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מאמרי זוהר אלו מפרשת , "ברית יצחק"הנקרא , נוהגים לקרוא בלילה שלפני המילה

 :ולפני הלימוד יאמרו בקשה זו. כך שרים ואוכלים מגדנות ואחר, ב"ע' לך לך דף צ

 

ִכיְנֵתה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ם ִיחוד קוְדׁשָ ְּלׁשֵ ּ ּ ּ ּ ְדִחילו וְרִחימו, ְּ ּּבִ ּ ּוְרִחימו וְדִחילו, ּ ּ ּ ם ְלַיֲח, ּ ָדא ׁשֵ

ָוא"ד ֵק"יֹו ל ִיְש"ו ֵק"י ּבְ ם ּכָ ׁשֵ ִלים ּבְ ִיחוָדא ׁשְ ִּהֵנה ֲאַנְחנו מוָכִנים ֶלֱהגֹות ַהַלְיָלה . ָרֵאלÊּי ּבְ ּ ּ ּ

ז ַּהֶזה ּבַ ּÊַלֲעש, ַּהר ַהָקדֹוׁשÊֹּות ַנַחת רוַח ְליֹוְצֵרנו ְוַלֲעש ּÊִכיְנָתא , ֹּות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנו ּוְלַאָקָמא ׁשְ ּ
ַרֲחִמים ֶאל ִלמוֵדנו ֶזה. ֵמָעְפָרא ֵתֶפן ּבְ ִּויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ׁשֶ ּ ּּ ָ ל ֶחֶסד ַעל , ּ יך חוט ׁשֶ ְּוַתְמׁשִ ְ

ַּהֶיֶלד ַהנֹוָלד ְזַמנֹו, ּ ֵדי ְלַהְכִניסֹו ִלְבִרית ִמיָלה ּבִ ִיְהֶיה ָחָזק וָבִריא ּכְ ּׁשֶ ּ ִיְהֶיה , ּ ה אֹותֹו ׁשֶ ּוְתַזּכֶ ּ
ה ֶּגן ְוַכׁשוÊִּנמֹול ּכָ ֲחך . ָרהּ ן ַעל ִמְזּבַ ָקְרּבָ ְָוִתְהֶיה ֲחׁשוָבה וְמֻרָצה ִמְצָוה זֹו ִלְפֵני ִכֵסא ְכבֹוְדך ּכְ ָ ּ ּ ּ ּ

ֵלָמה ַלֶיֶלד וְלִאמֹו, ְוַכֲעֵקיַדת ִיְצָחק ַלח ְרפוָאה ׁשְ ְּוִתׁשְ ּ ִרית. ּּ ֵנס ַלּבְ ִיּכָ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ ה ֶאת , ּ ן ְתַזּכֶ ּּכֵ
ּהֹוָריו ְלַגְדלֹו וְלַחְנכֹו ּ תֹוָרְתך וַבֲעבֹוָדְתךּ ָ ּבְ ְמך ָעָליו, ָּ ְָוַקֵדׁש ֶאת ׁשִ ָש, ּ ם Êְּוִיְראו ָכל ּבָ י ׁשֵ ר ּכִ

ְּוִיְהֶיה ָאהוב ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמד ְלַמָטה, ִנְקָרא ָעָליו' ה ה ְלֻחָפה וְלַמֲעִש, ּ ְּוִיְזּכֶ ּÊָאֵמן , ים טֹוִבים

ן ְיִהי ָרצֹון ּנו ָעֵלינוָני ֱאֹלֵהיÊַעם ֲאדÊִויִהי נ, ּכֵ ּה ָיֵדינו ּכֹוְנָנה ָעֵלינוÊּוַמֲעֵש, ּ ּה ָיֵדינו Êּוַמֲעֵש, ּ
 :ּּכֹוְנֵנהו

 

ן" ִנים ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ א ָפַתח). א, בראשית יז(' ְוגֹו" ִּתׁשְ י ַאּבָ י : "ִּרּבִ ּכִ

ְלֲעֵדי  ִמי ּוִמי צור, הֵאל ִמּבַ א ָאַמר ָהאי ְקָרא, )לב, שמואלׂשב כב(' ְוגֹו" ּ י : "ָּדִוד ַמְלּכָ ּכִ

ְלֲעֵדי  ד ִמיִדי -)לב, תהלים יח" (הִּמי ֱאלֹוַה ִמּבַ ִליָטא אֹו ְמָמָנא ְדָיִכיל ְלֶמְעּבַ ָּמאן הוא ׁשַ ּ
ְלֲעֵדי  ִריך הוא ְבִגין ְדֻכְלהו ָלא ִבְרׁשוַתְיהו , הִמּבַ א ּבְ ֶּאָלא ַמה ְדִאְתְפַקד ֵמִעם קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּ ַקְייִמי ּ

ד ִמיִדי ּוִמי צור. "ְוָלא ַיְכֵלי ְלֶמְעּבַ ד תוְקָפא וְגבוָרה -"ּ ּוָמאן ִאיהו ַתִקיף ְדָיִכיל ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ְלֲעֵדי ֱאֹלֵהינו ְרֵמיה ִמּבַ ִּמּגַ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְלהו ִביָדא ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ּכֻ ּ ְּ ּ ד ִמיִדי . ּ ְוָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ

ֵּמְרׁשוֵתיה י ִמי: "ָבר ַאֵחרָּד. ּ ְלֲעֵדי  ּכִ ִריך הוא ּכ". הֵאל ִמּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּÊ ְרׁשוֵתיה ְוָלא ָּלא ּבִ ּ
ִריך הוא ַאְחַלף ֵליה  א ּבְ ְּכָמאן ְדִאְתֲחֵזי ְבֵחיזו ְדכֹוְכַבָיא וַמָזֵלי ְדֻכְלהו ַאְחְזָין ִמָלה ְוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ

ּוִמי צור זוָל. "ְלַגְוָנא ַאֲחָרא ּ ִריך ) שם" (ִּתי ֱאֹלֵהינוּ א ּבְ ַמה ְדקוְדׁשָ ְָהא אוְקמוָה ְדֵלית ַצָיר ּכְ ּ ּ ּּ

ָכל . ּהוא ִלים ְלַההוא ִדיוְקָנא ּבְ ִלים ָעִביד ְוִצֵיר ִדיוְקָנא גֹו ִדיוְקָנא ְוַאׁשְ ְּדִאיהו ַצָיר ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ִּתקוֵניה ּ ה ֶנֶפׁש ִעָלָאה ְדָדֵמי ְלִתקו. ּּ ְּוָאִעיל ּבָ ּּ ִריך ּ א ּבְ קוְדׁשָ ך ֵלית ַצָיר ּכְ ְָנא ִעָלָאה ְבִגין ּכַ ְּ ּ ּ

 .ּהוא

 

י נוְקֵביה ְונוְקֵביה ִאְתֲעָרת  ד ִאְתָער ִתיאוְבֵתיה ְלַגּבֵ ָּתא ָחֵזי ֵמַההוא ַזְרָעא ְדַבר ָנׁש ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרן ַתְרַוְיהו ַכֲחָדא ְוָנַפק ִמַנְיהו ַבר ַח ֵדין ִמְתַחּבְ יה ּכְ ְּלַגּבֵ ּ ּ ָחדּּ ּד ְדָכִליל ִמְתֵרין ִדיוְקִנין ּכְ ּ ּ ִגין . ּּ ּבְ

ִליל ִמַתְרַוְיהו ִציוָרא ְדִאְתּכְ ִריך הוא ִצֵיר ֵליה ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ א . ְ ְּוַעל ָדא ָבֵעי ַבר ָנׁש ְלַקְדׁשָ ּ
ְתַכח ַההוא ִדיוְקָנא ְבִציוָרא ׁשְ ַּגְרֵמיה ְבַההוא ִזְמָנא ְבִגין ְדִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְדָקא ָחֵזיּ  .ִלים ּכִ

 

ִריך הוא ְדָהא אוָמנוָתא  א ּבְ י ִחָיא ָתא ָחֵזי ַכָמה ִאינון ַרְבְרִבין עֹוָבדֹוִהי ְדקוְדׁשָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ

ְּוִציוָרא ְדַבר ָנׁש ִאיהו ְכַגְוָנא ְדַעְלָמא ּ ֵרי ַעְלִמין . ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא קוְדׁשָ ּ ְּ
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ְדָקא ָחֵזי ֵליהּוְמַז ל ָחד ְוָחד ּכַ ֵּוג ִזווִגין ּכָ ּ ּ ְּוהוא ִצֵיר ִדיוְקֵניהֹון ַעד ָלא ֵיתון ְלַעְלָמא. ּ ּ ּ ּּ ָּתא . ּ

ִתיב ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ֶּאָלא אוְקמוָה . ְּוִכי ֵסֶפר ָהָוה ֵליה. ָּחֵזי ְדָאַמר ִרּבִ ּ ּ

ִריך הוא ַאְחֵמ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יו ְוכוְּ ּי ֵליה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון דֹור דֹור ְודֹוְרׁשָ ּ ּ ֵּהיַאך ַאְחֵמי ֵליה . 'ּ ְ

א ְדִאינון ַזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלַעְלָמא ִּאי ִתיָמא ְדָחָמא ְברוַח קוְדׁשָ ּ ּ ָחְכְמָתא ַמה , ּ ָמאן ְדָחֵמי ּבְ ּּכְ
ָּלאו ָהִכי ֶאָלא ָחָמא ְבֵעיָנא ֻכְלהו. ְּדֵייֵתי ְלַעְלָמא ּ ּ ְוַההוא ִדיוְקָנא ִדְזִמיִנין ְלֵמיָקם ֵביה ּ ּ ּ ּּ

ַעְלָמא ֻכְלהו ָחָמא ְבֵעיָנא ּּבְ אן . ּ ֵרי ַעְלָמא ֻכְלהו ַנְפׁשָ ָּמאי ַטְעָמא ְבִגין ְדִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּּ ּ

א ֻכְלהו ַקְייִמין ָקֵמי  ְבֵני ָנׁשָ ִּדְזִמיִנין ְלֵמיָקם ּבִ ִריך הוא ְבַההוא קּּ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ִּדיוְקָנא ַמָמׁש ְּ ּ ּ

ַעְלָמא יה ּבְ ִּדְזִמיִנין ְלֵמיָקם ּבֵ ל ִאינון ַצִדיַקָיא ָבָתר ְדַנְפִקין ֵמָהאי ַעְלָמא . ּ ַגְוָנא ָדא ּכָ ּּכְ ּ ּּ

א ְבהו ְכַגְוָנא  ׁשָ ִריך הוא ַאְזִמין לֹון ִדיוְקָנא ַאֲחָרא ְלִאְתַלּבְ א ּבְ אן ַסְלָקן ְוקוְדׁשָ ֻּכְלהו ַנְפׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ

ֵעיָנא. ָהוֹו ְבָהאי ַעְלָמאְד ְלהו ַקְיִמין ָקֵמיה ְוָחָמא לֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ ך ּכֻ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ְוִאי . ְ

ֵּתיָמא ָבָתר ְדָחָמא לֹון ָלא ַקְיימו ְבִקיוַמְיהו ּ ּ ּּ. 

 

ִריך הוא ְבִקיוָמא ִאינון ְוַקְימו ָקֵמיה  א ּבְ ל ִמלֹוי ְדקוְדׁשָ ָּתא ָחֵזי ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ַּעד ְדַנְחֵתי ְלַעְלָמאּ ּ .

ַגְוָנא ָדא ְכִתיב  י ֶאת): "יד, דברים כט(ּכְ נֹו פ ּכִ ר ֶיׁשְ ָּהא אוְקמוָה ְדֻכְלהו ְבֵני ', ְוגֹו" הÊֲּאׁשֶ ּ ּּ

ְתָכחו ַתָמן ַעְלָמא ֻכְלהו ִאׁשְ א ִדְזִמיִנין ְלֵמֱהֵוי ּבְ ָּנׁשָ ּ ּ ּ ָלא ְדָהא ְכִתיב . ּ ): שם(ָּהָכא ִאית ְלִאְסַתּכְ

ר ֵאיֶננו פְו" ֵּאת ֲאׁשֶ ּ ּÊַמע ַהְנהו ְדִיְפקון ֵמִאינון ְדַקְימו ַתָמן', ְוגֹו" ה ּוַמׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּ ִגין ִדְכִתיב. ּ : ּּבְ

ִּעָמנו ַהיֹום" ּ ִּעָמנו עֹוֵמד ַהיֹום: "ְוָלא ְכִתיב" ּ ּ ֶּאָלא ַוָדאי , "ּ ֻּכְלהו ַקְימו ַתָמן ֶאָלא ) ָהָכא(ּ ּּ ּ ּ
ִתיב ְּדָלא ִאְתֲחזו ְלֵעיָנא ְב ך ּכְ ִּעָמנו ַהיֹום"ְִגין ּכָ ּ ב ְדָלא ִאְתֲחזון, "ּ ַּאף ַעל ּגַ ְוִאי ֵתיָמא . ּ

ָמה ְדִאְתֲחזון ָּמאי ַטְעָמא ָלא ִאְתֲחזון ָהָכא ּכְ ְּלָאָדם ָהִראׁשֹון ְדָחָמא לֹון ֵעיָנא ְבֵעיָנא ְוָהא  ּ
ין ִעָלִאין Êא ְלִיְשֶּאָלא ָהָכא ַכד ִאְתְיִהיָבת אֹוַרְיָת. ָּהָכא ִאְתֲחֵזי ַיִתיר ָּרֵאל ֵחיזו ַאֲחָרא ְוַדְרּגִ ּ

ָלא וְלִמְחֵמי ִביָקָרא ְדָמֵרהֹון ָלן ֵעיָנא ְבֵעיָנא ְוָהוֹו ְתִאיִבין ְלִאְסַתּכְ ָּהוֹו ָחָמאן וִמְסַתּכְ ּ ּ ּוְבִגין . ּ

ִריך הוא ִבְלחֹודֹוי ְוָלא ֵמַאֲחָר א ּבְ ך ָחמו ְיָקָרא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ְּ א . אְּ ְּוַעל ָדא ֻכְלהו ְבֵני ָנׁשָ ּּ

ִריך הוא ְבִאינון ִדיוְקִנין ַמָמׁש . ִּדְזִמיִנין ְלַקָייָמא ְבַעְלָמא א ּבְ ֻּכְלהו ַקְייֵמי ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ

יה ִּדְזִמיִנין ְלַקְייָמא ּבֵ ְלִמי ָראו ֵעיֶניך ְוַעל): "טז, תהלים קלט(ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּּ ָּגָ ּ 

ְלִמי ָראו ֵעיֶניך. "'ְוגֹו" ְָרךִסְפ ָּגָ ָּמאי ַטְעָמא ְבִגין ְדִדיוְקָנא ַאֲחָרא ִעָלָאה ָהֵוי ְכַהאי" ּ ּ ּוְבִגין . ּּ

ִתיב  ך ּכְ ּוִמי צור זוָלִתי ֱאֹלֵהינו"ְּכָ ּ ּ ָּמאן ַצָיר ָטב ְדִצֵיר ּכ-"ּ ּּÊִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָּלא ּכְ ָּדָבר . ְּ

י ִמי ֱאלֹוַה: "ַאֵחר ין-"ּּכִ ְלהו ַדְרּגִ ִליל ִמּכֻ ָלָלא הוא ְדִאְתּכְ ָּדא ָרָזא ְדִמָלה ְדָהא ֵאל ּכְ ּּ ְוִאי . ּ

ִגין ִדְכִתיב  א ַאֲחָרא ּבְ ֵּתיָמא ְדָהא ִאיהו ַדְרּגָ ָכלÊְוֵאל ז): "יב, שם ז(ּ ָּתא ָחֵזי ". יֹום ֵעם ּבְ

ְלֲעֵדי  ְּוַעל ָדא ְכִתיב . ּ ִאְתְפַרׁש ְלַעְלִמיןּ ְדָלאו ִאיהו ִבְלחֹודֹוִהי ְוָלא'הְדָהא ֵלית ֵאל ִמּבַ
י ִמי): "לב, ב כב שמואל( ְלֲעֵדי  ּכִ ּוִמי צור, הֵאל ִמּבַ ְּדָהא צור ָלאו ִאיהו . 'ְוגֹו" ּ ּ ּ

ִדְכִתיב Êִּבְלחֹודֹוי ֶאָלא כ ב): "לט, דברים ד(ָּלא ָחד ּכְ ְּוָיַדְעָת ַהיֹום ַוֲהׁשֵ ּÊי ה, ְָלָבֶבך ָת ֶאל  'ּכִ

ַזר ַאְבָרָהם ָהָוה ְמַמֵלל ִעֵמיה ִמּגֹו ַמֲחֶזה ִבְלחֹודֹוי . 'ְוגֹו" ֹלִהיםּהוא ָהֱא ָּתא ָחֵזי ַעד ָלא ִאְתּגְ ּּ ּ

ַמה ְדִאְתַמר ַמֲחֶזה  ֶאל'ה ָהָיה ְדַבר): "א, בראשית טו(ִּדְכִתיב . ּּכְ . 'ְוגֹו" ַּאְבָרם ּבַ

ַמֲחֶזה" א ְדָכל ִדיוְקִנ-"ּּבַ ְּבַההוא ֵחיזו ַדְרּגָ ּ ָמה ְדִאְתַמרּּ יה ּכְ ְּוָהאי ַמֲחֶזה ִאיהו , ּין ִאְתַחְזָין ּבֵ
א ֵחיזו ְדָכל ִדיוְקִנין . ָרָזא ִדְבִרית ך ִאְקֵרי ַמֲחֶזה ְבִגין ְדִאיהו ַדְרּגָ ְּוִאי ֵתיָמא ִדְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּּ ְ

יה וְכֵדין ִאְקֵרי ַמֲחֶזה ִּאְתַחְזָין ּבֵ ַקְדִמיָתא ְדַעד ָל. ּ ַזר ַאְבָרָהם ָלא ָהָוה ָּהא ָאַמְרְת ּבְ א ִאְתּגְ
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ין ַאֲחָרִנין ָראן ָעלֹוי ַדְרּגִ א ְדָלא ׁשָ ְּמַמֵליל ִעֵמיה ַבר ָהאי ַדְרּגָ ּ ָתא ָאַמְרְת . ּ ְּוַהׁשְ ַמֲחֶזה"ּ -"ּּבַ

ִתיב ַזר ּכְ ין ִעיָלִאין ְוָהא ַעד ָלא ִאְתּגְ ֵּחיזו ְדָכל ַדְרּגִ ַמֲחֶזה  ֶאל'ה ָהָיה ְדַבר: "ּ ". ַּאְבָרם ּבַ

ין ִעָלִאין ִאיהו א ֵחיזו ְדָכל ַדְרּגִ ֶּאָלא ַהאי ַדְרּגָ ּ ּּ ין ִעָלִאין ִאְתְתַקן. ּ ּוְבֵחיזו ְדַדְרּגִ ּ ב . ּּ ְוַאף ַעל ּגַ

