה ְּבָידֹו ֶשָחקוק ּבֹו 
ִמְּלָפָניו, ְוָרץ ַאֲחָריו ַּבֵשם ַהְמפָֹרש ְוָנַטל ֶקֶרן הֹודֹו ִמֵּבין ֵעיָניו ְוִעֵור ֶאת ֵעיָניו, ַעד ָכאן 

יָתֶתָך. ָאַמר מֶשה ִלְפֵני ָעְלָתה ְלמֶשה. סֹוף ֶרַגע ָיְצָתה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה, ִהִגיַע סֹוף ִמ 
ְלָכה    :ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא, ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ְזכֹר אֹותֹו ַהטֹום ֶשִּנְגֵליָת ָעַלי ַּבְסֶנה ְוָאַמְרָת ִלי

ְוֶאְשָלֲחָך ֶאל ַפְרעֹה ְוהֹוֵצא ֶאת ַעִמי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִמְצָרִים, ְזכֹר אֹותֹו ַהטֹום ֶשָהִייִתי עֹוֵמד ַעל 
ְסֵרִני ְּבַיד ַמְלַאְך ַהָמֶות. ָיְצָתה ַהר ִסיַני ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה, ְּבַבָקָשה ִמְמָך ַאל ִתְמ 

ַּבת קֹול ְוָאְמָרה לֹו ַאל ִתְתָיֵרא, ֲאִני ְּבַעְצִמי ְמַטֵפל ְּבָך וִבְקבוָרֶתָך. ְּבאֹוָתה ָשָעה ָעַמד מֶשה 
ָרִפים ְוָיַרד ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ִמְשֵמי ָשַמִים ָהֶעְליֹו ִנים ִלֹחל ִנְשָמתֹו ֶשל ְוִקֵדש ַעְצמֹו ַכשְֹ

מֶשה, וְשלָשה ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ִעמֹו, ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל ְוזגזגאל, ִמיָכֵאל ִהִציַע ִמָחתֹו ֶשל 
מֶשה, ְוַגְבִריֵאל ֵפַרס ֶּבֶגד ֶשל ּבוץ ְמַרֲאשֹוָתיו, ְוזגזגאל ַמְרְגלֹוָתיו, ִמיָכֵאל ִמַצד ֶאָחד 

ל ִמַצד ֶאָחד, ָאַמר ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְלמֶשה, מֶשה ַהְשֵקף ֵעיֶניָך ֶזה ַעל ַגב ֶזה, ְוַגְבִריֵא 
ְוִהְשִקיף ֵעיָניו ֶזה ַעל ַגב ֶזה, ָאַמר לֹו ַהַּנח ָיְדָך ַעל ֶהָחֶזה, ְוִהִּניַח ָידֹו ַעל ֶהָחֶזה, ָאַמר לֹו 

ַרְגָליו ֶזה ַעל ַגב ֶזה, ְּבאֹוָתה ָשָעה ָקָרא ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא  ַהֵקף ַרְגֶליָך ֶזה ַעל ַגב ֶזה, ִהִקיף
ַלְּנָשָמה ִמתֹוְך גופֹו, ָאַמר ָלה ִּבִתי ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָשָנה ְקַצְבִתיְך ֱהיֹוֵתְך ְּבגופֹו ֶשל מֶשה, 

ָרה ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, יֹוַדַעת ֲאִני ֶשַאָתה ַעְכָשו ִהִגיַע ִקֵצְך ָלֵצאת, ְצִאי ַאל ְתַאֲחִרי. ָאְמ 
ֱאֹלַה ָכל ָהרוחֹות ְוָכל ַהְּנָפשֹות, ֶנֶפש ַהַחִטים ְוַהֵמִתים ְמסוִרין ְּבָיֶדָך, ְוַאָתה ְּבָראַתִני ְוַאָתה 

ָשָנה, ְוַעְכָשו ֵיש גוף ָטהֹור ָּבעֹוָלם ְיַצְרַתִני ְוַאָתה ְנַתַתִני ְּבגופֹו ֶשל מֶשה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים 
יֹוֵתר ִמגופֹו ֶשל מֶשה, ֶשֹלא ִנְרָאה ּבֹו רוַח ְסרוָחה ֵמעֹוָלם, ְוֹלא ִרָמה ְותֹוֵלָעה, ָלֵכן ֲאִני 

ִאי ַאל ְתַאֲחִרי אֹוֶהֶבת אֹותֹו ְוֵאיִני רֹוָצה ָלֵצאת ִמֶמּנו. ָאַמר ָלה ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא, ְנָשָמה, ְצ 
ַוֲאִני ַמֲעֶלה אֹוָתְך ִלְשֵמי ַהָשַמִים ָהֶעְליֹוִנים, ַוֲאִני מֹוִשיֵבְך ַתַחת ִכֵסא ְכבֹוִדי ֵאֶצל ְכרוִבים 
וְׂשָרִפים וְגדוִדים. ָאְמָרה ְלָפָניו, ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֵמֵאֶצל ְשִכיָנְתָך ִמָמרֹום ָיְרדו ְשֵני 

ָאִכים ֺעָזה ַוֺעָזֵאל ְוָחְמדו ְּבנֹות ֲאָרצֹות ְוִהְשִחיתו ַדְרָכם ַעל ָהָאֶרץ ַעד ֶשָתִליָת אֹוָתם ֵּבין ַמלְ 
ַוְתַדֵּבר    :ָהָאֶרץ ָלָרִקיַע, ֲאָבל ֶּבן ַעְמָרם ִמטֹום ֶשִּנְגֵליָת ֵאָליו ַּבְסֶנה ֹלא ָּבא ְלִאְשתֹו, ֶשֶּנֱאַמר

ח, ְּבַבָקָשה ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶשה ַעל אֹדֹות ָהִאָשה ַהֺכִשית ֲאֶשר ָלָקח ִכי ִאָשה ֺכִשית ָלָק 
ִמְמָך ַתִּניֵחִני ְּבגופֹו ֶשל מֶשה. ְּבאֹוָתה ָשָעה ְנָשקֹו ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְוָנַטל ִנְשָמתֹו 

ִמי ָיקום ִלי ִעם ְמֵרִעים ִמי ִיְתַיֵצב ִלי ִעם    :ִּבְנִשיַקת ֶפה, ְוָהָיה ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ּבֹוֶכה
ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְכמֶשה. ָשַמִים ּבֹוִכין    :פֲֹעֵלי ָאֶון, ְורוַח ַהקֶֹדש אֹוֵמר

ְוָיָשר ָּבָאָדם ָאִין. וְכֶשִּבֵקש ְיהֹוֺשַע    :ָאַבד ָחִסיד ִמן ָהָאֶרץ. ֶאֶרץ ּבֹוָכה ְואֹוֶמֶרת   :ְואֹוְמִרים
הֹוִשיָעה ה' ִכי ָגַמר ָחִסיד ִכי ַפסו ֱאמוִנים ִמְּבֵני ָאָדם,    :ַרּבֹו ְוֹלא ְמָצאֹו ָהָיה ּבֹוֶכה ְואֹוֵמר

וִמְשָפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל.    :ִצְדַקת ה' ָעָׂשה, ְוִיְׂשָרֵאל ָהיו אֹוְמִרים   :י ַהָשֵרת אֹוְמִריםוַמְלֲאכֵ 
ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ,   :ָיבֹוא ָשלֹום ָינוחו ַעל ִמְשְכבֹוָתם ֹהֵלְך ְנֹכחֹו   :ֵאּלו ָוֵאּלו ָהיו אֹוְמִרים

 .ָּברוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן,   :ְוִנְשָמתֹו ְלַחֵטי עֹוָלם ַהָּבא. ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון
 

Puis on lit le passage suvant issu du Ein Ya’akov (Sota Perek Alef) 
 

ּבֹו ֶאָּלא מֶֹשה ָתנו ַרָּבַנן ּבֹא וְרֵאה ַכָמה ֲחִביבֹות ִמְצוֹת ַעל ֹמֶשה ַרֵּבינו  ִמי ָלנו ָגדֹול ִמטֹוֵסף ֶשֹּלא ִנְתַעֵסק
ֶוֱאִויל ְׂשָפַתִים  ֶשָכל ִיְׂשָרֵאל ִנְתַעְסקו ַּבִּבָזה ְוהוא ִנְתַעֵסק ְּבִמְצוֹת ֶשֶּנֱאַמר )ִמֶשִּלי י ח( ֲחַכם ֵלב ִיַקח ִמְצוֹת

ה ִין ָהָיה יֹוֵדַע ֹמֶשה ַרֵּבינו ֵהיָכן יֹוֵסף ָקבור ָאְמרו ֶסַרח ַּבת ֲאֶשר ִנְשַתְטָרה ֵמאֹותֹו ַהדֹור ָהַלְך ֹמֶש ִיָּלֵבט וִמּנַ 
ִנילוס ֶאְצָלה א"ל ְכלום ַאְת יֹוַדַעת ֵהיָכן יֹוֵסף ָקבור ָאְמָרה לֹו ָארֹון ֶשל ַמֶתֶכת ָעׂשו לֹו ִמְצַרִים וְקָבעוהו ְּב 

הקב"ה ִלְגאֹל ַהָּנָהר ְכֵדי ֶשִטְתָּבְרכו ֵמיָמיו ָהַלְך ֹמֶשה ְוָעַמד ַעל ְׂשַפת ַהִּנילוס ָאַמר יֹוֵסף ִהִגיַע ֵעת ֶשִּנְשַּבע 
ב ְוִאם ָלאו ֲהֵרי ָאנו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוִהִגיָעה ַהְשבוָעה ֶשִהְשַּבְעָת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִאם ַאָתה ַמְרֶאה ֶאת ַעְצְמָך מוָט 

י ָהֶאָחד ְמֺנִקים ִמְשבוָעְתָך ִמָטד ָצף ֲארֹונֹו ֶשל יֹוֵסף ְוַאל ִתְתַמה האיך ַּבְרֶזל ָצף ֶשֲהֵרי ְכִתיב )מ"ב ו ה( ַוְיִה 
א ָשאול ְוגֹו' ַוַטְשֶלְך ָשָמה ַוָטֶצף ַמִפיל ַהקֹוָרה ְוֶאת ַהַּבְרֶזל ָנַפל ֶאל ַהָמִים ַוִטְצַעק ַוטֹאֶמר ֲאָהה ֲאדִֹני ְוהו

ֶזל ִמָפָניו ַהַּבְרֶזל ַוֲהֹלא ְדָבִרים ק"ו וָמה ֱאִליָשע ַתְלִמידֹו ֶשל ֵאִלָטהו ְוֵאִלָטהו ַתְלִמידֹו ֶשל ֹמֶשה ָצף ַהַּבְר 
 ִמְפֵני ֹמֶשה ַרֵּבינו אעכ"ו.

 
ל ְמָלִכים ָהָיה ָקבור ָהַלְך ֹמֶשה ְוָעַמד ַעל ַקַּבְרִניט ֶשל ְמָלִכים ָאַמר יֹוֵסף ִהִגיַע ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר ְּבַקַּבְרִניט ֶש 

ם ַאָתה ֵעת ֶשִּנְשַּבע ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוִהִגיָעה ַהְשבוָעה ֶשִהְשַּבְעָת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִא 
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וָטב ְוִאם ָלאו ֲהֵרי ֲאִני ְמֺנִקים ִמְשבוָעְתָך ְּבאֹוָתה ָשָעה ִנְזַדֲעַזע ֲארֹונֹו ֶשל יֹוֵסף ְנָטלֹו ַמְרֶאה ֶאת ַעְצְמָך מ
ן יָנה ְמַהְּלִכיֹמֶשה ֶוֱהִביאֹו ֶאְצלֹו ְוָכל אֹוָתן ָשִנים ֶשָהיו ִיְׂשָרֵאל ַּבִמְדָּבר ָהָיה ֲארֹונֹו ֶשל יֹוֵסף ְוָארֹון ֶשל ְשכִ 

ל ֶזה ִעם ֶזה ְוָהיו עֹוְבִרים ְוָשִבים אֹוְמִרים ָמה ִטיָבן ֶשל ְשֵתי ֲארֹונֹות ַהָּללו ָאְמרו ֶאָחד ֶשל ֵמת ְוֶאָחד ֶש 
ֶאְעֹסק ֵּבה ְשִכיָנה ָאְמרו ְוִכי ַדְרכֹו ֶשל ֵמת ְלַהֵּלְך ִעם ְשִכיָנה ָאְמרו )ע"ב( ִקֵטם ֶזה ָמה ֶשָכתוב ָּבֶזה. ְוִאי ֹלא 

ָרֵאל ֹמֶשה ָלא ֲהוֹו ִמיַעְסקו ֵּבה ִיְׂשָרֵאל ְוָהְכִתיב )ְיהֹוֺשַע ַכד ֵלב( ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶשר ֶהֱעלו ְבֵני ִיְׂש 
ָהְכִתיב )ָשם( ַוִטְהיו ִלְבֵני ִמִמְצַרִים ָקְברו ִבְשֶכם ְותו ִאי ָלא ִאַעְסקו ֵּבה ִיְׂשָרֵאל ָּבָניו ָלא ֲהוֹו ִמיַעְסִקי ֵּבה וְ 

ְגדֹוִלים יֹוֵתר יֹוֵסף ְלַנֲחָלה ָאְמרו ִהִּניחו לֹו ְכבֹודֹו ִּבְמֺרִּבים יֹוֵתר ִמְּבמוָעִטים ְותו ָאְמרו ִהִּניחו לֹו ְכבֹודֹו ִּב 
ָנבוהו ְוַלְשֶכם ַנֲחִזיר ֲאֵבָדה ַקְשָיא ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִמִּבְקַטִּנים ְקָברֹו ִּבְשֶכם ַמאי ְשָנא ִּבְשֶכם )ָאְמרו( ִמְשֶכם גְ 

ף ֲאֶשר ְכִתיב )ְשמֹות יג יט( ַוִטַקח ֹמֶשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִכי ַהְשֵּבַע ִהְשִּביַע ְוגֹו' וְכִתיב ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵס 
ר ַחָמא ְּבַרִּבי ֲחִניָנא כֹל ָהעֹוֶׂשה ָדָבר ְוֹלא ַגְמרֹו וָבא ַאֵחר ְוַגְמרֹו ֶהֱעלו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִמְצַרִים ָקְברו ִבְשֶכם א"

)ְּבֵראִשית  ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָכתוב ַעל ֶשְגָמרֹו ְכִאּלו ֲעָׂשאֹו ר' ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ַאף מֹוִריִדין אֹותֹו ִמְגֺדָּלתֹו ִדְכִתיב
ַוֵטֶרד ְיהוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ַרִּבי ְשמוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר ַאף קֹוֵבר ִאְשתֹו וָבָניו ֶשֶּנֱאַמר  ַלח א( ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהיא

 )ָשם( ַוָתָמת ַּבת שוַע ֵאֶשת ְיהוָדה וְכִתיב )ָשם( ַוָטָמת ֵער ְואֹוָנן:
 

קב"ה ֶשֶּנֱאַמר )ְדָבִרים לד ו( ַוִטְקּבֹר אֹותֹו ַּבַגי מול ֵּבית ְפעֹור ִמי ָלנו ָגדֹול ִמֹמֶשה ֶשֹּלא ִנְתַעֵסק ּבֹו ֶאָּלא ה
ר טז ז( ַרב ָלֶכם ע"כ. )ָשם ז( ַוטֹאֶמר ה' ֵאַלי ַרב ָלְך א"ר ֵלִוי ְּבַרב ִּבֵשר ְּבַרב ִּבְשרוהו ְּבַרב ִּבֵשר ִדְכִתיב )ַּבִמְדָּב 

ו ַרב ָלְך ד"א ַרב ָלְך ֵיש ָלְך ַרב וַמּנֹו ְיהֹוֺשַע ד"א ַרב ָלְך ֶשֹּלא יֹאְמרו ָהַרב ַכָמה ָקֶשה ְּבֵני ֵלִוי ְּבַרב ִּבְשרוה
 ְוַהַתְלִמיד ַכָמה ַסְרָבן ְוָכל ָכְך ָלָמה ַתָּנא ְדֵבי ר' ִיְשָמֵעאל ְלפום ַגְמָלא ִשְחָנא.

 
ָשָנה ָאנִֹכי ַהטֹום ֶשֵאין ת"ל ַהטֹום ומת"ל ַהטֹום ַהטֹום ָמְלאו ָיַמי וְשנֹוַתי  ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים

ַפר ְלַלֶמְדָך שהקב"ה ַמְשִלים ְשנֹוֵתיֶהם ֶשל ַצִדיִקים ִמטֹום ְליֹום וֵמחֶֹדש ְלחֶֹדש ֶשֶּנֱאַמר )ְשמֹות כג( ֶאת ִמְס 
 ָיֶמיָך ֲאַמֵּלא.

 
ד ָלֵצאת ְוָלבֹא ַמאי ָלֵצאת ְוָלבֹא ִאיֵליָמא ָלֵצאת ְוָלבֹא ַמָמש ְוַהְכִתיב )ְדָבִרים לד ז( וֹמֶשה ֶּבן ֹלא אוַכל עֹו

ְנבֹו  ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָשָנה ְּבמֹתֹו ֹלא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְוֹלא ָנס ֵלחֹה וְכִתיב )ָשם( ַוַטַעל ֹמֶשה ֵמַעְרבֹת מֹוָאב ֶאל ַהר
ֵתים ֶעְׂשֵרה ַמֲעלֹות ָהיו ָשם וָפְסָעם ֹמֶשה ִּבְפִסיָעה ַאַחת ָאַמר ַרב ְשמוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָאַמר ר' יֹוָנָתן ְוַתְנָיא ְש 

ַע יהֹוֺש ָלֵצאת ְוָלבֹא ְּבִדְבֵרי תֹוָרה ְמַלֵמד ֶשִּנְסַתְתמו ִמֶמּנו ַמְעָינֹות ַהָחְכָמה. )ָשם ֹלא יד( ַוֵטֶלְך ֹמֶשה וִ 
 ֶזה:ַוִטְתַיְצבו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַתָּנא אֹוָתה ַשָּבת ַשָּבת ֶשל ְדיֹוְזֵגי ָהְיָתה ִנְחָלה ְרשות ִמֶזה ְוִנְתָנה לְ 

 
ִתיב )ְדָבִרים ַתְנָיא ָאַמר ַרִּבי ְיהוָדה ִאְלָמֵלא ִמְקָרא ָכתוב א"א ְלאֹוְמרֹו ֵהיָכן ֹמֶשה ֵמת ְּבֶחְלקֹו ֶשל ְראוֵבן ִדכְ 

וְבֵני  לד א( ַוַטַעל ֹמֶשה ֵמַעְרבֹת מֹוָאב ֶאל ַהר ְנבֹו וְנבֹו ְּבֶחְלקֹו ֶשל ְראוֵבן ָקְיָמא ִדְכִתיב )ַּבִמְדָּבר ֵלב לז(
ָשם ֵמתו ג' ְנִביִאים ֹמֶשה ְראוֵבן ָּבנו ֶאת ֶחְשּבֹון ְוֶאת ֶאְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִים ְוֶאת ְנבֹו ְוֶאת ַּבַעל ְמעֹון )ְנבֹו ֶש 

ְלַקת ַאֲהרֹן וִמְרָים( ְוֵהיָכן ֹמֶשה ָקבור ְּבֶחְלקֹו ֶשל ָגד ִדְכִתיב )ְדָבִרים לג כא( ַוַטְרא ֵראִשית לֹו ִכי ָשם ֶח 
ן אֹוָתן ַאְרָּבָעה ִמיִלין ִמי הֹוִליכֹו ְמחֵֹקק ָספון ֵמֶחְלקֹו ֶשל ְראוֵבן ַעד ֶחְלקֹו ֶשל ָגד ַכָמה ָהֵוי ַאְרָּבָעה ִמיִלי

יו ִעם ְמַלֵמד ֶשָהָיה ֹמֶשה ֵמת מוָטל ְּבַכְנֵפי ְשִכיָנה וַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת אֹוְמִרים )ָשם( ִצְדַקת ה' ָעָׂשה וִמְשָפָט 
ִיְתַיֵצב ִלי ִעם פֲֹעֵלי ָאֶון וְשמוֵאל ִיְׂשָרֵאל והקב"ה ַמאי ָאַמר )ְתִהִּלים ַצד טז( ִמי ָיקום ִלי ִעם ְמֵרִעים ִמי 

ִתָמֵצא  ָאַמר )קֶֹהֶלת ח א( ִמי ְכֶהָחָכם וִמי יֹוֵדַע ֵפֶשר ָדָבר ְוַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר )ִאטֹוב כַֹח יב( ְוַהָחְכָמה ֵמֵאין
ַוָטָמת ָשם מֶֹשה ֶעֶבד ה'. ַסְמְליֹון ָאַמר ַוָטָמת ֵשם ְוֵאיֶזה ְמקֹום ִּביָנה ְוַרב ַנְחָמן ַּבר ִיְצָחק ָאַמר )ְדָבִרים לד ה( 

 ֹמֶשה ָסְפָרא ָרָבא ְדִיְׂשָרֵאל:
 

ת קֹול ַתְנָיא ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהָגדֹול אֹוֵמר ְשֵנים ָעָׂשר ִמיל ַעל ְשֵנים ָעָׂשר ִמיל ְכֶנֶגד ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ַּב 
ת ֹמֶשה ָסְפָרא ָרָבא ְדִיְׂשָרֵאל וי"א ֹלא ֵמת ֹמֶשה ְכִתיב ָהָכא ַוָטָמת ֵשם ֹמֶשה וְכִתיב ָהָתם ַמְשִמיַע ְוָאַמר ַוָטָמ 

)ְשמֹות לד כח( ַוְיִהי ָשם ִעם ה' ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ָמה ְלַהָּלן עֹוֵמד וְמַשֵמש ַאף ָכאן עֹוֵמד 
לד ו( ַוִטְקּבֹר אֹותֹו ַבַגְיא ְּבֶאֶרץ מֹוָאב מול ֵּבית ְפעֹור א"ר ֶּבֶרְכָיה ִסיָמן ְּבתֹוְך ִסיָמן ַוֲאִפי'  וְמַשֵמש )ְדָבִרים

אונו ָהִכי ְוֹלא ָיַדע ִאיש ֶאת ְקֺבָרתֹו וְכָבר ָשְלָחה ַמְלכות ָהִרְשָעה ֵאֶצל )ַדף ַיד( ַגְסְטָרא ֶשל ֵּבית ְפעֹור ֶהְר 
ֹמֶשה ָקבור ָעְמדו ְלַמְעָלה ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמָחה ְלַמָחה ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמְעָלה ֶנְחְלקו ִלְשֵתי ִכתֹות אֹוָתם  ֵהיָכן

א ָהעֹוְמִדים ְלַמְעָלה ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמָחה אֹוָתם ָהעֹוְמִדים ְלַמָחה ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמְעָלה ְלַקֵטם ָמה ֶשֶּנֱאַמר ְוֹל
 ע ִאיש ֶאת ְקֺבָרתֹו ַעד ַהטֹום ַהֶזה.ָיַד 
 

וְכִתיב  א"ר ַחָמא ְּבַרִּבי ֲחִניָנא ַאף ֹמֶשה ַרֵּבינו ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵהיָכן ָקבור ְכִתיב ָהָכא ְוֹלא ָיַדע ִאיש ֶאת ְקֺבָרתֹו
"ר ָרָמא ַּבר ֲחִניָנא ִמְפֵני ָמה ִנְקַּבר ֹמֶשה ָהָתם )ֵשם לג א( ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶשר ֵּבַרְך מֶֹשה ִאיש ָהֱאֹלִהים וא

 ַרֵּבינו מול ֵּבית ְפעֹור ְכֵדי ְלַכֵפר ַעל ַמֲעֵׂשה ְפעֹור:
 

ֵני הקב"ה א"ר ָחָמא ַּבר ֲחִניָנא, ִמְפֵני ָמה ִנְסַתֵתר ְמקֹום ִקְברֹו ֶשל ֹמֶשה ֵמֵעיֵני ָּבָׂשר ָוָדם, ֶשָגלוי ְוָידוַע ִלְפ 
ֵמד ֹמֶשה ֶשָעִתיד ביהמ"ק ֵלָחֵרב ְוִיְׂשָרֵאל ִיְגלו ֵמַאְרָצם, ֶשָמא ָיבֹאו ְלִקְברֹו ֶשל ֹמֶשה ְוִיְבכו ְוִיְתַחְּננו ְועֹו

 וְמַבֵחל ֶאת ַהְגֵזָרה, ִמְפֵני ֶשָחִביִבים ַצִדיִקים ְּבִמיָתָתם יֹוֵתר ִמְּבַחֵייֶהם
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ַרִּבי ֲחִניָנא ַמאי ִדְכִתיב )ְדָבִרים יג, ה( ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֵתֵלכו ְוִכי ֶאְפָשר לֹו ְלָאָדם ְלַהֵּלְך ְוָאַמר ַרִּבי ָחָמא ְּב 
 ַאַחר ְשִכיָנה ַוֲהֹלא ְכָבר ֶנֱאַמר )ְדָבִרים ד, ַכד( ִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאש אְֹכָלה הוא 

ה ָמה הוא ַמְלִּביש ֲערוִמים ִדְכִתיב )ְּבֵראִשית ג, כא( ַוַטַעׂש ה' ֱאֹלִהים ֶאָּלא ְלַהֵּלְך ַאַחר ִמדֹוָתיו ֶשל הקב"
ית יח, א( ְלָאָדם וְלִאְשתֹו ָכְתנֹות עֹור ַוַטְלִּבֵשם ַאף ַאָתה ַהְלֵּבש ֲעֺרִמים הקב"ה ִּבֵקר חֹוִלים ִדְכִתיב )ְּבֵראִש 

ַאף ַאָתה ַּבֵקר חֹוִלים הקב"ה ִנַחם ֲאֵבִלים ִדְכִתיב )ְּבֵראִשית כֹה, יא( ַוְיִהי ַאֲחֵרי  ַוֵטָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא
 מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַאף ַאָתה ַנֵחם ֲאֵבִלים.

ְשמוֵאל ַחד ָאַמר ָדָבר ַהָּבא ִמן ָהעֹור ְוַחד ָאַמר ַוַטַעׂש ֱאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאְשתֹו ָכְתנֹות עֹור ַוַטְלִּבֵשם. ַרב ו
ים ְתִחָּלָתה ָדָבר ֶשָהעֹור ֶנֱהֶנה ִמֶמּנו . ָדַרש ר' ִׂשְמַלאי תֹוָרה ְתִחָּלָתה ְגִמילות ֲחָסִדים ְוסֹוָפה ְגִמילות ֲחָסִד 

ָדם וְלִאְשתֹו ָכְתנֹות עֹור ַוַטְלִּבֵשם ְוסֹוָפה ְגִמילות ֲחָסִדים. ְגִמילות ֲחָסִדים ִדְכִתיב ַוַטַעׂש ה' ֱאֹלִהים ְלָא 
 ְגִמילות ְתִחָּלָתה ְגִמילות ֲחָסִדים ִדְכִתיב ַוַטַעׂש ה' ֱאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאְשתֹו ָכְתנֹות עֹור ַוַטְלִּבֵשם ְוסֹוָפה

 ַגְיא ֲחָסִדים ִדְכִתיב ַוִטְקּבֹר אֹותֹו ַּב 

ְׂשּבַֹע ִמחֹוָבה ָדַרש ַרִּבי ִׂשְמַלאי ִמְפֵני ָמה ִנְתַאָוה ֹמֶשה ַרֵּבינו ִלָכֵנס לא"י ְוִכי ֶלֱאכֹל ִמִפְרָיה הוא ָצִריְך אֹו לִ 
א בא"י ֶאָכֵנס ֲאִני ָלָאֶרץ ְכֵדי הוא ָצִריְך ֶאָּלא ָכְך ָאַמר ֹמֶשה ַהְרֵּבה ִמְצוֹת ִנְצַטוו ִיְׂשָרֵאל ְוֵאין ִמְתַקְטִמין ֶאּלָ 

 ֶשִטְתַקְטמו ֺכָּלן ַעל ָיִדי 

ָיהו נג, ָאַמר לֹו הקב"ה ְכלום ַאָתה ְמַבֵקש ֶאָּלא ְלַקֵּבל ָׂשָכר ַמֲעֶלה ֲאִני ָעֶליָך ְכִאּלו ֲעִׂשיָתם ֶשֶּנֱאַמר )ְיַשְע 
ים ְיַחֵּלק ָשָלל ַתַחת ֲאֶשר ֶהֱעָרה ַלָמֶות ַנְפשֹו ְוֶאת ֹפְשִעים ִנְמָנה ְוהוא יב( ָלֵכן ֲאַחֶּלק לֹו ָבַרִּבים ְוֶאת ֲעצוִמ 

 ֵחְטא ַרִּבים ָנָׂשא ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע 

ָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ָלֵכן ֲאַחֶּלק לֹו ָבַרִּבים ָיכֹול ָכַאֲחרֹוִנים ְוֹלא ָכִראשֹוִנים ת"ל ְוֶאת ֲעצוִמים ְיַחֵּלק ָשָלל ְכַאְבָר 
ֹות ֵלב, ֶשֵהן ֲעצוִמים ַּבתֹוָרה וַבִמְצֹות ַתַחת ֲאֶשר ֶהֱעָרה ַלָמֶות ַנְפשֹו ֶשָמַסר ַעְצמֹו ְלִמיָתה ֶשֶּנֱאַמר )ְשמ

 ֵלב( ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ְוגֹו' 

א ֵחְטא ַרִּבים ָנָׂשא ֶשִכֵפר ַעל ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ְוַלפֹוְשִעים ְוֶאת פֹוְשִעים ִנְמָנה ֶשִּנְמָנה ִעם ְמֵתי ִמְדָּבר ְוהו
ֱאַמר )ִיְרְמָיהו ז, טז( ַיְפִגיַע ֶשִּבֵקש ַרֲחִמים ַעל פֹוְשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶשַטְחְזרו ִּבְתשוָבה ְוֵאין ְפִגיָעה ֶאָּלא ְתִפָּלה ֶשּנֶ 

ָעם ַהֶזה ְוַאל ִתָשא ַבֲעָדם ִרָּנה וְתִפָּלה ְוַאל ִתְפַגע ִּבי. ְזכותֹו וְזכות ְתִפָּלתֹו ָיֵגן ְוַאָתה ַאל ִתְתַפֵּלל ְּבַעד ָה 
 ַּבֲעֵדנו וְבַעד ָכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון.

