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Introduction to the Idra Zuta
By; Zion Nefesh

There are many parts of this article that may be difficult to understand for a person 

new to Kabbalah or the Zohar.  It will become clearer and more important to your 

soul the more you repeat reading it.

The death anniversary of Rabbi Shimon Bar Yochai falls on Lag B’Omer or the 

thirty –third day of the Omer.  It is not a simple holiday; it is a day when the gates 

of the heavens are open.  Make an effort to celebrate this night and day with people 

with the same consciousness. 

The following article is not an easy read.  Together with the Idra Zuta it is the best 

way to connect on Lag B'Omer. Read it and share this document with all  your 

friends. Read and study it together. 

The Idra Zuta, meaning small assembly, is a section of the Zohar, found inside the 
portion  of  Ha’azinu.   I  wrote  a  commentary to  Haazinu  last  year  and started 
revealing the connection between Rabbi Shimon, Moshe, Haazinu and the Idra 
Zuta.

 I wrote in the article;
The parsha was considered as the song of Moses. It was written in the Torah 
in a very unique way and the style is also different. The whole song was 
written on two special columns, which are split into two and each become 4 
columns of text.

Before the song starts we have 6 regular lines of Torah text, then 35 lines 
which  split  into two columns.  On  the  next  Torah  Column  we  have  the 
reverse image, 35 lines split to two then 6 regular lines.

I believe that a mathematician will find many secrets just from this unique 
arrangement of the parsha. Kabbalah sees it as the upper and lower triangles 
that  form  the  Shield  of  David.  70  +  70  lines  of  the  song or 35  x  4.
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This  arrangement  also  looks  like two doors, one opening  towards 
heaven and one opening toward earth.

At the top of the column, which we discussed last week, we have the letter 
Aleph that gave birth to Moses which he kept as a key to move between the 
worlds through the doors that he actually created for us. 

The letter Aleph is described in Sefer Yetzirah (The Book of Formation) as 
a Mother letter, together with Mem and Shin.
 
In the parsha we find a very unique word in the Hebrew language, it has 
only one letter,  the  letter/word  ‘Hey’.  It  appears  as  a  large  letter,  which 
means that it connects to the level of Binah. The reader of the Torah should 
read it as a separate word and not connect it to the next word as normally 
read.

This letter appears twice in the Tetragramaton, one time for Binah and one 
time for Malchut. Here it is told how Moses connected upper and lower.
At the beginning of the songs he was calling upon heaven and earth to listen 
and by  that  he  created  the  necessary  gates  for  us and for  himself.  As  I 
explained  in  previous  commentaries,  he  will  come  back.  He  has  the 
key and the gates.
 
The  last  point  I  want  to  share  with  you  is  that  in  the  Zohar  portion 
of Haazinu,  we  find  a  special  section  called  "Idra  Zuta".  In  this 
part Rabbi Shimon revealed  the  secrets  of  Zeir  Anpin  (six  sefirot  of 
Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod and Yesod) and the connection to 
the  final  Tikkun.  Also  in  the  Idra  Zuta Rabbi  Shimon was  leaving  the 
world and his departure was described in details.
 
Why was the Idra Zuta placed inside Zohar Haazinu?
 
The Ari tells us that Rabbi Shimon had a spark of the soul of Moses. He 
came to the world to reveal the Zohar, in order to support the Shechina at 
the days before revelation of Mashiach and to give us a powerful tool of 
connection and protection.
 
The Zohar and Rabbi Shimon are directing us to the gates that lead to Zeir 
Anpin, the "Light".
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Moshe and Rabbi Shimon shared a mission. Just before he passed away, Moshe 
created the gate in the Torah at the level of Zeir Anpin. Rabbi Shimon created the 
parallel gate at the level of Malchut with the seventy Tikunei Zohar.
 
Moshe opened his song in Haazinu with “Give ear, O heavens, and I will speak; 
and let the earth hear the words of my mouth” (Deuteronomy 32:1) 
Rabbi Shimon opened his revelations of the Idra Zuta with “I will speak alone. 
All will listen to my words, uppers and lowers.” 