ִּדְבַההוא ִזְמָנא ַאְבָרָהם ָלא ָהָוה ָגִזיר ין ִעָלִאין ִאיהו וְבָכל ִאינון . ּ א ְבֵחיזו ְדַדְרּגִ ָּהאי ַדְרּגָ ּ ּ ּּ

ְווִנין ִאי ְווִנין ַקְייִמי ְתחֹוֵתיהּגַ ּהו ָקִאים ְוֵחיזו ְדִאינון ּגַ ּ ּ ָּחד ִמיִמיָנא גֹוָון ִחָור ְוָחד . ּּ
ְווִניןÊִּמְש ל ּגַ ָּמאָלא גֹוָון סוָמק ָחד ְדָכִליל ִמּכָ ְווִנין ִעָלִאין ְדַקְיִמי ָעֵליה . ּ ְּוִאיהו ֵחיזו ְדָכל ּגַ ּ ּ ּּ ּ

ְּוַעל ָדא ְבָהאי ֵחיזו ָקִאים ָעֵל ַזרּ ב ְדָלא ִאְתּגְ ּיה ְדַאְבָרָהם וַמִליל ִעֵמיה ְוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ יָון . ּ ּכֵ

ִתיב  ַזר ַמה ּכְ ַדי"ָּתא ָחֵזי ". ַאְבָרם  ֶאל'ַּוֵיָרא ה): "א, שם יז(ְּדִאְתּגְ ִתיב " ַּמֲחֵזה ׁשַ ּכְ

ִבְלָעם  ִתיב). ד, במדבר כד(ּבְ ין ָה. ְסָתם" ַמֲחֶזה: "ּוְבַאְבָרָהם ּכְ ֶּאָלא -?אי ְלָהאיַמה ּבֵ

ַדי" ִּאֵלין ִדְלַתָתא ִמֵניה ְוִאינון ֵחיזו ִדיֵליה" ַּמֲחֵזה ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּסָתם ַמֲחֶזה ָדא הוא ה" ַמֲחֶזה. "ּ ְדָכל ' ּ

יה ִּדיוְקִנין ִעָלִאין ִאְתַחְזָין ּבֵ ּ ּּ ַאְבָרָהם . ּ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ַמֲחֵזה "ּוְבִבְלָעם , ְסָתם" ַמֲחֶזה"ּ

א ִכְדַאְמָרן". ַּדיׁשַ ַזר ַאְבָרָהם ָהָוה ֵליה ָהאי ַדְרּגָ ְּוַעל ָדא ַעד ָלא ִאְתּגְ ַזר ִמַיד . ּ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ
א). א, בראשית יח(' ְוגֹו" הַּוֵיָרא ֵאָליו " ין ַעל ָהאי ַדְרּגָ ְלהו ַדְרּגִ ִּאְתֲחזון ּכֻ ּ א . ּּ ְוָהאי ַדְרּגָ

ְדָקא ָחֵז ַּמִליל ִעֵמיה ּכִ ּ ִלימוּ ְבִרית ַקָייָמא . ּי ִבׁשְ א ְוָעאל ּבִ א ְלַדְרּגָ ְּוַאְבָרָהם ִאְתְקַטר ִמַדְרּגָ ּ
ִלימו ְדָקא ָחֵזי ִבׁשְ א ּכִ ַּקִדיׁשָ ַקָייָמא . ּ ַזר ַאְבָרָהם ָנַפק ֵמָעְרָלה ְוָעאל ּבְ יָון ְדִאְתּגְ ָּתא ָחֵזי ּכֵ ּ ּ

א ְוָעא ִעְטָרא ַקִדיׁשָ א ְוִאְתַעָטר ּבְ ַּקִדיׁשָ ּ ִקיוָמא ְדַעְלָמא ָקִאים ָעֵליהּ ּל ּבְ ּ ּוְכֵדין ִאְתְקָים ַעְלָמא . ּ

ִגין ִדְכִתיב . ְּבִגיֵניה ַמִים ָוָאֶרץ , ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ִאם): "כה, ירמיה לג(ּּבְ ֻּחקֹות ׁשָ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ): "ד, בראשית ב(ּוְכִתיב ". ְּמִתיÊָש ֹלא ֵּאֶלה תֹוְלדֹות ַהׁשָ ְרָאםּ ֵה". ִהּבָ א "ּבְ

ַאְבָרָהם, ְבָרָאם א ְבִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה ְלָאָדם Êְוכ. ּבְ ְעָתא ְדקוְדׁשָ ָּלא ְבָרָזא ָחָדא ָקִאים וְבׁשַ ּ ּ ּ ְּ

ל ִאינון ָדִרין ְדַעְלָמא ּּכָ ּ ל ָדָרא ְוָדָרא ֻכְלהו ַקְייִמי ְבִגְנָתא ְדֵעֶדן . ּ ל ָחד ְוָחד ּכָ ְּוָחָמא לֹון ּכָ ּ ּ ּּ

ָהאי ַעְלָמאּבְ ַּההוא ִדיוְקָנא ִדְזִמיִנין ְלַקְייָמא ּבְ ּּ יָון ְדָחָמא ֵליה ְלָדִוד . ּ ְּוָתא ָחֵזי ָהא ִאְתַמר ּכֵ ּ
ָלל ְּדָלאו ֵביה ַחִיים ּכְ ּ ִנין. ּ ְבִעין ׁשְ ָּתָווה ְוִאיהו ָיִהיב ֵליה ׁשִ ּ ּ ע , ּ ך ֲהוו ֵליה ְלָאָדם ְתׁשַ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ְ

ִניןֵּמאֹות וְתָלִתין ְבִעין ִאְסְתָלקו ֵליה ְלָדִוד.  ׁשְ ְּוִאינון ׁשִ ּ ּ ּוִמָלה ָדא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו . ּ ּּ

ִנין ֵמָאָדם ַקְדָמָאה) יֹוִמין(ְּדָדִוד ֵלית ֵליה  ְבִעין ׁשְ ר ׁשִ ָּלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו ְוָכל Êְוכ. ּבַ
ָמִתין ְדַעְלָמא ְו. ָּלא ִאיהו ְבָרָזא ִדְלֵעיָלאÊַּמה ִדְלַתָתא כ ָּתא ָחֵזי ְבָכל ִאינון ִדיוְקִנין ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ּּ

ֻּכְלהו ִזווִגין ִזווִגין ָקֵמיה ּ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא ְמַזֵוג ִזווִגין, ּ א ּבְ ד ַאְתָין ְלָהאי ַעְלָמא קוְדׁשָ ְּלָבָתר ּכַ ּ ּ ּ ְּ .

י ִיְצָחק ת ְפלֹוִני ִלְפ: ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ָאַמר ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י יֹוֵסי. לֹוִניְּ ָמאי ָקא : ָאַמר ִרּבִ

ל): "ט, קהלת א(ַמְייֵרי ְוָהא ְכִתיב  ֶמׁש ֵאין ּכָ ָּחָדׁש ַתַחת ַהׁשָ י ְיהוָדה ". ּ ַּתַחת "ָּאַמר ִרּבִ

ֶמׁש ִתיב" ַּהׁשָ אֵני ְלֵעיָלא, ּכְ י יֹוֵסי. ׁשָ רֹוָזא ָהָכא: ָאַמר ִרּבִ י ִחְזִקָיה . ָמאי ּכָ ְּוָהא ָאַמר ִרּבִ

י ִחָיאָאַמ ר ָנׁש ְלַעְלָמא ַבת זוגֹו ִאְזַדְמַנת ֵליה: ּר ִרּבִ ְעָתא ַמָמׁש ְדָנִפיק ּבַ ְּבַהִהיא ׁשַ ּ ּ ּ ָאַמר . ּּ

א ַעד ָלא ֵייתון  א ַקִדיׁשָ ָמְתהֹון ִמְתַעְטִרין ָקֵמי ַמְלּכָ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ְדִנׁשְ א ַזּכָ י ַאּבָ ִּרּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָמִתין ְלַעְלָמאְּדָהִכי ָתֵניָנ. ְלַעְלָמא ִריך הוא ִנׁשְ א ּבְ ְעָתא ְדַאִפיק קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ּן ּבְ ּ ְּ ל ִאינון . ּ ּּכָ
יָדא ְדַההוא ְמָמָנא  ֲחָדא ְוִאְתַמְסָרן ּבִ ָרן ּכַ ְלהו ְכִליָלן ְדַכר ְונוְקָבא ְדִמְתַחּבְ ָמִתין ּכֻ ּרוִחין ְוִנׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִליָחא ְדִאְתְפַקד ַעל ִעדוֵאיהֹון ּׁשְ ּ ֵמיהּ א ְוַלְיָלה ׁשְ ּ ִדְבֵני ָנׁשָ ידֹוי . ּ ְעָתא ְדַנְחִתין ְוִאְתַמְסָרן ּבִ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ
ין א. ִּמְתָפְרׁשִ ּוְלִזְמִנין ָדא ַאְקִדים ִמן ָדא ְוָאִחית ְלהו ִבְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ְּוַכד ָמָטא ִעיָדן ְדִזווָגא . ּ ּ ּ

ִריך הוא ְדָיַדע ִאינון רו א ּבְ ִּדיְלהֹון קוְדׁשָ ּ ּ ַקְדִמיָתא וַמְכְרָזא ְּ ְדּבְ ר לֹון ּכִ ָמִתין ְמַחּבֵ ִּחין ְוִנׁשְ
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ָמָתא ְיִמיָנא וְש. ָּעַלְיהו ָרן ִאְתֲעִבידו ָחד ּגוָפא ְוָחד ִנׁשְ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ּ ּÊְדָקא ָחֵזי ּוְבִגין . ָמאָלא ּכִ

ך  ל"ְּכָ ֶמׁש ֵאין ּכָ ָּחָדׁש ַתַחת ַהׁשָ ּת ִזווָגא ֶאָלא ְלפום עֹוָבדֹוי ְדַבר ְוִאי ֵתיָמא ָהא ָתֵניָנן ֵלי". ּ ּ ּּ

ָּהִכי הוא ַוָדאי, ָנׁש ָמה . ּ ָרא ֵביה ּכְ ָרן ָזֵכי ְלַההוא ִדיֵליה ְלִאְתַחּבְ ׁשְ ְּדִאי ָזֵכי ְועֹוָבדֹוי ִאְתּכַ ּ ּ ּ
י ִחָיא. ְדָנִפיק ע ַההוא ִזוו: ָּאַמר ִרּבִ ָרן עֹוָבדֹוי ְבָאן ָאָתר ִיְתּבַ ׁשְ ָּמאן ְדִאְתּכַ ּ ּ ָאַמר . ָּגא ִדיֵליהּּ

ת ַתְלִמיד ָחָכםÊְּוִיָש' ּר ָאָדם ְוכוÊְלעֹוָלם ִיְמּכ: ֵּליה ָהא ָתֵניָנן ְּדַתְלִמיד ָחָכם ִפְקדֹוָנא . ּא ּבַ ּ
יֵדיה ְּדָמאֵריה ִאְתָפְקָדן ּבִ ָמִתין ַיְכִלי. ּּ ל ִאינון ְדָאתו ְבִגְלּגוָלא ְדִנׁשְ ָּתאָנא ְבָרָזא ְדַמְתִניָתא ּכָ ּ ּ ּ ּ ן ּ

ְּלַאְקְדָמא ְבַרֲחֵמי ִזווָגא ִדיְלהֹון ּ ּ ְּוַעל ָהאי ִאְתָערו ַחְבַרָיא. ּ מֹוֵעד ֲאָבל Êֵאין נֹוְש: ּ ים ּבְ ִאין ָנׁשִ

ין ַרֲחִמים, ְּמַקְדׁשִ ֶמא ַיְקְדֶמנו ַאֵחר ּבְ ּׁשֶ ּּ ִפיר ַקַאְמרו ַאֵחר ַדְיָקא. ּ ְּוׁשַ ּ ין ִזווִגין . ּ ן ָקׁשִ ְּוַעל ּכֵ ּ
ָּקֵמיה ְדקוְד ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ ל ָפִנים ַוָדאי . ְ ְּוַעל ּכָ י"ּ ִרים ַדְרֵכי  ּכִ ִתיב " הְּיׁשָ ). י, הושע יד(ּכְ

י ֶאְלָעָזר ַלח ֵליה ְלִרּבִ י ְיהוָדה ׁשָ ִּרּבִ ָּהא ָרָזא ְדִמָלה ָיַדְעָנא ִאינון ְדָאתו ְבִגְלּגוָלא : ָאַמר, ּ ּ ּ ּ ּ

ָמִתין ֵמַאן ָאָתר ְלהו ִזווָגא ְּדִנׁשְ ּ ִתיב .ּ ַלח ֵליה ּכְ ה ָלֶהם Êַּנֲעֶש ַמה): "ז, שופטים כא(ּ ׁשָ

ים ָתא ִדְבֵני . 'ְוגֹו" ַּוֲחַטְפֶתם ָלֶכם' ְּלכו ְוגֹו): "שם כׂשכא(ּוְכִתיב . 'ְוגֹו" ַּלנֹוָתִרים ְלָנׁשִ ָּפַרׁשְ ּ
ַרֲחִמים: ְּוַעל ָהאי ָתֵניָנן, ִבְנָיִמין אֹוַכח ֶמא ַיְקְדֶמנו ַאֵחר ּבְ ּׁשֶ ּּ  ְוִכי אֹותֹו ַאֵחר ֵאין לֹו ַבת .ּ

ִנין וֵמת? ּזוגֹו ת זוֵגיה ְוָלא ָהוֹו ֵליה ִמָנה ּבְ ר ָנׁש ְדָנִסיב ּבַ ח ָדא ְכגֹון ּבַ ּכַ ֲּאָבל ִתׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵייֵתי . ּּ

ר ם ִאְתֵתיה ְוִיְתְיִליד ֵליה ִמָנה ּבַ ָּאחוִהי ִויַיּבֵ ּ ּ ּ ָמֵת. ּּ ר הוא ִמיָתא ְדַאְהְדַרת ִנׁשְ ּיה ָּהאי ּבַ
ָּדא הוא ַאֵחר ְדֵאין לֹו ַבת זוג ֶאָלא ִאֵמיה. ְלַעְלָמא ּ ּ ּ ּּ ֶמא ַיְקְדֶמנו ַאֵחר . ּ ְּוָדא הוא ׁשֶ ּ ּּ ּ
ַרֲחִמים ְּדָיִכיל ְלַאְקְדָמא ַאֲחָרא ְלֵמיָסב ִאְתֵתיה ְבַרֲחֵמי וִבְצלֹוָתא, ּבְ ּ ּ ּ ב ַדֲאֵמיָנא . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ

ָּלך ְדָיִכיל ְלַאְקְדָמא ְבַר ּ ָאהְ ְעָלה ַחָיָבא ִאיהו ְוִאיִהי ַזּכָ ֲּחֵמי ָלא ָיִכיל ֶאָלא ִאם ּבַ ּּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ִריך הוא א ּבְ ין ִזווִגין ָקֵמי קוְדׁשָ ְּיהוָדה ָהאי הוא ַוַדאי ְדָקׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיְש. ְּ ַּזּכָ ּÊ ָרֵאל

ִר א ּבְ ְּדאֹוַרְיָתא אֹוִליף ְלהו אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּיך הוא ְוָכל ְטִמיִרין ְוִגְנַזָיא ִדְגִניִזין ָקֵמיה ַוָדאיּ ּ ּּ ְ .

ִתיב  אֹוַרְיָתא . 'ְוגֹו" ְּתִמיָמה' ּתֹוַרת ה): "ח, תהלים יט(ּכְ ְתַדל ּבְ ָאה חוָלֵקיה ָמאן ְדִיׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ
ְעָת ְּוָלא ִיְתְפַרׁש ִמָנה ְדָכל ָמאן ְדִיְתְפַרׁש ֵמאֹוַרְיָתא ֲאִפלו ׁשַ ּ ּ ּּ ּ ָמה ְדִאְתְפַרׁש ֵמַחֵיי ּּ ּא ָחָדא ּכְ ּ

י הוא ַחֶייך ְוא): "כ, דברים ל(ִדְכִתיב , ְדַעְלָמא ָּכִ ּ ּÊֶָרך ָיֶמיך ְֶרך Êא): "ב, משלי ג(ּוְכִתיב ". ְ

נֹות ַחִיים ָּיִמים וׁשְ לֹום יֹוִסיפו ָלך, ּ ְְוׁשָ ּ:" 

 

ן" ָנה  ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ ִעים ׁשָ י יֹוֵסי ָפַתח).  א,בראשית יז(' ְוגֹו" ִּתׁשְ ָלם : "ִּרּבִ ְּוַעֵמך ּכֻ ְ ּ
ַּצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ִאין ִאינון ִיְש). כא, ישעיה ס(' ְוגֹו" ּ ַאר ַעִמיןÊַּזּכָ ל ׁשְ . ָּרֵאל ִמּכָ

ִריך הוא ָקָרא לֹון ַצִדיִקים א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ א ַאְלֵפי ָמאֵרי ּוְתַמְנָי) ְוָחֵמׁש(ִרין Êְּדַתְנָיא ֵמָאה ְוֶעְש. ְּ

ְמִעין ָקָלא ְוַאֲחִדין ֵליה ְלַההוא ָקָלא ל ַעְלָמא ְוׁשַ ְּדַגְדִפין ְדַאְזִלין ְוָטאִסין ּכָ ּ ּ ָמא ְדָתֵניָנן . ּ ּכְ

ֵּלית ָלך ִמָלה ְבַעְלָמא ְדֵלית ָלה ָקָלא ְוַאְזָלא ְוָטאָסא ִבְרִקיָעא ּ ְּוַאֲחִדין ָלה ָמאֵרי ְדַגְדִפין . ְ ּ
קהלת (ִּדְכִתיב . ְּוַדְיִנין ָלה ְלָטב ֵהן ְלִביׁש) ְּדָמִדין) (ְּלָמאֵריהֹון ְדַאְמִרין(ַּההוא ָקָלא ְוַסְלִקין 

ַמִים יֹוִליך ֶאת): "כ, י י עֹוף ַהׁשָ ְּכִ י ִחָיא ? ֵּאיָמַתי ַדְיִנין ְלַההוא ָקָלא. 'ְוגֹו" ַּהקֹול ּ ִּרּבִ

ִכיב ְוָנִא: ָאַמר ְעָתא ְדַבר ָנׁש ׁשָ ׁשַ ַבר ָנׁשּּבְ יה ּבְ ָמֵתיה ַנְפַקת ִמֵניה ְוִהיא ַאְסִהיַדת ּבֵ ּים ְוִנׁשְ ּ ּּ .