 
Avant de lire le livre des Tehilim, on lit le passage suivant : 

 

ָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ַהּבֹוֵחר ְּבָדִוד ַעְבדֹו וְבַזְרעֹו ַאֲחָריו, ְוַהּבֹוֵחר ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ 
ְּבִשירֹות ְוִתְשָּבחֹות, ֶשֵתֶפן ְּבַרֲחִמים ֶאל ְקִריַאת ִמְזמֹוֵרי ְתִהִּלים ֶשֶאְקָרא, ְכִאלו ֲאָמָרם ָדִוד 

מֹו, ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו. ְוַיֲעמֹוד ָלנו ְזכות ְפסוֵקי ְתִהִּלים וְזכות ַהֶמֶלְך ָעָליו ַהָשלֹום ְּבַעְצ 
ֵתבֹוֵתיֶהם ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם וְנקודֹוֵתיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם, ְוָהֵשמֹות ָהיֹוְצִאים ֵמֶהם ֵמָראֵשי ֵתבֹות 

ו, וְלַזֵמר ָעִריִצים ְוְלַהְכִרית ָכל ַהחֹוִחים וִמסֹוֵפי ֵתבֹות, ְלַכֵפר ַחטֹאֵתינו ַוֲעוֹונֹוֵתינו וְפָשֵעינ
ְוַהקֹוִצים ַהסֹוְבִבים ֶאת ַהשֹוַשָנה ָהֶעְליֹוָנה, וְלַחֵּבר ֵאֶשת ְנעוִרים ִעם דֹוָדה ְּבַאֲהָבה ְוַאֲחָוה 

ֵתינו ְוִלְסלֹוַח ַחטֹאֵתינו ְוֵרעות. וִמָשם ִיָמֵשְך ָלנו ֶשָפע ְלֶנֶפש רוַח וְנָשָמה ְלַטֲהֵרנו ֵמֲעוֹונֹו
 וְלַכֵפר ְפָשֵעינו, ְכמֹו ֶשָסַלְחָת ְלָדִוד ֶשָאָמר ִמְזמֹוִרים ֵאלו ְלָפֶניָך, כמֹו ֶשֶנֱאַמר: ַגם ְיָי ֶהֱעִביר

ִכים טֹוִבים ַחָטאְתָך ֹלא ָתמות. ְוַאל ִתָקֵחנו ֵמָהעֹוָלם ַהֶזה קֹוֶדם ְזַמֵננו, ְוִנְזֶכה ְלַחִיים ֲארו
וְמתוָקִנים, ְּבאֹוָפן ֶשנוַכל ְלַתֵקן ֶאת ֲאֶשר ִשיַחְתנו. וְזכות ָדִוד ָהֶמֶלְך ָעָליו ַהָשלֹום, ָיֵגן 
ָעֵלינו וַבֲעֵדנו ֶשַתֲאִריְך ָאְפָך ַעד שוֵבנו ֵאָליָך ִּבְתשוָבה ְשֵלָמה ְלָפֶניָך. וֵמאֹוָצר ַמְתָנת ִחָנם 

ְכִדְכִתיב: ְוַחנֹוִתי ֶאת ֲאֶשר ָאחֹון ְוִרַחְמִתי ֶאת ֲאֶשר ֲאַרֵחם. וְכֵשם ֶשָאנו אֹוְמִרים  ָחֵננו
ְלָפֶניָך ִשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶזה, ָכְך ִנְזֶכה לֹוַמר ְלָפֶניְך ְיָי ֱאֹלֵהינו ִשיר וְשָבָחה ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוַעל 

ֹוֵרר ֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹון, ְוָלִשיר ְּבקֹול ָנִעים ְּבִגיַלת ְוַרֵנן, ְכבֹוד ַהְלָבנֹון ְיֵדי ֲאִמיַרת ְתִהִלים ִתְתע
 .ִנַתן ָלה, הֹוד ְוָהָדר ְּבֵבית ֱאֹלֵהינו, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינו, ָאֵמן ֶסָלה

 

ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ִכי ֵאל ָגדֹול ְיָי ְלכו ְנַרְּנָנה ַלְיָי ָנִריָעה ְלצור ִיְשֵענו: ְנַקְדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה 
 וֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל ֱאֹלִהים
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Après la lecture du Téhilim, on récite les passages suivants extraits du Zohar : 

 
Extrait du Zohar Parachat Vaye’hi : 

 
ְדקוְדָשא ְּבִריְך הוא ָיִתיב ַעל ָכְרֵסי ְדִדיָנא ְלֵמיַדן ַעְלָמא, ָתא ֲחֵזי, ַכד ִאְתַער ִדיָנא ְּבַעְלָמא, 

ְדָהא ַההוא יֹוָמא,  (.נ''א מחובוי)ְתשוָבה, ְדֵייתוב ֵמִחטוָבא( בדינא) ָּבֵעי ַּבר ָנש ְלַאְתָעָרא
ְכִתיִבין. ִאי ָזֵכי ַּבר ָנש ְדֵייתוב ַקֵמי ָמאֵריה, ִפְתִקין ְכִתיבו, וִמְשַתְכֵחי ֺכְּלהו ְּבַאְחָמָתא ָהא 

  .ָקְרִעין ִפְתִקין ְדֲעֵליה
ְלָבַתר קוְדָשא ְּבִריְך הוא ַזִמין ַקֵמיה ְדַּבר ָנש, יֹוָמא ְדִכפוֵרי יֹוָמא ִדְתשוָבה. ִאי ָתב 

ִפְתִקין. ַווי, ְדָהא ְתשוָבה ַּבְעָיא ְלִאְסַתָּלָקא ֵמֶחְטאֹוי ַטב. ְוִאי ָלא, ַפִקיד ַמְלָכא ְלִמְחַתם 
 .ִמֵּניה

ִאי ָזֵכי ִּבְתשוָבה, ְוָלא ְשֵליָמָתא ְכְדָקא ְיאות, ַתְלָיין ֵליה ַעד ַההוא יֹוָמא ַּבְתָרָאה ַדֲעֶצֶרת, 
ָמאֵריה, ִאְתְקָרעו. ְוִאי ָלא ָזֵכי, ִאינון  ְדהוא ְתִמיָנָאה ֶלָחג. ְוִאי ֲעַבד ְתשוָבה ְשֵליָמָתא ְלַקֵמי

ִפְתִקין ָנְפִקין ִמֵּבי ַמְלָכא, ְוִאְתַמְסָרן ִּבידֹוי ְדַסְנִטיָרא, ְוִדיָנא ִמְתֲעִביד, וִפְתִקין ָלא ְמַהְדָרן 
  .תו ְלֵבי ַמְלָכא

ִעֵמיה. ֵכיָון ְדִמְתַעְבָרן ִמֵּניה, ָהא ַוַדאי ְכֵדין צוְלִמין ִאְתֲעָברו ִמִּניה, ְוָלא ִמְשַתְכִחין 
טוְפְסָקא ְדַמְלָכא ַיֲעבֹר ֲעֵליה, ְוִיְטעֹום ַכָסא ְדמֹוָתא. וְבַההוא ֵליְלָיא ְדַחָגא ַּבְתָרָאה, 

נ''א ואי ) ְוָלא ִמְשַתְכִחיןַסְנֵטיִרין ְזִמיִנין, וִפְתִקין ָנְטִלין, ָּבַתר ְדַנְטֵלי לֹון, צוְלִמין ִמְתַעְבָרן, 
ִדיָנא  (יעדי)ְּבהו ָיֵדי. ְוִאי ִמְשַתְכִחין ְּבהו ָיֵדי( ' משתכחין גריעין יעבר עלוי מרעין וכו

 .ְגִריָעא, אֹו ַיֲעבֹר ֲעלֹוי ִדיָנא ַמְרִעין ִּביִשין, ִּבְגִריעוָתא ִדְלהֹון, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְלָהא
 

ַקְדָמֵאי ַאְמֵרי ַיִתיר, ַכד ֵריָשא ִאְגַרע, ְוִיְשַתַכח גוָפא. ְּבֵריה, אֹו ִאְנְתֵתיה ִיְשַתָכחו וְבִסְפֵרי 
ְוהוא ִיְסַתֵּלק. ְוָהִני ִמיֵלי, ַכד ָלא ַאֲהַדר ָכל ַההוא ִזְמָנא ִּבְתיוְבָתא. ֲאָבל ִאי ַאֲהַדר, ַטֲעָמא 

 .יְדמֹוָתא ִיְטַעם, ְוִיְתֵס 
 

ְוִאי גוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי, ְוִיְשַתַכח ֵריָשא. ִאינון ָסְלִקין, ְוהוא ִאְתַקֵטים. ְוָהֵני ִמיֵלי, ַכד ְּבֵריה 
ְזֵעיָרא ִּבְרשוֵתיה. ְוִאי ְידֹוי ְפִגימו, ֲעִביְדָתא ִדידֹוי ְפִגיִמין. ַרְגלֹוי, ַמְרִעין ָרְדִפין ֲעֵליה. ָעַרק 

ַּבּבֶֹקר תֹאַמר ִמי ִיֵתן ֶעֶרב, ְוַהאי ַכד ( דברים כח) א ְוַאֲהַדר, ָעַרק ְוַאֲהַדר. ֲעֵליה ְכִתיבצוְלָמ 
 .ָנֲהָרא ִסיֲהָרא, ְוֵליְלָיא ִאְתַתַקן ִּבְנהֹוָרא

 
יֹוָמא ִמְסַתְּלֵקי ֵמַעְלָמא, ֲאָבל ַזָכֵאי ֲחִסיֵדי, ְּבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִמְסַתְכֵלי ְּבִלַּבְייהו, ְכִאּלו ַההוא 

ְוָעְבִדין ְתיוְבָתא ְשֵליָמָתא ַקֵמי ָמאֵריהֹון, ְוָלא ִיְצָטְרכון ְלִמָּלה ָאֳחָרא. ַזָכָאה חוְלֵקהֹון 
 .ְּבַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי

 
 

Extrait du Idra Zouta (Parachat Haazinou) 
 

ִּבי ִשְמעֹון ָּבָעא ְלִאְסַתְּלָקא ִמן ָעְלָמא ַוֲהָוה ְמַסֵדר ִמּלֹוי. ִאְתְכָנשו ָתאָנא ְּבַההוא יֹוָמא ְדִר 
א ַחְבַרָטא ְלֵבי ִרִּבי ִשְמעֹון. ַוֲהוו ָקֵמי ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריה ְוִרִּבי ַאָּבא וְשָאר ַחְבַרָטא. ַוֲהָוה ַמְליָ 

ָזִקיף ֵעינֹוי ִרִּבי ִשְמעֹון ַוֲחָמא ְדִאְתְמֵלי ֵביָתא. ָּבָכה ִרִּבי ִשְמעֹון ְוָאַמר. ְּבִזְמָנא ַאֲחָרא . ֵביָתא
ַכד ֲהֵויָנא ְּבֵבי ַמְרֵעי, ֲהָוה ִרִּבי ִפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ַקָמאי. ְוַעד ְדָבִריְרָנא דוְכָתאי אֹוִריכו ִלי ַעד 

ָנא ַאְסַחר ֶאָשא ִמָקָמאי וֵמַעְלִמין ָלא ִאְתְפָסק. ְוָלא ֲהָוה ָעאל ַּבר ָנש ֶאָּלא ַהְשָתא. ְוַכד ַתְב 
ִבְרשוָתא. ְוַהְשָתא ֲחֵמיָנא ְדִאְתְפַסק ְוָהא ִאְתְמֵלי ֵביָתא. ַעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי. ָפַתח ֵעינֹוי ִרִּבי 

א ְּבֵביָתא. ָנְפקו ֺכְּלהו ְוִאְשְתֲארו ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריה ִשְמעֹון ְוָחָמא ַמה ְדָחָמא ְוַאְסַחר ֶאָש 
ָאַמר ִרִּבי ִשְמעֹון ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריה, פוק ֲחֵזי ִאי  .ְוִרִּבי ַאָּבא. וְשָאר ַחְבַרָטא ָיְתבו ַאַּבָראי

 .ִדיַסֵדר ִמּלֹוי ְוֵיִתיב ְלַגָּבאי ַזָכָאה חוָלֵקיה ָהָכא ִרִּבי ִיְצָחק ְדֲאָנא ְמָעַרְבָנא ֵליה. ִאיָמא ֵליה
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 ָקם ִרִּבי ִשְמעֹון ְוָיִתיב ְוַחִטיְך ְוַחֵדי. ָאַמר ָאן ִאּנון ַחְבַרָטא. ָקם ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאִעיל לֹון ְוַיְתבו
ַחֵדי ְוָאַמר. ִאּנון ַחְבַרָטא ְדִאְשְתָכחו ְבֵבי ָקֵמיה. ָזִקיף ְידֹוי ִרִּבי ִשְמעֹון וְמַצֵּלי ְצלֹוָתא ַוֲהָוה 

ִרִּבי ִאָדָרא ִיְזַדְמנון ָהָכא. ָנְפקו ֺכְּלהו ְוִאְשְתֲארו ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריה ְוִרִּבי ַאָּבא ְוִרִּבי ְיהוָדה וְ 
ה ִרִּבי ִשְמעֹון ַכָמה ֵיאֹות חוָלָקְך ַכָמה יֹוֵסי ְוִרִּבי ִחָטיא. ַאְדָהִכי ָעאל ִרִּבי ִיְצָחק. ָאַמר ֵלי

 .ֵחידו ָבֵעי ְלִאתֹוְסָפא ָלְך ְּבָהאי יֹוָמא. ָיִתיב ִרִּבי ַאָּבא ָּבַתר ִכְתפֹוי ְוִרִּבי ֶאְלָעָזר ָקֵמיה
 

ל ְּבָלא ִכסוָפא ָאַמר ִרִּבי ִשְמעֹון ָהא ַהְשָתא ַשְעָתא ִדְרעוָתא הוא. ַוֲאָנא ָבֵעיָנא ְלֵמיָע 
ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוָהא ִמִּלין ַקִדיִשין ְדָלא ָגְלָיאן ַעד ַהְשָתא, ָּבֵעיָנא ְלַגָּלָאה ַקֵמי ְשִכיְנָתא, 

הו ְדָלא ֵייְמרון ְדָהא ִּבְגִריעוָתא ִאְסָתַלְקָנא ֵמָעְלָמא. ְוַעד ְכַען ְטִמיִרן ֲהוֹו ְּבִלָּבִאי, ְלֵמיַעל ְּב 
יא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוַכְך ַאְסַדְרָנא ְלכו, ִרִּבי ַאָּבא ִיְכתֹוב, ְוִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבִרי ִיְלֵעי, וְשַאר ַחְבַרטָ 

קום  ְיַרֲחשון ְּבִלַּבְייהו. ָקם ִרִּבי ַאָּבא ִמָּבַתר ַכְתפֹוי. ְוָיִתיב ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריה ַקֵמיה, ָאַמר ֵליה
 .ְּבִרי, ְדָהא ַאֲחָרא ְיִתיב ְּבַההוא ֲאָתר, ָקם ִרִּבי ֶאְלָעָזר

 
ֹלא ַהֵמִתים ְיַהְללו ָיה ְוֹלא ָכל יֹוְרֵדי דוָמה. ֹלא  ִאְתֲעָחף ִרִּבי ִשְמעֹון, ְוָיִתיב. ָפַתח ְוָאַמר
ְדִאְקרון ֵמִתים, ְדָהא קוְדָשא ְּבִריְך הוא ַחי ִאְקֵרי, ַהֵמִתים ְיַהְללו ָיה, ָהִכי הוא ַוַדאי, ִאיּנון 

ְוהוא ָשאֵרי ֵּבין ִאיּנון ְדִאְקרון ַחִטים, ְוָלא ִעם ִאיּנון ְדִאְקרון ֵמִתים. ְוסֹוֵפיה ִדְקָרא ְכִתיב, 
ָּנם ִיְשַתֲארון. ָשאֵני ִאיּנון ְדִאְקרון ְוֹלא ָכל יֹוְרֵדי דוָמה, ְוָכל ִאיּנון ְדַנְחִתין ְלדוָמה, ַּבֵגיִה 

ָדא  ָאַמר ִרִּבי ִשְמעֹון, ַכָמה ַשְנָיא ַשֲעָתא .ַחִטים, ְדָהא קוְדָשא ְּבִריְך הוא ָּבֵעי ִּביָקֵריהֹון
 א קוְדָשא ְּבִריְך הוא ֵהיִכיֵמִאָדָרא. ִדְבִאָדָרא ִאְזְדַמן קוְדָשא ְּבִריְך הוא וְרִתיכֹוי. ְוַהְשָתא, ָה 

י ְוָאֵתי ִעם ִאיּנון ַצִדיַקָטיא ִדְבִגְנָתא ְדֵעֶדן, ַמה ְדָלא ִאְעָרעו ְּבִאָדָרא. ְוקוְדָשא ְּבִריְך הוא ָּבֵע  ,
ָוה ְמַקֵטר וַמְפַלח ִּביָקֵריהֹון ְדַצִדיַקָטיא ַיִתיר ִמיָקָרא ִדיֵליה, ְכָמה ִדְכִתיב ִּביָרְבָעם, ְדֲה 

ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוקוְדָשא ְּבִריְך הוא אֹוִריְך ֵליה. ְוֵכיָון ְדאֹוִשיט ְיֵדיה ָלֳקְבֵלי ְדִעדֹו ְנִביָאה, 
ל ַוִתיַבש ָידֹו ְוגֹו'. ְוַעל ְדָפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ָלא ְכִתיב, ֶאָּלא ַע   ,ִאְתְייַּבש ְיֵדיה, ִדְכִתיב

ְדאֹוִשיט ְיֵדיה ְלִעדֹו ְנִביָאה. ְוַהְשָתא קוְדָשא ְּבִריְך הוא ָּבֵעי ִּביָקָרא ִדיָלן, ְוֺכְּלהו ָאָתאן 
 .ִעֵמיה

 
 

ָאַמר, ָהא ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָהָכא, ְוַסֲחָרֵניה ע' ַצִדיֵקי ְגִליָפן ְּבִעיְטִרין, ְמַנֲהִרין ָכל ַחד ְוַחד 
ָרא ְדִזיָוא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ְוהוא ָאֵתי ְלִמְשַמע ְּבֶחְדָווָתא, ִאֵּלין ִמִזיֲה 

. ַעד ְדֲהָוה ָיִתיב, ָאַמר, ָהא ִרִּבי ִפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ָהָכא, ַאְתִקינו דוְכֵתיה, ִמִּלין ַדֲאָנא ֵאיָמא
ַדֲהוֹו ַתָמן, ְוָקמו ְוָיְתבו ְּבִשיפוֵלי ֵּביָתא. ְוִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוִרִּבי ַאָּבא, ִאְשָתֲארו  ִאְזַדֲעָזעו ַחְבַרָייא

ְדַרִּבי ִשְמעֹון. ָאַמר ִרִּבי ִשְמעֹון, ְּבִאָדָרא ִאְשֵתַכְחָנא ְדָכל ַחְבַרָייא ֲהוֹו ( נ''א עמיה )ַקֵמיה
ַהְשָתא ֵאיָמא ֲאָנא ִּבְלחֹוָדאי, ְוֺכְּלהו ַצְייִתין ְלִמּלוִלי, ִעָּלִאין ְוַתָתִאין.  ַאְמֵרי, ַוֲאָנא ִעְמהֹון.

 .ַזָכָאה חוָלִקי יֹוָמא ֵדין
 

ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְתשוָקתֹו. ָכל יֹוִמין ְדִאְתְקַחְרָנא  (שיר השירים ז), ָפַתח ִרִּבי ִשְמעֹון ְוָאַמר
ָעְלָמא, ְּבַחד ְקִטיָרא ִאְתְקַחְרָנא ֵּביה ְּבקוְדָשא ְּבִריְך הוא, וְבִגין ָכְך ַהְשָתא ְוָעַלי ְּבַהאי 

ְתשוָקתֹו. ְדהוא ְוָכל ִסיָעָתא ַקִדיָשא ִדיֵליה, ָאתו ְלִמְשַמע ְּבֶחְדָוה, ִמִּלין ְסִתיִמין, וְשָבָחא 
ָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ָפִריש ְוִאְתְפַרש ִמֹכָּלא, ְוָלא ָפִריש, ְדָהא ֹכָּלא ֵּביה ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתי

ַעִתיָקא ְדָכל ַעִתיִקין, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, . ִמְתְדַבק, ְוהוא ִמְתְדַבק ְּבֹכָּלא הוא ֹכָּלא
ַכד . ְלַקְטיָמא ֹכָּלא. ְוָלא ִאְתְתַקן, ְּבִגין ְדָלא ְשִכיַח ִאְתְתַקן ְוָלא ִאְתְתַקן. ִאְתְתַקן, ְּבִגין 

ִאְתְתַקן, ַאִפיק ט' ְנהֹוִרין, ְדַלֲהִטין ִמֵּניה, ִמִתקונֹוי. ְוִאיּנון ְנהֹוִרין ִמֵּניה, ִמְתַנֲהִרין 
ִמֵּניה ְנהֹוִרין ( דמתפשטין) ִאְתַפְשִטיןוִמְתַלֲהִטין, ְוָאְזִלין וִמְתַפְשִטין ְלָכל ִעיָבר. ְכבוִציָנא ְד 

ְלָכל ִעיָבר. ְוִאיּנון ְנהֹוִרין ְדִמְתַפְשִטין, ַכד ִיְקְרבון ְלִמְנַדע לֹון, ָלא ְשִכיַח ֶאָּלא ּבוִציָנא 
ְסִתיִמין. ְוָלא ְשִכיַח  ּבוִציָנא ִעָּלָאה, ְסִתיָמא ְדָכל (הוא), ִּבְלחֹודֹוי. ַכְך הוא ַעִתיָקא ַקִדיָשא

ְך ֹכָּלא ַּבר ִאיּנון ְנהֹוִרין ְדִמְתָפְשָטן, ְדִמְתַגְּלָיין, וְטִמיָרן. ְוִאיּנון ִאְקרון ְשָמא ַקִדיָשא. וְבִגין כָ 
, ְוַעִתיָקא ַקִדיָשא ִאְתְגֵלי וַמה ְדַאְמֵרי ַחְבָרָנא ְּבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי, ְדִאיּנון ַדְרִגין ְדִאְתְּבִריאו. ַחד

ְּבהו, ְּבָכל ַחד ְוַחד. ִמשום ְדִאיּנון ִתקוִנין ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא. ָלאו ַהְשָתא ִעיָדָנא ְלָהֵני ִמִּלין 
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א ַאְסִתים ְּבִלָּבִאי ְדָהא ֲאֵמיָנא לֹון ְּבִאָדָרא ַקִדיָשא. ַוֲחֵמיָנא ַמה ְדָלא ְיַדְעָנא ָהִכי, ְוַעד ַהְשָת 
ִמָּלה. ְוַהְשָתא ֲאָנא ִּבְלחֹוָדאי ַאְסִהיְדָנא ַקֵמי ַמְלָכא ַקִדיָשא, ְוָכל ָהֵני ַזָכֵאי ְקשֹוט ְדָאתו 

 .ְלִמְשַמע ִמִּלין ִאֵּלין
 

קוְלְטָרא ְדִקְטפֹוי, ִאְתְפָשט ְוִאְתְנִהיר, גוְלַגְלָתא ְדֵריָשא ִחָווָרא, ָלאו ֵּביה ִשירוָתא ְוִסטוָמא. 
וִמֵּניה ַיְרתון ַצִדיַקָטיא ד' ְמָאה ָעְלִמין ְדִכסוִפין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ֵמַהאי קוְלְטָרא ְדִקְטָפא, 

ַלֲאָתר ְדִאְתְקֵרי ָשַמִים, ְדִהיא גוְלַגְלָתא ִחָווָרא, ָנִטיף ַטָּלא ָכל יֹוָמא, ְלַההוא ְזֵעיר ַאְנִפין, 
ְוִיֶתן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמַחל  (בראשית כז), וֵביה ְזִמיִנין ֵמיַתָטיא ַלֲאַחָטיא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ִדְכִתיב

פוִחין, ַהָשַמִים. ְוִאְתַמְּלָייא ֵריֵשיה, וֵמַההוא ְזֵעיר ַאִפין, ָנִטיף ַלֲחַקל ַתפוִחין. ְוָכל ֲחַקל ַת 
ַהאי ַעִתיָקא ַקִדיָשא ָטִמיר ְוָגִניז. ְוָחְכְמָתא ִעָּלָאה ְסִתיָמָאה, ְּבַההוא . ְנִהיִרין ֵמַההוא ַטָּלא

גוְלַגְלָתא ִמְשְתַכח, ַוַדאי ְּבַהאי ַעִתיָקא, ָלא ִאְתַגְלָייא ֶאָּלא ֵריָשא ִּבְלחֹודֹוי, ְּבִגין ְדִאיהו 
ָכל ֵריָשא. ָחְכְמָתא ִעָּלָאה, ְדִאיִהי ֵריָשא, ֵּביה ָסִתים, ְוִאְקֵרי מֹוָחא ִעָּלָאה. מֹוָחא ֵריָשא לְ 

 . ְסִתיָמא. מֹוָחא ְדָשִכיְך ְוָשִקיט. ְוֵלית ְדֵיַדע ֵליה, ַּבר ִאיהו
 

ָדא. ֵריָשא ֲחָדא, ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה, ְתַלת ֵריִשין ִאְתַגְּלָפן, ָדא, ְלגֹו ִמן ָדא. ְוָדא, ְלֵעיָּלא ִמן 
ֵריֵשיה, ִדְשַאר  (רישי) ְדִאְתַכְסָייא, ְוָלאו ִמְתַפְתָחא. ְוָחְכְמָתא ָדא ְסִתיָמָאה, ֵריָשא ְלָכל

ֵריָשא ,  ֵריָשא ִעָּלָאה, ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ֵריָשא ְדָכל ֵריָשא.  ָחְכמֹות
ְּבָחְכְמָתא,  (לא) ְדָלאו ֵריָשא. ְוֹלא ָיַדע, ְוָלא ִאְתְיַדע, ַמה ַדֲהֵוי ְּבֵריָשא ָדא, ְדָלא ִאְתְדַבק

ְוַהַחטֹות  (יחזקאל א). ְּבַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך (במדבר כד), ְוָלא ְּבסוְכְלָתנו. ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי
ַכְך ַעִתיָקא ַקִדיָשא ִאְקֵרי ַאִין. ְדֵביה ַתְלָייא ַאִין. ְוָכל ִאיּנון ַׂשְעֵרי, ְוָכל וְבִגין . ָרצֹוא ָושֹוב

ְּבִשקוָלא. ְוָלא  (ס''א יתבין), ְוֺכְּלהו ְשִעיִעין (תליין). ִאיּנון ִניִמין, ִממֹוָחא ְסִתיָמָאה ָנְפִקין
ַהאי ַעִתיָקא ַקִדיָשא ְּבַחד ֲהֵוי. ֹכָּלא ְּבֵחידו, ְוָלא ַשְנָיא ֹכָּלא הוא, ְּבִגין ְד  .ִאְתֲחֵזי ְקָדָלא

ֵמַרֲחֵמי ְלָעְלִמין. ִּבְתַלת ֲעַׂשר ְמִכיָלן ְדַרֲחִמין ִאְשְתַכח. ְּבִגין ְדַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ְדֵביה, 
ַחד  .ַעל ֹכָּלא (לון) ָקא, ָכִליל לֹון, ְוָשִליטִמְתְפַרש ְתַלת ִזְמִנין ְלַאְרַּבע ַאְרַּבע. ְוהוא ַעִתי

ָאְרָחא ְדָנִהיר ְּבַפְלגוָתא ְדַׂשְעֵרי ְדַנְפֵקי ִממֹוָחא, הוא ָאְרָחא ִדְנִהיִרין ֵּביה ַצִדיַקָטיא ְלָעְלָמא 
ָאז  (ישעיה נח), ָדא ְכִתיבְואַֹרח ַצִדיִקים ְכאֹור נֹוַגה ְוגֹו'. ְוַעל  (משלי ד) ְדָאֵתי, ִדְכִתיב

ַהאי ַעִתיָקא  .ִתְתַעַּנג ַעל ְיָי'. וֵמַהאי ָאְרָחא ִמְתַנֲהִרין ָכל ְשַאר ָאְרִחין, ְדַתְלָיין ִּבְזֵעיר ַאְנִפין
ֲהִרין. ְוָכל ָסָבא ְדָסִבין, ִכְתָרא ִעָּלָאה, ְלֵעיָּלא. ְדִמְתַעְחִרין ֵּביה ָכל ִעְטִרין, ְוִכְתִרין, ִמְתנַ 

ְוהוא, הוא ּבוִציָנא ִעָּלָאה, ְטִמיָרא ְדָלא  .(ומתנהרן) ְשַאר ּבֹוִציִנין ִמֵּניה ִמְתַלֲהִטין
ַהאי ַעִתיָקא ִאְשְתַכח ִּבְתַלת ֵריִשין,  )וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין ומתנהרין). ִאְתְיַדע

ֵריָשא ִעָּלָאה, ְלֵעיָּלא ְלֵעיָּלא. וְבִגין ְדַעִתיָקא  (והואנ''א ) וְכִליָלן ְּבַחד ֵריָשא. ְוַההוא
ַקִדיָשא ִאְתְרִשים ִּבְתַלת, אוף ָהִכי ָכל ְשַאר ּבוִציִנין ְדַנֲהִרין ִמֵּניה, ְכִליָלן ִּבְתַלת. עֹוד, 

ְתָרא ִעָּלָאה ְדָכל ִעָּלִאין, ֵריָשא ְדָכל ַעִתיָקא ִאְתְרִשים ִּבְתֵרין. ְכָלָלא ְדַעִתיָקא ִּבְתֵרין. הוא כִ 
ֵריֵשי. ְוַההוא ַדֲהֵוי ְלֵעיָּלא ִמן ָדא, ְדָלא ִאְתְיַדע. ַכְך ָכל ְשַאר ּבוִציִנין, ְסִתיִמין ִּבְתֵרין. עֹוד 

ְך ָכל ְשַאר ּבוִציִנין, ַעִתיָקא ַקִדיָשא ִאְתְרִשים ְוַאְסִתים ְּבַחד, ְוהוא ַחד, ְוֹכָּלא הוא ַחד. כַ 
 .ִמְתַקְדִשין, ִמְתַקְשִרין, וִמְתַהְדִרין ְּבַחד, ְוִאיּנון ַחד

 
ִמְצָחא ְדִאְתְגֵלי ְּבַעִתיָקא ַקִדיָשא, ָרצֹון ִאְקֵרי, ְדָהא ֵריָשא ִעָּלָאה ָדא ָסִתים ְלֵעיָּלא, ְדָלא 

נ''א ) ְּבִסיָמא, ָיָאה, ְדִאְתְכִליל ְּבִמְצָחא. וְבִגין ְדִאיהוִאְתְיַדע ָפִשיט ַחד טוְרָנא 
 ,(ס''א אתגליף בפסיטא) ַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין, ִאְתְתַקן ְּבִמְצָחא, ְוִאְתַגְלָייא ְּבבוִסיָטא (דההוא