The  last  paragraph  of  Zohar  Haazinu,  just  before  the  Idra  Zuta,  says  “When 
Moshe said “Give ear O heavens...” the worlds shook and a voice said, “Moshe, 
Moshe why are you shaking the whole world, you are only human, and because of 
you the world is shaking”.  Moshe answered, “Because I call with the name of 
God” (Deuteronomy 32:3). At that moment they became silent and listened to his 
words. 

As you will read in the Idra below, Rabbi Shimon started his revelations with the 
gates of heavens opened and in the presence of the Shechinah (The female aspect 
of the God in Malchut אדני)  and seventy righteous souls from the Highest level 
from the Garden of Eden.

The Tikunei Zohar is the key to the gates created for us by Moshe and Rabbi 
Shimon.  The  Zohar  testified  to  that  in  the  section  of  Naso,  “Because  the 
Israelites will taste from the Tree of Life, which is this book of the Zohar, they  
will go out of exile with mercy”. 

Read the Idra Zuta to connect to the heavenly gates, especially on the day of Lag 
B'Omer.  The  more  people  using  the  key of  Tikunei  Zohar,  the  better  are  our 
chances to open the supernal gates and flood our existence with the upper light 
that will remove all darkness from the world.

If you have read this far then you are a person that cares.  You are spiritual and 
understanding of the value of spiritual tools. Spiritual talks are just “blah - blah” 
but  connecting to  spiritual  tools  and caring for  others  are  the key to spiritual 
change on a personal and global level.

The  Daily  Zohar  project  (http://DailyZohar.com)  is  such  a  tool.  It  gives  free 
access to the Seventy Tikune Zohar to all people that wish to open the gates and 
make positive change in the world.  Subscribe to be part of it.
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Now continue reading the Idra Zuta below, especially the part with the translation 
and commentary that describe the process of opening the heavenly gates.

Zion Nefesh 15 of Iyar, 5769
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Notes on the Tikune Zohar and Idra Zuta
By: Ezra (Jeff) Meiliken

It’s an honor to be part of this bold project of the Daily Zohar, and as Rabbi Shimon Bar 
Yochai  opens the gates for  us,  I  just  wanted  to  point  out  that  that  35 and 35 lines 
comprising  the  columns of  the  Song of  Moses  (Haazinu)  total 70 and  correspond to 
the 70 Tikunim and the 70 final years since the founding of the state of Israel in 1948 
(5708). The word tikun תיקון itself is comprised of the value 516 (TYKV) plus the final 
letter Nun (N) of value 50 representing the 50 gates of Binah, and 516 was the number of 
times that the Zohar tells us Moshe needed to pray to bring the final redemption back in 
2448, when G-d stopped him at 515, because while he was ready, we were not.

 
And using  the gematria  sofit value  the  word tikun has  the  value 1216.  Now when we 
wrote  about  healing  the tikun and  the  secret  of  the  small  letter alef א in Vayikra we 
discussed that we had learned from Rabbi Abraham Abulafia that 1216 was the gematria 
of the 2 word phrases “70 languages” (ShBAYM LshVNVT שבעים לשון), and also for the 
“permutation of  the  letters”  (ZYRVP HEVTYVT ,(צרוף אותיות   including the kolel,  but 
what we didn’t mention was that the 3330 years from the giving of the Torah on Mt Sinai 
in  2448  to  the  year 5778,  the  year  Rav  Ashlag.  advised Moshiach  will  usher  in 
the geula (final redemption), is precisely 1,216,256 days, and that that final 256 days is 
exactly 70% of the final year.
 
As for the word tikunim תיקונים,  its gematria value is 616, the same as H’Torah התורה 
(the Torah),  That  said,  let  us all  connect  to  Moshe Rabeinu and Rabbi  Shimon Bar 
Yochai,  and  thus  learn  how  to  overcome  the  final 70 tikunim through  the  Torah,  the 
necessary correct permutation of the letters that open the gates, and through our spiritual 
work so that we make the required changes in our lives and throughout the 70languages 
of the world.
 
One final note, it's no coincidence that as we approach L'ag B'Omer,  the 33rd day of 
the Omer,  we just read parasha Emor,  he 33rd portion of  the Torah and the next  two 
portions  usually read together, have 57-78 verses respectively. And also ,בהר-בחוקותי 
that the gematria of L'ag B'Omer (LG B’YVMR  including the kolel for the 7 ,(לג בעומר 
letters, is 358, that of Moshiach משיח.
 