ּוְכֵדין ַדְיִנין ְלַההוא ָקָלא ּ מÊִּמׁש): "ה, מיכה ז(ָּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ּר ִפְתֵחיÊֶָכֶבת ֵחיֶקך ׁשְ

בר ָנׁש". ִָפיך ָּמאי ַטְעָמא ִמׁשום ְדִהיא ַאְסִהיַדת ּבְ ּ י ְיהוָדה ָא. ּ ל ַמה ְדַבר ָנׁש : ַמרִּרּבִ ּכָ

ֵליְלָיא ַבר ָנׁש ּבְ יה ּבְ ָמֵתיה ַאְסִהיַדת ּבֵ ָכל יֹוָמא ִנׁשְ ָּעִביד ּבְ י ֶאְלָעָזר. ּ : ָּתאָנא ָאַמר ִרּבִ
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א ָמאֵרי ְדַמְפְתָחן ִדְמַמָנן ַעל  ְמׁשָ ף ְיָמָמא ְוָעאל ׁשִ ְעָתא ַקַמְיָתא ְבֵליְלָיא ַכד ָנׁשַ ְתִחַלת ׁשַ ּּבִ ּ ּּ ּ

ְמׁשָ יָמָמאׁשִ ּא ָעאל ִבְתֵריָסר ַתְרִעין ִדְפִתיָחן ּבִ ּ ל ִאינון ַתְרִעין ְסִתיִמין . ּ ֻכְלהו ּכָ ָתר ְדָעאל ּבְ ּּבָ ּ ּ ּּ

ֵרי ְלַאְכְרָזא ָקִאים ָמאן ְדָקִאים ְוָאִחיד ְלִאינון ַמְפְתָחן) ִפְתִחין( רֹוָזא ָקִאים ְוׁשָ ּּכָ ּ ָתר ְדִסֵים . ּ ּּבָ ּ
ל ִאינון  רֹוָזא ּכָ ין ְוַסְלִקין ְוֵלית ָמאן ְדָפַתח ִפְטָרא ּכּּכָ ְנׁשִ ְּנטוֵרי ַעְלָמא ִמְתּכַ ּ ּּÊִכין ַתּכְ . ָּלא ִמׁשְ

אֵרי ְלַאְנָהָרא וָמאֵרי ִדיָבָבא  ַעְלָמא ְוִסיֲהָרא ׁשָ אִטין ּבְ ֵדין ִדיִנין ִדְלַתָתא ִמְתָעִרין ְוַאְזִלין ְוׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ַּתְקִעין וְמַיְלִלין ַּתְקִעין ִת. ּ ָמה ָמאֵרי ּ יָנָתא וְמַזְמִרין ָקֵמי ָמאֵריהֹון ּכַ ֵדין ִמְתָעֵרי ׁשֵ ְּנָינות ּכְ ּ ּ ּ ּ

ַעְלָמא ְּתִריִסין ַקְיֵמי ְבִקיוַמְיהו ְוִאְתֲערון ִדיִנין ּבְ ּ ּ ּ ּ ָמָתא ַנְפַקת . ּ א ַנְיִמין ְוִנׁשְ ֵני ָנׁשָ ֵדין ּבְ ּכְ

ִדיָנא ְּוַאְסִהיַדת ַסֲהדוָתא ְוִאְתַחְיַבת ּבְ ָמָתא .ּ ַבר ָנׁש ְוִנׁשְ ִריך הוא ָעִביד ֶחֶסד ּבְ א ּבְ ּ ְוקוְדׁשָ ְּ

רוָחא. ָּתַבת ְלַאְתָרה ַפְלּגות ֵליְלָיא ַכד ִצפֹוִרין ִמְתֲעִרין ִסְטָרא ְדָצפֹון ִאְתַער ּבְ ּּבְ ּ ָקם . ּּ

ִכיך ְו ַההוא רוָחא ְוׁשָ ְרִביָטא ְדִבְסַטר ָדרֹום וָבַטׁש ּבְ ִקיוֵמיה ׁשַ ְּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ַסםּ א . ִאְתּבְ ֵדין ִאְתַער קוְדׁשָ ּּכְ ּ
ְעָתא ַהִהיא ׁשַ ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ּבְ ַתְעׁשְ ִנימוסֹוי ְלִאׁשְ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ָאה חוָלֵקיה . ְ ַּזּכָ ּ

ָעא ְבאֹוַרְיָתא ַתְעׁשְ ְּדַבר ָנׁש ְדָקִאים ְלִאׁשְ ִריך הוא ְוָכל ַצִד. ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְנָתא ְּ ּיַקָיא ִדְבּגִ ּ

ְלהו ַצְיִתין ְלָקֵליה ְּדֵעֶדן ּכֻ ּ ִנים ): "יג, שיר השירים ח(ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּגַ ֶבת ּבַ ַּהיֹוׁשֶ ּ

ִמיִעִני יִבים ְלקֹוֵלך ַהׁשְ יך ָעֵליה ָחד ". ְֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ִריך הוא ָמׁשִ א ּבְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ְ ּ

ַעְלָמאד"ּחוָטא ְדֶחֶס ְּדָהא ִעָלִאין ְוַתָתִאין ַנְטִרין ֵליה.  ְלֶמֱהֵוי ָתִדיר ָנִטיר ּבְ ּ ָּהָדא הוא , ּ
יר'הּיֹוָמם ְיַצֶוה ): "ט, תהלים מב(ִדְכִתיב  ּ ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּÊי ִחְזִקָיה". ּה ִעִמי ל : ָּאַמר ִרּבִ ּכָ

ְעָתא ַוַדאי ִאית ָהאי ׁשַ ַתַדל ּבְ ָּמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ַעְלָמא ְדָאֵתיּ ּ ֵליה חוָלָקא ָתִדיר ּבְ י יֹוֵסי. ּ : ָאַמר ִרּבִ

ִריך הוא : ָּאַמר ֵליה? ָמאי ַטְעָמא ָתִדיר א ּבְ ד קוְדׁשָ ָּהִכי אֹוִליְפָנא ְדָכל ַפְלגות ֵליְלָיא ּכַ ּ ְּ ּ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִּאְתַער ּבְ ַתְקָין ַיִתיר . ּ ל ִאינון ְנִטיָען ְדִגְנָתא ִאׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ֵּמַההוא ַנֲחָלא ְדִאְקֵרי ַנַחל ּ ּ

ְּקדוִמים ַנַחל ֲעָדִנים ְדָלא ַפְסָקן ֵמימֹוי ְלַעְלִמין אֹוַרְיָתא . ּ ַתַדל ּבְ ְבָיכֹול ַההוא ְדָקִאים ְוִאׁשְ ּּכַ ּ ּ
ְנָתא ְד ֵקי ֵליה ְבגֹו ִאינון ְנִטיָען ִדְבּגִ יה ְוַאׁשְ ִאלו ַההוא ַנֲחָלא ִאְתַרק ַעל ֵריׁשֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוֹלא . ֵעֶדןּ

ּעֹוד ֶאָלא הֹוִאיל ְוֻכְלהו ַצִדיַקָיא ִדְבגֹו ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַצְיִתין ֵליה ּ ּ ּּ ּ ְוָין ֵליה ְבַההוא . ּ ּחוָלָקא ׁשַ ּ ּ
ְקיו ְדַנֲחָלא ַעְלָמא ְדָאֵתי. ּׁשַ ְתַכח ְדִאית ֵליה חוָלָקא ָתִדיר ּבְ ִּאׁשְ ּ ּ א ָהָוה ָאֵתי . ּ י ַאּבָ ִרּבִ

י ַיֲעקִּמְטַבְרָיא ְלֵב ֵריה ָהָוה ִעֵמיהÊי ְטרֹוְנָיא ְדָחמֹוי ְוִרּבִ ּב ּבְ א. ּּ עו . ִּאְעָרעו ִבְכַפר ַטְרׁשָ ד ּבָ ּּכַ
א ְלָמֵריה ְדֵביָתא י ַאּבָ ב ָאַמר ִרּבִ ּכָ ָּאַמר ֵליה ָמאֵריה ְדֵביָתא? ִאית ָהָכא ַתְרְנגֹוֵלי: ְּלִמׁשְ ּ :

ִגין ְדָקִאיְמָנא: ָּאַמר ֵליה? ַּאַמאי ַפְלגות ֵליְלָיא ַמָמׁשּּבְ ּ ּבְ ָּלא ִאְצְטִריך ְדָהא : ָּאַמר ֵליה. ּ ְ

ֵביָתא ְּדָהֵדין ִטְקָלא ְדָקֵמי ַעְרָסאי ָמֵליָנא ֵליה ַמָיא ְוָנִטיף ִטיף ִטיף. ִסיָמָנא ִלי ּבְ ּוְבַפְלגות . ּ ּ
ל ָהאי ִקיְטָפא ְו ְלּגָ ְלהו ַמָיא ְוִאְתּגַ ֵּליְלָיא ַמָמׁש ִאְתָרקו ּכֻ ּ ּ ּּ יָתאּ ְתַמע ַקֵליה ְבָכל ּבֵ ָּנִהים ְוִאׁשְ ּ .

ּוְכֵדין הוא ַפְלגות ֵליְלָיא ַמָמׁש ּ ּ ַתַדל . ּ ָכל ַפְלגות ֵליְלָיא ְוִאׁשְ ְּוָחד ָסָבא ָהָוה ִלי ְדָהָוה ָקם ּבְ ּ ּ ּ
ך ָעַבד ָהאי אֹוַרְיָתא וְבִגיֵני ּכָ ְּבְ ַדְרִני . ּ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ א ּבְ י ַאּבָ ַפְלגות . ָהָכאְָאַמר ִרּבִ ּּבְ

ָלא ְדִקיְטָפא ְלּגָ י ַיֲעק. ֵּליְלָיא ָנִהים ַההוא ּגַ א ְוִרּבִ י ַאּבָ ְמעו ְלַההוא ַגְבָרא ְדָהָוה Êָּקמו ִרּבִ ּב ׁשָ ּ
נֹוי ִעֵמיה פוֵלי ֵביָתא וְתֵרין ּבְ ָּיִתיב ְבׁשִ ּ ּּ ִתיב . ּ ַלְיָלה  ֲחצֹות): "סב, תהלים קיט(ְוָהָוה ָאַמר ּכְ

ְפֵטי ִצְדֶקך, ְֹודֹות ָלךָּאקום ְלה ַָעל ִמׁשְ " ַלְיָלה ֲחצֹות"ָּמאי ָקא ָחָמא ָדִוד ְדִאיהו ָאַמר ". ּ

א ְבִריך הוא ָאַמר ָהִכי? ְוָלא ַבֲחצֹות ַלְיָלה ֶּאָלא ֲחצֹות ַלְיָלה ַוַדאי ְלקוְדׁשָ ּ ְּ א . ּ ְּוִכי קוְדׁשָ
ִריך הוא ָהִכי ִאְקֵרי ּּבְ ְתַכח ְוִסיֲעָתא ְּדָהא ֲחצֹות ַלְיָל. ִאין. ְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּה ַמָמׁש קוְדׁשָ ּ ְּ ּ

ָעא ִעם ַצִדיַקָיא. ִּדיֵליה ַתְעׁשְ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ְעָתא ְדָעִיל ּבְ ּוְכֵדין ִהיא ׁשַ ּ ּ ּ ּ א . ּ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ
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י ַיֲעק ֲחָדאÊְלִרּבִ ר ּכַ ִכיְנָתא ְוִנְתַחּבָ ַתָתף ִבׁשְ ּב ַוַדאי ִנׁשְ ּ ּ ּיבו ְוָיִתיבו ִעֵמיהָקִר. ּ ּ ָּאְמרו ֵליה . ּּ ּ
ִפיר ָקַאַמְרְת ִּאיָמא ִמָלה ְדפוָמך ְדׁשַ ּ ּּ ְ ִּמָלה ָדא אֹוִליְפָנא ִמָסָבאי: ָאַמר לֹון? ְְמָנא ָלך ָהאי. ּ ּ .

ְעָתא ָקַמְיָתא ְדֵליְלָיא ְּותו ָהָוה ָאַמר ִדְתִחַלת ׁשַ ּ ל ִדיִנין ִדְלַתָתא ִמְתָעִרין ְוַאְז. ּּ ּּכָ ּ אִטין ּ ִלין ְוׁשָ

ַעְלָמא ִגְנָתא ְדֵעֶדן ְוִדיִנין ִדְלַתָתא ָלא . ּבְ ִריך הוא ִאְתָער ּבְ א ּבְ ּוְבַפְלגות ֵליְלָיא ַמָמׁש קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ַתְכָחן ְתָכחו ֶאָלא ְבַפְלגות ֵליְלָיא ַמָמׁש. ִּמׁשְ ְּוָכל ִנימוִסין ִדְלֵעיָלא ְבֵליְלָיא ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ -?ְמָנָלן. ּּ

ִמְצַרִים". ַּוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה): "טו, בראשית יד(ִּדְכִתיב , ַאְבָרָהםֵמ ֲחִצי : "ּבְ ַוְיִהי ּבַ

ְתַכח). כט, שמות יב" (ַּהַלְיָלה אֹוַרְיָתא ָהִכי ִאׁשְ יִאין ּבְ ּוְבַאְתִרין ַסּגִ ּוְמָנא . ְוָדִוד ָהָוה ָיַדע. ּ

ְעָתא ְד: ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר ָסָבא? ָהָוה ָיַדע ָהאי ׁשַ ַּמְלכוָתא ִדיֵליה ְבָהאי ַתְלָיא ְוַעל ָדא ָקִאים ּבְ ּ ּ ּ ּ
יָרָתא ִריך הוא . ְוָאַמר ׁשִ א ּבְ ּוְלָהִכי ַקְרֵיה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְָאקום ְלהֹודֹות ָלך"ַּמָמׁש " ַלְיָלה ֲחצֹות"ְּ ּ "

ְּדָהא ָכל ִדיִנין ַתְלָין ֵמָהָכא ְוִדיִנין ְדַמְלכוָתא ֵמ. 'ְוגֹו ּ ּ ּ ַתְכִחיןּ ְעָתא . ָּהָכא ִמׁשְ ְּוַהִהיא ׁשַ
יָרָתא ה ָדִוד ְוָקם ְוָאַמר ׁשִ ִּאְתְקִטיר ּבָ ֵקיה ָאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא . ּ א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאָתא ִרּבִ ּ ּ ּ ּ

ַדְרִני ָהָכא ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ָכל ָאָתר ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ְּבְ ָּתא ָחֵזי ַלְיָלה ִדיָנא ּבְ ּ ְוָהִכי הוא ּ
ְמעֹון. ַּוָדאי י ׁשִ ָּאַמר ַההוא ְינֹוָקא ְבֵריה ְדַההוא ַגְבָרא ִאי ָהִכי . ְוָהא ִאְתָעַרת ָקֵמי ְדִרּבִ ּ ּ

ַמָיא : ָּאַמר ֵליה? "ַלְיָלה ֲחצֹות"ַּאָמאי ְכִתיב  ַפְלגות ֵליְלָיא ַמְלכוָתא ִדׁשְ ָּהא ִאְתַמר ּבְ ּ ּ
ַמְעָנ: ָאַמר. ִאְתָעַרת א. ּא ִמָלהֲאָנא ׁשָ י ַאּבָ ְִאיָמא ְבִרי ָטב ְדָהא ִמָלה ְדפוָמך : ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ּּ

ַמְעָנא ְדָהא ַלְיָלה ִדיָנא ְדַמְלכוָתא ִאיהו: ָאַמר. ָּקָלא ְדבוִציָנא ֶלֱהֵוי ֲּאָנא ׁשָ ּוְבָכל ָאָתר . ּ

ִּדיָנא הוא ְו. ּ ִגין ְדַיְנָקא ִבְתֵרי ּגַ ִדיָנא ְוֶחֶסדְּוָהאי ְדָקֲאָמר ֲחצֹות ּבְ ּוַוַדאי ַפְלגוָתא . וֵני ּבְ ּ ּּ
ַּאֲחָרא ְנִהירו ַאְנָפָהא ְבִסְטָרא ְדֶחֶסד ִתיב ַוָדאי" ַלְיָלה ֲחצֹות"ְּוַעל ָדא . ּ א . ּּכְ י ַאּבָ ָקם ִרּבִ

יה וְבָרֵכיה ֵוי ְידֹוי ְבֵריׁשֵ ְּוׁשַ ּ ּ ְתַכח ּבַ: ָאַמר. ּ יְבָנא ְדָחְכְמָתא ָלא ִאׁשְ ַּוָדאי ֲחׁשִ ֵאי ּ ִאינון ַזּכָ ּר ּבְ
ְּדָזכו ָבה ְמעֹון ָזכו ְל. ּ י ׁשִ ָתא ֲחֵמיָנא ַדֲאִפלו ְינֹוֵקי ְבָדָרא ְדִרּבִ ַּהׁשְ ּ ָאה . ּ ִעָלָאהָחְכְמָתאּּ ַזּכָ

ְמעֹון י ׁשִ ַּווי ְלָדָרא ְדַאְנְת ִתְסַתֵלק ִמֵניה. ַּאְנְת ִרּבִ ּ ּ ּּ ַתְדלו ְבאֹוַרְי. ּ ַּיְתבו ַעד ַצְפָרא ְוִאׁשְ ּ ּ . ָתאּ

א ְוָאַמר י ַאּבָ ָלם ַצִדיִקים: "ָּפַתח ִרּבִ ְּוַעֵמך ּכֻ ּ ְ ִּמָלה ָדא ָהא אוְקמוָה ). כא, ישעיה ס(' ְוגֹו" ּ ּ ּ

ָלם ַצִדיִקים: "ָמאי ַטְעָמא ְכִתיב, ַּחְבַרָיא ְּוַעֵמך ּכֻ ּ ְ ְלהו ִיְש, "ּ ְּוִכי ּכֻ ּÊָּרֵאל ַצִדיֵקי ִניְנהו ְוָהא , ּ

ָמה ַחָיִבין ִאית  ּּכַ הו ְבִיְשּ יִעין ְדַעְבִרין ַעל ְפקוֵדי אֹוַרְיָתא, ָרֵאלÊּּבְ ָמה ַחָטִאין ְוַכָמה ַרׁשִ ּּכַ ּ ּּ ּ ּ ?

ֶּאָלא ָהִכי ָתָנא ְבָרָזא ְדַמְתִניִתין ִאין ִאינון ִיְש: ּ א Êַּזּכָ ָנא ְדַרֲעָוא ְלקוְדׁשָ ָּרֵאל ְדַעְבִדין ָקְרּבְ
ַנְיהו ִלְת ִריך הוא ְדַמְקִריִבין ּבְ ּּבְ ּ ָנאְ ָזרו ָעאלו ְבָהאי חוָלָקא . ַמְנָיא יֹוִמין ְלָקְרּבְ ְּוַכד ִאְתּגְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ָּטָבא ְדקוְדׁשָ ְּוֵכיָון ְדָעאלו ". ְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם): "כה, משלי י(ִּדְכִתיב , ְּ ּ
ְּבָהאי חוָלָקא ְדַצִדיק ִאְקרון ַצִדיִקים ּ ּ ָלם ַצִדיִקים"ַּוַדאי , ּּ ּּכֻ ן ְוַע, "ּ ". ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ"ל ּכֵ

ִדְכִתיב  ִּפְתחו): "יט, תהלים קיח(ּכְ ֲעֵרי ּ  ֶזה): "שם כ(ּוְכִתיב ". ָבם אÊָאב, ֶצֶדק ִלי ׁשַ

ַער ַליה ָזרו ְוִאְקרון ַצִדיִקים". ּאו בֹוÊַּצִדיִקים ָיב, ָוהÊַּהׁשַ ִּאינון ְדִאְתּגְ ּ ּ ישעיה " (ֵּנֶצר ַמָטַעי. "ּ

ִריך הוא ְבִגְנָתא ְדֵעֶדןֵנֶצר-)כא, ס א ּבְ ּ ֵמִאינון ְנִטיָען ְדָנַטע קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָּהאי ֶאֶרץ ָחד ִמַנְיהו. ְּ ּ .