ְדַרֲעִוין ִאְשְתַכח ְּבֺכְּלהו ָעְלִמין, ְוָכל ְוַכד ָרצֹון ָדא ִאְתַגְלָייא, ַרֲעָוא  .ַהאי ִמְצָחא ִאְקֵרי ָרצֹון
ְצלֹוִתין ִדְלַתָתא ִמְתַקְּבִלין, וִמְתַנֲהִרין ַאְנפֹוי ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ְוֹכָּלא ְּבַרֲחֵמי ִאְשְתַכח, ְוָכל 

ְנָחה, ְדהוא ִעיָדן ְדָכל ִדיִנין ְּבַשְּבָתא ְּבַשֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמ  .ִדיִנין ִאְתַטְמָרן ְוִאְתַכְפָיין
ן ִמְתָעִרין, ִאְתַגְלָייא ַהאי ִמְצָחא, ְוִאְתַכְפָיין ָכל ִדיִנין, ְוִאְשְתָכחו ַרֲחִמין ְּבֺכְּלהו ָעְלִמין. וְבִגי

ס''א ) א ְדֵגיִהָּנם ִאְשְתַקעָכְך ִאְשְתַכח ַשָּבת ְּבָלא ִדיָנא, ָלא ְלֵעיָּלא ְוָלא ְלַתָתא. ַוֲאִפיּלו ֶאָש 
וָבֵעי ַּבר ָנש  .ְּבַאְתֵריה, ְוַנְייִחין ַחָטיַבָטא. ְוַעל ָדא ִאתֹוַסף ִנְשְמָתא ְדֵחדו ְּבַשְּבָתא (אשתכך

, ֵּביה ְלֶמְחֵדי ִּבְתַלת ְסעוָדֵתי ְדַשְּבָתא, ְדָהא ָכל ְמֵהיְמנוָתא, ְוָכל ְכָלָלא ִדְמֵהיְמנוָתא
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 .ִאְשְתַכח, וָבֵעי ַּבר ָנש ְלַסְדָרא ָפתֹוָרא, וְלֵמיַכל ְתַלת ְסעוָדֵתי ִדְמֵהיְמנוָתא, וְלֵמחֵדי ְּבהו
ָאַמר ִרִּבי ִשְמעֹון, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְלָכל ִאֵּלין ְדָהָכא, ְדָהא ִמן יֹוָמאי ָלא ָּבִטיְלָנא ִאֵּלין ג' 

ִגיֵניהֹון ָלא ִאְצְטִריְכָנא ְלַתֲעִניָתא ְּבַשְּבָתא. ַוֲאִפיּלו ְּביֹוֵמי ַאֲחִריֵני ָלא ְסעוָדֵתי, וְב 
ִאְצְטִריְכָנא, ָכל ֶשֵכן ְּבַשְּבָתא. ְדַמאן ְדָזֵכי ְּבהו, ָזֵכי ִלְמֵהיְמנוָתא ְשֵליָמָתא. ַחד, ְסעוָדָתא 

ָכא ַקִדיָשא. ְוַחד, ְסעוָדָתא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדַמְטרֹוִניָתא. ְוַחד, ְסעוָדָתא ְדַמלְ 
ְדָכל ְסִתיִמין. וְבַההוא ָעְלָמא ִיְזֵכי ְּבהו ְלִאֵּלין. ַהאי ָרצֹון ַכד ִאְתַגְלָייא, ָכל ִדיִנין ִאְתַכְפָיין 

ן ְּבִתקוָנא ַחד, ְכָלָלא ְדָכל ִתקוִנין. ְוִהיא ִתקוָנא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ִאְתְתַק  .ִמשוְלְשֵליהֹון
ָחְכָמה ִעָּלָאה, ְסִתיָמָאה. ְכָלָלא ְדָכל ְשָאר, ְוַהאי ִאְקֵרי ֵעֶדן ִעָּלָאה ְסִתיָמא. ְוהוא מֹוָחא 

ַאֲחָרא. וֵמַהאי ֵעֶדן  ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא. ְוַהאי מֹוָחא ִאְתְפַשט ְלָכל ִעיָבר, ִמֵּניה ִאְתְפַשט ֵעֶדן
ס''א ) ֵריָשא ְסִתיָמא ִדְבֵריָשא ְדַעִתיָקא ְדָלא ִאְתְיַדע, ַכד ָפִשיט ַחד טוְרָנא  ְוַההוא .ִאְתְגַלף

ְוִאְתְגַלף, ְוִאְתְנִהיר  ,(נ''א מצחא) ְדֲהָוה ִמְתַתָקן ְלִאְתַנֲהָרא, ָּבַטש ְּבַהאי מֹוָחא ,(גוונא
ְּבַכָמה ְנִהיִרין, ְוַאִפיק ְוַאְרִשים ְכבֹוִסיָטא ָדא, ְּבַהאי ִמְצָחא. ְוִאְתְרִשים ֵּביה ַחד ְנהֹוָרא, 
ְדִאְקֵרי ָרצֹון. ְוַהאי ָרצֹון ִאְתְפַשט ְלַתָתא ְּבִדיְקָנא, ַעד ַההוא ֲאָתר ְדִמְתַיְשָבא ְּבִדיְקָנא, 

ָדא ִאיהו נֹוֵצר ֶחֶסד. וְבַהאי ָרצֹון ַכד ִאְתַגְלָייא, ִמְסַתְכִלין ָמאֵרי ְדִדיָנא ְוִאְקֵרי ֶחֶסד ִעָּלָאה. וְ 
 .וִמְתַכְפָיין

 
ֵעינֹוי ְדֵריָשא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְתֵרין ְּבַחד ְשִקיָלן. ְדַאְשְגִחין ָתִדיָרא, ְוָלא ָנִאים. 

ְוֹלא ִייָשן שֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל, ִיְׂשָרֵאל ַקִדיָשא, ְּבִגין ַכְך ָלא ִאית  ֹלא ָינום (תהלים קכא), ִדְכִתיב
נ''א ) ַההוא מֹוָחא ִאְתְגִליף ְוָנִהר ִּבְתַלת ִחָווִרין ְדֵעיָלא. ֵליה ְגִביִנין ַעל ֵעיָנא, ְוָלא ְכסוָתא

רֹוֲחצֹות  (שיר השירים ה), ַאְנִפין, ִדְכִתיב ְּבִחָווָרא ֲחָדא ִמְסַתְחָיין ַעְיִנין ִדְזֵעיר ,(דעינא
. ִחָווָרא ַקְדָמָאה. וְשַאר ִחָווִרין ִאְסַתְחָיין ְוַנֲהִרין ִלְשַאר ּבֹוִציִנין (נ''א בההוא) ֶּבָחָלב. ְדהוא

וְבִגין ְדַהאי מֹוָחא ָלִהיט  מֹוָחא ִאְקֵרי ְנִביָעא ְדִבְרָכָתא, ְנִביָעא ְדָכל ִּבְרָכאן ִמֵּניה ִאְשְתָכחו.
טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרְך, ְדָהא  (משלי כב), ְּבג' ִחָווִרין ְדֵעיָנא, ְּבֵעיָנא ָתָלא ֵּביה ִּבְרָכָתא, ִדְכִתיב

תנהרן ס''א א( )עלמין), ְּבמֹוָחא ַתְלָיין ִחָוורו ְדֵעיָנא. ַהאי ֵעיָנא ַכד ַאְשַגח ִּבְזֵעיר ַאְנִפין
ַאְנַהָרן ֺכְּלהו ְּבֵחדו. ֵעיָנא ָדא, הוא ֹכָּלא ְיִמיָנא, ֵלית ֵּביה ְׂשָמאָלא.  (אנפין כלהו בחדו

ִּבְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אֹוִליְפָנא, ְדָהא י' . ַעְייִנין ְדַתָתא, ְיִמיָנא וְׂשָמאָלא, ְתֵרי, ִּבְתֵרי ַגְווִנין
ה' ִעָּלָאה, ה' ַתָתָאה. ו' ִעָּלָאה, ו' ַתָתָאה. ָכל ִאֵּלין ִעָּלִאין, ְּבַעִתיָקא ַתְלָיין.  ִעָּלָאה, י' ַתָתָאה.

 ַתָתִאין, ִּבְזֵעיר ַאְנִפין ִאיּנון. ָלאו ַתְלָיין, ֶאָּלא ִאיּנון ַמָמש. וְבַעִתיָקא ַקִדיָשא ַתְלָיין. ְדָהא
ְסָייא ִמֹכָּלא, ְוָלא ִאְשְתַכח. ֲאָבל ִאֵּלין ַאְתָוון ְדַתְלָיין ְּבַעִתיָקא. ְּבִגין ְשָמא ְדַעִתיָקא ִאְתכַ 

וְבִגין ַכְך, ְשָמא ַקִדיָשא ָסִתים  .ְדִיְתַקְטימון ִאיּנון ִדְלַתָתא. ְדִאי ָלאו ָהִכי ָלא ִיְתַקְטימון
אתגלייא בגיניה ) ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדֹכָּלא. ְוַההואְוַגְלָייא. ַההוא ְדָסִתים ָלֳקְבֵליה ְד 

ִּבְזֵעיר ַאִפין. וְבִגין ַכְך, ָכל ( דתלייא( )ס''א דאתגלי בגיניה דההוא דאתגלייא( )דתלייא
תליין, אמאי בעתיקא קדישא.  )ִּבְרָכאן ַּבְעָיין ָסִתים ְוַגְלָייא. ִאֵּלין ַאְתָוון ְסִתיָמן ְדַתְלָיין

תליין )תליא( י' לקיימא י' דלתתא )ס''א ודאי בגולגלתא במצחא בעיינין תליא י' )ס''א 
 (אמאי( אמא תליא לקיימא לי' דלתתא

 
חֹוָטָמא, ְּבַהאי חֹוָטָמא, ְּבנוְקָּבא ְדַפְרַדְשָקא ְדֵביה, ָנִשיב רוָחא ְדַחֵטי ִלְזֵעיר ַאִפין. וְבַהאי 

ְּבנוְקָּבא ְדַפְרַדְשָקא, ַתְלָייא ה', ְלַקְטיָמא ה' ַאֲחָרא ִדְלַתָתא. ְוָדא רוָחא ָנִפיק חֹוָטָמא, 
ִממֹוָחא ְסִתיָמָאה, ְוִאְקֵרי רוָחא ְדַחֵטי. וְבַהאי רוָחא, ְזִמיִנין ְלִמְנַדע ָחְכְמָתא, ְּבִזְמָנא 

ְוָנָחה ָעָליו רוַח ְיָי' רוַח ָחְכָמה וִביָנה ְוגֹו'. ַהאי  (ישעיה יא), ְדַמְלָכא ְמִשיָחא. ִדְכִתיב
כמה ) חֹוָטָמא, ַחִטין ִמָכל ִסְטִרין, ֵחדו ְשֵליָמא. ַנַחת רוַח. ַאְסָווָתא. ְּבחֹוָטָמא ִדְזֵעיר ַאְנִפין

וְתִהָּלִתי  (ישעיה מח) ָעָלה ָעָשן ְּבַאפֹו ְוגֹו'. ְוָהָכא ְכִתיב (שמואל ב כב), ְכִתיב (דאוקימנא
וְבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא, ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא, אֹוִקים, ה' ְּבפוָמא, ְוָהָכא ָלא ִמְתַקְטיָמא  .ֶאחָטם ָלְך

ַאף ַעל ַגב ִדְבַחד ַסְּלָקא, ֶאָּלא ְּבֵה' ִדיָנא ַתְלָיא,  ,(ס''א אצטריכנא )ָהִכי, ְוָלא ִאְצָטְרָפא
ְּבחֹוָטָמא ַתְלָיא, ִדְכִתיב ָעָלה ָעָשן ְּבַאפֹו. ְוִאי ֵתיָמא, ָהא ְכִתיב ְוֵאש ִמִפיו תֹאֵכל. ְוִדיָנא 

ָכל ִתקוִנין ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְּבמֹוָחא ָשִקיט ְוָסִתים  .ִעָקָרא ְדרוְגָזא ְּבחֹוָטָמא ַתְלָיא
ֺכָּלם ( תהלים קד), ְזֵעיר ַאְנִפין, ְּבָחְכָמה ַתָתָאה ִמְתַתְקָנן. ִדְכִתיבִמְתַתְקָנן. ְוָכל ִתקוִנין ִד 
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ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת, ְוה' ְכָלָלא ְדֹכָּלא ַוַדאי. ַמה ֵּבין ה' ְלה'. ה' ְדָהָכא, ִדיָנא ִאְתַער ִמָּנה. וְדָהָכא 
 .ַרֲחֵמי גֹו ַרֲחֵמי

 
ַקִדיָשא, ַתְלָיא ָכל ְיִקירו ְדֹכָּלא. ַמָזָלא ְדֹכָּלא ִאְקֵרי. ֵמַהאי ִדיְקָנא, ַמָזָלא ְּבִדיְקָנא ְדַעִתיָקא 

ְדָכל ַיִקיִרין, ַמָזֵלי ִעָּלֵאי ְוַתָתֵאי. ֺכְּלהו  (ממזלא יקירא( )נ''א מהאי מזלא יקירא) ַיִקירוָתא
ָלא ַתְלָייא ַחֵטי ְדֹכָּלא, ְמזֹוֵני ְדכָֹּלא. ְּבַהאי ַמָזָלא ַתְלָיין ַמְשִגיִחין ְלַההוא ַמָזָלא. ְּבַהאי ַמזָ 

ִלין ְשַמָיא ְוַאְרָעא. ִגְשִמין ְדַרֲעָוא. ְּבַהאי ַמָזָלא, ַאְשָגחוָתא ְדֹכָּלא. ְּבַהאי ַמָזָלא ַתְלָיין ָכל ַחָטי
ְדִמְשָחא ִדְרבוָתא ָטָבא, ַתְלָיין ְּבִדיְקָנא ְדַמָזָלא ַיִקיָרא  ְתַלת ֲעַׂשר ְנִביִעין, ִעָּלִאין ְוַתָתִאין

ָדא. ְוֺכְּלהו ָנְפִקין ִלְזֵעיר ַאְנִפין. ָלא ֵתיָמא ֺכְּלהו, ֶאָּלא ִתְשָעה ִמַּנְייהו, ִמְשַתְכָחן ִּבְזֵעיר 
ַתְלָייא ְּבִשקוָלא ַעד ַטּבוָרא. ָכל ִקדוֵשי ִקדוִשין ַהאי ַמָזָלא,  (וכד). ַאְנִפין, ְלַאְכְפָייא ִדיִנין

ִדְקדוָשא ֵּביה ַתְלָיין. ְּבַהאי ַמָזָלא, ָפִשיט ְפִשיטוָתא ְדקוְטָרא ִעָּלָאה. ַההוא ֵריָשא ְדָכל 
ין ְוַתָתִאין. ְּבִגין ַכְך ֹכָּלא ְּבַהאי ַמָזָלא ֵריִשין, ְדָלא ִאְתְיַדע, ְוָלא ִאְשְתמֹוַדע, ְוָלא ַיְדִעין ִעָּלִא 

ְּבִדיְקָנא ָדא, ג' ֵריִשין ַדֲאֵמיָנא, ִמְתַפְשָטן. ְוֺכְּלהו ִמְתַחְּבָרן ְּבַהאי ַמָזָלא, וִמְשַתְכִחין  .ַתְלָייא
ְלָייא. ָכל ִאֵּלין ַאְתָוון ְדַתְלָיין ְּבַהאי ֵּביה. וְבִגין ַכְך, ָכל ְיִקירו ְדַיִקירוָתא, ְּבַהאי ַמָזָלא ַת 

ַעִתיָקא, כוְלהו ַתְלָיין ְּבַהאי ִדיְקָנא, וִמְתַחְּבָרן ְּבַהאי ַמָזָלא, ְוַתְלָיין ֵּביה, ְלַקְטיָמא ַאְתָוון 
ִאֵּלין ַאֲחָרִנין. וְבִגין ַכְך ָאַמר ַאֲחָרִנין. ְדִאְלָמֵלי ָלא ְסִליק ִאֵּלין ַאְתָוון ְּבַעִתיָקא, ָלא ַקְייִמין 

וָפִסיק ַטֲעָמא ְּבַגַווְייהו. ְדָהא ְּבַמָזָלא ַתְלָייא  ,(זימני) מֶֹשה ַכד ִאְצְטִריְך, ְיָי' ְיָי', ְתֵרי ִזיְמָנא
ָכָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָזֵכי ֹכָּלא. ֵמַהאי ַמָזָלא, ִמְתַכְסֵפי ִעָּלֵאי ְוַתָתֵאי, וִמְתַכְפָיין ַקֵמיה. זַ 

 .ְלַהאי
ַהאי ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ָלא ַאְדַכר, ְוָלא ִאְשְתַכח. וְבִגין ְדִאיהו ֵריָשא 

ָטִמיר  ְוַהאי .ִעָּלָאה ְלָכל ִעָּלִאין, ָלא ִאְדַכר, ַּבר ֵריָשא ֲחָדא, ְּבָלא גוָפא, ְלַקְטיָמא ֹכָּלא
ְוָסִתים ְוָגִניז ִמֹכָּלא, ִתקונֹוי ִאְתָתְקָנן, ְּבַההוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה ְדֹכָּלא, ְדִאְתְפַשט ְוִאְתָתַקן 
ֹכָּלא ְוָנִפיק ֶחֶסד ִעָּלָאה, ְוֶחֶסד ִעָּלָאה ִאְתָפַשט ְוִאָתַקן ְוִאְתְכִליל ֹכָּלא ְּבמֹוָחא ְסִתיָמָאה 

א. ַכד ִאְתְתַקן ִחָווָרא ָדא ִּבְנִהירו ָדא, ָּבַטש ַמאן ְדָבַטש, ְּבַהאי מֹוָחא ְוִאְתְנִהיר, ְוַתְלָייא ָד 
ִמַמָזָלא ַיִקיָרא מֹוָחא ַאֲחָרא, ְדִאְתְפַשט ְוָנִהיר ִלְתָּלִתין וְתֵרין ְשִביִלין. ַכד ִאְתְנִהיר ָנִהיר 

. ִאְתְנִהירו ג' ֵריִשין ִעָּלִאין, ְתֵרין ֵריִשין, ְוַחד ְדָכִליל לֹון. וְבַמָזָלא ַתְלָיין, ִמַמָזָלא ַיִקיָרא
ִמָכאן ָשאֵרי ְלִאְתַגְלָייא ָיִקירו ְדִדיְקָנא, ְדִאיהו ַמָזָלא ְסִתיָמָאה. ְוִאיּנון . ְוִאְתְכִליָלן ֵּביה

יָקא ַקִדיָשא ְתַלת ֵריִשין ִמְתַעְחִרין ֵּביה, ָהִכי ֹכָּלא ִּבְתַלת ֵריִשין. ְכָמה ְדַעִת  ,(ביה) ִמְתָתְקָנן
 .ְוַכד ִאְתָנֲהָרן, ַתְלָיין ֺכְּלהו ָדא ְּבָדא ִּבְתַלת ֵריִשין, ְתֵרין ִמְתֵרין ִסְטִרין, ְוַחד ְדָכִליל לֹון

 
ֲחֵזי, ְלֵעיָּלא ְלֵעיָּלא, ִאית ְדָלא ִאְתְיַדע, ְוָלא ָתא  ?ְוִאי ֵתיָמא, ַמאן ַעִתיָקא ַקִדיָשא

וְכֵדין  .(ס''א תליין) ִאְשְתמֹוַדע, ְוָלא ִאְתְרִשים, ְוהוא ָכִליל ֹכָּלא, וְתֵרין ֵריִשין ֵּביה ְכִליָלן
א ְּבחוְשָּבן ֶאָּלא ִּבְרעוָתא ָהִכי ִאְתְתַקן. ְוַההוא ָלאו ְּבִמְנָייָנא, ְוָלא ִּבְכָלָלא ְולָ  (חדא) ֹכָּלא

ֲאָתר ְדֵשירוָתא  .ָאַמְרִתי ֶאְשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹא ִבְלשֹוִני (תהלים לט), ְדִלָּבא, ַעל ָדא ִאְתַמר
ִלְתָּלִתין ִאְשְתַכח, ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְדִאְתְנִהיר ִמַמָזָלא, הוא ְנִהירו ְדָחְכְמָתא, ְדִאְתְפַשט 

וְתֵרין ִעיָבר. ְוָנְפָקא ֵמַההוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה, ִמְּנִהירו ְדֵביה. וַמה ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ָנִהיר 
ְוִאְתָעִביד ִלְתַלת  ,(הוי) ָדא ִהיא. ְוֵשירוָתא ִמָמה ְדִאְתַגְלָייא ,(ס''א בחכמתא )ְּבַקְדִמיָתא

 .ָכִליל לֹון. ְוִאֵּלין ְתַלת ִמְתַפְשָטן ִלְזֵעיר ַאְנִפין, וֵמִאֵּלין ַנֲהִרין ֹכָּלא ֵריִשין, ְוֵריָשא ֲחָדא
נ''א ) ִאְתְגִליף ַהאי ָחְכְמָתא, ְוַאִפיק ַחד ַנֲהָרא, ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְלַאְשָקָאה ִגְנָתא ְוָעִטיל

יד ַחד מֹוָחא וִמַתָמן ִאְתְמִשיְך ְוָנִגיד ְּבָכל גוָפא, ְּבֵריָשא ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ְוִאְתָעִב  (ועיילן
ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְשקֹות ֶאת  (בראשית ב), ְוַאְשֵקי ָכל ִאיּנון ְנִטיָעאן. ֲהָדא הוא ִדְכִתיב

ְזֵעיר ַאְנִפין, ְוִאְתָעִביד מֹוָחא תו ִאְתְגִליף ַהאי ָחְכְמָתא, ְוִאְתְמַשְך ְוָעִייל ְּבֵריָשא ִד  .'ַהָגן ְוגֹו
ַההוא ְנִהירו ְדִאְתַמְשָכא ִמֵּניה ִאֵּלין ְתֵרין ְמִשיָכן ִאְתְגִליפו,  .(ההוא אחרא )ַאֲחָרא

ְּבַדְעתֹו ְתהֹומֹות ִנְבָקעו. ְוָעִטיל  (משלי ג), ִמְתַחְּבָרן ְּבַחד ֵריָשא ְדָעִמיָקא ְדֵביָרא, ִדְכִתיב
ל ְּבֵריָשא ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ְוִאְתָעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא, וִמַתָמן ִאְתְמִשיְך ְוָעִטיל ְלגֹו גוָפא, וַמְלָייא כָ 

ְוִאֵּלין  .ֲחָדִרים ִיָמְלאו וְבַדַעת (משלי כד), ִאיּנון ִאָדִרין ְוַאְכַסְדִרין ְדגוָפא. ֲהָדא הוא ִדְכִתיב
ְוֹכָּלא ָדא  .(עתיקא קדישא) ַנֲהִרין, ִמְּנִהירו ְדַההוא מֹוָחא ִעָּלָאה ְסִתיָמָאה, ְדָנִהיר ְּבַמָזָלא
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ְּבָדא ַתְלָיין. ְוִאְתְקַשר ָדא ְּבָדא, ְוָדא ְּבָדא, ַעד ְדִיְשְתמֹוָדע ְדֹכָּלא ַחד, ְוֹכָּלא הוא 
ְוָלא ִאְתְפַרש ִמֵּניה ְכלום. ִאֵּלין ְתַלת ְנהֹוִרין, ְנִהִרין ִלְתַלת ַאֲחָרִנין, ְדִאְקרון ֲאָבָהן. ,  יָקאַעִת 

ְוִאֵּלין ַנֲהִרין ִלְבִנין. ְוֹכָּלא ָנִהיר ֵמֲאָתר ַחד. ַכד ִאְתַגְלָייא ַהאי ַעִתיָקא, ַרֲעָווא ְדַרֲעָוון, ֹכָּלא 
ַהאי ָחְכְמָתא ִאְקֵרי ֵעֶדן, ְוַהאי ֵעֶדן ִאְתְמַשְך ֵמֵעֶדן . א ִאְשְתַכח ְּבֵחדו ְשֵליָמָתאָנִהיר ְוֹכּלָ 

ִעָּלָאה, ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין. וֵמַהאי ֵעֶדן, ִאְקֵרי ֵשירוָתא. ִדְבַעִתיָקא ָלא ִאְקֵרי, ְוָלא ֲהֵוי 
ֲהֵוי ֵּביה ֵשירוָתא ְוִסטוָמא, ָלא ִאְקֵרי ַאָתה. ְּבִגין ְדִאְתַכְסָייא ֵשירוָתא ְוִסטוָמא. וְבִגין ְדָלא 

ְוָלא ִאְתַגְלָייא. ְוִאְקֵרי הוא. וֵמֲאָתר ְדֵשירוָתא ִאְשְתַכח ִאְקֵרי ַאָתה, ְוִאְקֵרי ָאב. 
ֵייָבא ָסָבא, ְכָלָלא ְדֹכָּלא, ְזֵעיר ַאְנִפין  ְּבַאַגְדָתא ְדֵבי ַרב .ִכי ַאָתה ָאִבינו (ישעיה סג), ִדְכִתיב

ִאְקֵרי ַאָתה. ַעִתיָקא ַקִדיָשא ְדִאְתַכְסָייא, ִאְקֵרי הוא. ְוַשִפיר. ְוַהְשָתא ָקֵריָנן ַּבֲאָתר ָדא 
ָתא, ְוִאְקֵרי ָאב. ְוהוא ָאב ְדֵשירוָתא ִאְשְתַכח, ַאָתה. ַאף ַעל ַגב ְדִאְתַכְסָייא, ִמֵּניה ֲהֵוי ֵשירו

ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִתָמֵצא. וְבִגין  (איוב כח) ַלֲאָבָהן. ְוַהאי ָאב ָנִפיק ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא, ִדְכִתיב
 .ָכְך ָלא ִאְשְתמֹוַדע

 
ְוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה, ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרָכה, ַדְרָכה ַמָמש. ֲאָבל  (איוב כח) ָתא ֲחֵזי, ְכִתיב

מקומה ממש. ולא דרכה. מקומה ממש. וכל שכן ). ְמקֹוָמה ַמָמש. ְוָכל ֶשֵכן ַדְרָכה
ַהאי ָחְכָמה ֵשירוָתא . ְוָכל ֶשֵכן ַההוא ָחְכָמה ִדְסִתיָמא ֵּביה ְּבַעִתיָקא ַקִדיָשא (.דרכה

ְואֹוַרְייָתא ְּבהו  (שבילין ולא ארחין). ְתָלִתין וְתֵרין ְשִביִליןְדֹכָּלא, ִמֵּניה ִמְתַפְשָטן 
ִאְתְכִליַלת ְּבֶעְׂשִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ְוֶעֶׂשר ֲאִמיָרן. ַהאי ָחְכָמה ָאב ַלֲאָבָהן. וְבַהאי ָחְכָמה, 

ה ַתָתָאה. ַכד ִאְתְפָשט ָחְכָמה, ֵשירוָתא ְוִסטוָמא ִאְשְתַכח. וְבִגין ָדא, ָחְכָמה ִעָּלָאה ָחְכָמ 
ס''א כד מתפשטן חכמות, אתקרי אב ). ִאְקֵרי ָאב ַלֲאָבָהן. ֹכָּלא ָלא ִאְתְכִליל ֶאָּלא ְּבַהאי

ָזַקף ִרִּבי  .ֺכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת  (תהלים קד), ִדְכִתיב (לאבהן. כלא לא אתכליל אלא בהאי
 ָאַמר, ַוַדאי ִעיָדן הוא ְלַגָּלָאה, ְוֹכָּלא ִאְצְטִריְך ְּבַשֲעָתא ָדא.  ִשְמעֹון ְידֹוי, ְוַחֵדי,

 
ָתאָנא, ְּבַשֲעָתא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין, ָּבָעא ְלַאְתְקָנא ֹכָּלא, ַאְתִקין 

ס''א ) ְונוְקָּבא ָלא ִאְתְקָיימו, ֶאָּלא ְּבִקטוָמא ַאֲחָראְכֵעין ְדַכר ְונוְקָּבא. ַּבֲאָתר ְדִאְתְכִלילו ְדַכר 
ִדְדַכר ְונוְקָּבא. ְוַהאי ָחְכָמה ְכָלָלא ְדֹכָּלא, ַכד ָנְפָקא ְוִאְתְנִהיר  (אלא בדכר( )כעין דכר

ְפַשט, ְוַאִפיק ִמיֵּניה ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא, ָלא ִאְתְנִהיר ֶאָּלא ִּבְדַכר ְונוְקָּבא. ְדַהאי ָחְכָמה ִאְת 
ִּביָנה, ְוִאְשְתַכח ְדַכר ְונוְקָּבא. הוא, ָחְכָמה ָאב. ִּביָנה ֵאם. ָחְכָמה וִביָנה, ְּבַחד ַמְתְקָלא 
ִאְתָקלו, ְדַכר ְונוְקָּבא. וְבִגיַנְייהו ֹכָּלא ִאְתְקָיים ִּבְדַכר ְונוְקָּבא, ְדִאְלָמֵלא ַהאי, ָלא 

ֵשירוָתא ָדא ָאב ְלֹכָּלא, ָאב ְלֺכְּלהו ֲאָבָהן, ִאְתַחָּברו ָדא ְּבָדא, וְנִהירו ָדא  .ְטיִמיןִמְתַק 
ַכד ִאְתַחָּברו, אֹוִלידו,  (חכמה אב. בינה אם. )משלי ב( כי אם לבינה תקרא). ְּבָדא

ָסָבא, ָהִכי ָתאֵני, ַמהו ִּביָנה. ֶאָּלא ַכד ְוִאְתַפְשַטת ְמֵהיְמנוָתא. ְּבַאַגְדָתא ְדֵבי ַרב ֵייָבא 
ִאְתַחָּבר ָדא ְּבָדא, יֹו''ד ְּבֵה''א, ִאְתַעְּבַרת, ְוַאִפיַקת ֵּבן, ְואֹוִליַדת. וְבִגין ָכְך, ִּביָנה ִאְקֵרי, ֵּבן 

ְּבַגַווְייהו. ְכָלָלא ְדֹכָּלא.  ָי''ה, ְשֵלימוָתא ְדֹכָּלא. ִאְשְתָכחו ַתְרַווְייהו ְדִמְתַחְּבָרן, וֵבן
נ''א בן י''ה, תרווייהו דמתחברן, ובן בגווייהו. בתקונייהו ) ְּבִתקוַנְייהו ִאְשְתַכח ְשֵלימוָתא