ן ִאית ְלהו ְלִיְש ): כט, תהלים לז(ּוְכִתיב . ָּרֵאל חוָלָקא ָטָבא ְבַעְלָמא ְדָאֵתיÊְּוַעל ּכֵ

ַּצִדיִקים ִייְרׁשו" ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְבַמְתִניָתא -?"ְלעֹוָלם" ַּמהו, "ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ". "ָאֶרץ ּ ּכְ

ִּדיָלן ְוָהא ִאְתַמר ָהאי ִמָלה ֵבין ַחְבַרָיא ְוָתאָנא ָמאי ָקא ָחָמא ְקָרא ְדָלא ִאְקֵרי ַאְבָרָהם . (ּ

ָתא ָתא ַמאי ). (ַּעד ַהׁשְ ִריך הוא ָלא ָקָרא ְלַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַעד ַהׁשְ א ּבְ ָּתא ָחֵזי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יה ָהאי ֵה? ַטְעָמא ר ּבֵ ַזר ִאְתַחּבָ ַזר ְוַכד ִאְתּגְ ָתא ָלא ִאְתּגְ ֶּאָלא ֲהִכי אוִקיְמָנא ְדַעד ַהׁשְ ּ ּ ּ א "ּ
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ְרָיא ֵביה ר ְבָהאי ה). ְּוׁשַ ַזר ִאְתַחּבָ ַזר ְוַכד ִאְתּגְ ָתא ָלא ִאְתּגְ ֶּאָלא ָהִכי אֹוִקיְמָנא ְדַעד ַהׁשְ ּ '

ְרָיא ֵביה ו ִכיְנָתא ׁשַ ּוׁשְ ּ ּ ֵּאֶלה תֹוְלדֹות ): "ד, בראשית ב(ְּוַהְינו ִדְכִתיב . ְכֵדין ִאְקֵרי ַאְבָרָהםּ

ְרָאם ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה". ַּהׁשָ ָרָאם' ְוָתָנא ּבְ ֶּאָלא ָדא ֶחֶסד ? ָמאי ָקַאְמֵרי. ְוָתאָנא ְבַאְבָרָהם. ּבְ

ִכיְנָתא ְוכ ָיא ִמָלÊְּוָדא ׁשְ ֲחָדא ְוָלא ַקׁשְ י ַיֲעק. ה ְוָהאי ְוָהאי ָהֵויָּלא ָנִחית ּכַ י Êָאַמר ִרּבִ ב ְלִרּבִ

א ְרָאם"ְד' ָהאי ה: ַאּבָ ין ָהאי , ַרְבְרָבא) ו, דברים לב" (ָוהÊַהְלְיה"ְד' ְוה, ְזֵעיָרא" ִהּבָ ַמה ּבֵ

ִמיָטה ְוָדא יֹוְבָלא: ָּאַמר ֵליה? ְלָהאי ַּצִדיק ָּלא ָחד ְדַכד ְמַנֲהָרא ִמÊְוִאית ְדַמְתֵני ְדכ. (ָדא ׁשְ ּ
ְלמוָתא ְוה ֵדין ַקְיָמא ְבַאׁשְ ְדָקא ֵיאֹות' ּּכְ ּוְלִזְמִנין ְדָלא ַקְיָמא . ַרְבְרָבא ְדָהא ִמְתַנֲהָרא ּכִ ּ

ֵדין ֵה ְלמוָתא ְוַיְנָקא ִמִסְטָרא ַאֲחָרא ּכְ ְּבַאׁשְ ך ִזְמִנין ְדִסיֲהָרא ַקְיָמא ). א ְזֵעיָרא"ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ְלמוָתא ְוִזְמִנ ְפִגימוָתאְּבַאׁשְ ְתמֹוַדע ְוכ. ּין ּבִ ְתַכח ְוִאׁשְ ּוְבַאְנָפָהא ִאׁשְ ּ ּּÊִפיר ְּוָהאי ִאיהו . ָּלא ׁשַ
א. ְּבִריָרא ְדִמָלה י ַאּבָ ִאין ִאינון ִיְש: ָאַמר ִרּבִ ל Êַּזּכָ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ְבהֹון ִמּכָ א ּבְ ָּרֵאל ְדקוְדׁשָ ְּ

ָאר ַעִמין ְוָיִהיב לֹון ָאת ְקָיָמא  יִהָנם. ָדאּׁשְ יה ָהאי ָאת ָלא ָנִחית ַלּגֵ ְּדָכל ָמאן ְדִאית ּבֵ ּ ּ ִאי . ּ

א ֵמיה ְדַמְלּכָ ׁשְ ֵקר ּבִ ְדָקא ֵיאֹות ְדָלא ָעִיל ֵליה ִבְרׁשוָתא ַאֲחָרא ְוָלא ְמׁשַ ִּאיהו ָנִטיר ֵליה ּכִ ּ ּ ּ ּ ּּ .

ֵמיה ְדקו ׁשְ ֵקר ּבִ ָמאן ִדְמׁשַ ָהאי ּכְ ֵקר ּבְ ְּדָכל ָמאן ִדְמׁשַ ּ ּ ּ ּּ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ): ז, הושע ה(ִּדְכִתיב . ְ

ָגדו'ּבה" י, ּ ּבָ א". ָּבִנים ָזִרים ָיָלדו ּכִ י ַאּבָ ּתו ָאַמר ִרּבִ ֵריה : ּ ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש ַאִסיק ּבְ ּּבְ ּּ
ִרית ִריך הוא ְלָפַמְלָיא ִדיֵליה ְוָאַמר. ְּלַאֲעֵליה ְלָהאי ּבְ א ּבְ ָּקֵרי קוְדׁשָ ּ ְרָיה ָּחמו ָמאי ּבִ: ְּ

ַעְלָמא ָעה ָטאִסין ְוִאְזַדַמן ַתָמן. ַעְבִדית ּבְ ַאְרּבָ ְעָתא ִאְזַדַמן ֵאִלָיהו ְוָטאס ַעְלָמא ּבְ יה ׁשַ ּּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ .

ְּוַעל ָדא ָתֵניָנן ְדָבֵעי ַבר ָנׁש ְלַתְקָנא כוְרְסָיא ַאֲחָרא ִליָקָרא ִדיֵליה ְוֵייָמא ּ ּ ָּדא כוְרְסָיא : ּּ ּ
ְּדֵאִלָיהו ֵרי ַתָמןְו. ּ ִריך הוא. ִּאי ָלאו ָלא ׁשָ א ּבְ ְּוהוא ָסִליק ְוַאְסִהיד ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ָּתא ָחֵזי . ְּ

ַקְדִמיָתא ְכִתיב  ְָלך פ ַמה): "יג, א יט מלכים(ּבְ ּÊּה ֵאִלָיהו א Êַּקנ): "שם יד(ּוְכִתיב . 'ְוגֹו" ּ

יÊִּקֵנאִתי ַליה ָָעְזבו ְבִריְתך ּבְ ָוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ּכִ ַָחֶייך: ָּאַמר ֵליה. 'ְוגֹו" ָרֵאלÊֵני ִיְשּ ָכל , ּ ּבְ

ְבָש ַני ּבִ מון ֵליה ּבָ א ִיְרׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ָּאָתר ְדָהאי ְרׁשִ ּ ּ ּÊַּאְנְת ִתְזַדַמן ַתָמן, ְרהֹון ּּ ּ ּ ּ ופוָמא ְדַאְסִהיד -ּ ּ
ּהוא ַיְסִהיד ְדִיְש, ָּרֵאל ָעְזבוÊְּדִיְש ּÊַעל ַמה ִאְתֲעָנׁש :  ְוָהא ָתֵניָנן-אָּרֵאל ְמַקְיִמין ָהאי ְקָיָמ

ִריך הוא א ּבְ ֵּאִלָיהו ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ נֹוי-?ּ ַּעל ְדָאַמר ַדְלטֹוָרא ַעל ּבְ ַאְדָהִכי ָהָוה ָאֵתי ְנהֹוָרא . ּ

ָּאַמר ֵליה ַההוא ַגְבָרא. ָּקמו ְלֵמיַזל. ְּדיֹוָמא ְוָהוֹו ַאְמֵרי ִמֵלי ְדאֹוַרְיָתא ָמה ְדַעְסִקית: ּ ּו ּבְ

ִלימו ְּדֶתֱחמון ְלָמָחר ַאְנפֹוי ְדָמֵריה ִדְקָיָמא: ָּאַמר ֵליה? ָּמאי הוא: ָּאְמרו. ְּבָהאי ֵליְלָיא ַאׁשְ ּּ .

עוָתא ָדא ִמַנְיכו וְגַזר ְקָיָמא ִדְבִרי ְדִאְתְיִליד ִלי ְּדָהא ְדִביָתאי ָבָעאת ּבָ ּ ְּלָמָחר ֶלֱהֵוי ִהלוָלא . ּּ ּ

י ַא. ִּדיֵליה ִכיְנָתא ָנִתיבָאַמר ִרּבִ א ָהאי ָבעוָתא ְדִמְצָוה ִאיהו וְלֶמֱחֵמי ַאֵפי ׁשְ ּּבָ ּ ּ ל . ּּ ּאֹוִריכו ּכָ
ַתָדלו . ַּההוא יֹוָמא ל ִאינון ְרִחימֹוי ְוָכל ַההוא ֵליְלָיא ִאׁשְ ַנׁש ַההוא ַגְבָרא ּכָ ַההוא ֵליְלָיא ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ל ָחד ְוָחד ִליָמא ָאַמר ֵל. ְּבאֹוַרְיָתא ְוָלא ָהָוה ָמאן ְדָנִיים ָמטו ִמַנְיכו ּכָ ּיה ַההוא ַגְבָרא ּבְ ּ ּ ּּ
ִּמָלה ַחְדָתא ְדאֹוַרְיָתא א(ָּפַתח ָחָדא : ּ י ַאּבָ ְפר: "ְוָאַמר) ִרּבִ ִיְשÊּבִ ִהְתַנֵדב Êַּע ְפָרעֹות ּבְ ָּרֵאל ּבְ

ְרכו ה, ָעם ָּמאי ָקא ָחמו ְדבֹוָרה וָבָרק ְדַפְתחו ְב). ב, שופטים ה" (ּּבָ ּ ּ ֶּאָלא ָהִכי ? ָהאי ְקָראּ

ָּתֵניָנן ֵלית ַעְלָמא ִמְתַקְיָמא ֶאָלא ַעל ָהאי ְבִרית ֹלא ְבִריִתי  ִאם): "כה, ירמיה לג(ִּדְכִתיב , ּ

ַמָיא ְוַאְרָעא ַעל ָדא ַקְיִמין. 'ְוגֹו" יֹוָמם ָוָלְיָלה ְּדָהא ׁשְ ל ִזְמָנא ְדִיְש. ּּ ך ּכָ ִגין ּכָ ָּרֵאל ְמַקְיִמין Êְּבְ

ִקיוַמְיהוָהאי ַמָיא ְוַאְרָעא ַקְיִמין ּבְ ּ ְבִרית ִנמוֵסי ׁשְ ּ ּּ ּ לֹום ִיְש. ּ ָּרֵאל ְמַבְטִלין Êְוָכל ִזְמָנא ְדָחס ְוׁשָ
ַעְלָמא, ַהאי ְבִרית ַתְכִחין ּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא ָלא ִמְתַקְיִמין וִבְרָכאן ָלא ִמׁשְ ּׁשְ ּ ּ ָּתא ָחֵזי ָלא . ּ

ָאר ַעִמין ַעל ִי ִליטו ׁשְ ּׁשְ ִטילו ִמַנְיהו ְקָיָמא ָדאÊְשּ ד ּבַ ָּרֵאל ֶאָלא ּכַ ּ ּּ ִטילו ִמַנְיהו ְדָלא . ּ ּוַמה ּבַ ּ ּ ּּ
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ְלָין ַּוַיַעְזבו ְבֵני ִיְש: "ְּוַעל ָדא ְכִתיב. ִּאְתָפְרָען ְוָלא ִאְתּגַ ּÊַּוִיְמּכ. "'ְוגֹו" ָרֵאל ֶאת הÊר אÊ ָתם

ַיד ִסיְסָרא ַּוַיַעְזבו). "ט, שמואלׂשא יב" (ּבְ ַּעד ְדַאַתת . ַּמָמׁש) יב, שופטים ב" (' ֶאתׂשהּ
ְּדבֹוָרה ְוִאְתַנְדַבת ְלָכל ִיְש ּÊִמָלה ָדא ָנעו ַש. ָּרֵאל ּבְ ֵדין ִאְתּכְ ְּנֵאיהֹון ְתחֹוַתְיהוÊּּכְ ְּוַהְינו ְדָתֵניָנן . ּ

ַע ִריך הוא ִליהֹוׁשֻ א ּבְ ְּדָאַמר קוְדׁשָ ּ ָּרֵאל ַאִטיִמין ִאינון Êְוִכי ִיְש: ְּ ְלָין ּ ְּוָלא ִאְתְפָרעו ְוָלא ִאְתּגַ ּ
ְּוַאְת ָבֵעי ְלַאֲעָלא ְלהו ְלַאְרָעא וְלַאְכְנָעא ַש. ְוָלא ַקְיִמין ְקָיָמא ִדיִלי ּ ּÊּׁשוב מ"? ְנֵאיהֹוןÊל ֶאת 

ֵני ִניתÊִיְש ּבְ ְלָיא ָהאי ְבִרית ָלא ָעאלו ְלַא). ב, יהושע ה" (ָרֵאל ׁשֵ ְּוַעד ְדִאְתְפָרעו ְוִאְתּגַ ּ ְרָעא ּּ

ָנעו ַש ּאוף ָהָכא ֵכיָון ְדִאְתַנְדִבין ִיְש. ְנֵאיהֹוןÊְּוָלא ִאְתּכְ ּ ּÊָהאי ָאת ָנעו ַש. ָרֵאל ּבְ ְנֵאיהֹון Êִּאְתּכְ

ְּתחֹוַתְיהו ּוִבְרָכאן ִאְתָחְזרו ְלַעְלָמא. ּ ְפר: "ָּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִיְשÊּבִ ִהְתַנֵדב Êַּע ְפָרעֹות ּבְ ָּרֵאל ּבְ
ְרכו, ָעם  ": הּּבָ

 

ָמלֹון: "ָּקם ַאֲחָרא וָפַתח ְוָאַמר ַּוְיִהי ַבֶדֶרך ּבַ ְ הו ה, ּ ׁשֵ ַּוִיְפּגְ ). כד, שמות ד" (ּ ַוְיַבֵקׁש ֲהִמיתֹו'ּ

הÊְלמ-?ְלָמאן ִריך הוא. ׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּוִכי ַאְת ָאִזיל ְלַאָפָקא ָית ִיְש: ְּ ּÊ ָּרֵאל ִמִמְצַרִים
ִליָטאּוְלַאְכְנָעא ַמְלּכָ ַית ִמָנך ְקָיָמא. ּא ַרב וׁשְ ְְוַאְת ַאְנׁשִ ּ ּ ָזר. ּ ְִדְבָרך ָלא ִאְתּגְ ַּוְיַבֵקׁש "-ִּמָיד. ּ

א ְלאֹוְקֵדיה ְוִאְתְרִמיז ָחד ִחיְוָיא ִמתֹוְקָדא ". ֲהִמיתֹו ְלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ׁשַ ְבִריֵאל ּבְ ָּתאָנא ָנַחת ּגַ ּ ּּ
ֲאָפא ֵליה ְבַגֵויה ְּלׁשַ ּ ִריך הוא? ְוָיאַּאָמאי ִחי. ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ַּאְת ָאִזיל ְלַקְטָלא ִחיְוָיא : ְּ

ַזר ְַרְבְרָבא ְוַתִקיָפא וְבָרך ָלא ִאְתּגְ ּ ִּמָיד ִאְתְרִמיז ְלָחד ִחיְוָיא ְלַקְטָלא ֵליה. ּ ַּעד ַדֲחַמת . ּ
ְתִזיב ָהָדא הוא ִדְכִתיב  ִּצפֹוָרה ְוַגְזַרת ִלְבָרה ְוִאׁשְ ּ ּ ַּוִתַקח ִצפ): "שם כה(ּ ּ ּÊָרה צÊַּמהו צֹור". ר ?

ּוָמאי ַאְסָווָתא ִדְכִתיב . ֶּאָלא ַאְסָווָתא ָנה ת ֶאתÊַּוִתְכר): "שם(ּ ְּדִנְצְנָצא ָבה רוַח -"ָּעְרַלת ּבְ ּ
א  :ּקוְדׁשָ

 

ׁשו אֶמר יֹוֵסף ֶאלÊַּוי: "ָקם ַאֲחָרא ְוָאַמר ׁשו ֶּאָחיו ּגְ ָּנא ֵאַלי ַוִיּגָ , בראשית מה(' גֹוְו" אֶמרÊַּוי, ּ

ְּוִכי ַאָמאי ָקֵרי ְלהו). ד יה, ּ ְעָתא ְדָאַמר לֹון? ְּוָהא ְקִריִבין ָהוֹו ַגּבֵ ֶּאָלא ְבׁשַ ֲאִני יֹוֵסף : "ּ

ַמְלכו ִעָלָאה) שם" (ֲאִחיֶכם ָּתְווהו ְדָחמו ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ָּאַמר יֹוֵסף ַמְלכו ָדא ְבִגין ָדא ָרַווְחָנא . ּ
ׁשו. "ֵּליה ׁשוָנא ֵא ּּגְ ַּלי ַוִיּגָ ָּאַמר ָדא ַגְרַמת ִלי ַמְלכו ָדא . ְּדַאְחֵזי ְלהו ָהאי ְקָיָמא ְדִמיָלה, "ּ ּ

אן אֹוִליְפָנא ָמאן ְדָנִטיר ְלָהאי ָאת ְקָיָמא ַמְלכו ִאְתַנְטַרת ֵליה. ְּבִגין ְדַנְטִרית ָלה ִּמּכָ ּ ּ .

ְכִב, ה ַחי): "יג, רות ג(ִּדְכִתיב , ַעזÊִמּב-?ְמָנָלן ְּדָהָוה ְמַקְטֵרג ֵליה ִיְצֵריה". ֶקרÊַהּב י ַעדׁשִ ּ .