ִמִּלין ִאֵּלין, ָלא ִאְתְייִהבו  .ְדֹכָּלא, ָאב ָוֵאם. ֵּבן וַבת (אשתכחו שלימותא דכלא כללא
יֵשי ֶעְליֹוִנין, ְדָעאלו ְוַנְפקו, ְוַיְדִעין ָאְרחֹוי ְדקוְדָשא ְּבִריְך הוא, ְדָלא ָסָטאן ְלַגָּלָאה, ַּבר ְלַקִד 

ִכי ְיָשִרים ַדְרֵכי ְיָי' ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ְוגֹו'.  (הושע יד), ְּבהו ִליִמיָנא ְוִלְׂשָמאָלא. ִדְכִתיב
ְלִמְנַדע אֹוְרחֹוי, ְוָלא ָסֵטי, ְוָלא ִיְטֵעי ְּבהו. ְדִמִּלין ִאֵּלין ְסִתיִמין ַזָכָאה חוָלֵקיה, ְדַמאן ְדָזֵכי 

ין, ִאיּנון ְוַקִדיֵשי ֶעְליֹוִנין ְנִהיִרין ְּבהו, ְכַמאן ְדָנִהיר ִמְּנִהירו ְדבוִציָנא. ָלא ִאְתְמָסרו ִמִּלין ִאּלֵ 
ָלא ָעאל ְוָנַפק, ַטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי. ְדָהא ַגְלָיא ַקֵמי ֶאָּלא ְלַמאן ְדָעאל ְוָנִפיק. ְדַמאן ְד 

ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְדִמִּלין ִאֵּלין ְנִהִרין ְּבִלָּבאי, ְּבַאְשְלמוָתא ִדְרִחימוָתא 
ַדְעָנא ְּבהו ְדָהא ָעאלו ְוַנְפקו, ְוִאְתְנִהיָרן וְדִחילו ְדקוְדָשא ְּבִריְך הוא. ְוִאֵּלין ְּבַני ְדָהָכא, יְ 

ְּבִאֵּלין ִמִּלין, ְוָלא ְּבֺכְּלהו. ְוַהְשָתא ִאְתְנִהירו ִּבְשֵלימוָתא ְכָמה ְדִאְצְטִריְך. ַזָכָאה חוָלִקי 
 .ִעְמהֹון, ְּבַההוא ָעְלָמא
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ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא. ְוָכל ַמה ַדֲאֵמיָנא ִדְזֵעיר ַאְנִפין. ֹכָּלא ָאַמר ִרִּבי ִשְמעֹון, ָכל ַמה ַדֲאֵמיָנא 
ַתְלָייא ֵּביה ִפירוָדא. ְּבִריְך הוא ְּבִריְך ְשֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי   ַחד, ֹכָּלא הוא ַחד ִמָּלה. ָלא

 .ָעְלִמין
ל ְּביֹו''ד, ְדַתְלָייא ִמַמָזָלא ַקִדיָשא. וְבִגין ָכְך, יֹו''ד ָתא ֲחֵזי, ֵשירוָתא ָדא ְדִאְקֵרי ָאב, ִאְתְכִלי

ְוַההוא ָנָהר ְדָנִגיד  .ָכִליל ַאְתָוון ַאֲחָרִנין. י' ְסִתיָמא ְדָכל ַאְתָוון ַאֲחָרן. י' ֵריָשא ְוֵסיָפא ְדכָֹּלא
ִסיק. ְוַהאי הוא ִעדוָנא ְדַצִדיַקָטא, ְלַזָכָאה ְוָנִפיק, ִאְקֵרי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְדָאֵתי ָתִדיר ְוָלא ָפ 

וְכמֹוָצא  (ישעיה נח) ְלַהאי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְדַאְשֵקי ָתִדיר ְלִגְנָתא, ְוָלא ָפִסיק. ָעֵליה ְכִתיב
בראשית  ) הוא ִדְכִתיבַמִים ֲאֶשר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו. ְוַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ִאְבֵרי ְּביֹו''ד, ֲהָדא 

ְּבַאַגְדָתא ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא  .ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְשקֹות ֶאת ַהָגן. י' ָכִליל ְתֵרין ַאְתָוון ו''ד (ב
ְנָתא ָדא, ִאְקֵרי ו'. ִאית גִ ( ס''א ודאי) ָתֵניָנן, ֲאַמאי ו''ד ְכִליָלן ְּביֹו''ד. ֶאָּלא ְנִטיָעה ְדִגְנָתא

ְוַהְיינו ָרָזא ִדְכִתיב,  (דאיהי ארבעה ראשים) 'ַאֲחָרא, ְדִאיִהי ד'. וֵמַהאי ו', ִאְשַתְקָייא ד
ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְוגֹו'. ַמאי ֵעֶדן. ָדא ָחְכָמה ִעָּלָאה, ְוָדא י'. ְלַהְשקֹות. ֶאת ַהָגן, ָדא הוא ו'. 

וְבִגין ַכְך, ִאְקֵרי ָאב  .ְרָּבָעה ָראִשים, ָדא הוא ד', ְוֹכָּלא ָכִליל ְּביֹו''דוִמָשם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַא 
ְּבָחְכָמה ִיָּבֶנה ( משלי כד) ֵּביָתא ְדֹכָּלא, ִדְכִתיב( אקרי) ְלֹכָּלא. ָאב ַלֲאָבָהן. ֵשירוָתא ְדֹכָּלא

ֺכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת. ְּבַאְתֵריה,  (קדתהלים ) וְכִתיב (מהאי י' שירותא וסיומא דכלא) ָּבִית
ָלא ִאְתַגְלָייא, ְוָלא ִאְתְיַדע. ִמְדִאְתַחָּבר ְּבִאיָמא ִאְתְרִמיז ְּבִאיָמא וְבִגין ָכְך ִאיָמא ְכָלָלא 

 .ָבה ָסִתים ֹכָּלאְד  (חכמה אקרי) ְדֹכָּלא, ָּבה ִאְתְיַדע וָבה ִאְתְרִמיז, ִשירוָתא ְוִסטוָמא ְדֹכָּלא
ְכָלָלא ְדֹכָּלא, ְשָמא ַקִדיָשא. ַעד ַהְשָתא ָרִמיְזָנא, ְוָלא ֲאֵמיָנא ָכל ִאֵּלין יֹוִמין. ְוָהִאיָדָנא 

ין, ִמְתַגְּלִפין ִסְטִרין, י', ָכִליל ְּבַהאי ָחְכָמה. ה' ָדא ִאיָמא, ְוָקֵריָנן ִּביָנה. ו''ה, ִאֵּלין ְתֵרין ְּבנִ 
ְדִמְתַעְחָרן ֵמִאיָמא. ְוָהא ָתֵניָנן, ְדִביָנה ִאְתְכִליל ִמֹכָּלא. יֹו''ד ְדִמְתַחְּבָרא ְּבִאיָמא, וַמְפִקין 

 .ֵּב''ן. ְוַהְיינו ִּביָנה, ָא''ב ָוֵא''ם ְדִאיּנון י''ה, ֵּבן ְּבַגַווְייהו
ְקֵרי ְתבוָנה, ֲאַמאי ִאְקֵרי ְתבוָנה, ְוָלא ִּביָנה. ֶאָּלא ְתבוָנה ַהְשָתא ִאית ְלִאְסַתְכָלא, ִּביָנה, ְוִא 

ִאְקֵרי, ְּבַשֲעָתא ְדַיְנָקא ִלְתֵרין ְּבִנין, ֵּב''ן וַב''ת, ְדִאיּנון ו''ה, ְוַהִהיא ַשֲעָתא ִאְקֵרי ְתבוָנה. 
 .ן ו''ה. ְוֹכָּלא ַחד ְכָלָלא, ְוַהְיינו ְתבוָנהְדֹכָּלא ָכִליל ְּבִאֵלין ַאְתָוון, ֵּב''ן וַב''ת, ִאיּנו

שיר ) ְּבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר, ִדְשֹלמֹה ַמְלָכא, ִתקוָנא ַקְדָמָאה ְדַגֵּלי ְוָאַמר
יִהי נוְקָּבא ִהָּנְך ָיָפה ַרְעָיִתי ֵמַהאי הוא. ְוִתקוָנא ִתְנָייָנא, ִאְקֵרי ַכָּלה, ְדִא ( השירים א

ִדְלַתָתא. ְוִאיּנון ְדַאְמֵרי, ְדַתְרַווְייהו ְלַהאי נוְקָּבא ִדְלַתָתא ִאיּנון, ָלאו ָהִכי. ְדֵה''א ַקְדָמָאה 
ְדָהא  (לזמנין סגיאין) ְיִדיִעין (ידיען) ָלא ִאְקֵרי ַכָּלה. ְוֵה''א ַּבְתָרָאה, ִאְקֵרי ַכָּלה, ְלִזְמִנין

ויקרא ) ין ַסִגיִאין ִאיּנון, ִדְדכוָרא ָלא ִאְתַחָּבר ִעָמה, ְוִאְסַתָּלק ִמיָּנה. ְּבַההוא ִזְמָנא ְכִתיבִזְמנִ 
ְוֶאל ִאָשה ְּבִנַדת טוְמָאָתה ֹלא ִתְקַרב. ְּבַשֲעָתא ְדִאְתַדְכַאת נוְקָּבא, וְדכוָרא ָּבֵעי ( יח

ַהאי ִאיָמא, ָלא ַאְפִסיק  (אבל). ין ִאְקֵרי ַכָּל''ה. ְכַכָּל''ה ַמָמש ַאְתָייאְלִאְתַחְּבָרא ִעָמה, ְכֵד 
ְרעוָתא ְדַתְרַווְייהו ְלָעְלִמין, ְּבַחד ָנְפִקין, ְּבַחד ַשְרָיין. ָלא ַאְפִסיק ָדא ִמן ָדא, ְוָלא ִאְסְתַּלק 

ֵמֵעֶדן, יֹוֵצא ָתִדיר, ְוָלא ַאְפִסיק. ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ָדא ִמן ָדא. וְבִגין ָכְך ְכִתיב ְוָנָהר יֵֹצא 
וְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶשר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו. וְבִגין ָכְך ְכִתיב ַרְעָיִתי, ִּבְרעוָתא ְדַאְחָוה ַשְרָיין, 

ְדכוָרא ְלִאְתַחְּבָרא ֲאָבל ָהָכא ִאְקֵרי ַכָּלה, ְדַכד ָאָתא  (שלימתא) ְּבַאֲחדוָתא ְשֵלימוָתא
 .ִעָמה, ִהיא ַכָּלה, ְכַכָּלה ִאיִהי ַאְתָייא ַמָמש

ִתקוִנין ְדנוְקֵבי ָפִריש ְשֹלמֹה. ִתקוָנא ְדַקְדֵמיָתא ְסִתיָמא, ְּבִגין ְדִאיִהי  וְבִגין ָכְך, ְתֵרי
ָלא ָסִתים כוֵלי ַהאי. וְלָבַתר ַתְלָיא ָכל ְשָבָחא ְּבַהִהיא ְסִתיָמא. ְוִתקוָנא ִתְנָייָנא ָפִריש ַיִתיר, וְ 

ַאַחת ִהיא ְלִאָמה ָּבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָתה. וְבִגין ְדִאיִהי ִאיָמא  (שיר השירים ו) ִדְלֵעיָּלא. ִדְכִתיב
ה ְלָעְלִמין, ִאְתְיִהיב ִּבְרשוָתה ָכל ִמְתַעְחָרא ְּבִעְטָרא ְדַכָּלה, וְרעוָתא ְדיֹו''ד ָלא ַאְפִסיק ִמּנָ 

ִכי ( ויקרא טז) ֵחירו ְדַעְבִדין. ָכל ֵחירו ְדֹכָּלא. ָכל ֵחירו ְדַחָייַבָטא, ְלַדָכָאה ְלֹכָּלא. ִדְכִתיב
ַהֲחִמִשים ָשָנה יֹוֵבל ִהיא. ְוִקַדְשֶתם ֵאת ְשַנת ( ויקרא כח) ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם. וְכִתיב

ְוַעל יוַבל ְיַשַּלח ָשָרָשיו. ִמשום ַההוא ָנָהר ְדָאֵתי  (ירמיה יז) ַמאי יֹוֵבל. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר
 .ְוָנִגיד ְוָנִפיק, ְוָאֵתי ָתִדיר, ְוָלא ָפִסיק

ן קֹוֶלָך. ֵכיָון ְדָאַמר ִכי ִאם ַלִּביָנה ִתְקָרא, ִכי ִאם ַלִּביָנה ִתְקָרא ַלְתבוָנה ִתֵת  (משלי ב) ְכִתיב
ֲאַמאי ַלְתבוָנה. ֶאָּלא כָֹּלא ְכָמה ַדֲאֵמיָנא. ֵהי ִמַּנְייהו ִעָּלָאה. ִּביָנה ִעָּלָאה ִמְתבוָנה. ִּביָנה ָאב 

ָלָלא ִדְבִנין, ֵּבן וַבת, ו''ה. ְוָלא ִאְשְתַכח ָוֵאם וֵבן. י''ה: ָאב ָוֵאם, וֵבן ְּבַגַווְייהו. ְתבוָנה: כָֹּלא כְ 
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ְרִביָעא ָעַלְייהו,  (ס''א בבינה. ובתבונה ודאי אימא) ָאב ָוֵאם, ֶאָּלא ּבִאיָמא דִאיָמא ַוַדאי
וֵבן, ִאְקֵרי ְוָלא ִאְתַגְלָייא. ִאְשְתַכח ִדְכָלָלא ִדְתֵרין ְּבִנין, ִאְקֵרי ְתבוָנה. וְכָלָלא ְדָאב ֵאם 

ְוַהאי ָאב ָוֵאם וֵבן, ִאְקרון ָחְכָמה ִּביָנה  .ִּביָנה. ְוַכד ָּבֵעי ְלַאְכְלָלא ֹכָּלא, ְּבַהאי ִאְתְכִליל
ָוַדַעת. ְּבִגין ְדַהאי ֵּבן ָנִטיל ִסיָמִנין ַדֲאבֹוי ְוִאֵמיה, ִאְקֵרי ַדַעת, ְדהוא ַסֲהדוָתא ְדַתְרַווְייהו. 

ְּבִני ְבכֹוִרי ִיְׂשָרֵאל. וְבִגין ְדִאְקֵרי ּבוְכָרא, ָנִטיל  (שמות ד) ֵּבן, ִאְקֵרי ּבוְכָרא. ִדְכִתיב ְוַהאי
ְתֵרין חוָלִקין. ְוַכד ִאְתַרֵּבי ְּבִעְטרֹוי, ָנִטיל ְתַלת חוָלִקין. וֵבין ַכְך וֵבין ַכְך, ְתֵרין חוָלִקין, 

 .ֲהֵוי, ְירוָתא ְדָאבֹוי ְוִאֵמיה ָיִרית ( ס''א חד) א ַחד ִמָּלה. ְוַהאי ְוַהאי ֲהִכיוְתַלת חוָלִקין ֹכּלָ 
ֵבן ַמאי ְירוָתא ָדא. ַאֲחַסְנָתא ַדֲאבֹוי ְוִאיֵמיה, וְתֵרין ִעְטִרין ַדֲהוֹו ְגִניִזין ְּבַגַווְייהו, ְוַאֲחִסינו לְ 

ִניז ְּבַגֵוויה ַחד ִעְטָרא, ְדִאְקֵרי ֶחֶסד. וִמִסְטָרא ְדִאיָמא, ַחד ָדא. ִמִסְטָרא ַדֲאבֹוי, ֲהָוה גָ 
ִעְטָרא ְדִאְקֵרי ְגבוָרה. ְוֺכְּלהו ִמְתַעְחִרין ְּבֵריֵשיה, ְוָאִחיד לֹון. ְוַכד ַנֲהִרין ִאֵּלין ָאב ָוֵאם 

ָנִטיל ֵּבן ָדא, ְוָיִרית ֹכָּלא, ְוִאְתְפַשט ְּבָכל גוָפא. ָעֵליה, ֺכְּלהו ִאְקרון ְתִפיִּלין ְדֵריָשא. ְוֹכָּלא 
א ְוַהאי ֵּבן ָיִהיב ִלְבַרָתא. וְבַרָתא ִמֵּניה ִאְתָזן. ְוַעל ָכל ָפִנים ִמָכאן, ְּבָרא ָיִרית ְוָלא ְּבַרָתא. ְּבָר 

וָמזֹון ְלֹכָּלא  (דניאל ד)  ָזן ְּבַרָתא. ְכָמה ִדְכִתיבָיִרית ַלֲאבוי וְלִאֵמיה ְוָלא ְּבַרָתא. וִמֵּניה ִאְת 
ָהֵני ָאב ָוֵאם, ְכִליָלן  .(אי תימא כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא)ֵביה

ִמַמָזָלא וִמְתַחְּבָרן ָדא ְּבָדא. ְוָאב ָטִמיר ַיִתיר. ְוֹכָּלא ָאִחיד ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְוַתְלָיא 
ְדָכל ַיִקיִרין. ְוִאֵּלין ָאב ָוֵאם, ְמַתְקִנין ֵּביָתא, ְכָמה ַדֲאֵמיָנא  (יקירא) ַקִדיָשא, ָיִקירו

ְּבָחְכָמה ִיָּבֶנה ָּבִית וִבְתבוָנה ִיְתכֹוָנן וְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָמְלאו ָכל הֹון ָיָקר  (משלי כד), ִדְכִתיב
הני כללא דכלא, כמה דאמינא ) . ִכי ָנִעים ִכי ִתְשְמֵרם ְּבִבְטֶנָך (משלי כב) וְכִתיבְוָנִעים. 

 (ותליין ממזלא קדישא יקירא
 
ָאַמר ִרִּבי ִשְמעֹון, ְּבִאָדָרא ָלא ָגֵליָנא ֹכָּלא. ְוָכל ָהֵני ִמִּלין, ְטִמיִרין ְּבִלָּבאי ֲהוֹו ַעד ַהְשָתא, 

 ְלַאְטְמָרא לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ִמשום ְדַתָמן ְשֶאְלָתא ָשִאיל ָלָנא, ְכָמה ִדְכִתיבוָבֵעיָנא 
ְוָהָיה ֱאמוַנת ִעֶתָך חֹוֶסן ְישועֹות ָחְכָמה ָוָדַעת ְוגֹו', ְוָחְכָמה ַּבְעָיין ִמיִני, ( ישעיה לג)

 ְכִתיב. ַהאי, ָהא ְּבָלא ִכסוָפא ִאיעול ַקֵמי ַפְלְטרֹויְוַהְשָתא ְרעוָתא ְדקוְדָשא ְּבִריְך הוא ְּב 
ִכי ֵאל ֵדעֹות ְיָי'. ֵדעֹות ַוַדאי. הוא ַהַדַעת. ְּבַדַעת ָכל ַפְלְטרֹי ִאְתַמְּלָיין.  (שמואל א ב)

ִאְתַגְלָיא, ְדָהא ְטִמיָרא ָאִזיל ַדַעת ַאֲחָרא ָלא  (בגין כך) ִדְכִתיב, וְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָמְלאו
במוחא, בגופא כלא, כי ) ְּבַגֵוויה, ְוִאְתְכִליל ֵּביה. ַדַעת ָנִהיר ְּבמֹוִחין, ְוִאְתְפַשט ְּבמֹוָחא ֹכָּלא

ֵעדות. ְדהוא ְּבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא ָתֵניָנן, ִכי ֵאל ֵדעֹות ְיָי', ַאל ִתְקֵרי ֵדעֹות, ֶאָּלא ( ' אל דעות יי
ַוָטֶקם ֵעדות ( תהלים עח) ַסֲהדוָתא ְדֹכָּלא, ַסֲהדוָתא ִדְתֵרין חוָלִקין, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר

ְּבַיֲעקֹב. ְוַאף ַעל ַגב ְדַהאי ִמָּלה, אֹוְקמוָה ְּבִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ְּבַגְווָנא ַאֲחָרא. ָהָתם ְּבַאְתֵריה 
ַהאי ָאב ָוֵאם, ֺכְּלהו ְּבהו ְכִליָלן, ֹכָּלא  .ָּלא ַשִפיר, ְוֹכָּלא ֲהֵוי, ַכד ַאְסִתים ִמָּלהְשִלים, ָהָכא כֹ

ְּבהו ְסִתיָמן, ְוִאיּנון ְסִתיָמן ְּבַמָזָלא ַקִדיָשא, ַעִתיָקא ְדָכל ַעִתיִקין. ֵּביה ְסִתיָמן. ֵּביה ְכִליָלן. 
ָכל ִמִּלין ְדִאָדָרא ָיאות,  .י. ְּבִריְך הוא, ְּבִריְך ְשֵמיה, ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמיןֹכָּלא הוא, ֹכָּלא ֲהוֵ 

ין ְוֺכְּלהו ִמִּלין ַקִדיִשין, ִמִּלין ְדָלא ָסָטאן ִליִמיָנא ְוִלְׂשָמאָלא, ֺכְּלהו ִמִּלין ִדְסִתיִמין, ְוִאְתַגְליָ 
קו, ְוֹכָּלא ָהִכי הוא. ְוַעד ַהְשָתא ֲהוֹו ִמְתַכְסָיין ִאֵּלין ִמִּלין ְדָדִחיְלָנא ְלִאיּנון ְדָעאלו ְוַנְפ 

ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְדָהא ָלא ִליָקָרא ִדיִלי וְדֵבית ( מלכא) ְלַגָּלָאה, ְוַהְשָתא ִאְתַגְלָיין. ְוַגֵּלי ַקֵמי
יעול ְּבִכסוָפא ָקֵמי ַפְלְטרֹוי ֲעִביְדָנא. ְועֹוד, ָהא ֲחֵמיָנא, ַאָּבא ֲעִביְדָנא, ֶאָּלא ְּבִגין ְדָלא ִא 

ְדקוְדָשא ְּבִריְך הוא ְוָכל ָהֵני ַזָכֵאי ְקשֹוט ְדָהָכא ִמְשַתְכָחן, ֺכְּלהו ִמְסַתְכִמין ַעל ְיָדי. ְדָהא 
ְּבַההוא ָעְלָמא ְּבִהיּלוָלא ִדיִלי,   הו ְזִמיִניןֲחֵמיָנא ְדֺכְּלהו ַחָדאן ְּבַהאי ִהלוָלא ִדיִלי, ְוֺכּלְ 

 .ַזָכָאה חוָלִקי
 

ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא, ַכד ִסֵטים ִמָּלה ָדא ּבוִציָנא ַקִדיָשא, ּבוִציָנא ִעָּלָאה, ָאִרים ְידֹוי, וָבָכה ְוַחִייְך. 
ָּבָעא ְלַגָּלָאה ִמָּלה ֲחָדא. ָאַמר, ְּבִמָּלה ָדא ִאְצָטַעְרָנא ָכל יֹוָמאי, ְוַהְשָתא ָלא ָיֲהִבין ִלי 

ף, ְוָיִתיב, ְוָרִחיש ְּבִׂשְפָווֵתיה, ְוָסִגיד ְתַלת ִזְמִנין, ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ַּבר ָנש ְרשוָתא. ִאְתָתַק 
ְלִאְסַתְכָלא ַּבֲאְתֵריה, ָכל ֶשֵכן ֵּביה. ָאַמר, פוָמא פוָמא, ְדָזִכית ְלָכל ַהאי, ָלא ַאְנִגיבו ַמּבוָעְך. 

ישעיה ) ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן. וְכִתיב( בראשית ב) ְך ָקֵריָנןַמּבוָעְך ָנִפיק ְוָלא ָפַסק. ֲעלָ 
ָהִאיָדָנא ַאְסַהְדָנא ָעַלי. ְדָכל יֹוִמין ְדָקֵאיְמָנא, . וְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶשר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו (נח
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ַּבר ( ס''א בידי) ִּבְרעוִתיְוָלא ָסִליק  (נ''א רעותא לגלאה רזא דא) ָתִאיְבָנא ְלֵמֱחֵמי יֹוָמא ָדא
ָהִאיָדָנא, ְדָהא ְּבִעְטָרא ָדא ִמְתֲעָחר ַהאי יֹוָמא. ְוַהְשָתא ָּבֵעיָנא ְלַגָּלָאה ִמִּלין, ַקֵמיה 

ְוַהאי יֹוָמא ָלא ִיְתַרָחק ְלֵמיַעל ( ברישיה) ְדקוְדָשא ְּבִריְך הוא, ְדָהא ֺכְּלהו ִמְתַעְחִרין ְּבֵריֵשי
דוְכֵתיה, ְכיֹוָמא ַאֲחָרא. ְדָהא ָכל יֹוָמא ָדא ִּבְרשוִתי ַקְטיָמא. ְוַהְשָתא ָשֵריָנא ְלַגָּלָאה ִמִּלין, לְ 

ֶצֶדק ( תהלים פט) ְכִתיב . ְּבִגין ְדָלא ִאיעול ְּבִכסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוָהא ָשֵריָנא ֵאיָמא
ִכְסֶאָך ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְיַקְדמו ָפֶניָך. ַמאן ַחִכיָמא, ִיְסָתַכל ְּבַהאי, ְלֵמֱחֵמי וִמְשָפט ְמכֹון 

ְדַקִדיָשא ִעָּלָאה, ִדיִנין ִדְקשֹוט, ִדיִנין ְדִמְתַעְחִרין ְּבִכְתִרי ִעָּלִאין. ְדָהא ( ס''א דינוי)  אֹוְרחֹוי
 ן ִמּבוִציָנא ִעָּלָאה, ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין, ֺכְּלהו ַדְרִגין ְלִאְתַנֲהָראֲחֵמיָנא ְדֺכְּלהו ּבוִציִנין ַנֲהִרי

וְבַההוא ְנהֹוָרא ִדְבָכל ַדְרָגא ְוַדְרָגא, ִאְתַגְלָייא ַמה  (נ''א וכלהו אינון דרגין לאתנהרא)
הֹוָרא ָדא, וְנהֹוָרא ָדא, ִּבְנהֹוָרא ָדא, ְוַנֲהִרין ְדִאְתַגְלָייא, ְוֺכְּלהו ְנהֹוִרין ֲאִחיָדן, ְנהֹוָרא ָדא ִּבנְ 

ְנהֹוָרא ְדָכל ּבוִציָנא ובוִציָנא, ְדִאְקרון ִתקוֵני ַמְלָכא,  .ָדא ְּבָדא, ְוָלא ִמְתָפְרָשן ָדא ִמן ָדא
ִדְלגֹו ְלגֹו, ְוָלא ִמְתְפַרש ְלַבר. וְבִגין ִכְתֵרי ַמְלָכא, ָכל ַחד ְוַחד, ָנִהיר ְוָאִחיד ְּבַההוא ְנהֹוָרא 

ָכְך ֹכָּלא ְּבַחד ַדְרָגא ִאְסְתַּלק, ְוֹכָּלא ְּבַחד ִמָּלה ִאְתֲעָחר, ְוָלא ִמְתְפַרש ָדא ִמן ָדא, ִאיהו 
בההוא ) א ִדְלגֹו ְלגֹווְשֵמיה ַחד הוא. ְנהֹוָרא ְדִאְתַגְלָייא, ִאְקֵרי ְלבוָשא ְדַמְלָכא. ְנהֹוָר 

ְוֺכְּלהו  .ְנהֹוָרא ָסִתים, וֵביה ַשְרָיא ַההוא ְדָלא ִאְתְפַרש ְוָלא ִאְתַגְלָייא (נהורא הוא מה
ּבוִציֵני, ְוֺכְּלהו ְנהֹוִרין, ַנֲהִרין ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּבוִציָנא ִעָּלָאה. ְוַכד 

 .ְכָלן, ֺכְּלהו ְנהֹוִרין ְדִאְתַפְשָטן. ָלא ִאְשְתַכח ַּבר ּבוִציָנא ִעָּלָאה, ְדַאְטָמר ְוָלא ִאְתַגְלָייאִמְסַת 
 ְּבִאיּנון ְלבוִשין ִדיַקר, ְלבוֵשי ְקשֹוט, ִתקוֵני ְקשֹוט, ּבוִציֵני ְקשֹוט, ִאְשְתָכחו ְתֵרין ּבוִציִנין,

ָנא ְדכוְרְסָייא ְדַמְלָכא, ְוִאְקרון ֶצֶדק וִמְשָפט. ְוִאיּנון ֵשירוָתא, וְשֵלימוָתא, ְּבָכל ִתקו
ְמֵהיְמנוָתא. וְבָהֵני ִמְתַעְחִרין ָכל ִדיִנין ִדְלֵעיָּלא ְוַתָתא, ְוֹכָּלא ָסִתים ְּבִמְשָפט. ְוֶצֶדק ֵמַהאי 

ַכד ִמְתָעִרין ִדיִנין  .וַמְלִכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ָשֵלם( בראשית יד) ְמִנין ָקֵריָנן ָלהִמְשָפט ִאְתָזן. וְלזִ 
ִמִמְשָפט, ֺכְּלהו ַרֲחֵמי, ֺכְּלהו ִּבְשִלימו. ְדַהאי ְמַבֵסם ְלַהאי ֶצֶדק, ְוִדיִנין ִמְתַתְקִנין, ְוֺכְּלהו 

ַשֲעָתא ְדִמְתַחְּבָרן ְדַכר ְונוְקָּבא, ְוָכל ָעְלִמין  (אקרי) ְּבַרֲחֵמי. וְכֵדיןַנְחִתין ְלָעְלָמא ִּבְשִלימו, 
ְוַכד ַאְסִגיאו חֹוֵבי ָעְלָמא, ְוִאְסַתֲאַבת ַמְקְדָשא, וְדכוָרא ִאְתְרַחק  .ֺכְּלהו ְּבַרֲחֵמי, וְבֶחְדָווָתא

ַאְתָעָרא, ַווי ְלָעְלָמא ְדִמְתָזן ְּבַההוא ִזְמָנא ֵמַהאי ֶצֶדק. ִמן נוְקָּבא, ְוִחְוָיא ַתִקיָפא ַשְרָיא לְ 
ַכָמה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמְתָעִרין ְּבָעְלָמא, ַכָמה ַזָכִאין ִמְסַתְּלִקין ֵמָעְלָמא. ְוָכל ַכְך ָלָמה. ְּבִגין 

ְוֵיש  (משלי יג) ֶדק ָדא. ְוַעל ַהאי ְכִתיבְדִאְתְרַחק ְדכוָרא ִמן נוְקָּבא, וִמְשָפט ָלא ָקֵרב ְּבֶצ 
ִנְסֶפה ְּבֹלא ִמְשָפט, ְדִמְשָפט ִאְתְרַחק ֵמַהאי ֶצֶדק, ְוָלא ִאְתַּבְסָמא, ְוֶצֶדק ַיְנָקא ֵמֲאָתר 