ַּעד ְדאֹוֵמי אוָמָאה ְוָנִטיר ְלָהאי ְבִרית ל . ּ ִליִטין ַעל ּכָ ך ָזָכה ְדַנְפקו ִמֵניה ַמְלִכין ׁשַ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּּ ְ

ָאר ַמְלִכין ִריך הוא. ׁשְ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ יָחא ְדִאְתְקֵרי ִבׁשְ א ְמׁשִ ּוַמְלּכָ ּ ְּ: 

 

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ִתיב : ּ : ָהִכי ָתאָנא. 'ְוגֹו" ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ִאם): "ג, תהלים כז(ּכְ

ז" ז"ַּמהו ). שם" (את ֲאִני בֹוֵטַחÊּבְ י ַבר ָנׁש? "אתÊּבְ ּבֵ ָּדא ָאת ְקָיָמא ִדְזִמיָנא ַתִדיר ּגַ ּ .

ְוְבִגיֵני ָכך ִאְתַמר . ְוִאְתְרִמיָזא ְלֵעיָלא ז"ּ ַמה ִדְכִתיב , "אתÊּבְ את אֹות Êז): "יב, בראשית ט(ּכְ

ִרית ִריִתיÊז". "ַהּבְ אÊְוכ). י, שם יז" (את ּבְ א " אתÊז"ְו" ֶזה"ְוָתאָנא . ָּלא ְבָחד ַדְרּגָ ָחד ַדְרּגָ ּּבְ
ן ִּאינון ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ֵני ַעְלָמא ָהִכי. ּ ָאר ּבְ ְל. ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ָהא ׁשְ חֹודֹוי ַּאָמאי ָדִוד ּבִ

ֶּאָלא ְבִגין ַדֲאִחיָדא ֵביה ְוִאְתְרִמיָזא ֵביה ְוִהיא ִכְתָרא ְדַמְלכוָתא? ְוָלא ַאֲחָרא ּ ּ ּ ָּתא ָחֵזי ְבִגין . ּ

א ִכְדָקא ָחֵזיÊְּדָהאי ז ל ַההוא ִזְמָנא. ּאת ָלא ָנַטר ֵליה ָדִוד ַמְלּכָ ַּמְלכוָתא ִאְתֲעֵדי ִמֵניה ּכָ ּ ּּ .
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אÊאי זְוָהִכי אֹוִליְפָנא ָה ֵלם ַקְרָתא ַקִדיׁשָ ַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא ְוִאְתְרִמיָזא ִבירוׁשְ ּאת ִאְתְרִמיז ּבְ ּ ּ ּ .

ְתֵרי ָמה ְדִאְתַקְטָרא ִתׁשְ ְעָתא ְדָדִוד ָעַבר ָעֵליה ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר ָדִוד ּבְ ְּבַהִהיא ׁשַ ּ ּ ּ ְָלך ַטְרִדין . ּ

ֵלם וַמְלכוָתא ִאְתֲעֵדי ִמָנך ְִמירוׁשְ ּ ּ ּ ִָהְנִני ֵמִקים ָעֶליך ): "יא, ב יב שמואל(ִדְכִתיב ? ָנא ָלןְמ. ּ

יֶתך יֶתך". "ָָרָעה ִמּבֵ יה ִאְתֲעָנׁש. ַדְיָקא" ִָמּבֵ א ָהִכי. ְּוָהִכי ֲהָוה ְבָמה ְדָעַבר ּבֵ , ּוַמה ָדִוד ַמְלּכָ

ָמה ְוַכָמה ֵני ַעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ָאר ּבְ ּׁשְ ּ: 

 

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר י, ָּוה ֶעְזָרָתה ִליÊֵלי ְיהּלו: "ּ ְכָנה דוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ ). יז, תהלים צד" (ּּכִ

אן ִיְש ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרהÊָּתאָנא ְבָמה ַזּכָ ׁשְ יִהָנם ּכִ ָּרֵאל ְדָלא ַנְחֵתי ַלּגֵ ּ ּ ְוָלא , ּ

ידֹוי ְדדוָמה ִּאְתַמְסָרן ּבִ ְּדָהִכי ָתאָנ. ֶּאָלא ְבָהאי ָאת? ּ ְעָתא ְדָבר ָנׁש ָנִפיק ֵמַעְלָמא ַכָמה ּ ּא ְבׁשַ ּ
ָלה(ֲחִביֵלי  ְּטִהיִרין ִאְתָפְקָדן ָעֵליה) ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ַּזְקִפין ֵעיָנא ְוָחָמאן ָהאי ָאת ְדהוא ְקָיָמא . ּ ּ

ן ִמֵניה א ִאְתָפְרׁשָ ְּדקוְדׁשָ ּּ יִהָנם. ּ ידֹוי ְדדוָמה ְלַנְחָתא ַלּגֵ ְּוָלא ִאְתְיִהיב ּבִ ּ ּ ְדָכל ָמאן ְדִאְתְמָסר .ּ ּ
יִהָנם ַוָדאי ידֹוי ָנִחית ַלּגֵ ּּבִ יה . ּ ְלִטין ּבֵ ין ָלא ׁשַ יׁשִ ּוֵמָהאי ָאת ַדֲחִלין ִעָלִאין ְוַתָתִאין ְוִדיִנין ּבִ ּ ּ ּּ

ַבר ָנׁש ִאי ִאיהו ָזֵכי ְלַנטוֵרי ֵליה ְלָהאי ָאת ּּבְ ּ ּ ָמא ְדקוְדׁשָ. ּ ׁשְ ִגין ְדהוא ִאְתֲאִחיד ּבִ ּּבְ ּ ִריך ּ ְא ּבְ

א ָלא ָנַטר ָאת ְקָיָמא ָדא ִכְדָקא ָחֵזי. ּהוא יָון ְדָדִוד ַמְלּכָ ִּאְתֲעֵדי ִמֵניה ַמְלכוָתא . ּכֵ ּ ּ
ֵלם ידֹוי ְדדוָמא ְוָימות . ְּוִאְתְטִריד ִמירוׁשְ ִּמָיד ָדִחיל ְדָסַבר ְדֶייֱחתון ֵליה ִמָיד ְוִיְמְסרון ֵליה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ַההוא ַעְלָמא ַשַע. ּּבְ יהÊּד ְדִאְתּבְ ם): "יג, ב יב שמואל(ִּדְכִתיב , ּר ּבֵ ָ ֶהֱעִביר ַחָטאְתך 'ה ּגַ ּ
ְעָתא ָפַתח ְוָאַמר". ֹּלא ָתמות יה ׁשַ ּּבֵ ּ י, ָּוה ֶעְזָרָתה ִליÊּלוֵלי ְיה: "ּ ְכָנה דוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ  ":ּּכִ

 

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ָמאי ָהאי  ְּדָאַמר ָדִו) ִדְכִתיב(ּ ). כה, שם טו" (ָּנֵוהו תֹו ְוֶאתÊְוִהְרַאִני א: "דּ

ִריך הוא א ּבְ ָּמאן ָיִכיל ְלֶמֱחֵמי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ַזר ָעֵליה ? ְּ ְעָתא ְדִאְתּגְ ַהִהיא ׁשַ ֶּאָלא ָהִכי ָתֵניָנן ּבְ ּ ּ

א ְדָקא ֵיאֹות ִאְתֲעָנׁש . ַּההוא עֹוְנׁשָ ְּוָדִוד ָיַדע ְדַעל ְדָלא ָנַטר ָהאי ָאת ּכִ ָהאיּ ָלא Êְדכ. ּבְ

ָהאי ָאתÊַכֲחָדא ֲאִחיָדא ְוכ ְדָקא . ָלא ִאְתְרִמיז ּבְ ְּוָלא ִאְקֵרי ַצִדיק ָמאן ְדָלא ָנַטר ֵליה ּכִ ּ ּ
ָּהָוה ָבֵעי ָבעוֵתיה ְוָאַמר. ֵיאֹות ָמאי אֹותֹו ָדא ָאת ְקָיָמא ". ָּנֵוהו תֹו ְוֶאתÊְוִהְרַאִני א: "ּ

א ְדָהא ַדִחיְלָנא ְדִא ַּקִדיׁשָ ֵלם . ְּתֲאִביד ִמָנאיּ ָּמאי ַטְעָמא ְבִגין ִדְתֵרין ִאֵלין ַמְלכוָתא ִוירוׁשְ ּ ּּ

ָהאי ֲאִחיָדן ך ָתֵלי ְבָבעוֵתיה אֹותֹו ְוֶאת ָנֵוהו ְדִיְתַהָדר ַמְלכוָתא ְדָהאי ָאת . ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

 :ָּלא ָחד ִמָלהÊְּלַאְתֵריה ְוכ

 

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ָש: "ּ ָשִרי"ָמאי ). כו, איוב יט" (ִּרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַהּוִמּבְ ֵעי , "ּוִמּבְ ּוֵמֲעָצַמי ִמּבָ

ָשִרי"ֶּאָלא ? ֵּליה ּקֶדׁש ַיַעְברו  ּוְבַשר): "טו, ירמיה יא(ִּדְכִתיב ? ּוָמאי ִהיא, ַּמָמׁש" ִמּבְ
ְבַש): "גי, בראשית יז(ּוְכִתיב , "ְֵמָעָלִיך ָכל ִזְמָנא ְּד". ְרֶכםְוָהְיָתה ְבִריִתי ּבִ ַתְנָיא ּבְ

א ְדַהאי ָאת יָמא ַקִדיׁשָ ָהאי ְרׁשִ ר ָנׁש ּבְ ים ּבַ ִריך הוא ִמֵניה . ְּדִאְתְרׁשִ א ּבְ ִּמֵניה ָחֵמי ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְּ

יה. ַּמָמׁש א ִאְתֲאִחיַדת ּבֵ ָמָתא ַקִדיׁשָ ְּוִנׁשְ ִתיב . ְדָלא ָנִטיר ָהאי ָאת. ְוִאי ָלא ָזֵכי. ּ ַמה ּכְ

ַמת ֱאלֹוַה י: ")ט, איוב ד( ִּמִנׁשְ ִריך הוא ָלא ִאְתְנִטיר, "ּאֵבדוֹּ א ּבְ ימו ְדקוְדׁשָ ְּדָהא ְרׁשִ ּ ְוִאי . ְּ

ִכיְנָתא ָלא ִאְתְפִריׁש ִמֵניה ָּזֵכי ְוָנִטיר ֵליה ׁשְ ּ ּּ ד ִאְתְנִסיב ְוָהאי ָאת . ּ ֵּאיָמַתי ִמְתַקְיָמא ֵביה ּכַ ּ

ַאְתֵריה  ֲחָדא"ו ֵה"א ָואְדַתְנָיא ָמאי ַטְעָמ(ָּעִייל ּבְ ֶּאָלא ָחד ְדַכר ְוָחד נוְקָבא. א ַאְזִלין ּכַ ּ ּ (

ָמא ַתְתפו ַכֲחָדא ְוִאְקֵרי ָחד ׁשְ ִּאׁשְ ּ ְרָיא ָעַלְייהו. ּ ְּכֵדין ֶחֶסד ִעָלָאה ׁשַ ְרָיא . ּ ְבָאן ָאָתר ׁשַ
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ִסְטָרא ִדְדכוָרא ְדכוָראּל ְדָאֵתי ְוָנִפיק ֵמָחְכָמה ִעָל"ד ֵא"ֶחֶס. ד"ּוָמאן ֶחֶס. ּּבְ . ָּאה ְוִאְתֲעָטר ּבִ

ְסַמת נוְקָבא ך ִאְתּבַ ּוְבִגין ּכָ ּּ ּא ַאְזִלין ַכֲחָדא ְכַגְווָנא ִדְדַכר ְונוְקָבא "ו ֵה"א ִדְתָנן ָרָזא ְדָוי"נ. (ְ
ֲחָדא ְוִאינון ָחד ַתְתפו ּכַ ִּאׁשְ ּ ּ ְדכוָרא ְו. ּ ְרָיא ָעַלְיהו ְוִאְתֲעָטר ּבִ ֵדין ֶחֶסד ִעיָלָאה ׁשַ ּּכְ ְסַמת ּ ִּאְתּבַ

ּתו ָתֵניָנן ֱאלֹוַה ָהִכי הוא ֵא). ּנוְקָבא ּ ּ ַתְתפו ' ְדַכר ה' ו. ּל ְנִהירו ְדָחְכְמָתא"ּ ּנוְקָבא ִאׁשְ ּ ּ ּ
ֲחָדא ֱאלֹוַה ִאְקֵרי א ֵמָהאי ָאָתר ִאְתֲאָחָדא ְוכ. ּּכַ ָמָתא ַקִדיׁשָ ַהאי ָאתÊְּוִנׁשְ ְוַעל . ָלא ַתְלָיא ּבְ

ָש: "ָּדא ְכִתיב ֵלימוָתא ְדכ". ִּרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַהÊּוִמּבְ ָשÊָּדא ׁשְ . ֵּמָהאי ָאת ַמָמׁש. ִּרי ַמָמׁשÊָּלא ִמּבְ

ִאין ִאינון ִיְש ְּוַעל ָדא ַזּכָ ּÊִריך הוא א ּבְ יה ְבקוְדׁשָ ין ַדֲאִחיָדן ּבֵ ָּרֵאל ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ִאין ִאינון . ְּ ַּזּכָ
ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ָעַלְיהו ּּבְ ה): "ד, דברים ד(ִתיב ּכְ, ּ ְּוַאֶתם ַהְדֵבִקים ּבַ . 'ְוגֹו" 'ּ

ך  ְוְבִגין ּכָ ְלֶכם ַהיֹום"ּ ַּחִיים ּכֻ א". ּּ י ַאּבָ יִמין ְוַאתון ַיְתִבין : ָאַמר ִרּבִ ך ַאתון ַחּכִ ּוַמה ְבָכל ּכָ ּ ּ ּ ְּ

ָּאְמרו ֵליה ִאי ִצפֹוָרָאה ִיְתַעְקרו ֵמַאְתַרְיהו ָלא ַיְדִעין ְל. ָהָכא ּ ּ ּּ ָּהָדא הוא ִדְכִתיב . ָאן ָטאָסןּ
ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן): "ח, משלי כז( ִּקָנה ּּכְ ן, ּ ְוַאְתָרא ָדא ָזֵכי ָלן ". ִּאיׁש נֹוֵדד ִמְמקֹומֹו ּכֵ

ָכל ֵליְלָיא ַפְלגוָתא ִאָנן ַנְיִמין וַפְלגוָתא ִאָנן ַעְסִקין . ְלאֹוַרְיָתא ְּוָהאי אֹוְרָחא ִדיָלן ּבְ ּּ ּ ּ ּ
אֹוַרְי ַבת . ָתאּבְ ַצְפָרא ֵריֵחי ַחְקָלא ְוַנֲהֵרי ַמָיא ַנֲהִרין ָלן אֹוַרְיָתא ְוִאְתַיׁשְ ְּוַכד ִאָנן ַקְיִמין ּבְ ּ

ן ִלּבָ ְּוָאָתר ָדא ָהא ַדְינוָה ְלֵעיָלא ִזְמָנא ָחָדא. ּבְ ְּוַכָמה ַסְרֵכי ְתִריִסין ִאְסְתָלקו ְבַההוא ִדיָנא . ּ ּ ּ ּ
א ְדאֹוַרְיָתא ַתְדלוָתא ִדיָלן ְיָמָמה ְוֵליְלָיא ְבאֹוַרְיָתא הוא. ַעל עֹוְנׁשָ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ ּ ּ ְוַאְתָרא ָדא . ּ

ָמאן ְדִאְתְפַרׁש ֵמַחֵיי ַעְלָמא אן ּכְ ָּקא ְמַסֵיַע ָלן וָמאן ְדִאְתְפַרׁש ִמּכָ ּּ ּּ ּ א . ּ י ַאּבָ ָזִקיף ְידֹוי ִרּבִ

ְוָבִריך לֹון ַּיְתבו ַעד ְדָנַהר ְיָמָמא. ּ ָתר . ּ ְּדָנַהר ְיָמָמא ָאְמרו ְלִאינון ַדְרְדֵקי ְדַקַמְיהו פוקו ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
א. ְּוָחמו ִאי ָנַהר ְיָמָמא ְבָרא ַרּבָ ְּוָכל ָחד ֵליָמא ִמָלה ַחְדָתא ְדאֹוַרְיָתא ְלָהאי ּגַ ַּנְפקו ְוָחמו . ּ ּ

א ִמְלֵעיָל. ְדָנַהר ְיָמָמא ָּאַמר ָחד ִמַנְיהו ַזִמין ָהא יֹוָמא ֶאׁשָ ּ ּ ּ יָתא. אּ ְָאַמר ַאֲחָרא וְבַהך ּבֵ ָאַמר . ּ

ַּאֲחָרא ָחד ָסָבא ָהָכא ְדַזִמין ָהאי יֹוָמא ְלִאתֹוְקָדא ְבנוָרא ָדא ּ א ַרֲחָמָנא . ּ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ

ֵזָבן ָּתַווה ְוָלא ָיִכיל ְלַמְלָלא. ִליׁשְ ּ ָּאַמר קוְטָרא ְדהוְרָמָנא ְבַאְרָעא ִאְתָפַסת. ּ ּ ְְוָכך ָהָוה . ּ

אְד ִכיְנָתא ְוִאְסַתֲחרו ְבֶאׁשָ ַּההוא יֹוָמא ָחמו ַחְבַרָיא ַאֵפי ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ א ָאְתָלִהיטו ַאְנפֹוי . ּ י ַאּבָ ְּוִרּבִ ּ
נוָרא ֵמֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְיָתא יָתא. ּּכְ ל ַההוא יֹוָמא ָלא ַנְפקו ֻכְלהו ִמּבֵ ָּתָנא ּכָ ּ ּ ּוֵביָתא ִאְתָקַטר . ּּ

לו ַההוא יֹוָמא אֹוַרְיָתא ִמטוָרא ְדִסיַניַּוֲהוֹו ַחְדָת. ְבִקיְטָרא ִאלו ִקּבְ ּן ִמֵלי ְבַגַוְיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ָתר . ּ ּבָ

ְּדִאְסְתָלקו ָלא ָהוֹו ַיְדֵעי ִאי הוא ְיָמָמא ְוִאי ֵליְלָיא ּ א ְבעֹוד ְדִאָנן ַקְיִמין . ּ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ּ
ל ָחד ִמיָנן ִמָלה ַחְדָתא ְדָחְכְמָת ֵּליָמא ּכָ ָרא ִטיבו ְלָמאֵריה ְדֵביָתא ָמֵריה ְדִהלוָלא. אּ ְּלַאְקׁשְ ּ ּ ּּ: 

 

ּכ: "ָּפַתח ָחד ְוָאַמר ֵרי ִתְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ַּאׁשְ ַקְדִמיָתא ). ה, תהלים סה(' ְוגֹו" ָן ֲחֵצֶריךֹּ ּבְ

יֶתך"ְלָבָתר , "ֲָחֵצֶריך" ָּדא ְפִניָמָאה ִמן ָדא ְוָד". ֵָהיָכֶלך"ּוְלָבָתר , "ָּבֵ . ּא ְלֵעיָלא ִמן ָדאּּ

ּכ" ָמה ְדַאְת ָאֵמר , ְבַקְדִמיָתא" ָן ֲחֵצֶריךÊִיׁשְ ִציֹון ְוַהנֹוָתר ): "ג, ישעיה ד(ּּכְ ָאר ּבְ ְּוָהָיה ַהִנׁשְ ּּ

ַלִים ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ירוׁשָ יֶתךÊִנְש". "ּּבִ טוב ּבֵ ָעה ּבְ ָּבְ ָמה ְדַאְת ָאֵמר , ְלָבָתר" ּ , משלי כד(ּּכְ

ָח): "ג ִיתּבְ ֶנה ּבָ ֶנה ַבִית ָלא ְכִתיב". ְכָמה ִיּבָ ַמע . ַהָחְכָמה ִיּבָ ְּדִאי ְכִתיב ָהִכי ָהָוה ַמׁשְ

ִית: "ֶּאָלא ְכִתיב. ְּדָחְכָמה ַבִית ִאְקֵרי ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ): י, בראשית ב(ַּהְינו ִדְכִתיב ". ּבְ

קֹות ֶאתÊְוָנָהר י" ן ֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ִלימו ְדכ, ְלָבָתר" ָׁש ֵהיָכֶלךÊדְק. "'ְוגֹו" ַהּגָ ָּדא הוא ׁשְ ּ ּÊָלא ,

לֹוַמר ֵה? ְּדָהִכי ָתֵניָנן ַמהו ֵהיָכל ֲחָדאÊְוכ. ל ָהאי ְוָהאי"י ָכ"ּכְ ְתִלים ּכַ א ִדְקָרא . ָּלא ִאׁשְ ֵריׁשָ

ּכ: "ִּדְכִתיב, ַּמה מֹוַכח ֵרי ִתְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ַּאׁשְ ּÊָנא ָּהאי ָמאן ְדַא". ָן ֲחֵצֶריך ֵריה ָקְרּבְ ְּקִריב ּבְ
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ִריך הוא א ּבְ ַּקֵמי קוְדׁשָ ְּ ָנא. ּ ִריך הוא ְבַההוא ָקְרּבְ א ּבְ ַּרֲעָוא ְדקוְדׁשָ ּ ְּוִאְתָרֵעי ֵביה ְוָקִריב . ְּ
ְתֵרין ִאָדִרין. ֵּליה ֵוי ָמדֹוֵריה ּבִ ְּוׁשַ רו ַכֲחָדא. ּ ְּוָאִחיד ְלָהאי וְלָהאי ְדִאינון ְתֵרין ִאְתְקׁשָ ּ ּ ּ .

ּכ: "ְכִתיבִד ַּוַדאי ְתֵרי" ֲָחֵצֶריך". "ָן ֲחֵצֶריךÊִיׁשְ ך ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָסָבאן ְדָהָכא ַכד . ּ ִגיֵני ּכָ ּּבְ ְ

ָנא ָדא ַנְיהו ְלָקְרּבְ ּכ: "ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי. ַּמְקִריִבין ּבְ ֵרי ִתְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ַּאׁשְ ּÊִּאינון ". ָן ֲחֵצֶריך
יֶתךÊִנְש: "ְמֵריְּדַקְיֵמי ָעַלְיהו ָא טוב ּבֵ ָעה ּבְ ָּבְ נו : "ְְלָבָתר ְמָבֵרך". ָׁש ֵהיָכֶלךÊְקד, ּ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ּ

ל ַאְבָרָהם ָאִבינו ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ְלַהְכִניסֹו ִבְבִריתֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ְּוִאינון ְדַקְיֵמי ָעַלְיהו ַאְמֵרי". ּ ּ ם : "ּ ׁשֵ ּכְ

ִרית ִהְכַנְסתֹו ַלּבְ ַקְדִמיָתא ִלְבֵעי ַבר ָנׁש ַרֲחִמין ָעֵליהְו. 'ְּוכו" ּׁשֶ . ּוְלָבָתר ַעל ַאֲחָרא, ָּתֵניָנן ּבְ

ֲעדֹו): "יז, ויקרא טז(ִּדְכִתיב  ל"ּוְלָבָתר , ְבַקְדִמיָתא" ְּוִכֶפר ּבַ ְּוִאָנן ". ָרֵאלÊְקַהל ִיְש ּוְבַעד ּכָ
ִפיר ְוָחֵזי ְלַקָמן ּאֹוְרָחא ָדא ַנְקִטיָנן ְוָהִכי ׁשַ אָאַמ. ּ י ַאּבָ ך הוא ְוֵיאות ִמָלה: ר ִרּבִ ַּוַדאי ּכָ ּ ּ ְּ .

ְרֵמיה ֵמֲעָש ּוָמאן ְדָלא ָאַמר ָהִכי ַאִפיק ּגַ ּ ּּÊ ד ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָּרה ֻחפֹות ְדַזִמין קוְדׁשָ ּ ְּ ּ ּ
ְּלַצִדיַקָיא ְבַעְלָמא ְדָאֵתי ָהאי. ּ ָרן ּבְ ְּוֻכְלהו ִמְתַקׁשְ ּ ך ֲעָש. ּ ְוְבִגיֵני ּכָ ּÊִמֵלי ִדְמֵהיְמנוָתא ִאית ָרה ּ ּ

ָהאי ְקָרא ֵרי ִתְבַחר וְתָקֵרב: "ּבְ ַּאׁשְ ְּוָכל ִמָלה וִמָלה ָחד ֻחָפה ִאְתֲעִביד ִמֵניה. 'ְוגֹו" ּ ּּ ּ ּ ָאה . ּ ַזּכָ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ּחוָלֵקיכֹון ּבְ ִאלו ַקְיִמ. ּ ְיכו ּכְ ָרא ְבִלּבַ ְּדָהא אֹוַרְיָתא ִמְתַקׁשְ ּ ּּ ּיתו ּ
ְעָתא ְדִאְתְיִהיַבת אֹוַרְיָתא ְלִיְש ׁשַ גוַפְיכו ְבטוָרא ְדִסיַני ּבְ ּּבְ ּ ּ ּÊָרֵאל: 

 

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ח ֲאָדָמה ַתֲעֶש: "ּ ִּלי ְוָזַבְחָת ָעָליו ֶאת הÊִּמְזּבַ ָלֶמיך ָֹלֶתיך ְוֶאתÊע ּ ' ְוגֹו" ָׁשְ

ֵריה ). כא, שמות כ( ל ָמאן ְדָקִריב ּבְ ָּתאָנא ּכָ ָנא ָדאּ ִנין . ְלָקְרּבָ ל ָקְרּבָ ִאלו ִאְקִריב ּכָ ּּכְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדַעְלָמא ְלַקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ֵליָמָתא ַקֵמיה. ּ ָחא ׁשְ ּוְכִאלו ָבֵני ַמְדּבְ ּ ּּ ֵעי . ּ ך ּבָ ִגיֵני ּכָ ְּבְ

ָחא ְבָמאָנא ָחד ַמְלָיא ַאְרָעא ְלִמְגַזר ָעֵליה ָהאי ְקָיָמא ְּלַסְדָרא ַמְדּבְ אּ יב ַקֵמי . ּ ַקִדיׁשָ ְּוִאְתֲחׁשִ
ִנין ָעאָנא ְותֹוֵרי ח ָעֵליה ָעָלָון ְוָקְרּבְ ִאלו ַאְדּבַ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְּוִניָחא ֵליה ַיִתיר . ְ ּ

ְלהו ִּמּכֻ ָלֶמיך ָֹלֶתיך ְוֶאתÊע ְּוָזַבְחָת ָעָליו ֶאת: "ִדְכִתיב, ּ ָכל. "'ְוגֹו" ָׁשְ ר ַא ּבְ יר ַּהָמקֹום ֲאׁשֶ ְזּכִ

ִמי ֶאת יר ֶאת"ַּמהו ). שם" (ׁשְ ִמי ַאְזּכִ ה , ָּדא ִמיָלה? "ׁשְ ִּדְכִתיב ּבָ סֹוד ): "יד, תהלים כה(ּ

ָמה ְדָאֵמיָנא". ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם, ָוה ִליֵרָאיוÊְיה ח ֲאָדָמה ַוָדאי ּכְ ְתֵריה ַמה . ָּהאי ִמְזּבַ ּּבַ
ִתיב ח ֲאָבִנים ַתֲעֶש ְוִאם: "ּכְ י ְקָדל ". ִּלי הÊִּמְזּבַ ָיר ְדִאיהו ֵמָעם ְקׁשֵ ד ִאְתּגְ ֶּרֶמז ְלִגיֹוָרא ּכַ ּ ּ

א י ִלּבָ ח ֲאָבִנים"ָהאי ִאְקֵרי . ּוְקׁשֵ ִזית ֹלא". "ִמְזּבַ ְּדָבֵעי ְלַאֲעָלא ? ַּמאי הוא". ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָ

א ְבִריך הוא ֵּליה ְבפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ י פוְלָחָנא ַאֲחָרא ְדָעַבד ַעד ְּוָלא ִיְגַזר ָיֵתיה ַע. ְּ ּד ְדִיְנׁשֵ ּּ
א יו ְדִלּבָ ָּהָכא ְוַיְעֵדי ִמֵניה ַההוא ַקׁשְ ּ ּ א . ּ יו ְדִלּבָ ַזר ְוָלא ַאְעֵדי ִמֵניה ַההוא ַקׁשְ ְּוִאי ִאְתּגְ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ פוְלָחָנא ַקִדיׁשָ ְּלֵמיַעל ּבְ ּ ּ ַהאי ְפִסיָלא ְדַא. ְּ ֲּהֵרי הוא ּכְ ְּבָנא ְדַגְזֵרי ֵליה ּ
ַקְדִמיָתא ְדּבְ ְתַאר ַאְבָנא ּכִ יָסא ְוִאׁשְ ֵּמַהאי ִגיָסא וֵמַהאי ּגִ ך . ּ ִגין ּכָ ִזית ֹלא"ְּבְ ". ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָ

יוֵתיה  ַקׁשְ ְתַאר ּבְ ְּדִאי ִאׁשְ ּ ּ ך ֵהַנְפָת ָעֶליָה ַוְתַחְלֶליָה"ּ י ַחְרּבְ ּּכִ ּ לֹוַמר ַההוא ְגִזירו ְדִא". ָ ּּכְ ַזר ּ ְתּגְ

ֶחְדָווָתא ְבַרֲעָוא . ָּלא ְמַהְנָיא ֵליה ָנא ּבְ ָאה חוָלֵקיה ְדָמאן ְדַאְקִריב ָהאי ָקְרּבְ ִגיֵני ָכך ַזּכָ ּּבְ ּ ּ ְ

ִריך הוא א ּבְ ַּקֵמי קוְדׁשָ ְּ ל . ּ ָהאי חוָלָקא ּכָ ּוָבֵעי ְלֶמֱחֵדי ּבְ , תהלים ה(ִּדְכִתיב . יֹוָמא) ַּההוא(ּ

ְחֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרֵננו ְוָתֵסך ָעֵלימֹו ְּמחו ָכלÊְוִיְש): "יב ְּ ְָוַיְעְלצו ְבך א, ּ ּÊֶמך  ":ֲָהֵבי ׁשְ

 

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ן: "ּ ִנים ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ֵאל  ֲאִני' ָוה ְוגֹוÊַּוֵיָרא ְיה, ִּתׁשְ

ַדי ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְׁשַ ּ ָיא ְבַכָמה ). א, בראשית יז(' ְוגֹו" ּ ָּהאי ְקָרא ִאית ְלַעְיָנא ֵביה ְוַקׁשְ ּ ּ
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ִריך הוא ְלַאְבָרָהם. אֹוְרִחין א ּבְ ֵלי ֵליה קוְדׁשָ ָתא ָלא ִאְתּגְ ְּוִכי ַעד ַהׁשְ ּ ּ ד . ְּ ֶּאָלא ָהִאיָדָנא ּכַ

  ֶאל'ֶמר האÊַּוי): "א, שם יב(ְוַהְכִתיב , ֶדםÊְוָלא ק" ַאְבָרם  ֶאל'ַּוֵיָרא ה"ָמָטא ְלָהֵני יֹוִמין 

, שם טו(' ְוגֹו" ַּע ֵתַדעÊאֶמר ְלַאְבָרם ָידÊַּוי). "יד, שם יג" (ַאְבָרם  ָאַמר ֶאל'ַוה", "ַאְבָרם

ן יֹוִמין). יג ּבָ ְתַמע ְדַעד ". ַאְבָרם  ֶאל'ַּוֵיָרא ה: "ְּוַכד ָמֵני ְלהו ְכִתיב. ְוָהִאיָדָנא ָמֵני ֻחׁשְ ִּאׁשְ ּ
ֵלי ָעלֹוי ָתא ָלא ִאְתּגְ ן: "ְּועֹוד ִדְכִתיב? ַּהׁשְ ִנים ּבֶ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ַקְדִמיָתא , "ִּתׁשְ ָנה"ּבְ " ׁשָ

ּוְלַבסֹוף  ִנים"ּ ל ִאינון יֹוִמין ָלא ְכִתיב ". ׁשָ ֶּאָלא ָהִכי ָתאָנא ּכָ ֶּאָלא ? ָמאי ַטְעָמא". ַּוֵיָרא"ּ

ַמה ְדָהָוה ָאִטים ְוָסִתים ל ּכְ ִריך הוא ָל. ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְדַקֲחֵזיְּ ֵלי ָעֵליה ּכִ ָהִאיְדָנא . ּא ִאְתּגְ

ֵלי ָעֵליה ְתָרא ". ַּוֵיָרא: "ִּדְכִתיב, ִּאְתּגְ ַּמאי ַטְעָמא ִמׁשום ְדָבָעא ְלַגֵלי ֵביה ָהאי ָאת ּכִ ּ ּּ ּ
א א. ַּקִדיׁשָ ִריך הוא ְלַאָפָקא ִמֵניה ַזְרָעא ַקִדׁשָ א ּבְ ְּועֹוד ְדָבָעא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ א ָלא ֶלֱהֵוי ְּוַקִדיׁשָ. ְ

ְש ְּבעֹוג ְדִאיהו ָאִטים ּבִ ּÊִנים וְזַמן . ָרא ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ן ִתׁשְ ָתא ְדהוא ּבֶ ֶּאָלא ָאַמר ַהׁשְ ּ ּ ּ ּ

א ָּקִריב הוא ְדִיְנפוק ִמֵניה ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ א ְבַקְדִמיָתא וְלָבָתר ִיְנפוק ִמֵניה . ּ ֶּלֱהֵוי הוא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ
אַזְרָעא ַק ך ָמֵני יֹומֹוי ְבַהאי ְוָלא ְבָכל ִהֵני ִזְמֵני ַקְדִמיָתא. ִּדיׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּתו . ְ ִעים "ּ ִּתׁשְ

ָנה ָנה ְדָלא ָהוֹו יֹומֹוי יֹוִמין". ׁשָ ִנים ֶאָלא ְכָחד ׁשָ ָתא . ְּדָכל יֹומֹוי ַקְדָמֵאי ָלא ָהוֹו ׁשָ ַּהׁשְ
ָנה. ְדָמָטא ְלָהאי ִנים ִאינון ְוָלא ׁשָ  .ּׁשָ

 

ַדי אֶמר ֵאָליו ֲאִניÊַּוי" ָתא ָלא ָקָאַמר ) א, בראשית יז" (ֵּאל ׁשַ ַמע ְדַעד ַהׁשְ ַּמאי ַמׁשְ  ֲאִני"ּ

ַדי ין ְלַתָתא? "ֵּאל ׁשַ ְתִרין ַתָתִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ִריך הוא ּכִ א ּבְ ֶּאָלא ָהִכי ָתאָנא ָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ .

ָזרו ִיְס ְּוָכל ִאינון ְדָלא ִאְתּגְ ּ הֹוןּ יִמין ּבְ הֹון וְרׁשִ ַּתֲאבון ּבְ ּ הֹון. ּ ּוַמאי ִרׁשוָמא ִאית ּבְ ְּדִאְתֲחֵזי . ּּ

י הו ׁשִ הו, ּת ְוָלא ַיִתיר"ּן ָדֶל"ּּבְ קון ּבְ הו ְוִאְתַדּבְ ך ִאְסַתֲאבון ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ָזרו ַנְפִקין . ְּ ָתר ְדִאְתּגְ ּּבָ ּ
ִכי ַגְדפֹוי ִדׁשְ ֵּמִאֵלין ְוָעאִלין ּבְ ְלָיא ְבהו יֹו. ְּנָתאּ ִלים "ְּוִאְתּגַ א ָאת ְקָיָמא ׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ּד ְרׁשִ

ַד הו ׁשַ ים ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ ִלים"ּ ִקיוָמא ׁשְ ְתִלים ּבְ ּי ְוִאׁשְ ָהאי. ּּ ִתיב ּבְ ַדי  ֲאִני: "ְּוַעל ָדא ּכְ ֵּאל ׁשַ
ְִהְתַהֵלך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים ִלים". ּ ָתא ַאְת ָח. ׁשְ ְּדַהׁשְ ּ יּ יָמא ְדׁשִ ְרׁשִ ְרָמך . ת"ן ְוָדֶל"ֵסר ּבִ ַזר ּגַ ְּגְ

יָמא ְדיֹו ְרׁשִ ִלים ּבִ ָמא ָדא. ד"ֶוֱהֵוי ׁשְ ְרָכא ִבׁשְ ּוָמאן ְדִאיהו ְבִרׁשוָמא ָדא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתּבָ ּ ּ ּּ .

ַדי ְיָבֵרך א): "ג, שם כח(ִדְכִתיב  ְְוֵאל ׁשַ ּÊַדי"ַּמהו ". ְָתך ּן ַנְפָקן ִמֵניה ַּההוא ְדִבְרָכא? "ֵּאל ׁשַ ּ

ְתִרין ַתָתִאין ל ּכִ ִליט ַעל ּכָ ּהוא ְדׁשָ ּ ָּלא ִמַדַחְלֵתיה ַדֲחִלין וִמְזַדְעְזִעיןÊְוכ. ּ ּ ּ ּ ִגיֵני ָכך ָמאן . ּ ְּבְ

ַזר יה. ְּדִאְתּגְ ְלִטין ּבֵ ין ִאְתַרֲחָקן ִמֵניה ְוָלא ׁשַ ל ִאינון ְדָלא ַקִדיׁשִ ּּכָ ּ ּ ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדָלא . ּּ ּ

יִהָנםָנ ָלם ַצִדיִקים): "כא, ישעיה ס(ִּדְכִתיב , ִּחית ַלּגֵ ְּוַעֵמך ּכֻ ּ ְ ִאין . 'ְוגֹו" ּ א ַזּכָ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ַּאתון ּבְ ּ ַמע ִמִלין ִאֵלין ִמפוֵמיכֹון. ּ ָאה חוָלִקי ְדָאֵתיָנא ְלִמׁשְ ַּזּכָ ּּ ּ ּ .