אֹוֵבד ֶאת ַהֹכל ָרִאיִתי ִּביֵמי ֶהְבִלי ֵיש ַצִדיק  (קהלת ז) ְוַעל ָדא ָאַמר ְשֹלמֹה ַמְלָכא .ָאֳחָרא
ָהֶבל ֲחָדא, ֵמֲהָבִלים ִדְלֵעיָּלא, ְדִאְקרון ַאֵפי ַמְלָכא,  (ס''א ל''ג הבל דא) ְּבִצְדקֹו ְוגֹו', ָהֶבל ָדא

ְוָדא ִאיהו ַמְלכוָתא ַקִדיָשא, ְדַכד ִהיא ִמַתְעָרא ְּבִדינֹוי, ְכִתיב ֵיש ַצִדיק אֹוֵבד ְּבִצְדקֹו. ַמאי 
 .ְדִמְשָפט ִאְתְרַחק ִמֶצֶדק. וְבִגין ָכְך ִאְקֵרי, ְוֵיש ִנְסֶפה ְּבֹלא ִמְשָפט ַטְעָמא. ִמשום

 
ָתא ֲחֵזי, ַכד ִאְשְתַכח ַזָכָאה ִעָּלָאה ְּבָעְלָמא, ְרִחיָמא ְדקוְדָשא ְּבִריְך הוא, ֲאִפיּלו ַכד ִאְתָער 

ָזָבא ְּבִגיֵניה. ְוקוְדָשא ְּבִריְך הוא ָּבֵעי ִּביָקֵריה, ְוָלא ֶצֶדק ִּבְלחֹודֹוי, ָיִכיל ָעְלָמא ְלִאְשְת 
ִמן ִדיָנא. ְוַכד ַההוא ַזָכָאה ָלא ַקְטיָמא ְּבִקטוֵמיה, ִמְסָתֵפי ֲאִפיּלו ִמִמְשָפט, ְוָלא ָיִכיל  ִמְסָתֵפי

ְּבָחֵנִני ְיָי' ְוַנֵסִני. ( מתהלים כו) ְּבַקְדִמיָתא ָאַמרָדִוד ַמְלָכא,  .ְלֵמיָקם ֵּביה. ָכל ֶשֵכן ְּבֶצֶדק
ְדָהא ֲאָנא ָלא ִמְסַתֵפיָנא ִמָכל ִדיִנין, ֲאִפיּלו ֵמַהאי ֶצֶדק, ְוָכל ֶשֵכן ַדֲאִחיְדָנא ֵּביה, ַמה 

יָנא ְלֵמיָקם ְּבִדינֹוי. ָּבַתר ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך, ְּבֶצֶדק ַוַדאי. ָלא ִמְסַתֵפ ( תהלים יז).ְכִתיב
ָתא  .ְוַאל ָתבֹא ְבִמְשָפט ֶאת ַעְבֶדָך (תהלים קמג) ְדָחב, ֲאִפיּלו ִמִמְשָפט ִמְסָתֵפי, ִדְכִתיב

ֲחֵזי, ַכד ִמְתַּבְסָמא ַהאי ֶצֶדק ִמִמְשָפט, ְכֵדין ִאְקֵרי ְצָדָקה. ְוָעְלָמא ִמְתַּבְסָמא ְּבֶחֶסד, 
ַאְסַהְדָנא  .אֹוֵהב ְצָדָקה וִמְשָפט ֶחֶסד ְיָי' ָמְלָאה ָהָאֶרץ( תהלים לג) ִאְתַמְּלָיא ִמֵּניה. ִדְכִתיבוְ 

ָעַלי, ְדָכל יֹוָמִאי ֲהֵויָנא ִמְצַטֵער ַעל ָעְלָמא, ְדָלא ֶיֱעַרע ְּבִדינֹוי ְדֶצֶדק, ְוָלא יֹוִקיד ָעְלָמא 
ָאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה. ִמָכאן וְלָהְלָאה, ְכפום ָכל ַחד, ( משלי ל) יבְּבַשְלהֹובֹוי. ְכָמה ִדְכִת 

ְכפום ֵּביָרא ִעְמָקא, ְוָהא ְּבָדָרא ָדא ִאית ֵּביה ַזָכִאין, וְזִעיִרין ִאיּנון ִדיקומון ְלַאָגָנא ַעל 
ַעל ֵכן ֲאִחיָדן ִמָּלי ָדא  .(ועלינא בעייןס''א על עלמא, . )ָעְלָמא, ְוַעל ָעאָנא, ֵמַאְרָּבָעה ִזיְוָין

ְּבָדא, וִמְתָפְרָשן ִמִּלין ִדְסִתיִמין ְּבַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְוֵהיְך ֲאִחיָדן ִאֵּלין 
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ין ְּבִאָדָרא. ִאיּנון ַדֲהוֹו ְסִתיִמין ְּבִאֵּלין. ִמָכאן ְלָהְלָאה, ִמִּלין ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ִאיּנון ְדָלא ִאְתַגְּליָ 
ַהְשָתא ִאְתְתָקנו ְוִאְתַגְלָיין, ְוֺכְּלהו ִמִּלין  (עד כאן סתימן מלין) ְּבִלָּבאי, ְוַתָמן ָלא ִאְתָקנו

( תהלים קמד) יבְסִתיִמין, וְבִריִרין ֺכְּלהו. ַזָכָאה חוָלִקי, ְוִאיּנון ְדַיְרתו ְירוָתא ָדא, ִדְכִת 
ַהאי ְדאֹוִקיְמָנא, ָאב ָוֵאם ְּבַעִתיָקא ֲאִחיָדן, ְּבִתיקונֹי, ָהִכי הוא.  .'ַאְשֵרי ָהָעם ֶשָכָכה ּלֹו ְוגֹו

ואף על גב דעתיקא ) וִמְתַאֲחָדן ֵּביה (נ''א נפקין)ְדָהא ִממֹוָחא ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין ַתְלָיין
ִמָּלי. ֹכָּלא הוא ַעִתיָקא ִּבְלחֹודֹוי, הוא ֲהֵוי,  (בכל) ְוַכד ִיְסַתְכלון (חודויקדישא אתתקן בל

בס''י לא נמצא אחידן ביה סתימן לא מתפרשן מניה ) ְוהוא ְיֵהא. ְוָכל ָהֵני ִתקוִנין ֵּביה
ִאְתְכִלילו ָא''ב ָוֵא''ם ֵמַהאי מֹוָחא ַנְפקו, ( מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא תליא ביה

ְּבַמָזָלא, וֵביה ַתְלָיין, וֵביה ֲאִחיָדן. ְזֵעיר ַאְנִפין, ְּבַעִתיָקא ַקִדיָשא ַתְלָייא ְוָאִחיד. ְוָהא 
אֹוִקיְמָנא ִמֵּלי ְּבִאָדָרא. ַזָכָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדָעאל ְוָנִפיק, ְוִיְנַדע אֹוְרִחין ְדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא 

ִכי ְיָשִרים ַדְרֵכי ( הושע יד) ְוִלְׂשָמאָלא. וַמאן ְדָלא ָעאל ְוָנַפק, ַטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי. וְכִתיב
 .'ְייָ 
 

ַּבְיָי' ִתְתַהֵּלל ( תהלים לד) ָאַמר ִרִּבי ִשְמעֹון, ִמְסַתֵכל ֲהֵויָנא ָכל יֹוָמא ְּבַהאי ְקָרא, ִדְכִתיב
ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחו. ְוָהִאיָדָנא ִאְתְקָיים ְקָרא ֹכָּלא. ַּבְיָי' ִתְתַהֵּלל ַנְפִשי ַוַדאי, ְדָהא ַנְפִשי ִיְשְמעו 

ִנְשָמִתי ֵּביה ֲאִחיָדא, ֵּביה ַלֲהָטא, ֵּביה ִאְתַדְּבַקת ְוִאְשַתְדַלת וְבִאְשַתְדלוָתא ָדא ִתְסָתַּלק 
ָנִוים ְוִיְׂשָמחו, ָכל ָהֵני ַצִדיַקָטיא, ְוָכל ְּבֵני ְמִתיְבָתא ַקִדיָשא, ְוַזָכִאין ְלַאְתָרָהא. ִיְשְמעו ֲע 

תהלים ) ְדַאְתָיין ַהְשָתא ִעם קוְדָשא ְּבִריְך הוא, ֺכְּלהו ַשְמִעין ִמַּלי, ְוַחָדאן. ְּבִגין ַכְך
ְוֵאֶּלה ַהְמָלִכים  ( בראשית לו) ָפַתח ְוָאַמר, ְכִתיב .ַיְחָדיוַגְדלו ַלְיָי' ִאִתי וְנרֹוְמָמה ְשמֹו  (לד

ִכי ִהֵּנה ַהְמָלִכים נֹוֲעדו ָעְברו ( תהלים מח) ֲאֶשר ָמְלכו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום. ֲהָדא הוא ִדְכִתיב
ן ַתָמן. ָעְברו ַיְחָדיו, ִדְכִתיב ַיְחָדיו. נֹוֲעדו, ְּבָאן ֲאָתר. ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום. ַּבֲאָתר ְדִדיִנין ִמְתַאֲחִדי

ן ַוָטָמת ַוִטְמלֹוְך ַתְחָתיו. ֵהָמה ָראו ֵכן ָתָמהו ִנְבֲהלו ֶנְחָפזו, ְדָלא ִאְתְקָיימו ְּבַאְתַרְייהו, ְּבִגי
ֲהָדא הוא ִדְכִתיב,  .נוְדִתקוִנין ְדַמְלָכא ָלא ִאְתָקנו, ְוַקְרָתא ַקִדיָשא ְושורֹוי, ָלא ִאְזְדָמ 

ַכֲאֶשר ָשַמְענו ֵכן ָרִאינו ְוגֹו', ְדָהא ֺכְּלהו ָלא ִאְתְקָיימו, ְוִהיא ִאְתַקְטיַמת ַהְשָתא, ְּבִסְטָרא 
ם ִאְשתֹו ִדְדכוָרא, ְדַשְרָיא ִעָמה. ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ַוִטְמלֹוְך ַתְחָתיו ֲהַדר ְוֵשם ִעירֹו ָפעו ְוֵש 

ְוַהא ְּבִסְפָרא  .ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד ַּבת ֵמי ָזָהב. ֵמי ָזָהב ַוַדאי ְכָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְּבִאָדָרא
 ְדַאַגְדָתא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ִאְתַמר, ַוִטְמלֹוְך ַתְחָתיו ֲהַדר. ֲהַדר ַוַדאי, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר

 ֵעץ ָהָדר. ְוֵשם ִאְשתֹו ְמֵהיַטְבֵאל, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר ַכפֹות ְתָמִרים. וְכִתיב ְפִרי( ויקרא כג)
ַצִדיק ַכָתָמר ִיְפָרח, ְדִאיִהי ְדַכר ְונוְקָּבא. ַהאי ִאְתְקִריַאת ַּבת ַמְטֵרד, ַּבת  (תהלים צב)

ֹלא ָיַדע ֱאנֹוש ֶעְרָכה ( איוב כח) ְוִאְקֵרי ָאב. וְכִתיבֵמַההוא ֲאָתר ְדַטְרִדין ֹכָּלא ְלִאְתַדְּבָקא, 
ְוֹלא ִתָמֵצא ְּבֶאֶרץ ַהַחִטים. ָדָבר ַאֵחר, ַּבת ֵמִאיָמא, ְדִמִסְטָרָהא ִמְתַאֲחִדין ִדיִנין, 

ַעד  .ין ַגְווִנין. ְּבֶחֶסד וְבִדיָנאְלֹכָּלא. ַּבת ֵמי ָזָהב, ְדָיְנָקא ִּבְתֵרין ַאְנִפין, ִדְנִהירו ִּבְתֵר  ְדַטְרִדין
ָלא ִאְבֵרי ָעְלָמא, ָלא ֲהוֹו ַמְשִגיִחין ַאְנִפין ְּבַאְנִפין, וְבִגין ַכְך, ָעְלִמין ַקְדָמֵאי ִאְתֲחָרבו, 

יִקין ִנצֹוִצין, ְוָעְלִמין ַקְדָמֵאי ְּבָלא ִתקוָנא ִאְתָעִבידו. ְוַההוא ְדָלא ֲהָוה ְּבִתקוָנא, ִאְקֵרי זִ 
ְדַפְרְזָלא, ַאִפיק ִזיִקין ְלָכל ִעיָבר,   ַכד ַאְכִתש ְּבָמָנא (ס''א מרזפתא) ְכַהאי אוָמָנא, ַמְרֵצָפא

 ְוִאיּנון ִזיִקין ְדָנְפִקין, ָנְפִקין ְלִהיִטין וְנִהיִרין, ְוַדֲעִכין ְלַאְלָתר. ְוִאֵּלין ִאְקרון ָעְלִמין ַקְדָמֵאי.
ד''א ) ְבִגין ַכְך ִאְתֲחָרבו ְוָלא ִאְתְקָיימו. ַעד ְדִאְתָתַקן ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְוָנִפיק אוָמָנאו

 ְדבוִציָנא ַאִפיק ִזיִקין (דניצוצא) ְוַעל ַהאי ָתֵניָנא ְּבַמְתִניָתא ִדיָלן .ְלאוָמנוֵתיה (מאנא
נ''א דבוצינא אפיק זיקין  )ָּבִזיִקין( רהשמות רנ''ד ע''ב, בראשית ק''ז ע''ב סתרי תו)

ִלְתַלת ְמָאה ְוֶעְׂשִרין ִעיָבר. ְוִאיּנון ִזיִקין, ָעְלִמין ַקְדָמֵאי ִאְקרון, וִמיתו ְלַאְלָתר. ( ניצוצין
ִזיִקין ְלאוָמנוֵתיה, ְוִאְתְתַקן ִּבְדַכר ְונוְקָּבא, ְוָהֵני ( ס''א מאנא) ְלָבַתר ָנִפיק אוָמָנא

ְדִאְתַדֲעכו וִמיתו, ַהְשָתא ִאְתְקָיים ֹכָּלא. ִמּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ָנַפק ִניצֹוָצא, ַפִטיָשא 
ַּבֲאִויָרא ַדְכָיא, ( ד''א ומתדכי) ַתִקיָפא, ְדָבַטש, ְוַאִפיק ִזיִקין ָעְלִמין ַקְדָמֵאי, וִמְתָעְרֵבי

ַכד ִאְתַחָּבר ַאָּב''א ְוִאיָמ''א, ְוַההוא ָאב הוא, ֵמרוָחא ְדָגִניז ְּבַעִתיק  .ָדאְוִאְתְּבָסמו ָדא ְּב 
י יֹוִמין, ֵּביה ִאְתְגִניז ַהאי ֲאֵויָרא, ְוַאְכִליל ְלִניצֹוָצא, ְדָנִפק ִמּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ְדָגִניז ְּבֵמעֹו

ַווְייהו, ְוִאְתְכִלילו ָדא ְּבָדא. ָנִפיק גוְלַגְלָתא ַחד ַתִקיָפא, ְוִאְתָפַשט ְדִאיָמא. ְוַכד ִאְתַחָּברו ַתְר 
ְּבִסְטרֹוי, ָדא ְּבִסְטָרא ָדא, ְוָדא ְּבִסְטָרא ָדא. ְכָמה ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ְתַלת ֵריִשין ִאְשְתָכחו 

ְּבַהאי גוְלַגְלָתא ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ָנִטיף  .ַדֲאֵמיָנא ִשין, ְכָמהְּבַחד, ַכְך ֹכָּלא ִאְזְדַמן ִּבְתַלת ֵרי
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ְוַההוא ַטָּלא ִאְתֲחֵזי ִּבְתֵרי ְגָווֵני. וִמֵּניה ִמְתָזן ַחְקָלא  (ואחיד ליה) ַטָּלא ֵמֵריָשא ִחָווָרא
א, ַטֲחִנין ָמָנא ְלַצִדיַקָטיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, וֵביה ְדַתפוִחין ַקִדיִשין. וֵמַהאי ַטָּלא ְדגוְלַגְלָתא ָד 

ְזִמיִנין ֵמַתָטיא ַלֲאַחָטיא. ְוָלא ִאְזְדַמן ָמָנא ְדָנַפל ֵמַהאי ַטָּלא, ַּבר ַההוא ִזְמָנא ְּבִזְמָנא ְדָאְזלו 
ַמה ְדָלא ִאְשְתַכח ְלָבַתר. ֲהָדא הוא  ִיְׂשָרֵאל ְּבַמְדְּבָרא, ְוָזן ְלהו ַעִתיָקא ְדֹכָּלא, ֵמַהאי ֲאָתר.

ְוִיֶתן  (בראשית כז) ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר (שמות טז) ִדְכִתיב
ְמזֹונֹוָתיו ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמַחל ַהָשַמִים ְוגֹו'. ַהאי ְּבַההוא ִזְמָנא. ְלִזְמָנא ַאֲחָרא ָתֵניָנן, ָקִשים 

י, ֶשל ָאָדם ַקֵמי קוְדָשא ְּבִריְך הוא. ְוָהא ְּבַמָזָלא ַתְלָייא ְּבַמָזָלא ַוַדאי. ְוַעל ֵכן ְּבֵני ַחֵטי וְמזֹונֵ 
ָמה ָלאו ִּבְזכוָתא ַתְלָייא ִמְּלָתא, ֶאָּלא ְּבַמָזָלא ַתְלָייא ִמְּלָתא, ְוֹכָּלא ַתְלָיין ְּבַהאי ַמָזָלא, כְ 

ִתְשָעה ַאְלִפין ִרּבֹוא ָעְלִמין, ַנְטִלין ְוַסְמִכין ַעל ַהאי גוְלַגְלָתא. ְוַהאי ֲאִויָרא  .ְדאֹוִקיְמָנא
ין ַדְכָיא ִאְתְכִליל ְּבֹכָּלא, ֵכיָון ְדהוא ָכִליל ִמֹכָּלא ְוֹכָּלא ִאְתְכִליל ֵּביה, ִאְתְפָשטו ַאְנפֹוי ִלְתֵר 

ן, ִּבְתֵרי ְנהֹוִרין ְכִליָלן ִמֹכָּלא. ְוַכד ִאְסָתָכלו ַאְנפֹוי, ְּבַאְנִפין ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ֹכָּלא ִסְטִרי
ֶאָּלא ָהִכי ָתֵניָנן, ְּבִגין ְדָאִריְך  (אריך אפים מבעי ליה) ֶאֶרְך ַאַפִים ִאְקֵרי. ַמאי ֶאֶרְך ַאַפִים

ל ֶאֶרְך ַאַפִים, ַאְסָווָתא ְדַאְנִפין. ְדָהא ָלא ִאְשְתַכח ַאְסָווָתא ְּבָעְלָמא, ַאֵפיה ְלַחָייַבָיא. ֲאָב 
 .ֶאָּלא ְּבִזְמָנא ְדַאְשְגִחין ַאְנִפין ְּבַאְנִפין

 
ַדֲאֵמיָנא, ַּבֲחָלָלא ְדגוְלַגְלָתא, ְנִהיִרין ְתַלת ְנהֹוִרין. ְוִאי ֵתיָמא ְתַלת, ַאְרַּבע ִאיּנון, ְכָמה 

ין ַאֲחַסְנֵתיה ַדֲאבֹוי ְוִאֵמיה, וְתֵרין ְגִניִזין ִדְלהֹון, ְדִמְתַעְחָרן ֺכְּלהו ְּבֵריֵשיה, ְוִאיּנון ְתִפּלִ 
ל ַחד ְדֵריָשא. ְלָבַתר ִמְתַחְּבָרן ְּבִסְטרֹוי, ְוַנֲהִרין ְוָעאִלין ִּבְתַלת ֲחָלֵלי ְדגוְלַגְלָתא. ָנְפִקין כָ 

ְוִאֵּלין ִמְתַחְּבִרין ִּבְתֵרי מֹוֵחי. ומֹוָחא ְתִליָתָאה ָכִליל לֹון,  .ְּבִסְטרֹוי, וִמְתַפְשִטין ְּבָכל גוָפא
ואינון תפלין דרישא. ואלין מתחברין בתרי מוחי. ומוחא תליתאה כליל לון, ) ְוָאִחיד

חד בסטרוי, ומתפשטין בכל  ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא. לבתר נפקין כל
ְּבַהאי ִסְטָרא וְבַהאי ִסְטָרא, וִמְתָפַשט ְּבָכל גוָפא, ( גופא. והאי מוחא תליתאה אחיד

י ְוִאְתָעִביד ִמֵּניה ְתֵרי ְגָווֵני ְכִליָלן ַכֲחָדא. וֵמַהאי ָנִהיר ַאְנפֹוי, ְוַאְסִהיד ְּבַאָּבא ְוִאיָמא ְגָוונֵ 
ִכי ֵאל ֵדעֹות ה' ְוגֹו', ְּבִגין ( שמואל א ב) ְכִתיב (ס''א בדא) י. ְוהוא ִאְקֵרי ַדַעת, ְּבַדַעתְדַאְנפֹו

ְדִאיהו ִּבְתֵרי ְגָווֵני לֹו ִנְתְכנו ֲעִלילֹות. ֲאָבל ְלַעִתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיָמָאה, ָלא ִנְתְכנו. ַמאי 
 ִעם ָחִסיד ִתְתַחָסד ְוגֹו( שמואל ב כב) ָיִרית ְתֵרין חוְלֵקי, וְכִתיבַטְעָמא ִנְתְכנו ְלַהאי. ְּבִגין ְד 

ְלָרֵחל ִכי ֲאִחי ָאִביָה   ַוַטֵגד ַיֲעקֹב( בראשית כט) ְוָהא ִּבְקשֹוט אֹוִקימו ַחְבַרָייא, ִדְכִתיב.'
ֶּבן ִרְבָקה הוא. ֶּבן ִרְבָקה, ְוָלא ְכִתיב ֶּבן  הוא. ַוַטֵגד, ָהא אֹוְקמוָה, ְדֹכָּלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא. ְוִכי

ִיְצָחק. ֶרֶמז, ְוֹכָּלא ְרִמיָזא ְּבָחְכְמָתא. ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי ְשִלים ְּבֹכָּלא. וֵביה ִאְתֲחֵזי ְמֵהיְמנוָתא. 
, ְכָמה ְדַנֲהִרין ְּבִעְטָרא ְדֵריָשא, ָהֵני ְגָווֵני . וְבִגין ָכְך ְכִתיב, ַוַטֵגד ַיֲעקֹב, ְוָלא ְכִתיב ַוטֹאֶמר

 ְוָעאִלין ַּבֲחָלֵלי ְדגוְלַגְלָתא. ָהִכי ִמְתַפְשִטין ְּבָכל גוָפא, ְוגוָפא ִאְתֲאִחיד ְּבהו
ח, ֵחידו ְלַעִתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיָמא, ָלא ִנְתְכנו, ְוָלא ָייָאן ֵליה, ְדָהא ֹכָּלא ְּבַחד ִאְשְתכַ  ( אבל)

 .ְלֹכָּלא, ַחִטים ְלֹכָּלא. ָלא ַתְלָייא ֵּביה ִדיָנא. ֲאָבל ְּבַהאי, לֹו ִנְתְכנו ֲעִלילֹות ַוַדאי
 

ִמקֹוֵצי ְדַׂשְעִרין, ְדִאיּנון אוָכִמין. ( קוצי) ְּבגוְלַגְלָתא ְדֵריָשא, ַתְלָיין ָכל ִאיּנון ִרְּבָוון ְוַאְלִפין
ְּבֵריֵשיה  (דמתעטר) וִמְסַתְּבִכין ָדא ְּבָדא, ֲאִחיָדן ָדא ְּבָדא, ַדֲאִחיָדן ִּבְנִהירו ִעָּלָאה ִדְמַעֵטר

ֵמַאָּבא, וִממֹוָחא ְדִאְתְנִהיר ֵמַאָּבא. ְלָבַתר ָנְפִקין ִניִמין ַעל ִניִמין, ִמְּנִהירו ְדִמְתַעָחר ְּבֵריֵשיה 
ְשַאר מֹוֵחי. ְוֺכְּלהו ֲאִחיָדן, וִמְסַתְּבֵכי ְּבִאיּנון ַׂשְעֵרי ַדֲאִחיָדן ֵמַאָּבא, ְּבִגין ְדִאיּנון ֵמִאיָמא, וִמ 

ְוֺכְּלהו מֹוֵחי ֲאִחיָדן ְּבגוְלגוְלָתא, ְּבמֹוָחא ִעָּלָאה.  .ִמְתָעְרִבין ָדא ְּבָדא, וִמְסַתְּבִכין ָדא ְּבָדא
ִמְתָעְרָבן ָדא ( אחידן במוחי) ִאְתַמְשָכן ִמְתַלת ֲחָלֵלי ְדמֹוָחא( דאתמשכן) ןְוֺכְּלהו ְמִשיכָ 

י ְּבָדא, ְּבַדְכָיא ִּבְמָסֲאָבא. ְּבָכל ִאיּנון ַטֲעִמין ְוָרִזין, ְסִתיִמין וִמְתַגְלָיין. וְבִגין ָכְך ֺכְּלהו מֹוֵח 
ֹלֶהיָך ְוכו', ְכָמה ִדְנהֹוִרין ְּבִעְטָרא ְדֵריָשא, ְוָעאִלין ְּבָאֹנִכי ְיָי' ֱא  ( כך נמצא בס''י) ְרִמיֵזי

ָכל ִאיּנון קֹוִצין אוָכִמין, ַחְפָיין ְוַתְלָיין ְלִסְטָרא ְדאוְדִנין. ְוָהא אֹוִקיְמָנא,  .ַּבֲחָלֵלי ְדגוְלַגְלָתא
ַהֵחה ְיָי' ָאְזְנָך וֲשָמע. ִמָכאן אֹוִקיְמָנא, ַמאן ְדָבֵעי ְדַיְרִכין ( מלכים ב יט) ְדְּבִגין ָכְך ְכִתיב

ַמְלָכא אוְדֵניה ָלֳקְבֵליה, ְיַסְלֵסל ְּבֵריֵשיה ְדַמְלָכא, ְוִיְפֶנה ַׂשְעֵרי ֵמַעל אוְדנֹוי, ְוִטְשַמע ֵליה 
 .ַמְלָכא ְּבָכל ַמה ְדָבֵעי
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ֵרי, ִמְתַאֲחָדא ַחד אֹוְרָחא, ְּבָאְרָחא ְדַעִתיק יֹוִמין, וִמְתָפְרָשן ִמֵּניה ָכל ְּבַפְלגוָתא ְדַׂשְע 
ָכל ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא ִויָלָלא ַתְלָיין ְּבָכל קֹוָצא ( ואתמנן עלייהו) אֹוְרחֹוי ְדִפקוֵדי אֹוַרְייָתא

משלי , )א, ְדָלא ַיְדִעין ִאיּנון ָאְרִחין. ֲהָדא הוא ִדְכִתיבְוקֹוָצא, ְוִאיּנון ַמְפִרִשין ִרְשָתא ְלַחָייַביָ 
ֶדֶרְך ְרָשִעים ָכֲאֵפָלה. ְוָכל ִאֵּלין ַתְלָיין ְּבקֹוִצין ַתִקיִפין, וְבִגין ָכְך ֺכְּלהו ַתִקיִפין. ( ד

תהלים ) ִדְכִתיב( ס''א דרחימותא) ְואֹוִקיְמָנא ְּבִאיּנון ְשִעיָען ִאְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא
 .ָכל ָאְרחֹות ְיָי' ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ְוָכל ַכְך, ְּבִגין ְדַמְשִכין ִממֹוִחין ְסִתיִמין ִדְרִהיֵטי ְדמֹוָחא( כה

ַמְשָכן וְבִגין ָכְך ִמְשַתְכֵחי ָכל ַחד ְכפום אֹוְרחֹוי, ֵמַחד מֹוָחא ְּבִאיּנון קֹוִצין ְשִעיָען, ִאְת 
ִממֹוָחא ִתְנָייָנא,  .ִדְכִתיב ָכל ָאְרחֹות ְיָי' ֶחֶסד ֶוֱאֶמת( דרחימותא) ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא

ְּבִאיּנון קֹוִצין ַתִקיִפין, ִאְתַמְשָכן ְוַתְלָיין ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא ִויָלָלא ִדְכִתיב ְּבהו ֶדֶרְך ְרָשִעים 
עו ַּבֶמה ִיָכֵשלו. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ֶאָּלא ֹלא ָיְדעו, ְכלֹוַמר ָלא ַיְדִעין, ְוָלא ָּבָעאן ָכֲאֵפָלה ֹלא ָיְד 

ְלִמְנַדע, ַּבֶמה ִיָכֵשלו. ַאל ִתְקֵרי ַּבֶמה, ֶאָּלא ְּבִאיָמא ִיָכֵשלו. ְּבִאיּנון ְדִמְתַאֲחִדין ִּבְסַטר 
 .יָמא. ְגבוָרה ַתִקיָפא ִמיֵּנה ִמְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא ִויָלָלאְדִאיָמא. ַמאי ִסְטָרא ְדִא 

 ִממֹוָחא ְתִליָתָאה, ְּבִאיּנון קֹוִצין ְדִאיּנון ְּבֶאְמָצִעיָתא, ִאְתַמְשָכן ְוַתְלָיין ָמאֵריהֹון ְדִמיִדין
ַפֵּלס ַמְעַגל ַרְגֶליָך. ְוֹכָּלא ( משלי ד) ְבָהֵני ְכִתיבְוִאְקרון ַאִפין ְנִהיִרין ְוָלא ְנִהיִרין. ו ( דמארין)

 .ִאְשְתַכח ְּבִאיּנון קֹוִצין ְדַׂשְעֵרי ְדֵריָשא
 

ַחָטיַבָטא ַעל עֹוָבֵדיהֹון. ְוַכד ַהאי ( ס''א לאתפקרא) ִמְצָחא ְדגוְלַגְלָתא, ִמְצָחא ְלִאְתַפְקָדא
ִמְתָעִרין ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין, ְלִאיּנון ְדָלא ִמְתַכְסִפין ְּבעֹוָבֵדיהֹון. ַהאי ִמְצָחא ִמְצָחא ִאְתַגְלָייא, 

סוָמָקא ְכַווְרָדא. וְבַשֲעָתא ְדִאְתַגְלָייא ִמְצָחא ְדַעִתיָקא ְּבַהאי ִמְצָחא, ִאְתַהְדַרת ִחָווָרא 
ְּבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ָאַמר,  .ֵרי ְלֹכָּלאְכַתְלָגא. ְוַהִהיא ַשֲעָתא, ֵעת ָרצֹון ִאְק 

 ֶמַצח. ָזֵכי ֶמַצח, ִמְצָחא ְדַעִתיָקא. ְוִאי ָלאו, ַאְשֵדי ח' ֵּבין ְתֵרין ַאְתָוון, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר
ָוון ְרצוִפין. ְוַכָמה ְנָצִחים ְואֹוִקיְמָנא, ְדִאְקֵרי ֶנַצח ְּבַאְת . וָמַחץ ַפֲאֵתי מֹוָאב( במדבר כד)