ין ּכוְל ּּכוְלכו ַקִדיׁשִ ּ ּ אּ ֵני ֱאָלָהא ַקִדיׁשָ ּכו ּבְ ָוה Êאַמר ַליהÊֶזה י): "ה, שם מד(ָּעַלְיכו ְכִתיב . ּ

ם, ָאִני ם ִיְש'ב ָידֹו ַלהÊְּוֶזה ִיְכת, בÊַיֲעק ְוֶזה ִיְקָרא ְבׁשֵ ל ָחד ִמְנכֹון ". ָּרֵאל ְיַכֶנהÊּ וְבׁשֵ ּּכָ

א ִעָלָאה א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ר ּבְ ָּאִחיד ְוִאְתְקׁשָ ְּוַאתו. ּ ּן ַרְבְרִבין ְמָמָנן ְתִריִסין ֵמַהִהיא ֶאֶרץ ְדִאְקֵרי ּ ּ
א ֶּאֶרץ ַהַחִיים ְדַרְבְרָבנֹוִהי ָאְכִלין ִמָמָנא ְדַטָלא ַקִדיׁשָ ּּ ּ ּ: 

 

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ן: "ּ ך ּבֶ ַמְלּכֵ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ְַאׁשְ ֵעת יÊְוָש, חֹוִרים ְּ ). יז, קהלת י" (ּאֵכלוÊְַרִיך ּבָ

ך ָנַער ִאי: "ּוְכִתיב ַמְלּכֵ ְָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ּבÊְוָש, ְּ ָין ). שם טז" (ּאֵכלוÊֶקר יÊְַרִיך ּבַ ִּהֵני ְקָרֵאי ַקׁשְ

ָין ֵריך ֶאֶרץ: "ָהא ִדְכִתיב. ַּאְהְדֵדי ְוָלא ַקׁשְ ל ִאינון , "ְַאׁשְ ְלָטא ַעל ּכָ ָּדא ֶאֶרץ ִדְלֵעיָלא ְדׁשַ ּ ּ
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ַּחִיין ִדְלֵעיָלא ך ִאְקֵר. ּ ְוְבִגיֵני ּכָ ר): "יב, דברים יא(ּי ֶאֶרץ ַהַחִיים ְוָעָלה ְכִתיב ּ  'ה ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

ֱּאֹלֶהיך ד ָÊֵרׁש אÊֻנת ת): "ט, שם ח(ּוְכִתיב ". ָּתִמיד, ָּתה ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ה ֶלֶחם  אַכלÊֶּאֶרץ ֲאׁשֶ ּּבָ
הÊֶתְחַסר ּכ ֹלא הÊֶתְחַסר ּכ ֹלא". "ּל ּבָ ך ָלָמה. ַדְיָקא" ּל ּבָ ְּוָכל ּכָ ּום ִדְכִתיבִּמׁש? ְ ך : "ּ ַמְלּכֵ ְׁשֶ ּ
ן ִריך הוא" חֹוִרים ּבֶ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאְת ָאֵמר , ְּ ּּכְ ִני ְבכ): "כב, שמות ד(ּ ". ָרֵאלÊִרי ִיְשÊּבְ

ן" ן"ַּמהו " חֹוִרים ּבֶ ֶּדׁש ִתְהֶיה Êיֹוֵבל ִהיא ק): "יב, ויקרא כה(ְּכָמה ְדַאְת ָאֵמר ? "חֹוִרים ּבֶ
ָאֶרץ): "שם י(יב ּוְכִת". ָלֶכם ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ִגיֵני ָכך ". ּ ְְדָהא ָכל ֵחירו ִמיֹוְבָלא ָקא ָאֵתי ּבְ ּ ּ ּ

ן חֹוִרין ן ֵחרות. ּבֶ ן חֹוִרין ְוָלא ְכִתיב ּבֶ ָּהִכי הוא ַוַדאי ֶבן ֵחרות ִמְבֵעי ֵליה. ְּוִאי ֵתיָמא ּבֶ ּ ּ ּ .

ֶּאָלא ְבַמְתִניָתא ְסִתיָמָאה ִדיָלן ָתֵניָנ ּ ָרן יֹו. אּ ד ִמְתַחּבְ ִתיב "ד ְבֵה"ּכַ ֵדין ּכְ , בראשית ב(א ּכְ

קֹות ֶאתÊְוָנָהר י): "י ן ֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ָרן ַוָדאי". ַהּגָ ָרן ֶאָלא ִמְתַחּבְ ד ִמְתַחּבְ ְּוָלא ֵתיָמא ּכַ ּ .

ְוְבִגיֵני ָכך  ן"ּ ִתיב" חֹוִרים ּבֶ ך "ְּוַעל ָדא . ּכְ ַמְלּכֵ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ְַאׁשְ ןְּ ֵעת Êְוָש, חֹוִרים ּבֶ ְַרִיך ּבָ

ִלימו ְבַרֲעָוא, "ּאֵכלוÊי ך ָנַער ִאי. "ְּבֶחְדָווָתא ִבׁשְ ַמְלּכֵ ְָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ָּהאי ֶאֶרץ ִדְלַתָתא" ְּ ּ .

ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִאְתְיִהיבו ְלַרְבְרִבין ְתִריִסין ִדְמַמ ָאר ַאְרֵעי ִדׁשְ ְּדַתְנָיא ָכל ׁשְ ּ ּ ָּנן ּּ

יה . ָּעַלְיהו ְלהו ַההוא ִדְכִתיב ּבֵ ְּוֵעיָלא ִמּכֻ ּ ם): "כה, תהלים לז(ּ ". ָּזַקְנִתי ַנַער ָהִייִתי ּגַ

ל עֹוָלם ֲאָמרֹוÊְוָתאָנא ָהאי ְקָרא ָש ִתיב, רֹו ׁשֶ ך ָנַער ִאי: "ְּוַעל ָדא ּכְ ַמְלּכֵ ְָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ַווי ". ְּ

ָמאן ְדָיִניק ֵמְרׁשוָתא ַאֲחָראÊַכד ִיְשְּלַעְלָמא ְדִמִסְטָרא ָדא ַיְנָקא ְו ָגלוָתא ָיְנִקין ּכְ ָּרֵאל ּבְ ּ ּ .

ּבÊְוָש" ּב. "ְּוָלא ְבכוֵלי יֹוָמא-"ּאֵכלוÊֶקר יÊְַרִיך ּבַ ְדַתְנָיא . ְוָלא ְבִזְמָנא ַאֲחָרא ְדיֹוָמא-"ֶקרÊּבַ

ְמׁשָ ְעָתא ְדַחָמה זֹוַרַחת ְוַאְתָין ְוַסְגִדין ֵליה ְלׁשִ ְּבׁשַ ּ ְעָתא ְדִמְנָחה . ּא רוְגָזא ָתֵלי ְבַעְלָמאּּ ְּבׁשַ
ִרים ָהאי. ּרוְגָזא ַתְלָיא ְבַעְלָמא ִּמׁשום ְד? ָמאן ּגָ ּ ך ָנַער"ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי ַנַער-"ְַמְלּכֵ ְּוַאתון . ּ ּ

א ָלא ַיְנִקין ֵמָהאי ִסְטָרא א ַקִדיׁשָ ֵני ַמְלּכָ י ֶעְליֹוִנין ּבְ ֵאי ְקׁשֹוט ַקִדיׁשֵ ַּזּכָ ּ ֶאָלא ֵמַההוא ָאָתר ּ ּ

א ִדְלֵעיָלא ה): "ד, דברים ד(ָּעַלְיכו ְכִתיב . ַּקִדיׁשָ ְּוַאֶתם ַהְדֵבִקים ּבַ ְלֶכם ,  ֱאֹלֵהיֶכם'ּ ַּחִיים ּכֻ ּ

 ":ַּהיֹום

 

א ְוָאַמר י ַאּבָ יַרת דֹוִדי ְלַכְרמֹו ְוגֹו: "ָּפַתח ִרּבִ יָרה ָנא ִליִדיִדי ׁשִ ָּאׁשִ ַּוְיַעְזֵקהו ַוְיַס', ּ ְּקֵלהוּ ּ "

ָלא ְבהו). אׂשב, ישעיה ה(' ְוגֹו ִּהֵני ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסַתּכְ ּ יָרה. ּ ִתיב ׁשִ תֹוָכָחה ִמְבֵעי , ַּאָמאי ּכְ

ָמה ִדְכִתיב, ְּלדֹוִדי ִמְבֵעי ֵליה, "ִליִדיִדי"? ֵּליה יַרת דֹוִדי: "ּכְ ֶקֶרן "? "ּׁשִ ֶרם ָהָיה ִליִדיִדי ּבְ ּכֶ

ן ֶמן ּבֶ ֶמןִאְס). שם" (ׁשָ ן ׁשָ ְחָנא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי ֶקֶרן ּבֶ ּכַ ְלָנא ְבָכל אֹוַרְיָתא ְוָלא ַאׁשְ ַּתּכַ ֶּאָלא . ּ

ִפיר ְוָהִכי הוא ִּהֵני ְקָרֵאי ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא ְבַכָמה ַגְווִנין ְוֻכְלהו ׁשַ ּ ּ ּּ ּּ ּ יָרה ָנא "ֲאָבל . ּ ָּאׁשִ

ֵּרי ָיִדיד ַעד ָלא ִיפוק ְלַעְלָמאְּוִאְק. ָדא ִיְצָחק ְדָהָוה ְיִדיד-"ִליִדיִדי : ְּדָתֵניָנן-?ַּאָמאי ָיִדיד. ּ

יה ִריך הוא ּבֵ א ּבְ י ָהָוה ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּרִחימו ַסּגִ ּ ּ ּ ַזר ַאְבָרָהם . ְּ ְּדָלא ִאְתֲעִביד ַעד ְדָלא ִאְתּגְ
ִלים ְוִאתֹוַסף ֵליה ֵה ָּאבוה ְוִאְקֵרי ׁשְ ּ ָלמוָתא"ּּ . ּא ִאְתְיִהיַבת ָלה"ה ָהאי ֵהָרÊְוֵכן ְלָש. ּא ְלַאׁשְ

ָלא ה ִפיר ֲאָבל ְלַאְבָרָהם ַאָמאי ֵהÊְלָש' ָּהָכא ִאית ְלִאְסַתּכְ ָּרה ׁשַ ד ִמְבֵעי "יֹו. ד"א ְוָלא יֹו"ּ

ֵּליה ְדָהא הוא ְדַכר ָהָוה ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה ָהָוה . ּ גֹוָון ַאְבָרָהם ָסִליק ְלֵעיָלא ) ּהוא(ּ ָּסִתים ּבְ

ּא ַתָתָאה ָהאי ַתְלָיא ִבְדכוָרא ְוָהאי ְבנוְקָבא ַוָדאי"ּא ִעָלָאה ְוֵה"ָרָזא ֵמֵהְוָנִטיל  ּ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֵה ֵהא ִדְלַתָתאÊא ִדְלֵעיָלא ְוָש"ַאְבָרָהם ָסִליק ּבְ ָּרה ַנְחָתא ּבְ ּתו ִדְכִתיב . ּ ּ ): ה, בראשית טו(ּ

ֶּעך ַמָמׁשַזְר-"ַָזְרֶעך"ְוָתָנא ". ָה ִיְהֶיה ַזְרֶעךÊּכ" ָהאי ְקָים, ָ אֵרי ְלֵמיַעל ּבְ ּוָמאן . ְּדָהָוה ׁשָ

ָהאי ְקָים ָעאל אֵרי ְלֵמיַעל ּבְ ר ֶצֶדק ִאְקֵרי. ְּדׁשָ ַזר ּגֵ יֹוָרא ְדִאְתּגְ ך ּגִ ּוְבִגיֵני ּכָ ּ ְ ְּבִגין ְדָלא . ּ



 זוהר לברית מילה
 

circumcision.net 
1.888. Mohel.44 

14 

ָזרו א ְדִאְתּגְ ְזָעא ַקִדיׁשָ ָּאָתא ִמּגִ ָהאי. ּ ְּוַעל ָדא ָמאן ְדָעאל ּבְ ָהאי ַאְבָרָהםׁשְ. ּ ך . ֵּמיה ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

יה ִתיב ּבֵ ַּזְרֶעך ַמָמׁש ְוִאיְתְמַסר ֵליה ֵה" ָה ִיְהֶיה ַזְרֶעךÊּכ: "ּּכְ ּ א "ְּוִאי ָלאו ְדִאְתְמַסר ֵה. א"ָ

ָּרה ָהָוה ֵליה ְלַאְבָרָהם ְלאֹוִליד ְלַתָתא ְכָמה ְדָהאי ּכÊְלָש ּÊָתר ְדִאְת. ּה אֹוִליַדת ְלַתָתא ַמְסַרת ּּבָ

רו ְתֵרין ַהִהיÊא ְלָש"ֵה ֲחָדא ְואֹוִלידו ְלֵעיָלא"ָּרה ִאְתַחּבְ ּן ּכַ ּוָמאי ְדָנַפק ִמַנְיהו הוא יֹו. ּ ּ . ד"ּּ

ך יֹו ִגין ּכָ א ְדִיְצָחק ְדָכר"ְּבְ ָטא ְוַעל ָדא ְכִתיב . ּד ָאת ֵריׁשָ אֵרי ְדכוָרא ְלִאְתַפׁשְ אן ׁשָ ִּמּכָ ּּ שם (ּ

י ְבִיְצָח): "יב, כא ָק ִיָקֵרא ְלך ָזַרעּכִ ך" ְבִיְצָחק". "ּ ִּדְכִתיב , ִּיְצָחק אֹוִליד ְלֵעיָלא. ְְוֹלא ּבָ

ִּתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעק): "כ, מיכה ז( ּÊַיֲעק". בÊִלים ּכ ָהאי . ָלאÊב ַאׁשְ ְוִאי ֵתיָמא ְוִכי ַאְבָרָהם ּבְ

ך הוא ְבִגין ? "ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם): "שם(ְוָהא ְכִתיב . ִּאְתֲאִחיד ְוָלא ַיִתיר ֶּאָלא חוָלָקא ִדיֵליה ּכָ ּ ְּ ּ

ֵני ַעְלָמא ְרָיא. ְּדָעִביד ֶחֶסד ִעם ּבְ ַזר . ֲּאָבל ְלאֹוָלָדא ָהָכא ָאִחיד וֵמָהָכא ׁשַ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתּגְ
ָנה ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ן ִתׁשְ ַּאְבָרָהם ֶאָלא ּבֶ . ִניָתא ִדיָלןְּוָרָזא ְדִמָלה ָהא ִאְתְייַדע ְואֹוִקיְמָנא ְבַמְת. ּ

ָיא ָנַפק ְלַאֲחָדא ְלחוָלֵקיה וְלאֹוָלָדא ְוֶחֶסד ִאְקֵרי ך ִיְצָחק ִדיָנא ַקׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ב Êְּוַעל ָדא ַיֲעק. ְּ

ִלים ּכ ִּמִסְטָרא ַדֲאִחידו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְלחוָלֵקיהֹון . ָּלא ֵמָהאי ִסְטָרא וֵמָהאי ִסְטָראÊַאׁשְ ּ ּ
ְּלֵעיָלא הוא ֵלימוָתאּ ֵלימוָתא. ּ ׁשְ ִּמִסְטָרא ְדִאְתְיִהיב ְלהו ְלאֹוָלָדא ִמַתָתא ְלֵעיָלא הוא ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ְוַעל . ּ

רÊִיְש): "ג, ישעיה מט(ָּדא ְכִתיב  ך ֶאְתָפָאר ָרֵאל ֲאׁשֶ ּּבְ ְווִנין ֵמֵעיָלא ". ָ יה ִאְתֲאִחידו ּגַ ּּבֵ ּ
ּוִמַתָתא ּ יָרה. ּ יָרה ָנא ִליִדיִדי: "ִתיבִּדְכ, ְּוַעל ָדא ְכִתיב ָהָכא ׁשִ יָרה ַוָדאי ְדָהא ִאְקֵרי ". ָּאׁשִ ּׁשִ

ְּלאֹוָלָדא ְדַכר ְדָהא ִאְקֵרי ָיִדיד ַעד ָלא ִיפוק ְלַעְלָמא ּ יָרה ָנא ִליִדיִדי"ְּוִאית ְדָאְמֵרי . ּ " ָּאׁשִ

ָמה ְדַאְת ָאֵמר , ָדא ַאְבָרָהם ֵביִתי): "טו, ירמיה יא(ּּכְ ַּאְבָרָהם ָיִרית ְירוָתא ְו". ֶמה ִליִדיִדי ּבְ
יַרת דֹוִדי ְלַכְרמֹו. "ֲּאָבל ַמה ְדָאֵמיָנא ְדָדא ִיְצָחק ָהִכי הוא. ְּדַאְחְסַנת חוָלָקא ָדא ָדא -"ּׁשִ

א ְבִריך הוא ְדִאְקֵרי דֹוִדי ּקוְדׁשָ ּ ּ ְיִדיִדי ". ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום): "י, שיר השירים ה(ִדְכִתיב , ְּ

דֹוִדי ְדַכ ֶרםָאִחיד ּבְ ּר וִמֵניה ִאְתְנַטע ּכֶ ֶקֶרן ): "א, ישעיה ה(ִּדְכִתיב , ּּ ֶרם ָהָיה ִליִדיִדי ּבְ ּכֶ

ן ֶמן ּבֶ ן"ַמאי ". ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ֶמן ּבְ ַמה ָנִפיק ָהאי ֶכֶרם וְבָמה ִאְתְנַטע ָחַזר ְוָאַמר ? "ׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ

ֶקֶרן" ֶקֶרן ַה): "ה, יהושע ו(ִּדְכִתיב ? ָמאי ֶקֶרן". ּבְ אֵרי" ּיֹוֵבלּבְ ֶקֶרן ַהיֹוֵבל ׁשָ ְוָהאי ֶקֶרן . ּּבְ

ַההוא ְדַכר ְדִאְקֵרי  ִּאְתֲאִחיד ּבְ ּ ן"ּ ֶמן ּבֶ ן"ַּמהו ". ׁשָ ֶמן ּבֶ ן חֹוִרין ? "ׁשָ ָמה ְדַאְת ָאֵמר ּבֶ ּּכְ
ְּוַתְרַווְיהו ָחד ִמָלה ָחא וְרבו ְלַאְדְלָקא בוִציִנין. ּ ֶמן ְדִמַתָמן ָנִגיד ִמׁשְ ּׁשָ ּ ּ ּ ך ּו, ּּ ן"ְְבִגין ּכָ ֶמן ּבֶ ". ׁשָ

ֶמן וְרבו ָנִגיד ְוָנִפיק ְוַאְדִליק ּבוִציִנין ַעד ְדָנִטיל ֵליה ְוָכִניׁש ֵליה ָהאי ֶקֶרן ְּוָדא ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְוָדא . ּ

יחוָתא ְדַמְלכוָתא ֶאָלא ְבֶקֶרן ך ֵלית ְמׁשִ ִגין ּכָ ִּאְקֵרי ֶקֶרן ַהיֹוֵבל ּבְ ּ ּ ְ ּ ך . ּ ְְוַעל ָדא ִאְתְמׁשָ ּ
יהַמְלכ ֶקֶרן ְוִאְתֲאִחיד ּבֵ ח ּבְ ּוָתא ְדָדִוד ְדִאְתְמׁשָ ּ ַּוְיַעְזֵקהו. "ּ ָהאי ִעְזָקא ְדִאְסְתָחר ְלָכל -"ּ ּּכְ