ְּבֶנַצח ָאֳחָרא ִאְסְתַּלק, ְוִאית ְנָצִחים ָאֳחָרִנין ( באתרא) ֲהוֹו. ְוַאף ַעל ַגב ְדֶנַצח ַאֲחָרא
ִדיִנין, ְדִמְתַפְשִטין ְּבָכל גוָפא. וְבִגין ְדַשְּבָתא ְּבַשֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ְּבִגין ְדָלא ִיְתַער 

ְּבַהאי  .ַגְלָיא ַעִתיָקא ַקִדיָשא ִמְצָחא ִדיֵליה, ְוָכל ִדיִנין ִאְתַכְפָיין ְוִאְשְתָככו ְוָלא ִאְתָעִבידו
( תהלים עג) ִמְצָחא ַתְלָיין כ''ד ָּבֵתי ִדיִנין, ְלָכל ִאיּנון ְדַחִציִפין ְּבעֹוָבֵדיהֹון. ְכָמה ִדְכִתיב

ֵאיָכה ָיַדע ֵאל ְוֵיש ֵדָעה ְבֶעְליֹון. ְוָהא ֶעְׂשִרים ִאיּנון, ָלָמה. ָלֳקְבֵליהֹון ְדד' ִמיתֹות ֵּבית  ְוָאְמרו
ַעד  ִדיָנא ְלַתָתא, ְדַתְלָיין ִמְּלֵעיָּלא. ְוִאְשָתָארו ֶעְׂשִרין. וְבִגין ָכְך ָלא ַמֲעִניִשין ֵּבי ִדיָנא ִעָּלָאה,

ְוַסְּלָקא ְלכ' ְשִנין, ָלֳקְבֵליהֹון ְדכ' ָּבֵתי ִדיָנא. ְּבַמְתִניָתא ְסִתיָמָאה ִדיָלן ( נ''א עשרין) ְדַיְשִלים
 .ָתֵניָנן, ָלֳקְבֵליהֹון ְדכ''ד ְסָפִרים ְדִאְתְכִליָלן ְּבאֹוַרְייָתא

 
ַחָטיַבָטא. ַעְייִנין ְדַנְייִמין ְוָלא ַנְייִמין. וְבִגין  ַעְייִנין ְדֵריָשא, ִאיּנון ַעְייִנין ְדָלא ִמְסַתְמִרין ִמַּנְייהו

ְוֹלא תֹונו ( ויקרא כה) ֵעיָניו ְכיֹוִנים. ַמאי יֹוִנים. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר( שיר השירים ה) ָכְך ִאְקרו
ֲהנֹוַטע ( שם) ְוגֹו'. וְכִתיבַוֹטאְמרו ֹלא ִיְרֶאה ָי''ה  (תהלים צד) ִאיש ֶאת ֲעִמיתֹו. ְוַעל ָדא ְכִתיב

ִתקוָנא ְדַעל ֵעיָנא, ַׂשְעֵרי ְדִמְתַשְעָרן ְּבִשעוָרא ְשִלים. ֵמִאיּנון ַׂשֲעִרין  .'אֶֹזן ֲהֹלא ִיְשָמע ְוגֹו
שוְלְשֵליהֹון ַתְלָיין ֶאֶלף ְוז' ְמָאה ָמאֵרי ְדַאְשָגחוָתא, ְלַאָגָחא ְקָרָבא. וְכֵדין ַקְייֵמי ֺכְּלהו ִמ 

ִרְּבָוון ָמאֵרי ( וד' מאה) ְכסוָתא ְדַעל ַעְייִנין, ְגִביִנין ִמְתַאֲחָדן ְּבהו. ְוֶאֶלף .וִמְתַפְקִחין ַעְייִנין
א ְתִריִסין ִאְתַאֲחָדן ְּבהו, ְוִאיּנון ִאְקרון ְכסוָתא ְדַעְייִנין. ְוָכל ִאיּנון ְדִאְקרון ֵעיֵני ְיָי', לָ 

. ַפְקִחין, ְוָלא ִאְתָערון, ַּבר ְּבִזְמָנא ְדִאֵּלין ְכסוֵתי ִדְגִביִנין, ִמְתָפְרִשין ִאיּנון ַתָתֵאי ֵמִעָּלֵאי
ֵזי וְבַשֲעָתא ְדִאְתָפְרָשן ְגִביֵני ַתָתֵאי ֵמִעָּלֵאי, ְוָיֲהִבין ֲאָתר ְלַאְשְגָחא ִמְתַפְקִחין ַעְייִנין, ְוִאְתַח 

ִאְסַתֲחרו ַעְייִנין ְוָחָמא ְלֵעיָנא ְפִקיָחא, ְוִאְסָתָחן ( משנתיה) ְכַמאן ְדִאְתַער ִמֵשיָנֵתיה
תהלים ) ְּבִחָווָרא ִדיֵליה. ְוַכד ִאְסַתְחָיין, ִאְתַכְפָיין ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ְלִיְׂשָרֵאל. וְבִגין ָכְך ְכִתיב

 .'יַשן ְיָי' ָהִקיָצה ְוגֹועוָרה ָלָמה ִת ( מד
 

מֹוָחא.  ַאְרַּבע ַגְווִנין ִאְתַחְזָיין ְּבִאיּנון ַעְייִנין. ֵמִאיּנון ְנִהיִרין ד' ָּבֵתי ִדְתִפיִלין, ְדַנֲהִרין ִּבְרִהיֵטי
ַנְפֵקי, ִמְגָוון אוָכָמא ְדֵעיָנא. ְכָמה ְדאֹוִקיְמָנא ( נפקא) ז' ְדִאְקרון ֵעיֵני ה'. ְוַאְשָגחוָתא

 .ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִשְבָעה ֵעיָנִים. ְוִאיּנון ַגְווִנין ִמְתַלֲהִטין ְּבִסְטַרְייהו( זכריה ג) ְּבִאָדָרא, ִדְכִתיב
ֵעיֵני ( דברי הימים ב טז)ון ִאְקרוןִמסוָמָקא, ָנְפִקין אֹוֲחָרִנין, ָמאֵרי ְדַאְשָגחוָתא ְלִדיָנא. ְוִאיּנ
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ְיָי' ְמשֹוְטטֹות ְּבָכל ָהָאֶרץ. ְמשֹוְטטֹות, ְוֹלא ְמשֹוְטִטים. ְּבִגין ְדֺכְּלהו ִדיָנא. ִמירֹוָקא, ָנְפִקין 
יָניו ַעל ַדְרֵכי ִכי ֵע ( איוב לד) אֹוֲחָרִנין, ְדַקְייִמין ְלַגָּלָאה עֹוָבִדין, ֵּבין ַטב וֵבין ִּביש. ִדְכִתיב

ֵעיֵני ְיָי' ְמשֹוְטִטים. ְמשֹוְטִטים, ְוֹלא ְמשֹוְטטֹות. ְּבִגין ְדִאיּנון ( זכריה ד) ִאיש. ְוִאֵּלין ִאְקרון
ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְלָטב וְלִביש. ֵמִחָווָרא, ָנְפִקין ָכל ִאיּנון ַרֲחֵמי, ָכל ִאיּנון ָטָבאן, ְדִמְשַתְכֵחי 

ָכל ִאיּנון ְתַלת ְגָווֵני, ( נ''א אסתחרן) ְּבָעְלָמא, ְלאֹוָטָבא ְלהו ְלִיְׂשָרֵאל. וְכֵדין ִאְסַתְחָיין
ִאֵּלין ַגְווִנין ִמְתָעְרִבין ָדא ְּבָדא, ְוִאְתַדְּבָקן ָדא ְּבָדא. ָכל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריה  .ְלַרֲחָמא ָעַלְייהו

ִדיֵליה, ַּבר ֵמִחָווָרא, ְדֺכְּלהו ְכִליָלן ֵּביה ַכד ִאְצְטִריְך, ְוהוא ָחֵפי ַעל ֹכָּלא. ָכל ַגְווִנין ִמְגָווֵני 
ִדְלַתָתא, ָלא ַיְכִלין ָכל ְּבֵני ָעְלָמא, ְלַאְסֲחָרא לֹון ִחָווָרא, ְלאוָכָמא ְלסוָמָקא ְוִלירֹוָקא. ְוָהָכא 

ְגִבינֹוי ָלא ִמְשַתְכִכין, ַּבר ַכד ַּבְעָיין  .ד, ֺכְּלהו ִאְתַאֲחָדן ְוִאְסַתְחָיין ְּבִחָווָראְּבַאְשָגחוָתא ַח 
ן ָלא ַגְווִנין ְדִחָווָרא ְלַאְשָגָחא, ְּבִגין ִדְגִביִנין ָיֲהִבין ֲאָתר ְלַאְשָגָחא, ְלֺכְּלהו ְגָווֵני. ְוִאי ִאיּנו

א ַיְכִלין ְלַאְשְגָחא וְלִאְסַתְכָלא. ְגִביִנין ָלא ַקְייִמין, ְוָלא ִמְשַתְכִכין ַשֲעָתא ֲחָדא ָיֲהִבין ֲאָתר, לָ 
ֶאָּלא ַפְקִחין ְוַסְתִמין, ַסְתִמין וַפְקִחין, ִמשום ֵעיָנא ְפִקיָחא ְדָקֵאי  (שלימתא) ְשֵלימוָתא

( ישעיה לג) ְכִתיב .ְוַהַחטֹות ָרצֹוא ָושֹוב. ְוָהא אֹוִקיְמָנא( יחזקאל א) ָעַלְייהו. ְוַעל ָדא ְכִתיב
ָתִמיד ֵעיֵני ְיָי' ֱאֹלֶהיָך ָּבה ֵמֵרִשית ( דברים יא) ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירוָשַל ם ָנֶוה ַשֲאָנן, וְכִתיב
ֶצֶדק ָיִלין ָּבה. וְבִגין ָכְך ְירוָשַל ם, ( ישעיה א) ַהָשָנה ְוגֹו'. ְדָהא ְירוָשַלם ַּבְעָיא ֵכן, ִדְכִתיב

ֵעיֶניָך, ֵעיָנְך ְכִתיב,  .ִצטֹון ְּבִמְשָפט ִתָפֶדה ְוגֹו', ְדֹכָּלא ַרֲחֵמי( ישעיה א) ְוָלא ִצטֹון. ִדְכִתיב
ה, ְלָטב וְלִביש, ְכָמה ֵעיָנא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדֹכָּלא. ַהְשָתא, ֵעיֵני ְיָי' ֱאֹלֶהיָך ָּב 

לסומקא ולירוקא. והכא באשגחותא חדא, כלהו אסחרן ואסתחיין בחוורא. ) ְדִאְתֲחֵזי
ְּבִגין ָכְך ָלא ִאְתְקָיימו ְּבִקטוָמא ָתִדיר. ( גבינוי לא משתככין, בר כד בעיין גוונין לאשגחא

וְבַרֲחִמים  (ישעיה נד) ְלָטב, ֹכָּלא ְּבַרֲחֵמי. ִדְכִתיבְוָהָתם ֵעיֶנָך ִתְרֶאיָנה ְירוָשַל ם, ֹכָּלא 
ָתִמיד ֵעיֵני ְיָי' ֱאֹלֶהיָך ָּבה ֵמֵרִשית ַהָשָנה. ֵמֵרִשית ָחֵסר א' ְכִתיב, ְוָלא  .ְגדֹוִלים ֲאַקְּבֵצְך

ִהְשִליְך ִמָשַמִים ֶאֶרץ ( איכה ב) ֵראִשית ְּבָאֶלף. ַמאן ִהיא. ֵה''א ִדְלַתָתא. וְלֵעיָּלא ְכִתיב
ָשַמִים  ַאְלִּביש( ישעיה נ) ִתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל. ַמאי ַטֲעָמא ִהְשִליְך ִמָשַמִים ֶאֶרץ. ִמשום ִדְכִתיב

ִלין ֵמֵרִשית ַהָשָנה, ֵמָאן ֲאָתר ִמְסַתכְ  .ַקְדרות, ְוַעְייִנין ְּבַקְדרוָתא, ְּבַגְווָנא אוָכָמא ִאְתָחפו
ִּבְירוָשַלם ִאֵּלין ֵעיֵני ְיָי', ָחַזר וֵפיַרש, ֵמֵרִשית ַהָשָנה, ְדהוא ִדיָנא ְּבָלא ָאֶלף, ְוִדיָנא ִאְתֲאָחד 
ִמִסְטָרָהא, ַאף ַעל ַגב ְדָלאו הוא ִדיָנא ַמָמש. ְוַעד ַאֲחִרית ָשָנה, ַאֲחִרית ָשָנה ַוַדאי ִדיָנא 

ָתא ֲחֵזי, א' ִּבְלחֹודֹוי  .ֶצֶדק ָיִלין ָּבה, ְדִהיא ַאֲחִרית ַהָשָנה( ישעיה א) ָהא ְכִתיבִאְשְתַכח. ְד 
ִאְקֵרי ִראשֹון, ְדַכר. ְּבָאֶלף ָסִתים ְוָגִניז ַמה ְדָלא ִאְתְיַדע. ַכד ִאְתַחָּבר ַהאי ָאֶלף ַּבֲאָתר 

ַחָּבָרא. ָלא. ֶאָּלא ִאְתַגְלָיא ֵּביה, ְוָנִהיר ֵליה, וְכֵדין ַאֲחָרא, ִאְקֵרי ֵראִשית. ְוִאי ֵתיָמא ְדִאְת 
ִאְקֵרי ֵראִשית. ַוֲאִפיּלו ְּבַהאי ֵראִשית, ָלא ַאְשַגח ִּבְירוָשַלם, ְדִאְלָמֵלא ֲהַות ְּבַהאי, 

ִראשֹון ְלִצטֹון ( ישעיה מא) ִאְתַקָטיַמת ָתִדיָרא. ֲאָבל ֵמֵרִשית ְכִתיב. וְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְכִתיב
 .'ֵהָּנה ִהָּנם ְוגֹו

 
חֹוָטָמא ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ִתקוָנא ְדַפְרצוָפא. ָכל ַפְרצוָפא ֵּביה ִאְשְתמֹוַדע. חֹוָטָמא ָדא, ָלא 

ַחִטים ְדַחִטים ְלֹכָּלא. ְכחֹוָטָמא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין. ְדחֹוָטָמא ְדַעִתיָקא, 
( שמואל ב כב) ְדָהא ִמְתֵרין נוְקִבין, ָנְפִקין רוִחין ְדַחִטין, ְלכָֹּלא. ְּבַהאי ְזֵעיר ַאְנִפין ְכִתיב

וָנא, ֲאִחיָדן ֵּביה, ְּבָכל ְגָווָנא וְגוָ ( תרי גווני) ְּבַהאי ְתָנָנא ָכל ְגָווֵני .'ָעָלה ָעָשן ְּבַאפֹו ְוגֹו
ְוָלא ִמְתַבְסִמין ( ובגין כך) ֲאִחיָדן ַכָמה ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ַקְשָיא. ַדֲאִחיָדן ְּבַההוא ְתָנָנא

ַוָטַרח ְיָי' ֶאת ֵריַח ( בראשית ח) ֺכְּלהו, ֶאָּלא ִּבְתָנָנא ְדַמְדְּבָחא ִדְלַתָתא. ְוַעל ָדא ְכִתיב
ַוָטַרח ְיָי' ֶאת ֵריַח ַהִּניֹחַח, ֶאת  .. ִאְתַּבְסמוָתא ְדָמאֵרי ִדיָנא, ַנַחת רוַח ַהִּניֹחַח. ַמהו ַהִּניֹחַח 

ֵריַח ַהָקְרָּבן ָלא ְכִתיב, ֶאָּלא ֶאת ֵריַח ַהִּניֹחַח. ְדֺכְּלהו ְגבוָראן ַדֲאִחיָדן ְּבחֹוָטָמא, ְוָכל 
ִמי ( תהלים קו) ְוַכָמה ְגבוָראן ִמְתַאֲחָדן ַכֲחָדא, ִדְכִתיבְדִאְתַאֲחָדן ְּבהו, ֺכְּלהו ִמְתַבְסָמן. 

ְיַמֵּלל ְגבורֹות ְיָי' ַיְשִמיַע ָכל ְתִהָּלתֹו. ְוַהאי חֹוָטָמא, ֵמָחד נוְקָּבא ָנַפק ֶאָשא ְדַאְכָלא ָכל ְשַאר 
ֶאָשא וְתָנָנא ְדַמְדְּבָחא. ְוִאְתַגְלָייא ַהאי ֶאִשין. ְּבַחד נוְקָּבא ְתָנָנא. ְוַהאי ְוַהאי ִאְשְתַכח ְּב 

חֹוָטָמא . וְתִהָּלִתי ֶאחָטם ָלְך( ישעיה מח) ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְוִאְשְתַכְך ֹכָּלא. ַהְיינו ְדִאְתַמר
א, ְזֵעיר. ְוַכד ְתָנָנא ָשֵרי ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ָאִריְך, וִמְתְפַשט. ְוִאְקֵרי ֶאֶרְך ַאַפִים. ְוַהאי חֹוָטָמ 

ָנִפיק ִּבְבִהילו, ְוִאְתָעִביד ִדיָנא. וַמאן ְמַעֵכב ְלַהאי. חֹוָטָמא ְדַעִתיָקא. ְוֹכָּלא ְכָמה ַדֲאֵמיָנא 
ַחד ְתָנָנא וְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא, אֹוִקים ָהֵני ְתֵרי נוְקֵבי. ֵמ  .ְּבִאָדָרא, ְוִאְתֲערו ַחְבַרָייא
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הושע ( )ס''א דכתיב) ְוֶאָשא. וֵמַחד ַנְייָחא ְורוָחא ָטָבא. ְדִאית ֵּביה ְיִמיָנא וְׂשָמאָלא, וְכִתיב
ְוֵריַח ַאֵפְך ַכַתפוִחים. וַמה ְּבנוְקָּבא ( שיר השירים ז) ְוֵריַח לֹו ַכְּלָבנֹון. וְבנוְקָּבא ְכִתיב( יד

וַמה ְדָאַמר ַוָטַרח ְיָי' ֶאת ֵריַח ַהִּניֹחַח. ַהִּניֹחַח ִּבְתֵרי ִסְטֵרי, . ֶשֵכן ֵּביה. ְוַשִפיר ָקָאַמרָהִכי, ָכל 
ַחד ַנְייָחא, ְדִאְתַגְלָייא ַעִתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְדַהאי הוא ַנְייָחא 

ַּבְסמוָתא ִדְלַתָתא, ְּבַההוא ְתָנָנא ְוֶאָשא ְדַמְדְּבָחא. וְבִגין ְוִאְתַּבְסמוָתא ְלֹכָּלא. ְוַחד ִאְת 
 .ְדִאיהו ִמְתֵרין ִסְטִרין, ְכִתיב ִניֹחַח. ְוֹכָּלא ִּבְזֵעיר ַאְנִפין ִאְתַמר

 
ַהֵחה ְיָי' ָאְזְנָך ( ם ב יטמלכי) ְתֵרי אוְדִנין, ְלִמְשַמע ַטב וִביש. ְוַתְרַווְייהו ַסְּלִקין ְלַחד. ִדְכִתיב

, וֲשָמע. אוְדָנא ְלגֹו ְּבגֹו ִדיֵליה, ַתְלָייא ִּבְרִשיִמין ַעִקיִמין, ְּבִגין ְדִיְתַעָכב ָקָלא ְלַאֲעָלא ְּבמֹוָחא
 .ָתא ְשֵליָמָתאְוַיְבִחין ֵּביה מֹוָחא, ְוָלא ִּבְבִהילו, ְדָכל ִמָּלה ַדֲהֵוי ִּבְבִהילו, ָלא ֲהָוה ְּבָחְכְמ 

', ֵמאוְדִנין ִאֵּלין ַתְלָיין ָכל ָמאֵריהֹון ְדַגְדִפין, ְדַנְטִלין ָקָלא ֵמָעְלָמא, ְוֺכְּלהו ָהִכי ִאְקרון ָאְזֵני ְייָ 
ֶאת ִכי עֹוף ַהָשַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהקֹול ְוגֹו'. ִכי עֹוף ַהָשַמִים יֹוִליְך ( קהלת י) ִדְכִתיב ְּבהו

ַהקֹול, ַהאי ְקָרא ַקְשָיא, ַהְשָתא ַמאי קֹול ִאיָכא ָהָכא, ְדָהא ֵריָשא ִדְקָרא ְכִתיב ַגם ְּבַמָדֲעָך 
ֶמֶלְך ַאל ְתַקֵּלל, ְּבַמָדֲעָך ְכִתיב, וְבַחְדֵרי ִמְשָכְבָך ְוגֹו'. ַמאי ַטֲעָמא ִכי עֹוף ַהָשַמִים יֹוִליְך ֶאת 

ֶאָּלא ַוַדאי ָכל ַמה ְדָחִשיב ַּבר ָנש, ְוָכל ַמה ְדִיְסְתַכל ְּבִלּבֹוי,  .א ֵליָכא ָהָכא ָקָלאַהקֹול, ְוָה 
ָלא ִאְתְכָוון ֵּביה. ( ואף על גב דאיהו) ָלא ָעִביד ִמָּלה, ַעד ְדַאִפיק ֵליה ְּבִׂשְפָווֵתיה, ְוהוא

ְוַאְזָלא ְוַסְּלָקא ְוָטָסא ְּבָעְלָמא, ְוִאְתָעִביד ִמֵּניה  ,ַּבֲאִויָראְוַהִהיא ִמָּלה ְדַאִפיק, ִמְתְּבַקָעא 
ָקָלא. ְוַההוא ָקָלא ַנְטִלין ֵליה ָמאֵרי ְדַגְדִפין, ְוַסְּלִקין ֵליה ְלַמְלָכא, ְוָעִטיל ְּבאוְדנֹוי. ֲהָדא הוא 

וְבִגין ָכְך, . ְוִטְשַמע ְיָי' ַוִטַחר ַאפֹו( במדבר יא) ְוִטְשַמע ְיָי' ֶאת קֹול ִדְבֵריֶכם( דברים ה) ִדְכִתיב
ָכל ְצלֹוָתא וָבעוָתא ְדָבֵעי ַּבר ָנש ִמַקֵמי קוְדָשא ְּבִריְך הוא, ָּבֵעי ְלַאָפָקא ִמִּלין ְּבִׂשְפָווֵתיה, 

ָּבעוָתא. ְוֵכיָון ְדִמִּלין ָנְפִקין, ְדִאי ָלא ַאִפיק לֹון, ָלאו ְצלֹוֵתיה ְצלֹוָתא, ְוָלאו ָּבעוֵתיה 
ִמְתַּבְקִעין ַּבֲאִויָרא, ַסְּלִקין ְוָטִסין ְוִאְתָעִבידו ָקָלא, ְוָנִטיל לֹון ַמאן ְדָנִטיל, ְוָאִחיד לֹון 

ִמְתַלת ַחָלֵלי ְדמֹוֵחי, ָנִטיף ְנִטיָפא  .ַקִדיָשא, ְּבֵריָשא ְדַמְלָכא( נ''א לכתרא) ְלַאְתָרא
ַנַחל ְכִרית, ְכלֹוַמר, ( מלכים א יז) ְלאוְדִנין, ְוַההוא ִאְקֵרי ַנַחל ְכִרית. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר

ְכרוָתא ְדאוְדִנין. ְוָקָלא ַעִטיל ְּבַההוא ֲעִקיָמא, ְוִאְשְתַאב ְּבַההוא ַנֲהָרא, ְדַההוא ְנִטיָפא. 
ִכי אֶֹזן ִמִּלין ( איוב לד) ִחין ֵּבין ַטב ְלִביש. ֲהָדא הוא ִדְכִתיבוְכֵדין ִאְתַעָכב ַתָמן, ְוִאְתְּב 

ִתְבָחן. וַמאי ַטְעָמא אֶֹזן ִמִּלין ִתְבָחן. ִמשום ְדִאְתַעָכב ָקָלא ְּבַההוא ַנֲהָרא ִדְנִטיָפא, 
ְוֵחיְך ִיְטַעם (שם) ְּבִחין ֵּבין ַטב ְלִבישַּבֲעִקימוָתא ְדאוְדִנין, ְוָלא ַעִטיל ִּבְבִהילו. וְבִגין ָכְך ִאְת 

ֶלֱאכֹול. ַמאי ַטְעָמא ֵחיְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול. ְּבִגין ְדִיְתַעָכב ַתָמן, ְוָלא ַעִטיל ִּבְבִהילו ְּבגוָפא, ְוַעל 
ְלָיין נוְקִבין אֹוֲחָרִנין, ְּבַהאי נוְקָּבא ְדאוְדִנין, ַת . ָדא ִיְטַעם ְוִיְתְּבָחן, ֵּבין ְמִתיָקא ִלְמִרירו

נוְקָּבא ְדַעְייִנין. נוְקָּבא ְדפוָמא. נוְקָּבא ְדחֹוָטָמא. ֵמַההוא ָקָלא ְדַעִטיל ְּבנוְקָּבא ְדאוְדִנין, ִאי 
ִטיל ְלנוְקָּבא ִאְצְטִריְך ַעִטיל ְלנוְקֵבי ְדַעְייִנין, ְוַנְבִעין ִדְמִעין. ֵמַההוא ָקָלא ִאי ִאְצְטִריְך, ַע 

במדבר ) ְדחֹוָטָמא ְדַפְרַדְשָקא, וַמְפֵקי ְתָנָנא ְוֶאָשא ֵמַההוא ָקָלא. ֲהָדא הוא ִדְכִתיב
ְוִטְשַמע ְיָי' ַוִטַחר ַאפֹו ַוִתְבַער ָּבם ֵאש ְיָי'. ְוִאי ִאְצְטִריְך, ַעִטיל ַההוא ָקָלא ְלנוְקָּבא ְדפוָמא,  (יא

ֵמַההוא ָקָלא. ֹכָּלא ֵמַההוא ָקָלא ְדאוְדִנין. ַעִטיל ְּבָכל גוָפא ( נ''א גזרין) וַמִּליל ְוָגַזר ִמִּלין
ְּבַהאי אוְדָנא. ַזָכָאה ַמאן ְדָנִטיר  (וכלא תלייא( )ס''א כמה תלייא) ְוִאְתְרִגיש ִמֵּניה ֹכָּלא

ַהאי אוְדָנא ָקֵרי  .ְנצֹור ְלשֹוְנָך ֵמָרע וְׂשָפֶתיָך ִמַדֵּבר ִמְרָמה( תהלים לד) ִמּלֹוי. ַעל ָדא ְכִתיב
( מלכים א ג) ֵּביה ְשִמיָעה. וִבְשִמיָעה ִאְתְכִליָלן ִאיּנון מֹוֵחי. ָחְכָמה ִאְתְכִליל ֵּביה, ִדְכִתיב

מלכים ) ַדֵּבר ִכי שֹוֵמַע ַעְבֶדָך( שמואל א ג) ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך ֵלב שֹוֵמַע. ִּביָנה, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר
ְשַמע ְּבִני ( משלי ד) ַדַעת, ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר( (ובהני תליין כלא) ִכי שֹוְמִעים ֲאָנְחנו( ב יח

ָנא ַתְלָיין וִמְצוַֹתי ִתְצפֹון ִאָתְך. ָהא ֹכָּלא ַתְלָיין ְּבאוְדִנין ְּבַהאי אוְד ( משלי ב) ְוַקח ֲאָמָרי
ַהֵחה ְיָי' ָאְזְנָך וֲשָמע ( מלכים ב יט) ְצלֹוִתין וָבעוִתין וְפִקיָחא ְדַעְייִנין. ֲהָדא הוא ִדְכִתיב

ְּבַהאי אוְדָנא, ַתְלָיין ָרִזין ִעָּלִאין, ְדָלא ָנְפִקין ְלַבר, . ְפַקח ֵעיֶניָך וְרֵאה. ָהא ֹכָּלא ֵּביה ַתְלָייא
ְּבִגין ָכְך ִהיא ֲעִקיָמא ְלגֹו. ְוָרָזא ְדָרִזין ְסִתיִמין ֵּביה, ַווי ְלַההוא ְמַגֶּלה ָרִזין. וְבִגין ְדַהאי 

א אוְדָנא ָכִניש ָרִזין, ַוֲעִקימוָתא ִדְלגֹו ָנִטיל לֹון, ָלא ַגֵּלי ָרִזין ְלִאיּנון ַדֲעִקיִמין ְּבָאְרַחְייהו, ֶאּלָ 
סֹוד ְיָי' ִליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם, ( תהלים כה) ן ְדָלא ַעִקיִמין. ֲהָדא הוא ִדְכִתיבְלִאיּנו

ְוִאיּנון ַדֲעִקיִמין ְּבָאְרַחְייהו, ַנְטֵלי ִמִּלין ְוַעְייִלין לֹון  .ִמִּלין (ונטרי) ְדַנְטֵלי ָאְרחֹוי ְוַנְטֵלי
ַעְכָבא. ְוָכל נוְקִבין ַאֲחָרִנין, ִמְתַפְתִחין ֵּביה, ַעד ְדָנְפִקין ִמִּלין ִּבְבִהילו, ְוֵלית ְּבהו ֲאָתר ְלִאְת 
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, ְּבנוְקָּבא ְדפוָמא. ְוִאֵּלין ִאְקרו ַחָטיֵבי ָדָרא, ְׂשנוֵאי ְדקוְדָשא ְּבִריְך הוא. ְּבַמְתִניָתא ִדיָלן ְתָנן
ֹלא ( ויקרא יט) ַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוֹכָּלא ְּבַחד ְקָרא, ִדְכִתיבְכִאיּלו ָקִטיל גוְבִרין, וְכִאּלו ָפ 

ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶמָך ֹלא ַתֲעמֹוד ַעל ַדם ֵרֶעָך ֲאִני ְיָי'. ַמאן ְדָעַבר ַעל ַהאי ֵריָשא ִדְקָרא, ְכִאיּלו 
ְוֶנֱאַמן רוַח ְמַכֶסה ( משלי יא)ְייהו ְכִתיבַזָכָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָטיא, ְדָעלַ  .ָעַבר ַעל ֹכָּלא

ָדָבר. ֶנֱאַמן רוַח ַוַדאי, ְדָהא רוָחא ִדְלהֹון ֵמֲאָתר ִעָּלָאה ַקִדיָשא ִאְשְתִליף, וְבִגין ָכְך ֶנֱאַמן 
ָמֵתיה, ָלאו ִאיהו ִמגוָפא רוַח ִאְקרון. ְוִסיָמן ָדא אֹוִקיְמָנא, ַההוא ִדְמַגֶּלה ָרִזין, ְּבָידוַע ְדִנְש 

ְדַמְלָכא ַקִדיָשא. וְבִגין ָכְך ֵלית ֵּביה ָרָזא, ְוָלא ֵמֲאָתר ְדָרָזא הוא. ְוַכד ִתיפוק ִנְשָמֵתיה, ָלא 
וי ְלִנְשָמֵתיה. ִאְתַדְּבָקא ְּבגוָפא ְדַמְלָכא, ְדָהא ָלא ַאְתֵריה הוא. ַווי ְלַההוא ַּבר ָנש, ַווי ֵליה, וַ 

רזין ) ַזָכָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָטיא, ִדְמַכִסין ָרִזין, ָכל ֶשֵכן ָרִזין ִעָּלִאין ְדקוְדָשא ְּבִריְך הוא
 .ְוַעֵמְך כוָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרשו ָאֶרץ( ישעיה ס) ָעַלְייהו ְכִתיבמ (עלאין דמלכא קדישא

 
ַסֲהדוָתא ַעל ַמה ַדֲאֵמיָנא, ְדָהא ַסֲהדוָתא ְּבהו ( כלהו) ַאְנפֹוי, ִכְתִרין ַתְקרֹוִבין ְדבוְסָמא

ַתְלָיא. וְבֹכָּלא ַתְלָיא ַסֲהדוָתא. ֲאָבל ָהֵני ַתְקרֹוֵבי ְדבוְסָמא, ִחָווָרא ְוסוָמָקא, ַסֲהדוָתא 
ְחְסָנא ְדָיִרית ְוָאִחיד לֹון. ְוָהא ְּבַמְתִניָתא ִדיָלן אֹוִקיְמָנא, ַכָמה ְלַאָּבא ְוִאיָמא. ַסֲהדוָתא ְלַא 

ַכד ִאְתְנִהיר ִמְנִהירו  .ָפְרֵסי ֵּבין ִחָווָרא ְלסוָמָקא, ְוִאְתְכִליָלן ֵּביה ַכֲחָדא ְּבִסְטָרא ְדִחָווָרא
 ַעל סוָמָקא. ְוֺכְּלהו ִּבְנִהירו ִאְשְתַכח. וְכֵדין ְכִתיב ְדִחָווָרא ְדַעִתיָקא, ַחְפָטיא ַההוא ִחָווָרא

ָיֵאר ְיָי' ָפָניו ֵאֶליָך. ְוַכד ַחָטיִבין ַסִגיִאין, ַתְלָיין ִדיִנין ְּבָעְלָמא, ִאְשְתָכַחת ְסִגירוָתא ( במדבר ו)
ִחָווָרא. וְכֵדין ֹכָּלא ( נ''א על) ָפא ָכלְוסוָמָקא ִאְתְפַשט ְּבַאְנִפין, ְוָח  (ס''א בעלמא) ְּבֹכָּלא

בגדי קנאה כתיב )ישעיה נט(  ְפֵני ְיָי' ְּבעֹוֵׂשי ָרע( תהלים לד) ִאְשְתַכח ְּבִדיָנא. וְכֵדין ְכִתיב
ְתִריִסין ַכָמה ְוַכָמה ָמאֵרי  .ְוֹכָּלא ְּבַהאי ַתְלָייא, וְבִגין ָדא ַסֲהדוָתא הוא ְּבֹכָּלא בגדי נקם

ָנא ְמַחָכאן ְלָהֵני ְגָווֵני, ְמַצָפאן ְלָהֵני ְגָווֵני. ַכד ְנִהיִרין ְגָווֵני, ָכל ָעְלִמין ֺכְּלהו ְּבֵחדו. ְּבִזְמ 
הוא ְדָנִהיר ִחָווָרא, ֹכָּלא ִאְתָחזו ְּבַההוא ַגְווָנא. ְוַכד ִאְתֲחֵזי ְּבסוָמָקא ֹכָּלא ָהִכי ִאְתָחזו ְּבַה 

ְּבִאֵּלין ַתְקרֹוִבין ְדבוְסָמא, ַשאִרי ִדיְקָנא ְלִאְתֲחָזָאה, ֵמֵריָשא ְדאוְדִנין, ְוָנִחית ְוַסִליק  .ַגְווָנא
 .ְּבַתְקרֹוָבא ְדבוְסָמא

 
ִמְשָחא ִדְרבות ְדִדיְקָנא ַׂשֲעִרין אוָכִמין ְדִדיְקָנא, ְּבִתקוָנא ָיֶאה ַשִפיר. ְכִגיָּבר ַתִקיף, ַשִפיר. 

ַשִפירו ְדַהאי ִדיְקָנא, ְּבט'  .ִעָּלָאה ְדַעִתיָקא, ְּבַהאי ִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ִאְתֲחֵזי, ְוָנִהיר
א ָנִהיר ִתקוִנין ִאְשְתַכח. ְוַכד ִמְשָחא ִדְרבות, ִדְתַלת ֲעַׂשר ְנִביִעין ְדִדיְקָנא ְדַעִתיָקא ַקִדיָש 

 ְּבַהאי ִדיְקָנא, ִאְשְתָכחו כ''ב ִתקוִנין. וְכֵדין ִמְתָּבְרִכין ֺכְּלהו. ְוִיְׂשָרֵאל ָסָבא ִמְתָּבְרָכא ְּבַהאי,
ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל. ָכל ִתקוִנין ְדִדיְקָנא ָדא, אֹוִקיְמָנא ְּבִאָדָרא ַקִדיָשא, ( בראשית מח) ְוִסיָמן

ֺכְּלהו ִמִתיקוִנין ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ִאְתָקנו. ְוָהָכא ָּבֵעיָנא ְלַגָּלָאה, ַמה ְדָלא ִאְתְגֵלי ַתָמן, ְד 
הא כל תקונין דדיקנא אוקימנא דכלהו מתיקונין דדיקנא ) ְּבִגין ְלֵמיַעל ְּבָלא ִכסוָפא

ִאיּנון, ט' ִאְקרון. ִתקוָנא ִשיָתא  ()דעתיקא( עתיקא קדישא אוקימנא באדרא קדישא
ַקְדָמָאה, ָנַפק ַההוא ִניצֹוָצא ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, וָבַטש ִּבְתחֹות ַׂשֲעָרא ְדֵריָשא, ִמְתחֹות 
 קֹוִצין ְדַעל אוְדִנין, ְוָנִחית ִמַקֵמי ִפְתָחא ְדאוְדִנין ַעד ֵריָשא ְדפוָמא. ָהא ִתקוָנא ָדא
ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא ָלא ִאְשְתַכח, ֶאָּלא ַכד ָנִגיד ַמָזָלא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְוַתְלָייא ִמֵּניה ַההוא 

ַכד ִאיָמא ִאְתַמְשָכא ְוִאְתְכִליַלת ַּבֲאִויָרא ַדְכָיא, ַההוא ִחָווָרא  (חסר) ַמּבוָעא ְדָחְכְמָתא
ְוַכד .ְוִניצֹוָצא ָעאַלת ְוַנְפַקת, ְוִאְתֲאָחד ָדא ְּבָדא, ְוִאְתָעִביַדת ַחד ִתקוָנא (חסר) ָנִקיט ִאיָמא

ִאְצְטִריְך ַסְּלָקא ָדא ַעל ָדא, ְוִאְתַכְסָיא ַחד ִמַקֵמי ֲחָדא. וְבִגין ָכְך ֹכָּלא ִאְצְטִריְך, ַחד ְלֶמְעַּבד 
ְּבַהאי .ִאיב ְלַהאי ִדיְקָנא ָדִוד ַמְלָכא, ְכָמה ְדאֹוִקיְמָנאנוְקִמין. ְוַחד ְלַרֲחָמא. ְוַעל ַהאי ָת 

ָתא ִדיְקָנא ט' ִתקוִנין ִאְשְתָכחו, ִשיָתא ִרְבָוון ְדַתְלָיין ְּבהו, וִמְתַפְשִטין ְּבָכל גוָפא. ְוִאֵּלין ִשי
ְדבוְסִמין. ְתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא, וְתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא.  ְדַתְלָיין, ַתְלָיין ְּבַׂשֲעֵרי ִדְתחֹות ַתְקרוָבא

ין וְבָיִקירוָתא ְדִדיְקָנא, ַתְלָיין ְתַלת ַאֲחָרִנין. ַחד ְלֵעיָּלא ְּבִׂשְפָוון, וְתֵרין ְּבִאיּנון ַׂשֲעִרין ְדַתְליָ 
ַמְשָכן ְוַתְלָיין ֺכְּלהֹון, ְּבִאיּנון ַׂשְעֵרי ַעד ַטּבוָרא. ְוָכל ָהֵני ִשיָתא, ג' ִמָכאן ְוג' ִמָכאן, ִאְת 

וְבִגין ְדָהֵני ְתָלָתא ִאיּנון ְּבָיִקירו ְדִדיְקָנא ַיִתיר ִמֺכְּלהו, ְכִתיב .ְדַתְלָיין וִמְתָפְשִטין ְּבָכל גוָפא
ָיה, ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה, ְיָי' ִלי ֹלא  ִמן ַהֵמַצר ָקָראִתי (תהלים קיח)ְּבהו ְשָמא ַקִדיָשא. ִדְכִתיב

ִאיָרא. ְוָהא ְדאֹוִקיְמָנא ְּבִאָדָרא, ִמן ַהֵמַצר ָקָראִתי ָיה, ֵמֲאָתר ְדָשֵרי ִדיְקָנא ְלִאְתַפְשָטא, 
ֵבי ַרב ֵייָבא וְבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא ְד  .ָרִחיק ִמַקֵמי אוְדִנין, ַשִפיר הוא (ס''א דחיק) ְדהוא ֲאָתר
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ְלָך ( דברי הימים א כט) ָסָבא, ָהִכי ָאַמר ְואֹוִקים, ְדֵשירוָתא ְדִדיְקָנא ֵמֶחֶסד ִעָּלָאה, ִדְכִתיב
ְיָי' ַהְגדוָלה ְוַהְגבוָרה ְוַהִתְפֶאֶרת ְוגֹו'. ְוֹכָּלא הוא, ְוָהִכי ָשאֵרי, ְוִתְשָעה ִאְתַמְשָכן ְוַתְלָיין 
ְּבִדיְקָנא, וִמַקֵמי אוְדִנין, ָהִכי ָשאֵרי, ְוִקטוָמא ָלא ִמְתַקְטיִמין ֶאָּלא ַּבֲאָתר ָאֳחָרא, ְכָמה 

 . ְדאֹוִקיְמָנא
 

ְוַכד ִאְצְטִריְך ָעְלָמא ְלַרֲחֵמי, ִאְתַגְלָייא ַמָזָלא ַקִדיָשא. ְוָכל ָהֵני ִתקוִנין ִדְבִדיְקָנא ַיִקיָרא 
ֵעיר ַאְנִפין, ֺכְּלהו ַרֲחֵמי ִמְשַתְכֵחי. ְוַכד ִאְצְטִריְך ְלִדיָנא, ִמְתַחְזָייא ִדיָנא, וְכֵדין ַעְבִדין ִדזְ 

ָכל ְיִקירו ְדִדיְקָנא, ְּבִאיּנון ַׂשְעֵרי ְדַתְלָיין  . נוְקִמין ְלַׂשְנֵאיהֹון ְדִיְׂשָרֵאל, ְלִאיּנון ְדָעִקין ְלהו
ָכל ָהֵני ַׂשְעֵרי ְדִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ֺכְּלהו ְקִשיִשין .ִאיְנהו, ִמשום ְדֹכָּלא ְּבַהאי ַתְלָיין

 ַתִקיִפין, ִמשום ְדֺכְּלהו ַאְכְפָיין ְלִדיִנין, ְּבַשֲעָתא ְדַמָזָלא ַקִדיָשא ִאְתְגֵלי. ְוַכד ָּבָעא ְלַאָגָחא
ְּבַהאי ִדיְקָנא ִאְתֲחֵזי ְכִגָּבר ַתִקיף, ָמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבָטא. וְכֵדין ָמִריט ַמאן ְדָמִריט, ְקָרָבא, 

ָהֵני ִתְשָעה ִתקוִנין, ֲאָמָרן מֶֹשה ִזְמָנא ִתְנָייָנא, ְּבַשֲעָתא ְדִאְצְטִריְך . ְוַאְגִליש ַמאן ְדַאְגִליש
ַרֲחֵמי. ְדַאף ַעל ַגב ִדְתֵליָסר ִתקוִנין ָלא ֲאָמָרן ַהְשָתא, ְּבַכָווָנא ַתְלָייא  ְלָאַהְדָרא לֹון ֺכְּלהו

 ִמְּלָתא, ְדָהא ָלא ֵייעול ְּבָהֵני ִתקוִנין ְלַאְדְכָרא, ֶאָּלא ְּבַמָזָלא ִאְתְכָוון, ְוַאְדַכר ֵליה. ֲהָדא הוא
ל ָנא כַֹח ְיָי'. ַמאן ֹכַח ְיָי'. ַההוא ְדִאְקֵרי ַמָזָלא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ַעָתה ִיְגַד ( במדבר יד) ִדְכִתיב

ְדָכל ְסִתיִמין. ְדִחיָּלא ָדא, וְנִהירו ָדא, ִמַמָזָלא ָתֵלי. ְוֵכיָון ְדָאַמר מֶֹשה ָדא, ְוַאְדַכר ָדא, 
ִנין, ְדַתְלָיין ִּבְזֵעיר ַאְנִפין. ְּבִגין ְדַיְנִהירו ֺכְּלהו, ְוָלא ְוִאְתְכָוון ֵּביה, ָאַמר ָהֵני ִתְשָעה ִתקו

 .ִיְשְתַכח ִדיָנא. ְוַעל ָדא ֹכָּלא ְּבַמָזָלא ָתֵלי
 

ִאְתֲחֵזי ְכִגיָּבר ַתִקיף  (לאתארכא)ְלִאְתָעָרא (ס''א לאתערבא) ַהאי ִדיְקָנא ַכד ָשָראן ַׂשְעֵרי
ָמאֵרי ָנַצח ְקָרִבין. ְּבַהאי ִדיְקָנא, ָנִגיד ְמַשח ִדְרבות ֵמַעִתיָקא ְסִתיָמָאה. ְכָמה ְדַאְת ְכִגיָּבר 

ִאֵּלין ַׂשְעֵרי ָלא ַחְפָיין  .ַכֶשֶמן ַהחֹוב ַעל ָהרֹאש יֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן( תהלים קלג) ָאֵמר
ִׂשְפתֹוָתיו שֹוַשִּנים.  (שיר השירים ה) סוָמִקין ְכַווְרָדא. ִדְכִתיבַעל ִׂשְפָוון, ְוִׂשְפָוון ֺכְּלהו 

 ִׂשְפָוון ְמַרְחָשן ְגבוָרה, ְמַרְחָשן ָחְכְמָתא. ְּבִאיּנון ִׂשְפָוון ַתְלָיין ַטב וִביש, ַחֵטי ומֹוָתא. ֵמִאֵּלין
( מארי) ְמַרֲחִשין ִאֵּלין ִׂשְפָוון, ִמְתָעִרין ֹכָּלא ְלִמְגַזרִׂשְפָוון ַתְלָיין ָמאֵריהֹון ְדַאְתָערוָתא, ְדַכד 

ִּבְגֵזַרת ( דניאל ד) ְדִאְקרון ִעיִרין. ִדְכִתיב( דמדוריהון בהון, ובגין כך) ִדיָנא, ְּבָכל ָּבֵתי ִדיִנין
ְּבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא, ְכָמה ַמאי ִעיר.  (במימר קדישין שאלתא) ִעיִרין ִפְתָגָמא וְבֵמאַמר ְוגו

ַוְיִהי ָעֶרָך. ְדִמְתֲעִרין ִדיִנין ְלִאיּנון ְדָלא ִאְתְרִחימו ְלֵעיָּלא, ְּבִגין ( שמואל א כח) ְדַאְת ָאֵמר
ְּבַרֲחֵמי ְוִעם ָכל ָדא ִּבְתֵרי ְגָווֵני  (בכלהו( )ס''א להו) ָכְך ִמְתָעִרין ִאֵּלין ְדִאיּנון ָמאֵרי ְדָבבו

וְבִאֵּלין ִׂשְפָוון, ִאְתֲחֵזי פוָמא ַכד ִאְתְפַתח.  .ְוִדיָנא, ְוַעל ָדא ִאְקרון ִעיר ְוַקִדיש ִדיָנא ְוַרֲחֵמי
רוָחא ְדָנִפיק ִמן פוָמא, ֵּביה ִמְתַלְּבִשין ַכָמה ֶאֶלף ְוִרְבָבן. ְוַכד ִאְתְפַשט, ִמְתַלְּבִשין ֵּביה 

ִביָאן ְמֵהיְמֵני. ְוֺכְּלהו ֶפה ְיָי' ִאְקרון. ַכד ִמִּלין ָנְפִקין ִמן פוָמא, וִמְתַרֲחִשין ְּבִׂשְפָוון, נְ 
ִמְתַנֲהִרין ְלֺכְּלהו ִתְמֵני ָסֵרי ַאְלִפין ָעְלִמין, ַעד ְדִמְתַקְחִרין ֺכְּלהו ַכֲחָדא, ְּבַתְמֵניָסר אֹוְרִחין 

ְּבִליָשן ְמַמֵּלל ַרְבְרָבן ְּבִקיְטָרא ( בדא) ְוֹכָּלא ְמַחָכאן ְלפוָמא ָדא .ִאְשְתמֹוְדָעןוְשִביִלין, ְד 
ִחכֹו ַמְמַתִקים, ַמְמַתִקים ַוַדאי. ַמאי ( שיר השירים ה) ְדִטיֲהָרא ְּבעוְטָרא. ְוַעל ָדא ְכִתיב

ִיְטַעם ֶלֱאכֹול. ְוֺכּלֹו ַמֲחַמִדים, ֵאש וַמִים. ֶאָשא וַמָייא ְוֵחיְך ( איוב לד) ִחכֹו. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר
ִחכֹו, . ְדָהא ְגָווֵני ִמְתַחְּבָרן ַכֲחָדא( בציורוי)ָיָאן ְּבִצטיורֹוי ( ס''א מתדבקין ויאן) ִמְתַתְקָנן

דניאל ) חה''ע ַּבָגרֹון. א', ְדָטִריד ַמְלִכיןא( גליפין) ְּבַאְתָוון ְרִשיָמן, ְדִמְתַגְּלָפן ְּבִעְטרֹוי ְגִליִדין
וְמַהְעֵדא ַמְלִכין, וְמָהֵקם ַמְלִכין. ח', ְדָטִריד ְוָנִחית, ְוָסִליק ְוָעִטיר, ָכִביש ְּבֶאָשא ָגִליף ( ב

ִתיאוְבָתא ְדַקְרָתא ְּברוָחא. ה' ְיִניָקה ְדִאיָמא, ָסִטיר ְלנוְקָּבא, ִאְתְפַשט ְלנוְקָּבא ַרָּבא, ְּב 
ַהר ( שיר השירים ד) ִמְתַקְחֵרי ַאְתִרין ָדא ְּבָדא. ְכָמה ְדַאְת ָאֵמר( עד דמתקטרי) ַקִדיָשא

ַהמֹור ִגְבַעת ַהְּלבֹוָנה. ע' ִטיֲהָרא ְדִטיְפָסא, ְגִליָפא ְּבִטיְפָסא, ְרִהיִטין ַדֲעָנִפין ִמְתַאֲחָדן, 
 .ין ְגִליִפיןְלִסְטרֹוי ְלרוִח 

ְוָהא ְּבָרֵזי ְדַאְתָוון ִדְשֹלמֹה ַמְלָכא, ִאְתַעָחרו ִאֵּלין ַאְתָוון ד', בד' גיכ''ק ַּבֵחיְך ְכָמה ְדַאְת 
ְוָהָיה ( ישעיה לב) ֲהֵיָאֵכל ָתֵפל ִמְּבִלי ֶמַלח ְוגֹו'. וְכִתיב( איוב ו) ָאֵמר ְוֵחיְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול

 .ַהֶּנֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב וְמתוִקים ְוגֹו'. ְמתוִקים ַוַדאי (תהלים יט) ַהְצָדָקה ָשלֹוםַמֲעֵׂשה 
ָדִוד ַמְלָכא ָאַמר, ַגם ַעְבְדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְוגֹו'. ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְדָכל יֹוָמאי ִאְזְדַהְרָנא ְּבהו, ְדָלא 

ָמא ַחד ְדָעִטיְרָנא ִעְטֵרי ַמְלָכא, ִּבְמַעְרָתא ְדֵמרֹוְנָיא, ַוֲחֵמיָנא ּבוִציָנא ְלַאְטָעָאה ְּבהו, ַּבר יֹו
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ְוִאְזַדֲעַזְעָנא. ֵמַההוא יֹוָמא ִאְזָדַהְרָנא ( נ''א דמערתא) ְדֶאָשא ִמְתַלֲהָטא ַאפוְתָיא ְדֵמרֹוְנָיא
ָמאי. ַזָכָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאְזְדַהר ִּבְמִתיָקא ְדַמְלָכא, ְּבַדְעָתאי ְּבהו, ְוָלא ָשִביְקָנא לֹון ָכל יֹו

משלי ) ַטֲעמו וְראו ִכי טֹוב ְיָי' ְוגֹו'. וְכִתיב( תהלים לד) ְוָטִעים ְּבהו ִכְדַקֲחֵזי. ַעל ָדא ְכִתיב
ְתַמְּלָיין ַאְכַסְדִרין ְוִאָדִרין, ֵמֵריָשא ִאְתְפַשט ְדכוָרא ְּבַדַעת, ְוִא  .'ְלכו ַלֲחמו ְּבַלְחִמי ְוגֹו( ט

ְדגוְלַגְלָתא ָשֵרי, ְוִאְתְפַשט ְּבָכל גוָפא, ְמַחדֹוי וְדרֹועֹוי וְבֹכָּלא. ֵמֲאחֹורֹוי, ִאְתְדַבק ִניצֹוָצא 
ס''א ) ָכל ִסְטרֹוי, וְנִהירוֺגְלַגְלָתא ֲחָדא, ְסִתיָמא ִמ  ְדבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ְוַלֲהָטא ְוַאִפיק

שיר השירים ) ִדְתֵרי מֹוֵחי ְגִליָפן ָּבה, ְוִאְתַדְּבַקת ְּבִסְטרֹוי ִדְדכוָרא. ְּבִגין ַכְך ִאְתְקֵרי( ונחיתו
 .יֹוָנִתי ַתָמִתי, ַאל ִתְקֵרי ַתָמִתי ֶאָּלא ְתאֹוָמִתי ַוַדאי( ה
 

ְוַדַּלת ( שיר השירים ז) ְכִדְכִתיב( ס''א גווני בגו גווני) ֵּביה ְגָווֵניַׂשֲערֹוי ְדנוְקָּבא ְכִליָלן 
רֹאֵשְך ָכַאְרָגָמן. ִאְתְקַטר ְגבוָרה ַּבֲחֵמש ְגבוָראן, ְוִאְתַפְשַטת נוְקָּבא ְּבִסְטָרָהא, ְוִאְתַדְּבַקת 

ְוָאִתיַאת ְלִאְתַחְּבָרא ִעֵמיה ַאִפין ְּבַאִפין. ְוַכד  ַעד ְדִאְתָפְרָשא ִמִסְטרֹוי. ְּבִסְטרֹוי ִדְדכוָרא
ִמְתַחְּבָרן ִמְתַחְזָיין ַחד גוָפא ַמָמש. ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא, ְדַכר ִּבְלחֹודֹוי, ִאְתֲחֵזי ְפַלג גוָפא, 

ִאְתֲחֵזי ֹכָּלא ַחד גוָפא ַמָמש, ַרֲחֵמי. ְוַכְך נוְקָּבא. ְוַכד ִמְתַחְּבָרן ַכֲחָדא, ( וכלא איהו) ְוֺכְּלהו
ְוָהִכי הוא. אוף ָהָכא, ַכד ְדַכר ִאְתַחָּבר ְּבנוְקָּבא, ֹכָּלא הוא ַחד גוָפא, ְוָעְלִמין ֺכְּלהו ְּבֵחידו, 

ְיָי' ֶאת יֹום ַהַשָּבת ַעל ֵכן ֵּבַרְך ( שמות כ) ְוַהְיינו ָרָזא .ְדָהא ֺכְּלהו ִמגוָפא ְשִלים ִמְתָּבְרָכן
ַוְיַקְדֵשהו. ְדָהא ִאְשְתַכח ֹכָּלא ְּבַחד גוָפא ְשִלים, ְדָהא ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַדְּבַקת ְּבַמְלָכא, 

ְדַכר ְוִאְשְתַכח גוָפא ַחד. ְוַעל ֵכן ִּבְרָכאן ִמְשַתְכִחין ְּבַהאי יֹוָמא. וֵמָהָכא, ַמאן ְדָלא ִאְשְתַכח 
ְונוְקָּבא, ִאְקֵרי ְפַלג גוָפא, ְוֵלית ִּבְרָכָתא ַשְרָיא ְּבִמָּלה ְפִגיָמא ַוֲחֵסיָרא, ֶאָּלא ַּבֲאָתר ְשִלים, 

 .ְּבִמָּלה ְשִלים, ְוָלא ְּבַפְלגות ִמָּלה, וַפְלגות ִמָּלה ָלא ִאְתְקָיים ְלָעְלִמין, ְוָלא ִאְתָּבְרָכן ְלָעְלִמין
ְדנוְקָּבא, ֹכָּלא ִמּנֹוי ִדְדכוָרא הוא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵּלי, ְוִאְשְתמֹוְדָען ֵּביֵני ַחְבַרָייא. ֵמַהאי נֹוי 

נוְקָּבא ִמְתַאֲחָדן ָכל ִאיּנון ִדְלַתָתא. ִמָּנה ַיְנִקין, וָבה ָתִבין, ְוִהיא ִאְתְקִריַאת ֵאם ְלֺכְּלהו. 
ַיְנָקא. ַכְך ַהאי ֵאם ( ס''א לגנתא וכל גנתא מנה) ֵאם ְלגוָפא, ְוָכל גוָפא ִמָּנה ְכָמה ְדַאֲחָרא

ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאְת. ִאית ָחְכָמה ְוִאית ( משלי ז) ְכִתיב .ְלֺכְּלהו ַאֲחָרִנין ִדְלַתָתא
שיר השירים ) ֲחָרא ְוַעל ָדא ְכִתיבָחְכָמה, ְוַהאי נוְקָּבא, ִאְתְקֵרי ָחְכָמה ְזֵעיָרא ְלַגֵּבי ַא 

ָאחֹות ָלנו ְקַטָּנה ְוָשַדִים ֵאין ָלה ְוגֹו'. ְדָהא ָדא ְּבָגלוָתא ִאְתְמַשְך. ָאחֹות ָלנו ְקַטָּנה, ַוַדאי  (ח
ָּלא. ְכָמה ְקַטָּנה ִאְתֲחֵזי ֲאָבל ַרְבְרָבא ִהיא, ְוָסִגיָאה ִהיא, ְדָהא ִהיא ְשִלימו ְדָנִטיל ִמכֹ

ֲאִני חֹוָמה ְוָשַדי ַכִמְגָדלֹות. ְוָשַדי, ְדָהא ַמְלָיין ִאיּנון ְלַיְנָקא ְלֹכָּלא. ַכִמְגָדלֹות, ( שם, )ִדְכִתיב
ְּבָירוָתא תו ִאְתְפַשט ְדכוָרא ִּביִמיָנא וְׂשָמאָלא,  .ְדִאיּנון ַנֲהִרין ַרְבְרִבין ְדַנְפקו ֵמִאיָמא ִעָּלָאה

ְדַאֲחָסָנא. ְוַכד ְגָווֵני ִאְתַחְּברו, ִאְקֵרי ִתְפֶאֶרת. ְוִאְתְתַקן ָכל גוָפא, ְוִאְתָעִביד ִאיָלָנא ַרְבְרָבא, 
ְתחֹותֹוִהי ַתְטֵלל ֵחיַות ָּבָרא, וְבַעְנפֹוִהי ְידורֹון עֹוֵפי ְשַמָיא, ( דניאל ד) ְוַתִקיף, ַשִפיר ְוָיֶאה

ָמזֹון ְלֹכָּלא ֵּביה. ְדרֹועֹוי ְיִמיָנא וְׂשָמאָלא. ִּביִמיָנא ַחִטים ָוֶחֶסד, ִּבְׂשָמאָלא ִמיָתה וְגבוָרה. ו
משלי ) ֵמעֹוי, ִאְתָתַקן ְּבַדַעת, ְוִאְתַמְלָיין ָכל ַאְכַסְדִרין ְוִאָדִרין, ְכָמה ַדֲאֵמיָנא, ִדְכִתיב

תו ִאְתְפָשט גוָפא, ִּבְתֵרין שֹוִקין. וִמְתַאֲחָדן ֵּביַנְייהו ְתֵרין  .ָמְלאווְבַדַעת ֲחָדִרים יִ  (כד
ְדָכל גוָפא, ְּבהו ִאְתְכַנש, ( דדכורא)כוְלָיין, וְתֵרין ֵּביֵעי ִדְדכוָרא. ְדָכל ִמְשָחא וְרבות ְוֵחיָלא

דכל )ין. ְוַשְרָיין ֹכָּלא ְּבפום ַאָמה. וְבִגין ָכְך ִאְקרון ְצָבאֹותְדָכל ַחָטיִלין ְדָנִפיק, ִמְּנהֹון ָנְפִק 
גופא, בהו אתכנש, ושריין כלא בפום אמה. ובגין כך אקרון צבאות, דכל חיילין )דנפקי( 

ָכְך ְידָֹו''ד ְוִאיּנון ֶנַצח ְוהֹוד. ִתְפֶאֶרת, ְידָֹו''ד. ֶנַצח ְוהֹוד, ְצָבאֹות. וְבִגין  (דנפיק, מנהון נפקי
ְדָכל גוָפא, ְוִאְקֵרי ְיסֹוד. ְוָדא הוא ַדְרָגא  (נ''א כסותא) ַאָמה ִדְדכוָרא, ִסטוָמא .ְצָבאֹות

ִדְמַבֵסם ְלנוְקָּבא. ְוָכל ִתיאוְבָתא ִדְדכוָרא ְלַגֵּבי נוְקָּבא, ְּבַהאי ְיסֹוד ַעִטיל ְלנוְקָּבא, ְלֲאָתר 
ִצטֹון. ְדָהָתם הוא ֲאָתר ְכסוָתא ְדנוְקָּבא, ְכֵבית ֶרֶחם ְלִאְתָתא. וְבִגין ָכְך, ְיָי' ְצָבאֹות ְדִאְקֵרי 