ַּוְיַסְקֵלהו. "ִסְטִרין ל ִאינון ַרְבְרִבין-"ּ ְּדַאְעֵדי ִמֵניה וֵמחוָלֵקיה ּכָ ּ ּ ּ ּ ל ִאינון ְתִריִסין, ּּ ּּכָ ל , ּ ּכָ

ְתִרין ַתָתִאין ִּאינון ּכִ ּ ֶרם ְלחוָלֵקיה.ּ ּ ְוהוא ָנִסיב ֵליה ְלָהאי ּכֶ ּ ּ י ): "ט, דברים לב(ִּדְכִתיב , ּ ּכִ

ַּוִיָטֵעהו ש". "ב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹוÊַיֲעק, ּ ַעמֹו'ה ֵחֶלק ּ ּÊָמה ְדַאְת ָאֵמר , )ב, ישעיה ה" (ֵרק ירמיה (ּּכְ

ְִכי ְנַטְעִתיך שÊְוָאנ): "כא, ב ּÊלֹה ֶזַרע ֱאֶמת לֹה". ֹּוֵרק ּכֻ ֵהּּכֻ אֵרי ַאְבָרָהם . א" ְכִתיב ּבְ אן ׁשָ ִמּכָ

ְּלאֹוְלָדא ְלֵעיָלא וֵמָהאי ָנַפק ֶזַרע ֱאֶמת לֹה ֶזַרע ֱאֶמת. "ּ בראשית (ַּהְינו ִדְכִתיב . ַּוָדאי" ּּכֻ

ָּלא ָחד ִמָלהÊְוכ" ָה ִיְהֶיה ַזְרֶעךÊּכ): "ה, טו ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיְש. ּ ַּזּכָ ּÊָּרֵאל ְדָיְרתו ְירוָתא ּ ּ 

א ָדא ַּקִדיׁשָ ּסֹוֵפיה ִדְקָרא . ּ תֹוכֹו): "ב, ישעיה ה(ּ ַּוִיֶבן ִמְגָדל ּבְ ָמה ְדַאְת ? "ִּמְגָדל"ַּמהו , "ּ ּּכְ
םÊע ִּמְגַדל): "י, משלי יח(ָאֵמר  ָּירוץ ַצִדיק ְוִנְש ּבו, 'ה ז ׁשֵ ּÊב ָּירוץ ַצִדיק ּבֹו", "ּגָ . ַּוָדאי" ּ

ָמה ְדַאְת ָאֵמר , ָּדא ַתְרָעא ְדֶצֶדק-)ב, ישעיה ה" (ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו ְוַגם" ): יט, תהלים קיח(ּּכְ
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ֲעֵרי ִּפְתחו" ר ִיְש". ֶצֶדק ִלי ׁשַ ַמע ְדָכל ּבַ ַתְרַוְיהו ְוָזֵכי Êָּמאי ַמׁשְ ַזר ָעִייל ּבְ ָּרֵאל ְדִאְתּגְ ּ
ָמא ַק. ְּלַתְרַוְיהו ָנא ָדא ָעִייל ֵליה ִבׁשְ ֵריה ְלָקְרּבְ ּוָמאן ְדָקִריב ּבְ ּ ּ אּ ְּוַעל ָאת ָדא . ִּדיׁשָ

ַמָיא ְוַאְרָעא ִּמְתַקְיִמין ׁשְ ֻּחקֹות , ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ִאם): "כה, ירמיה לג(ִדְכִתיב , ּ

ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ְּוָהאי ָמאֵריה ְדִהלוָלא ָדא ָזָכה ְלכ". ְּמִתיÊָש ׁשָ ּּÊ ִריך הוא א ּבְ ָּלא ְלֶמֱחֵזי קוְדׁשָ ְּ ּ

ָהאי יֹוָמאַּאְנִפין ּבְ ָאה חוָלָקך ִעָמָנא. ַּאְנִפין ּבְ ָאה חוָלָקָנא ְדָזֵכיָנא ְלָהאי יֹוָמא ְוַזּכָ ַּזּכָ ְ ּ ְוָהאי . ּ

ָרא ְדִאְתְיִליד ָלך ָקֵריָנא ָעֵליה  ּּבְ ִמי ְוגֹוÊּכ): "ז, ישעיה מג(ְ  ְּיַצְרִתיו ַאף' ּל ַהִנְקָרא ִבׁשְ
ַנִיך ִלמוֵדי ְיה ְוָכל): "יג, שם נד(ּוְכִתיב ". יִתיוÊֲעִש ּּבָ ּ ְÊא ְתַלת . 'ְוגֹו" ָוה י ַאּבָ ּאוְזפוהו ְלִרּבִ ּ ּ

ִגין ְדִקֵים ִקיוָמא . ִמיִלין ִפיָזך ָזָכה ְלכוֵלי ָהאי ּבְ ָּאְמרו ֵליה ָהאי ָמֵריה ְדִהלוָלא אוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ

ָּאַמר ַההוא ַגְבָרא ְדִביָתאי ִאַתת ָאִחי ָה? ָאַמר ָמאי ִהיא. ְדִמְצָוה ָלא ְבִנין ּ ַּוות וִמית ּבְ
ָמא ְדָאִחי ְדִאְתְפָטר. ְּוָנִסיְבָנא ָלה ׁשְ ְּוָדא הוא ְבָרא ַקְדָמָאה ְדָהָוה ִלי ִמָנה ְוָקֵריָנא ֵליה ּבִ ּ ּ ּּ .

אן וְלָהְלָאה ָקֵרי ֵליה ִאיִדי ָּאַמר ֵליה ִמּכָ ּ א . בÊְּוַהְינו ִאיִדי ַבר ַיֲעק, ּ י ַאּבָ ִריך לֹון ִרּבִ ְּבָ

ְמעֹון. ִּזיל ְלָאְרֵחיהְוָא י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְוָדִחיל ְלֵמיַמר ְלִרּבִ ד ָאָתא ִסֵדר ִמִלין ַקֵמיה ְדִרּבִ ּּכַ ּּ יֹוָמא . ּ

ְמעֹון י ׁשִ ַּחד ָהָוה ַקֵמיה ְדִרּבִ ְמעֹון ָמאי ִדְכִתיב . ּ י ׁשִ ַּוִיפ): "ג, בראשית יז(ְוָאַמר ִרּבִ ּÊ ל

ר ִא, ָּפָניו ַאְבָרם ַעל ְֲאִני ִהֵנה ְבִריִתי ִאָתך, רÊּתֹו ֱאֹלִהים ֵלאמַוְיַדּבֵ ּ ַמע". ּ ְּדַעד ְדָלא , ַמׁשְ ּ
ָזר ָהָוה ָנִפיל ַעל ַאְנפֹוי וַמִליל ִעֵמיה ִּאְתּגְ ּּ ִקיוֵמיה ְוָלא ָדִחיל. ּּ ַזר ָקִאים ּבְ ָּבָתר ְדִאְתּגְ ּ ֲאִני . "ּּ

ְִהֵנה ְבִריִתי ִאָתך ּ ִזיר-"ּ ְרֵמיה ּגָ ח ּגַ ּכַ א. ְּדַאׁשְ י ַאּבָ ִּאי ִניָחא ַקֵמיה ְדמ: ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּÊ ּר ְדֵליָמא
ַמְעָנא ְבָהאי ַּקֵמיה ֵמִאינון ִמֵלי ָמַעְלָיָתא ְדׁשָ ּ ּ ָדִחיְלָנא ְדָלא : ָּאַמר ֵליה. ִאיָמא: ָּאַמר ֵליה. ּ

לֹום: ָּאַמר ֵליה. ִּיְתֲעָנׁשו ַעל ְיָדאי מוָעה ָרָעה ֹלא ִייָרא", ָחס ְוׁשָ ִּמׁשְ ֻטַח , ּ ָנכֹון ִלּבֹו ּבָ

יה ל ִאינון ִמִלין). ז, תהלים קיב" (ָוהÊּבַ ָּסח ֵליה עֹוָבָדא ְוִסֵדר ַקֵמיה ּכָ ּ ּ ּ ְוִכי ָכל : ָּאַמר ֵליה. ּּ

ך ְוָלא ָאַמְרְת ְלהו ּבָ ִּהֵני ִמֵלי ָמַעְלָיָתא ָהוֹו ְטִמיִרין ּגַ ּ ְ ּ ּּגֹוַזְרָנא ָעַלך ְדָכל ְתָלִתין יֹוִמין ִאֵלי. ּ ּ ן ְ

י ָעָליו ִּתְמַנע ַאל): "כז, משלי ג(ְוָלא ְכִתיב , ִּתְלֵעי ְוִתְנׁשֵ ְהיֹות ְלֵאל ָיְדך , טֹוב ִמּבְ ָּבִ

יֵני ַחְבַרָיא: ָאַמר. ְְוָכך ָהָוה". ֹותÊַלֲעש ּּגוַזְרָנא ִדְבאֹוַרְיָתא ָדא ִיְגלון ְלָבֶבל ּבֵ ּ ָּחַלׁש ַדְעֵתיה . ּ ּ ּ
א י ַאּבָ ְמעֹון ָאַמר ֵליהיֹוָמא ָחד ָחָמ. ְדִרּבִ י ׁשִ ּא ֵליה ִרּבִ ִכיַח: ּ ַאְנָפך ׁשְ ך ּבְ ְטוְפְסָרא ְדִלּבָ ְּ ּ .

ָּאַמר ֵליה ַעל ִדיִדי הוא ֶאָלא ַעל ִדיְדהו ּ ּ ּ לֹום ְדִאְתֲעָנׁשו ֶאָלא ְבִגין : ָּאַמר ֵליה. ּּ ָּחס ְוׁשָ ּ ּ
ך יַנְיהו ָכל ּכָ ְלָין ּבֵ ְְדִמִלין ִאְתּגַ ּ יֵני ַח. ּ ְסָין ִמִלין . ְּבַרָיאִּיְגלון ּבֵ ִּיְלפון ִאינון ָאְרִחין ְוִאְתּכַ ּ ּ

ַגַווְייהו ּּבְ ְלָין ֶאָלא ֵביָנָנא. ּ ְּדָהא ִמִלין ָלא ִאְתּגַ ים ִעָמָנא, ּ ִריך הוא ִאְסַתּכִ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ְלָין ִמִלין י יֹוֵסי. ְּוַעל ְיָדָנא ִאְתּגַ ַחר אֹוֶרך"): ח, ישעיה נח(ְכִתיב : ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ַקע ּכַ ָָאז ִיּבָ ּ "

נֹוי ְוֵייָמא. 'ְוגֹו ִריך הוא ְלַאְכָרָזא ַעל ּבְ א ּבְ ַּזִמין קוְדׁשָ ְּ ַחר אֹוֶרך: "ּ ׁשַ ַקע ּכַ ָָאז ִיּבָ ַָוֲאֻרָכְתך , ּ

ְָוָהַלך ְלָפֶניך ִצְדֶקך, ְמֵהָרה ִתְצָמח ָ בֹוד ְיה, ְ  ":ָָוה ַיַאְסֶפךÊּכְ

 

 ):קדמת הזוהר דף יגמה(קטע זה יקראנו אבי הבן 

 

ָרא זֹוֲהָמא ְדָעְרָלָתא ִביָעָאה ְלִמְגַזר ִלְתַמְנָיא יֹוִמין וְלַאְעּבָ ִּפקוָדא ׁשְ ּ ּ ִגין ְדַהִהיא ַחָיה ִאיִהי , ּ ּּבְ ּ
ין א ְתִמיָנָאה ְלָכל ַדְרּגִ ְּוַהִהיא ֶנֶפׁש ְדַפְרָחא ִמיָנה ִאְצְטִריָכא ְלִאְתֲחָזָאה ַקָמה ִלְתַמ. ַּדְרּגָ ּּ ְנָיא ּ

א ְתִמיָנָאה ָמה ְדִאיִהי ַדְרּגָ ּיֹוִמין ּכְ ּוְכֵדין ִאְתֲחֵזי ַוַדאי ְדִאיִהי . ּ ּ ). כ, בראשית א" (ֶּנֶפׁש ַחָיה"ּ

א ְוָלא ִמִסְטָרא ַאֲחָרא ֶּנֶפׁש ְדַהִהיא ַחָיה ַקִדיׁשָ ּ ְרצו ַהַמִים"ְּוָדא ִאיהו . ּּ ִּיׁשְ ִסְפָרא ). שם" (ּ ּבְ
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מו ְּדָחנֹוך ִיְתַרׁשְ ּ ימו ְדֶנֶפׁש ַחָיהְ א ְרׁשִ ּן ַמָיא ְדַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּּ ּ ימו ְדָאת יֹו. ּ ים "ְּוָדא ְרׁשִ ּד ְדִאְתְרׁשִ
ִבְש ָאר ִרׁשוִמין ְדַעְלָמאÊּבְ ל ׁשְ א ִמּכָ ָּרא ַקִדיׁשָ ּ ָּדא ֵאִלָיהו -)שם" (ָהָאֶרץ ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל. "ּּ ּּ

ע ָטאִסין ְלֶמ ל ַעְלָמא ְבַאְרּבַ אְדָטאס ּכָ ִזירו ִדְקָייָמא ַקִדיׁשָ ַההוא ּגְ ֱּהֵוי ַתָמן ּבְ ּ ּ ְְוִאְצְטִריך . ּ

פוֵמיה ָרא ּבְ ְּלַתָקָנא ֵליה ּכוְרְסָייא וְלַאְדּכָ ּ ּ ּ ּ ָּדא ּכוְרְסָיא ְדֵאִלָי: ּ אֵרי ַתָמן. ּהו"ּ . ְּוִאי ָלאו ָלא ׁשָ

ד ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת" ַּהַתִניִנם ַהּגְ ּÊּין ִאֵלין ָעְרָלה וְפִריָעהְּתֵר). שם כא" (ִלים ִזירו ְדָעְרָלה . ּ ּּגְ
ְּוִאינון ְדָכר ְונוְקָבא. ּוְפִריָעה ְלָבָתר ּ ל. "ּ ימו -)שם" (תÊֶמֶשÊֶּנֶפׁש ַהַחָיה ָהר ְוֵאת ּכָ ָּדא ְרׁשִ ּ

א"ְדָא ְדָקַאְמָרן. ּת ְקָיָמא ַקִדיׁשָ א ּכִ ְּדִאיִהי ֶנֶפׁש ַחָיה ַקִדיׁשָ ְרצו ַה. "ּ ר ׁשָ ַּמִיין -)שם" (ַּמִיםֲּאׁשֶ

ימו ָדא ה ְדָאת ְרׁשִ כו ְלַגּבָ ִּעָלִאין ְדִאְתְמׁשָ ּ ּ ּ ימו ִיְש. ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְרׁשִ ּ ּÊ א ימו ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ָּרֵאל ּבִ ּ
ין יִמין ַקִדיׁשִ ַגְווָנא ְדִאינון ְרׁשִ ְּוַדְכיו ְלַתָתא ּכְ ּ ּ א ְלִסְטָר. ּ ין ְסָטר ַקִדיׁשָ ְתמֹוְדָעא ּבֵ ְּלִאׁשְ א ּ

א ְלַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה Êּאוף ִיש. ַּאֲחָרא ִדְמָסֲאבו ין ְקדוׁשָ ְתמֹוְדָעא ּבֵ יִמין ְלִאׁשְ ָּרֵאל ְרׁשִ ּ ּ
ָמה ְדִאְתַמר ְּדַאְתָין ִמִסְטָרא ַאֲחָרא ִדְמַסֲאָבא ּכְ ִעיֵרי ְועֹוֵפי . ּ ים ּבְ ים לֹון ָהִכי ָרׁשִ ּוְכָמה ְדָרׁשִ

ּעֹוֵפי ְדַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרהִדיְלהֹון ִלְבִעיֵרי ְו ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיְש. ּ ַּזּכָ ּÊָרֵאל: 

 

 :וקדיש על ישראל' ואומרים רבי חנניה וכו

 

א ֵמה ַרּבָ ַדל ְוִיְתַקַדׁש ׁשְ ִּיְתּגַ ּ ְרעוֵתיה) אמן. (ּ ָעְלָמא ִדי ְבָרא ּכִ ּּבְ ּ ְּוַיְמִליך ַמְלכוֵתיה. ּ ּ ְוַיְצַמח . ְ

ֻּפְרָקֵניה יֵחה.ּ ַחֵייכֹון וְביֹוֵמיכֹון וְבַחֵיי ְדכ) אמן. (ּ ִויָקֵרב ְמׁשִ ּּבְ ּּ ּÊית ִיְש ֲעָגָלא וִבְזַמן Êל ּבֵ ָּרֵאל ּבַ
ַרך) אמן. (ָּקִריב ְוִאְמרו ָאֵמן א ְמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ִיְתּבָ ֵמה ַרּבָ ְְיֵהא ׁשְ ְּ ּ ח. ּ ַתּבַ . ְּוִיׁשְ

ִריך הוא. ְּוִיְתַעֶלה. ְּוִיְתַהָדר. אÊְּוִיְתַנֵש. םְוִיְתרֹוַמ. ְּוִיְתָפַאר א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ְּוִיְתַהָלל ׁשְ ּ ּ ְּ  ) אמן. (ּ

 

ְרָכָתא ל ּבִ יָרָתא. ְּלֵעיָלא ִמן ּכָ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ׁשִ ּבְ ָעְלָמא ְוִאְמרו ָאֵמן. ִּתׁשְ ַּדֲאִמיָרן ּבְ  )אמן. (ּ

ָנן ְוַעלÊַעל ִיְש ל ַתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹוןָרֵאל ְוַעל ַרּבָ ּ ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ּכָ אֹוַרְיָתא . ּ ְּדָעְסִקין ּבְ

ָתא ַּקִדׁשְ ְּיֵהא ָלָנא וְלהֹון וְלכֹון ִחָנא ְוִחְסָדא . ִּדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאָתר ְוָאָתר. ּ ּ ּּ
ַמָיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרו ָאֵמן. ְוַרֲחֵמי ִּמן ֳקָדם ָמאֵרי ׁשְ  )אמן. (ּ

 

ַמָיא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ יָזָבא וְרפוָאה וְגֻאָלה וְסִליָחה Êַּחִיים ְוָש. ְּיֵהא ׁשְ ָּבע ִויׁשוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ּ ּ ּ ּּ

ְּוַכָפָרה ְוֵריַוח ְוַהָצָלה ָּלנו וְלָכל ַעמֹו ִיְש. ּ ּ ּÊאמן. (ָּרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמן( 

 

ְמרֹוָמיוÊעֹוֶש לֹום ּבִ ַר. ה ׁשָ לֹום ָעֵלינוÊֲחָמיו ַיֲעֶשּהוא ּבְ ל ַעמֹו ִיְש. ּה ׁשָ ָּרֵאל ְוִאְמרו Êְּוַעל ּכָ
 )אמן. (ָאֵמן

 
 