ִכי ָּבַחר ְיָי' ְּבִצטֹון ִאָוה ְלמֹוָשב לֹו. ַכד ִאְתָפְרַשת ( תהלים קלב) ְכִתיב .ִאְקֵרי ְיסֹוד
א ַאְנִפין ְּבַאְנִפין, ְּבַמֲעֵלי ַשְּבָתא. ִאְתָעִביד ֹכָּלא ַחד גוָפא, ַמְטרֹוִניָתא, ְוִאְתֲחְּבַרת ְּבַמְלכָ 

וְכֵדין ָיִתיב קוְדָשא ְּבִריְך הוא ְּבכוְרְסֵייה. ְוִאְקֵרי ֹכָּלא ְשָמא ְשִלים, ְשָמא ַקִדיָשא, ְּבִריְך 
ְסִליְקָנא ַעד יֹוָמא ָדא, ְדִאְתַעָחר ְּבהו ְלָעְלָמא  ְשֵמיה ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ָכל ִאֵּלין ִמִּלין
 .ְדָאֵתי, ְוַהְשָתא ִאְתַגְלָיין ָהָכא, ַזָכָאה חוָלִקי
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  ַהאי ַמְטרֹוִניָתא, ַכד ִאְתַחְּבַרת ִעם ַמְלָכא, ָכל ָעְלִמין ִמְתָּבְרָכן, ְוִאְשְתָכחו ְּבֶחְדָווָתא ְדֹכָּלא
ִדְדכוָרא ָכִליל ִּבְתָלָתא, ְוֵשירוָתא ִּבְתָלָתא. ַכְך ֹכָּלא ָהִכי, ְוִסטוָמא ְדָכל גוָפא ָהִכי, ְכָמה 

וַמְטרֹוִניָתא ָלא ִמְתָּבְרָכא, ֶאָּלא ִּבְכָלָלא ִדְתָלָתא ִאֵּלין, ְדִאיּנון ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, וִמְתַּבְסָמא 
ִכי ָשם ִצָוה ְיָי' ֶאת ( תהלים קלג) ִאְקֵרי קֶֹדש ַהֳקָדִשים ִדְלַתָתא. ִדְכִתיבוִמְתָּבְרָכא ַּבֲאָתר ְד 

ָנא ַהְּבָרָכה. ְדָהא ְתֵרין ַדְרִגין ִאיּנון ְלֵעיָּלא ְוַתָתא. וְבִגין ָכְך ֵלית ְרשוָתא ְלֵמיַעל ַתָמן, ַּבר ַכֲה 
ֶסד. ְּבִגין ְדָלא ַעִטיל ְלַההוא ֲאָתר ִדְלֵעיָּלא, ֶאָּלא ַההוא ְדִאְקֵרי ַרָּבא, ְדָאֵתי ִמן ִסְטָרא ְדֶח 

ֶחֶסד, ְוַעִטיל ַּבקֶֹדש ַהֳקָדִשים, וִמְתַּבְסַמת נוְקָּבא. וִמְתָּבְרָכא ַהאי קֶֹדש ַהֳקָדִשים ְּבגֹו ְלגֹו, 
 ֵרין ַדְרִגין ִאיּנון, ַחד ַרֲחֵמי, ְוַחד ִדיָנא. ִצטֹון, ִדְכִתיבֲאָתר ְדִאְקֵרי ִצטֹון. ִצטֹון ִוְירוָשַלם, ְת 

ֶצֶדק ָיִלין ָּבה ְכָמה  (ישעיה א) ִצטֹון ְּבִמְשָפט ִתָפֶדה. ְירוְשֵלים, ִדְכִתיב( ישעיה א)
, ְוָקֵריָנן ְלהו ְּבָרָכה, ְדִמַתָמן ְוָכל ִתיאוְבָתא ִדְדכוָרא ְלַגֵּבי נוְקָּבא, ָהָכא הוא .ְדאֹוִקיְמָנא

ַנְפֵקי ִּבְרָכן ְלֺכְּלהו ָעְלִמין, ְוֺכְּלהו ִמְתָּבְרָכן. ַהאי ֲאָתר ִאְקֵרי קֶֹדש. ְוָכל ֳקָדִשים ִדְדכוָרא 
וְלַגְלָתא ִדְדכוָרא, ַעְייִלין ַתָמן, ְּבַההוא ַדְרָגא ַדֲאֵמיָנא, ְוֺכְּלהו ַאְתָיין ֵמֵריָשא ִעָּלָאה ְדג

ן ִמִסְטָרא ְדמֹוֵחי ִעָּלֵאי, ְדַשְרָיין ֵּביה, ְוָנִגיד ַהִהיא ְּבָרָכה ְּבָכל ַשְייֵפי גוָפא, ַעד ִאיּנון ְדִאְקרו
רון ְצָבאֹות, ְדָכל ְצָבאֹות. ְוָכל ַההוא ְנִגידו ְדִאְתְנִגיד ִמָכל גוָפא, ִמְתַכְּנֵשי ַתָמן, ְוַעל ָדא ִאְק 

א ְצָבאֹות ְדִעָּלִאין ְוַתָתִאין ַתָמן ָנְפִקין. ְוַההוא ְנִגידו ָּבַתר ְדִאְתְכִניש, ַתָמן ַשְרָיין ֵליה ְּבַההו
 ִשים, ִדְכִתיבְיסֹוד ַקִדיָשא, ֹכָּלא ִחָווָרא, ְּבִגין ָכְך ִאְקֵרי ֶחֶסד. ְוַההוא ֶחֶסד ַעִטיל ְלקֶֹדש ַהֳקָד 

 .ִכי ָשם ִצָוה ְיָי' ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִטים ַעד ָהעֹוָלם( תהלים קל''ג)
 

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. 
 

ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא, ָלא ִסֵטים ּבוִציָנא ַקִדיָשא ְלֵמיַמר ַחִטים, ַעד ְדִאְשְתָככו ִמּלֹוי, ַוֲאָנא ָכַתְבָנא, 
ָסַבְרָנא ְלִמְכַתב ְטֵפי, ְוָלא ְשַמְעָנא. ְוָלא ָזִקיְפָנא ֵריָשא, ִדְנהֹוָרא ֲהָוה ָסִגי, ְוָלא ֲהָוה ָיִכיְלָנא 

ֶאֶרְך ָיִמים וְשנֹות ( משלי ג) ְלִאְסַתְכָלא. ַאְדָהִכי ִאְזַדֲעַזַעָנא, ְשַמְעָנא ָקָלא ְדָקאֵרי ְוָאַמר
 .'ַחִטים ָשַאל ִמְמָך ְוגֹו( תהלים כא) ַחִטים ְוגֹו'. ְשַמְעָנא ָקָלא ַאֲחָרא

 
ְוָלא ֲהָוה ַמאן ְדָמֵטי ְלַגֵּביה, ְדָלא ָיִכילו ָכל ַההוא יֹוָמא, ָלא ַאְפִסיק ֶאָשא ִמן ֵּביָתא, 

ִדְנהֹוָרא ְוֶאָשא ֲהָוה ְּבסוֲחָרֵניה. ָכל ַההוא יֹוָמא ָנִפיְלָנא ַעל ַאְרָעא, ְוָגֵעיָנא. ָּבַתר ְדָאִזיל 
ָמא, ִאְתֲעָחף ָשִכיב ַעל ֶאָשא, ֲחֵמיָנא ְלבוִציָנא ַקִדיָשא קֶֹדש ַהֳקָדִשים, ְדִאְסְתַּלק ִמן ָעלְ 

 .ְיִמיֵניה, ְוַאְנפֹוי ַחְייִכין
 

ָקם ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריה, ְוָנִטיל ְידֹוי ְוָנִשיק לֹון, ַוֲאָנא ָלִחיְכָנא ַעְפָרא ִדְתחֹות ַרְגלֹוי. ָּבעו 
ְּבִבְכָיה, ְוִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריה ָנִפיל ְתַלת ַחְבַרָייא ְלִמְבֵכי, ְוָלא ָיִכילו ְלַמְּלָלא. ָשארו ַחְבַרָייא 

ִזְמִנין, ְוָלא ָיִכיל ְלִמְפַתח פוֵמיה. ְלָבַתר ָפַתח ְוָאַמר, ַאָּבא ַאָּבא. ְתַלת ֲהוֹו, ַחד ִאְתֲחָזרו. 
ָּבא, ְוַחְבַרָטיא ֺכְּלהו ַשְתָיין ַהְשָתא ְתנוד ֵחיָוָתא, ִצֳפָראן ָטאִסין, ִמְשַתְקָען ְּבנוְקָּבאן ְדַיָמא ַר 

 .ָדָמא
 

ֲעָלן.  (ס''א משתדל) ָקם ִרִּבי ִחָטיא ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר, ַעד ַהְשָתא ּבוִציָנא ַקִדיָשא ִמְסְתַכל
ַאָּבא, ַנְטלו ֵליה ַהְשָתא ָלאו הוא ִעָדן, ֶאָּלא ְלִאְשַתְדָלא ִּביָקֵריה. ָקם ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוִרִּבי 

ִעְרּבוְבָיא ְדַחְבַרָייא, ְוָכל ֵּביָתא ֲהָוה ( ס''א ערעורא וערבוביא) ְּבִטיְקָרא ְדִסיְקָלא, ַמאן ָחָמא
 .ָסִליק ֵריִחין ְסִליקו ֵּביה ְּבפוְרֵייה, ְוָלא ִאְשְתַמש ֵּביה, ֶאָּלא ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוִרִּבי ַאָּבא

 
ְּבֵני  (ס''א דצפרי וטרדיא והוו) יִקין, וָמאֵרי ְתִריִסין ִדְכַפר ִצֳפִרי ְוַטְרָדאן ְּבהוָאתו ְטִר 

ְמרֹוְנָיא, ַצְווִחין ִּבְקִטיִרין, ְדָחִשיבו ְדָלא ִיְתְקַּבר ַתָמן. ָּבַתר ְדָנַפק פוְרָייא, ֲהָוה ָסִליק 
, ָשְמעו ָקָלא, עולו ְוָאתו, ְוִאְתְכָנשו ְלִהיּלוָלא ְדִרִּבי ַּבֲאִויָרא. ְוֶאָשא ֲהָוה ָלִהיט ַקֵמיה

 .ָיבֹא ָשלֹום ָינוחו ַעל ִמְשְכבֹוָתם( ישעיה נז) ִשְמעֹון
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ַכד ָעאל ִלְמַעְרָתא ָשְמעו ָקָלא ִּבְמַעְרָתא, ֶזה ָהִאיש ַמְרִעיש ָהָאֶרץ ַמְרִגיז ַמְמָלכֹות, ַכָמה 
ְּביֹוָמא ֵדין ְּבִגיָנְך, ְדָנא ִרִּבי ִשְמעֹון ֶּבן  ( ס''א ולא משתכחין) ין ִּבְרִקיָעא ִמְשַתְכִכיןִפְטִר 

יֹוָחאי, ְדָמאֵריה ִמְשְתַּבח ֵּביה ְּבָכל יֹוָמא. ַזָכָאה חוָלֵקיה ְלֵעיָּלא ְוַתָתא. ַכָמה ְגִניִזין ִעָּלִאין 
 ְוַאָתה ֵלְך ַלֵקץ ְוָתנוַח ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלָך ְלֵקץ ַהָטִמין.  (דניאל יב) יה ִאְתַמרִמְסַתְמָרן ֵליה, ָעלֵ 

 
Extrait du Zohar Parachat Vaye’hi : 

 
ָתא ֲחֵזי, ַכד ִאְתַער ִדיָנא ְּבַעְלָמא, ְדקוְדָשא ְּבִריְך הוא ָיִתיב ַעל ָכְרֵסי ְדִדיָנא ְלֵמיַדן ַעְלָמא, 

ְדָהא ַההוא יֹוָמא,  (נ''א מחובוי) ְתשוָבה, ְדֵייתוב ֵמִחטוָבא( בדינא) ָּבֵעי ַּבר ָנש ְלַאְתָעָרא
ִפְתִקין ְכִתיבו, וִמְשַתְכֵחי ֺכְּלהו ְּבַאְחָמָתא ָהא ְכִתיִבין. ִאי ָזֵכי ַּבר ָנש ְדֵייתוב ַקֵמי ָמאֵריה, 

ְלָבַתר קוְדָשא ְּבִריְך הוא ַזִמין ַקֵמיה ְדַּבר ָנש, יֹוָמא ְדִכפוֵרי יֹוָמא  .ְדֲעֵליהָקְרִעין ִפְתִקין 
ִדְתשוָבה. ִאי ָתב ֵמֶחְטאֹוי ַטב. ְוִאי ָלא, ַפִקיד ַמְלָכא ְלִמְחַתם ִפְתִקין. ַווי, ְדָהא ְתשוָבה 

ִּבְתשוָבה, ְוָלא ְשֵליָמָתא ְכְדָקא ְיאות, ַתְלָיין ֵליה ַעד ַההוא  ִאי ָזֵכי .ַּבְעָיא ְלִאְסַתָּלָקא ִמֵּניה
יֹוָמא ַּבְתָרָאה ַדֲעֶצֶרת, ְדהוא ְתִמיָנָאה ֶלָחג. ְוִאי ֲעַבד ְתשוָבה ְשֵליָמָתא ְלַקֵמי ָמאֵריה, 

ָכא, ְוִאְתַמְסָרן ִּבידֹוי ְדַסְנִטיָרא, ְוִדיָנא ִאְתְקָרעו. ְוִאי ָלא ָזֵכי, ִאינון ִפְתִקין ָנְפִקין ִמֵּבי ַמלְ 
ְכֵדין צוְלִמין ִאְתֲעָברו ִמִּניה, ְוָלא ִמְשַתְכִחין  .ִמְתֲעִביד, וִפְתִקין ָלא ְמַהְדָרן תו ְלֵבי ַמְלָכא

ר ֲעֵליה, ְוִיְטעֹום ַכָסא ְדמֹוָתא. ִעֵמיה. ֵכיָון ְדִמְתַעְבָרן ִמֵּניה, ָהא ַוַדאי טוְפְסָקא ְדַמְלָכא ַיֲעבֹ
וְבַההוא ֵליְלָיא ְדַחָגא ַּבְתָרָאה, ַסְנֵטיִרין ְזִמיִנין, וִפְתִקין ָנְטִלין, ָּבַתר ְדַנְטֵלי לֹון, צוְלִמין 

. ְוִאי ְּבהו ָיֵדי( ' נ''א ואי משתכחין גריעין יעבר עלוי מרעין וכו) ִמְתַעְבָרן, ְוָלא ִמְשַתְכִחין
ִדיָנא ְגִריָעא, אֹו ַיֲעבֹר ֲעלֹוי ִדיָנא ַמְרִעין ִּביִשין, ִּבְגִריעוָתא  (יעדי) ִמְשַתְכִחין ְּבהו ָיֵדי

וְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ַאְמֵרי ַיִתיר, ַכד ֵריָשא ִאְגַרע, ְוִיְשַתַכח גוָפא. . ִדְלהֹון, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְלָהא
אֹו ִאְנְתֵתיה ִיְשַתָכחו ְוהוא ִיְסַתֵּלק. ְוָהִני ִמיֵלי, ַכד ָלא ַאֲהַדר ָכל ַההוא ִזְמָנא ְּבֵריה, 

ְוִאי גוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי, ְוִיְשַתַכח  .ִּבְתיוְבָתא. ֲאָבל ִאי ַאֲהַדר, ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ִיְטַעם, ְוִיְתֵסי
ְתַקֵטים. ְוָהֵני ִמיֵלי, ַכד ְּבֵריה ְזֵעיָרא ִּבְרשוֵתיה. ְוִאי ְידֹוי ְפִגימו, ֵריָשא. ִאינון ָסְלִקין, ְוהוא ִא 

ֲעִביְדָתא ִדידֹוי ְפִגיִמין. ַרְגלֹוי, ַמְרִעין ָרְדִפין ֲעֵליה. ָעַרק צוְלָמא ְוַאֲהַדר, ָעַרק ְוַאֲהַדר. ֲעֵליה 
 .ִיֵתן ֶעֶרב, ְוַהאי ַכד ָנֲהָרא ִסיֲהָרא, ְוֵליְלָיא ִאְתַתַקן ִּבְנהֹוָראַּבּבֶֹקר תֹאַמר ִמי  (דברים כח) ְכִתיב

, ֲאָבל ַזָכֵאי ֲחִסיֵדי, ְּבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִמְסַתְכֵלי ְּבִלַּבְייהו, ְכִאּלו ַההוא יֹוָמא ִמְסַתְּלֵקי ֵמַעְלָמא
הֹון, ְוָלא ִיְצָטְרכון ְלִמָּלה ָאֳחָרא. ַזָכָאה חוְלֵקהֹון ְוָעְבִדין ְתיוְבָתא ְשֵליָמָתא ַקֵמי ָמאֵרי

 .ְּבַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי
 

Extrait du Zohar Parachat Tsav : 
 

ְוָתֵניָנן ְּבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא, ְדָהא ַההוא ֵחיָלא ְדִאְתָפְקָדא ַעל ִאיָלִנין ִאֵּלין, ָכל ַחד 
ְוַחד ֵמִאֵּלין, ָלא ָנִטיל ִּבְרָכאן ְדֶחְדְווָתא ְלֵעיָּלא, ֶאָּלא ְּבִזְמָנא ָדא. ְוֶחְדָווָתא ִדְלהֹון ֺכְּלהו 
ְלֵעיָּלא, ְוֶחְדָווָתא ְדִאיָלִנין ִאֵּלין ְלַתָתא, ֺכְּלהו ְּבִזְמָנא ָדא הוא. ְוִאְתֲערוָתא ִדְלהֹון ְּבִאיּנון 

ַמְלָכא ַתְלָיין. ְוַכד ִיְׂשָרֵאל ַנְטֵלי לֹון, כָֹּלא ִאְתַער ְּבִזְמָנא ָדא, ְוָעְלָמא ִמְתָּבְרָכא, )ס''א ַקִדיֵשי 
ְכִתיב )תהלים כט( קֹול ְיָי' ַעל ַהָמִים ֵאל  .לכנסת ישראל מתברכא( ְלַאְרָקא ִּבְרָכאן ְלָעְלָמא

ָהם. קֹול ְיָי' ַּבֹכַח: ָדא ִיְצָחק. קֹול ְיָי' ֶּבָהָדר: ָדא ַיֲעקֹב. קֹול ַהָכבֹוד, ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, ָדא ַאְבָר 
ְיָי' שֹוֵבר ֲאָרִזים: ָדא ֶנַצח. קֹול ְיָי' חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאש: ָדא הֹוד. קֹול ְיָי' ָיִחיל ִמְדָּבר: ָדא ַצִדיק. 

ִמְתַגְדֵלי ַעל ַיָמא )מיא( ְוִאְתַשְקָיין ְּבַמָטא, ְלַגְדָלא. קֹול ְיָי' ְיחֹוֵלל ַאָטלֹות: ָדא ֶצֶדק. ְוֺכְּלהו 
ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, )בראשית ב( ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְשקֹות ֶאת ַהָגן. ְוֺכְּלהו ָהֵני ִמְתָעֵרי 

 .ִּבְרָכאן ְלָעְלָמא, ֵמַההוא ַשְקיו, ְדִאְתַשְקָיין ֺכְּלהו
 

י, ָהֵני ֶשַבע ָקִלין, ַתְלָיין ְּבִמָּלה ְדפוָמא ִּבְשָאר יֹוֵמי ַשָתא, ְוַהְשָתא, ָלא ַתְלָיין ֶאָּלא ָתא ֲחזֵ 
ְּביֹוָמא  .ְּבעֹוָבָדא, ַוֲאָנן עֹוָבָדא ָקא ָּבֵעיָנן, ְוָלא ִמָּלה. ְּבִגין ִדְבִזְמָנא ָדא, ְמָבֵרְך ְלָכל ַשָתא

ְשִביָעָאה ְדָחג, הוא ִסטוָמא ְדִדיָנא ְדָעְלָמא, וִפְתִקין ָנְפִקין ִמֵּבי ַמְלָכא, וְגבוָרן ִמְתָעֵרי 
וִמְסַתְטיָמן ְּבַהאי יֹוָמא, ְוַעְרֵבי ַנַחל )תליין( ְּבהו. וָבֵעיָנן ְלִאְתָעָרא ְגבוָרן ְלַמָטא. וְלַסֲחָרא ז' 

ין, ְלַרָווָאה ְלַהאי ִמְזֵּבַח, ִמַמָטא ְדִיְצָחק, ְּבִגין ְדִאְתַמְלָיא ַמָטא ַהאי ֵּביָרא ְדִיְצָחק, ְוַכד ִזְמנִ 
הוא ִאְתַמְּלָיא, ָכל ָעְלָמא ִאְתָּבְרָכא ְּבַמָטא. וְבַהאי יֹוָמא ְגבורֹות ָּבֵעיָנן ְלַמָטא, וְלַסְייָמא לֹון 
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ַהאי יֹוָמא ִמְסַתְטיֵמי ִדיָנא. וְבִגין ָכְך ָּבֵעיָנן ְלַבְחָשא לֹון ְּבַאְרָעא, וְלַסְייָמא לֹון ְלָבַתר, ְדָהא ּבְ 
ְדָלא ִמְשַתְכחו, ְדַהאי יֹוָמא ִאְתָערוָתא ְוִסטוָמא הוא. ְוַעל ָדא ִאְתָערוָתא ְוִסטוָמא הוא 

ִרִּבי ִחָייא ַוַדאי ָהִכי הוא, ְוַשִפיר. ְוַעְרֵבי ַנַחל, ִמִסְטָרא ְדַנַחל,  ָאַמר .ְדַעְבִדיָנן ְּבַעְרֵבי ַנַחל
ַנְפֵקי ְגבוָראן. וְבַהאי יֹוָמא ִמְתָעֵרי וְמַסְטיֵמי. ְּבַהאי יֹוָמא ְכִתיב, )בראשית כו( ַוָטָשב ִיְצָחק 

ר. ַוָטָשב, ַמהו ַוָטָשב. ֶאָּלא יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַיְרָחא, ַוַיְחפֹור ֶאת ְּבֵארֹת ַהַמִים. ְּבֵארֹת ְכִתיב ָחֵס 
ֵשירוָתא ְדִדיָנא ַהָוה ְּבָכל ָעְלָמא, ְוִיְצָחק ַקְטיָמא ְלכוְרְסָייא ְלֵמיָדן ָעְלָמא. ְּבַהאי יֹוָמא, ַוָטָשב 

ְּבֵארֹת ַהַמִים, ְלַאְרָקא ְגבוָרן ִלְכֶנֶסת  ִיְצָחק ְלִאְתָעָרא ִדיִנין וְלַסְייָמא ִדיִנין. ַוַיְחפֹור ֶאת
וְבִגין ְדִאֵּלין ְגבוָרן, ָלא ַנְחִתין  .ִיְׂשָרֵאל, ְלִאְתָעָרא ְלַמָטא, ְדָהא ַמָטא ִּבְגבוָרן ַנְחָתן ְלָעְלָמא

, ֶאָּלא ְּבִגין ְדָעְלָמא ִאְצְטִריְך ֶאָּלא ְּבִעיָבא, ְויֹוָמא ְדִעיָבא ָלא ַנְייָחא רוֵחיהֹון ְדַקְייֵמי ָעְלָמא
ְלהו. ַמאי ַטֲעָמא. ְּבִגין ְדָעְלָמא ְּבִדיָנא ִאְתְּבֵרי, ְוֹכָּלא ַּבְעָיא ָהִכי. ְּבִגין ָכְך ֹכָּלא ְּבעֹוָבָדא 

ֲערו ִעָּלִאין ְוַתָתִאין א, ַכֲהָנא ְּבעֹוָבָדא ְוִתקוָנא ְדִאיהו ָעִביד ְלַתָתא, ִאְת אָֻ ַתְלָיא ִמְּלָתא. ְוַעל 
 .ְלַתְקָנא לֹון, וִמְתַתְקֵני ַעל ְידֹוי

 
ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי ָהא ָתֵניָנן, ַהֲעָרָבה ְדַדְמָיא ְלִׂשְפָוון ְּבַהאי יֹוָמא, וַמאי ִהיא. ָאַמר ִרִּבי ִחָטיא, 

ָהא ְּבַהאי יֹוָמא ְּבִׂשְפָוון ַתְלָיא, ְּבַהאי ַאף ַעל ַגב ְדִלְדָרָשא הוא ְדָאֵתי, ָהִכי הוא ַוַדאי. ְד 
יֹוָמא ָפִקיד ַמְלָכא ְלֵמיַהב ִפְתִקין ְלַסְנִטיָרא, וִמְסַתְטיֵמי ִדיִנין, ְוַאְסִתים ִליָשָנא ִּביָשא 

ַהאי יֹוָמא. ְוָהא ֵמָעְלָמא. ְּביֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַיְרָחא ֵשירוָתא ְדִדיָנא הוא, ְוִסטוָמא הוא ְּב 
 .ִאְתַמר

 
ָתא ֲחֵזי, ְּביֹוָמא ָדא ְשֵלִמין וְמַסְטיֵמי ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִּבְרָכאן ִדְלהֹון, ְוָשָראן ְּבִדיָנא. 

ֳחָרא ְזִמיִנין ְוִיְׂשָרֵאל ְּביֹוָמא ָדא ְמַסְטיֵמי ִדיִנין ִדְלהֹון ְוָשָראן ְּבִבְרָכָתא. ְדָהא ְליֹוָמא ָא 
ְלִאְשַתְעְשָעא ְּבַמְלָכא, ְלַנְטָלא ִמיֵניה ִּבְרָכאן ְלָכל ַשָתא, וְבַההוא ֶחְדָווָתא ָלא ִמְשַתְכֵחי 
ְּבַמְלָכא ֶאָּלא ִיְׂשָרֵאל ִּבְלחֹוַדְייהו. וַמאן ְדָיִתיב ִעם ַמְלָכא, ְוָנַטל ֵליה ִּבְלחֹוֵדיה, ָכל ַמה 

 י ָשִאיל, ְוָיִהיב ֵליה. ְוַעל ָדא ִיְׂשָרֵאל ָשָראן, ְוַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַסְטיֵמי. ְדָבֵע 
 

On récite Kaddich’Al Israël (en présence d’un Minyan uniquement). 

 
Après la lecture du Zohar, on dit : 

 

ָחָטאִתי ַוָעוִֹני ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶשִאם ִנְתַחַטְבִתי ְלָפֶניָך ָכֵרת ְּבֵבית ִדיְנָך ַהֶצֶדק ַעל 
ְדִתי ֵשָנה ֵמֵעיֵני ֶשַתְשִגיַח ָעַלי  וְפָשַעי ַהְמֺרִּבים. ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֶשְטֵהא ַצֲעִרי ֶשִּנְצַטַעְרִתי ַּבַּלְיָלה ַהֶזה ְוָנַד 

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵעין ֶחְמָלֵתְך ְדהוא ֵעיָנא ְפִקיָחא ְדָלא ָנִאים. ָוִתיד ָתִדיר ֶשֶּנֱאַמר ִהֵּנה ֹלא ָינום ְוֹלא ִייָשן שֹוֵמר
ר ַהֶכֶסף ָהעֹוֵמד ִליִמין ֶעְליֹון ֶשהוא ַקל ְלהֹוִציא ִמָשם ְוִתְקַרע ְגַזר ִדיִני ָהַרע ֵמָעַלי וְתָחֵּנִני וְתָבְרֵכִני ֵמאֹוָצ 

ַחִטים ֲאֺרִכים ַלֲעסֹק ְּבתֹוָרֵתְך יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוִיְהֶיה ַהַצַער ֶשֵטש ִלי ְּבֵעיַני  )ְפלֹוִני ֶּבן ֲאָמְתָך ְפלֹוִנית(ְוִתֵתן ְלַעְבְדָך 
ַגְמִתי ְּבִעְנָין ִעָּלִאין ַוֲאֶשר ָהַרע ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי ִויֺתַקן ַהְפָגם ַההוא ְּבכֹל ַהְמקֹומֹות ִתקון ִלְפָגם ָהְרִאָטה ֶשָפ 

ַהַמְלָאְך ֶשָפַגְמִתי ְּבַאְרָּבָעה עֹוָלמֹות, ַאִציָלה, ְּבִריָאה, ְיִציָרה, ֲעִׂשָטה. ְוַתִציֵלִני ֵמעֶֹנש ִחּבוט ַהֶקֶבר ֵמ 
ֶשַפע ַשֵּבר ֶאת ֵעיֵני ָהָאָדם ַאַחר ְפִטיָרתֹו ַּבֶקֶבר ְוַעל ְיֵדי ַצַער ֶזה ֶאָפֵטר ֵמאֹותֹו ַהַצַער ְוַתְשִפיַע ָעַלי ִמ ַהְמ 

ֵאֵלד ְכֶשהוא ִּבְמקֹורֹו א'  )ִויַכֵוןַהחֹוב ִמֶכֶתר ֶעְליֹון ְלַהִציֵלִני ִמָכֵרת ֲאֶשר ִנְתַחַטְבִתי וְלַמַען ִשְמָך ַהָגדֹול ְוַהּנֹוָרא 
ֵתן ָּבנו ֶשְתַבֵחל ֵמָעַלי ָכל ִמיֵני ְגֵזרֹות ָקשֹות ְוָרעֹות ְוִיְהֶיה ִלמוד ֶזה ַנַחת רוַח ִלְפֵני ִכֵסא ְכבֹוֶדָך ְוִת  ַאַהְּלָיָדה(

ת ְּבִאְמֵרי תֹוָרֵתְך ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוְבִדים ְלָפֶניָך ְּבֵלב כַֹח ַלֲעמֹד ַעל ַהִמְשָמרֹות ְוִלְלמֹד ָתִמיד ְלָפֶניָך וְלַהגֹו
ִלפֹות ַעל ָיֵדינו ָשֵלם וְבֶנֶפש ֲחֵפָצה לֹוְמִדים תֹוָרֵתְך ִלְשָמה וְלָבֵרר כֹל ִניצֹוצֹות ַהְקדֹושֹות ֶשִּנְתַפְזרו ֵּבין ַהְק 

ְשִכיְנָתא ְּבַבְעָלה וְלאֹוְקָמא ָיַתה ֵמַעְפָרא ְוָלֵתת ַנַחת רוַח ְליֹוְצֵרנו ְלַדֵּבק  וְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהְקֺדָשה ְלַיֲחָדא
ֲעֵׂשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ַנְפֵשנו ְורוֵחנו ְוִנְשמֹוֵתינו ְלָעְבדֹו וְלִיְרָאה אֹותֹו ְּבֵלָבב ָשֵלם. ִויִהי נַֹעם ְיָי ֶאֹלֵהנו ָעֵלינו וַמ 

 ו וַמֲעֵׂשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו: ָּברוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:ָעֵלינ

. 

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