Ezra Meiliken 16th of Iyar 5769
http://KabbalahSecrets.com
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ו�ה ה� ו� א  מ� ל� ע� ן  מ� א  ק� ל� ת� ס� א� ל� א  ע� ב� עו�ן  מ� ש� י  ב� ר� ד� א  יו�מ� הוא  ה� ב� אנ�א  ת�  כג) 

לו�י ר מ� ד& ס� עו�ן. מ� מ� י ש� ב� י ר� ב& א ל� י� ר� ב� נ�שו ח� כ� ת� יה. א� ר& ר ב� ז� ע� ל� י א* ב� י ר� מ& וו ק� ה�  ו�

א י� ר� ב� אר ח� א וש� ב� י א� ב� ר� א. ו� ית� א ב& י� ל� ה מ� ו� ה� .ו�

א ית� ב& י  ל& מ� ת� א� ד� א  מ� ח� ו� עו�ן  מ� ש� י  ב� ר� ינו�י  ע& יף  ק� ר. ז� אמ� ו� עו�ן  מ� ש� י  ב� ר� ה  כ�  .ב�

י ע& ר� י מ� ב& ינ�א ב� ו& ד ה� א כ� ר� נ�א אח� מ� ז� אי, ב� מ� יר ק� א� י� ן  ס ב* ח� נ� י פ� ב� ה ר� ו�  ו�ע�ד. ה�

א ת� ש� ד ה� י ע� יכו ל� אי או�ר� ת� נ�א דוכ� יר� ר� ב� אי. ד� מ� ק� א מ� ש� ר א* ח� נ�א אס� ב� ד ת� כ�  ו�

ק ס� פ� ת� ין ל�א א� מ� ל� ע� א. ומ& שות� ר� א ב� ל� ר נ�ש א* אל ב� ה ע� ו� ל�א ה� ינ�א. ו� מ& א ח� ת� ש� ה�  ו�

א ית� י ב& ל& מ� ת� א א� ה� ק ו� ס� פ� ת� א� .ד�

23) On the day that Rabbi Shimon intended to leave the world 
he was preparing himself (for the soul to ascend) and the friends 
gathered into his house. Before him were Rabbi Elazar (his son) 
and  Rabbi  Aba  (The  scribe  of  the  Zohar)  and  the  rest  of  the 
friends, so the house was full (the  Zohar  said  before  the  friends 
gathered and now the 'rest'  of the friends because those are the three 
friends that left the world in the greater assembly).
Rabbi Shimon lifted his eyes and saw that the house was full. 
He wept  and said,  “In  another  time  when I  was sick  Rabbi 
Pinchas ben Yair  (Rabbi Shimon's father in law)  was with me and 
while  I  was choosing my place  (above) my life  was extended 
until this time. When I came back the fire was surrounding me 
and  did  not  cease.  Nobody  could  come  to  me  without 
permission. Now I see that the fire stopped and the house is 
full. 

(All great souls go up to heaven with fire.  Usually, when the soul leaves 
the  body  the  impure  forces  try  to  connect  to  the  body  and  “suck” 
whatever energy is available.  The fire protects the body and the soul gets 
a direct path to its “resting” place in the heavens. “Rest” is a spiritual 
state,  not  meaning  “retired”  from  work.   From  the  first  time  Rabbi 
Shimon was  supposed to leave the  world  the  fire  was  always  present 
causing only people with permission to be able to come to him. This was 
for the protection of the people from below.)

י) כד ב& ת� וו� י� ה� ד ד� א. ע� ש� ר א* ח� אס� א ו� מ� ח� ה ד� א מ� מ� ח� עו�ן ו� מ� י ש� ב� ינו�י ר� ח ע& ת�  פ�

א ית� ב& א. ב� ב� י א� ב� ר� יה ו� ר& ר ב� ז� ע� ל� י א* ב� רו ר� א� ת� ש� א� הו ו� קו כ1ל� פ� א. נ� י� ר� ב� אר ח�  וש�

אי ר� ב� בו א� ת� .י�

יה ר& ר ב� ז� ע� ל� י א* ב� ר� עו�ן ל� מ� י ש� ב� ר ר� נ�א, אמ� א� ק ד� ח� צ� י� י  ב� א ר� כ� י ה� י א� ז&  פוק ח�

נ�א ל&יה ב� ר� ע� יה. מ� ק& אה חול� כ� אי ז� ב� ג� יב ל� י&ת� לו�י ו� ר מ� ד& יס� א ל&יה ד� ימ� .א�
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24) While they were sitting, Rabbi Shimon opened his eyes and 
saw what he saw and the fire returned to surround the house. 
(This time the house is full because the friends from the lower world had 
left and the souls from heaven came down to honor and escort Rabbi 
Shimon on his ascend to the upper world)  Everyone left except for 
Rabbi Elazar, his son and Rabbi Aba.    

Rabbi Shimon said to Rabbi Elazar, his son, “go outside and 
look for Rabbi Yitzhak, that I was guarantor for him. Tell him 
to put his issues in order and come to my side, worthy is his 
place” (in heaven).

י ד& ח� ו� יך  י� ח� ו� יב  ת� י� ו� עו�ן  מ� ש� י  ב� ר� ם  ק� א. כה)  י� ר� ב� ח� נון  א� אן  ר  י. אמ� ב� ר� ם   ק�

יה מ& בו ק� ת� י� יל לו�ן ו� אע� ר ו� ז� ע� ל� ו�ה. א* ה� א ו� לו�ת� י צ� ל& צ� עו�ן ומ� מ� י ש� ב� דו�י ר� יף י� ק�  ז�

ר אמ� ו� י  ד& א. ח� כ� נון ה� מ� ד� ז� י� א  ר� ד� י א� ב& חו ב� כ� ת� ש� א� א ד� י� ר� ב� נון ח� הו. א� קו כ1ל� פ�  נ�

יא י� י ח� ב� ר� י ו� י יו�ס& ב� ר� ה ו� הוד� י י� ב� ר� א ו� ב� י א� ב� ר� יה ו� ר& ר ב� ז� ע� ל� י א* ב� רו ר� א� ת� ש� א�  .ו�

ק ח� צ� י י� ב� אל ר� י ע� כ� ה� ד� ידו. א� ה ח& מ� ך כ� ק� ה י&או�ת חול� מ� עו�ן כ� מ� י ש� ב� ר ל&יה ר�  אמ�

א אי יו�מ� ה� ך ב� א ל� פ� תו�ס� א� י ל� ע& ר. ב� ז� ע� ל� י א* ב� ר� ו� פו�י  ת� ר כ� ת� א ב� ב� י א� ב� יב ר� ת�  י�

יה מ& .ק�

25) Rabbi Shimon stood and sat and with smile and joy he said 
“where are the friends?  Rabbi Elazar rose, called them and 
they came  and sat  in  front  of  him.  Rabbi  Shimon  lifted his 
hands  with  prayer  and  with  joy  (Rabbi  Shimon  was  preparing 
himself to reveal first time secrets. He stood and lifted his hands in order 
to  connect  to  all  the  ten  sefirot  and  sat  to  bring  it  down.)  He said 
“Those are the friends that were in the Idra house  (only those 
friends  that  were  in  the  Idra  Rabba  were  worthy  of  those  new 
revelations.)  are invited here”  Everyone went  out.  Those who 
remained  were  Rabbi  Elazar,  his  son,  Rabbi  Aba,  Rabbi 
Yehuda, Rabbi Yossi and Rabbi Chiya. While this was going on 
Rabbi Yitzhak entered. Rabbi Shimon told him, “how worthy 
is your place and how much happiness is asked to be added to 
you on this day. 

Rabbi Aba sat behind his shoulder and Rabbi Elazar, in front 
of him.
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א הוא עות� ר� א ד� ת� ע� א ש� ת� ש� א ה� עו�ן ה� מ� י ש� ב� ר ר� ל. כו) אמ� יע� מ& ינ�א ל� ע& נ�א ב� א�  ו�

י את& ד� א  מ� ל� ע� ל� א  סופ� כ� ל�א  א. ב� ת� ש� ה� ד  ע� י�אן  ל� ג� א  ל� ד� ין  יש� ד� ק� ין  ל� מ� א  ה�  ,ו�

א ת� ינ� כ� ש� י  מ& ק� ל�אה  ג� ל� א  ינ� ע& נ�א, ב� ק� ל� ת� ס� א� א  יעות� ר� ג� ב� א  ה� ד� רון  ימ� י& א  ל�  ד�

א מ� ל� ע� י. מ& א� ב� ל� וו� ב� ן ה� יר� מ� ן ט� ע� ד כ� ע� י, ו� את& א ד� מ� ל� ע� הו ל� ל ב� יע� מ& .ל�

26) Rabbi Shimon said “this is the time of goodwill” (on the day 
of  his  leaving  the  world,  the  heavens  were  opened  for  him  and  the 
Shechina  was  present.  This  created  a  special  time  (just  like  at  the 
moment of the thought of creation) and Rabbi Shimon could reveal new 
secrets.)  And I want to go into the world to come without any 
shame. And here are holy words, which I  have not revealed 
until  now. I  want to reveal it  in front of  the Shechina, so it 
won't be said that I left the world with lack. They  (the secrets) 
were concealed in my heart to this very moment of leaving the 
world. (Rabbi Shimon could not reveal such high secrets before because 
such revelations would create a spiritual opening that could merge him 
with  the  upper  world.  In  the  moments  before  passing  the  world,  the 
opening to the spiritual world allowed him to reveal all that he knew)

כו) כז ל� נ�א  ר� ד� אס� ך  כ� תו�ב, ו� כ� י� א  ב� א� י  ב� י, ר� ע& ל� י� י  ר� ב� ר  ז� ע� ל� א* י  ב� ר� אר, ו�  וש�

יהו י� ב� ל� שון ב� ח� ר� יא י� י� ר� ב� פו�י. ח� ת� ר כ� ת� ב� א מ� ב� י א� ב� ם ר� ר. ק� ז� ע� ל� י א* ב� יב ר� ת� י�  ו�

יה מ& יה ק� ר& י, ב� ר� ר ל&יה קום ב� ר, אמ� ת� הוא א� ה� יב ב� ת� א י� ר� א אח� ה� י, ד� ב� ם ר�  ק�

ר ז� ע� ל� .א*

עו�ן מ� י ש� ב� ף ר� ט� ע� ת� יב, א� ת� י� ר. ו� אמ� ח ו� ת� לו י�ה )תהלים קטו( ,פ� ל� ה� ים י� ת� מ&  לא ה�

ה י דומ� ד& ל יו�ר� לא כ� לו י�ה. ו� ל� ה� ים י� ת� מ& אי, לא ה� ד� י הוא ו� כ� רון, ה� ק� א� ינון ד�  א�

ים ת� י, מ& ר& ק� י א� יך הוא ח� ר� א ב� ש� א קוד� ה� רון, ד� ק� א� ינון ד� ין א� י ב& אר& הוא ש�  ו�

ים י� ים, ח� ת� רון מ& ק� א� ינון ד� ם א� ל�א ע� יב. ו� ת� א כ� ר� ק� יה ד� סו�פ& י, ו� ד& יו�ר� ל  לא כ�  ו�

ה ה, דומ� דומ� ין ל� ת� נ�ח� ינון ד� ל א� כ� רון, ו� א� ת� ש� נ�ם י� יה� ג& רון. ב� ק� א� ינון ד� י א� אנ&  ש�

ים י� יהו�ן, ח� ר& יק� י ב� ע& יך הוא ב� ר� א ב� ש� א קוד� ה� עו�ן. ד� מ� י ש� ב� ר ר� י�א, אמ� נ� ה ש� מ�  כ�

א ת� ע� רפ( ש� ע''דף  א )א''ח  ר� ד� א� מ& א  הוא. ד� יך  ר� ב� א  ש� קוד� ן  מ� ד� ז� א� א  ר� ד� א� ב�  ד�

יכו�י ת� א. ור� ת� ש� ה� י, ו� יכ� ה& הוא  יך  ר� ב� א  ש� קוד� א  ינון, )הכא( ה� א� ם  ע� י  את&  ו�

ן ד* ע& א ד� ת� נ� ג� ב� יא ד� י� יק� ד� א, צ� ר� ד� א� עו ב� ר� ע� א א� ל� ה ד� י. מ� ע& יך הוא ב� ר� א ב� ש� קוד�  ו�

יה יל& ד� א  ר� יק� מ� יר  ת� י� יא  י� יק� ד� צ� ד� יהו�ן  ר& יק� ם, ב� ע� ב� יר� ב� יב  ת� כ� ד� ה  מ� ו�ה, כ� ה�  ד�
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ה ר� ה ז� בו�ד� ע� ל�ח ל� פ� ר ומ� ט& ק� יך ל&יה, מ� יך הוא או�ר� ר� א ב� ש� קוד� יט. ו� או�ש� ן ד� יו� כ&  ו�

יאה ב� דו� נ� ע� י ד� ל& ב� ק: יה ל� ד& יה, י� ד& ש י� יב� י� ת� יב, א� ת� כ� גו� )מלכים א יג( ,ד� דו� ו� ש י� יב� ת�  '.ו�

יב ת� ל�א כ� ה  ר� ז� ה  בו�ד� ע� ל� ל�ח  פ� ד� ל  ע� יאה, ו� ב� נ� דו�  ע� יה ל� ד& י� יט  או�ש� ל ד� ע� ל�א   .א*

ן יל� א ד� ר� יק� י ב� ע& יך הוא ב� ר� א ב� ש� א קוד� ת� ש� ה� יה, ו� מ& אן ע� הו את� ל� כ1 .ו�

27)  This  is  how  I  arrange  it  for  you.  Rabbi  Aba,  will  write, 
Rabbi Elazar, my son will speak the words and the rest of the 
friends will repeat without sound in their hearts.

Rabbi Aba rose from behind his back. Rabbi Elazar was sitting 
in front of him. He told him, stand up my son, another will sit 
in  this  place,  (Rabbi  Shimon  is  asking  his  son  to  give  his  seat  to 
another. Who is this “another” is not clear but it is certain that it is a 
special soul that came down just to listen to Rabbi Shimon at the time of 
great revelations. If Rabbi Shimon moved his son from his front then it 
must be a higher soul from above).

Rabbi  Shimon  wrapped  himself  (connected  to  his  surrounding 
light) and sat. He opened and said (Psalms 115) “The dead shall 
not praise “יה” (The first two letters of the Tetragramaton, the higher 
dimension  of  the  Tree  of  Life) and  not  all  that  goes  down  to 
“Dooma” (a lower level where the evil souls go after death. The letters 
are and וה  ,דמ   the last two of the Tetragramaton and ,דמ   blood. The 
dwellers of Dooma are evil people that have committed murders.). “The 
dead can not praise God” (he repeats) , that is for sure, as they 
are called dead and the Holy One Bless be He, is called living 
and his presence is with those who are called living and not 
with those who are called dead. At the end of this verse it said 
“and not those that goes down to Dooma. And all those that 
descend  to  Dooma  will  stay  in  Gehinnom.  (The  place  of  the 
cleansing of the soul). It’s different for those that are called living 
because the Holy One Bless be He desires their honor. 

Rabbi Shimon said, How different is this time from the Idra 
(Idra Rabba,  when all  the 10 friends were gathered together), in the 
Idra  we  were  visited  by  the  Holy  One  Bless  be  He  and  his 
chariot's  angels  and  this  time  (now  at  the  Small  assembly,  Idra 
Zuta)  The Holy One Bless be He came here with the righteous 
from  the  Garden  of  Eden,  which  didn't  happen  in  the  Idra 
(Rabba).  The  Holy  One  Bless  be  He  wants  the  honor  of  the 
righteous more than his own honor.  (The Holy one came to this 
Idra with the righteous because of the great light revealed by the merit of 
Rabbi  Shimon. As the  heavens opened to welcome Rabbi  Shimon his 
light was radiated throughout all the worlds, from Malchut to Chokmah. 
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The righteous could join this Idra study because Rabbi Shimon was in 
between both worlds and they could connect on the same level.)

Like it said in the case of Yerovam, who was offering incense 
and worship idols, and the Holy One Bless be He was patient 
with him (didn't punish him immediately) but when he pointed his 
hand toward Iddo, the prophet, his hand dried up, as it said 
(kings1 13:4) and his hand dried up. It is not written that it was 
because he worshiped idols but because he stretched his hand 
to harm Iddo, the prophet. And now, the Holy One Bless be 
He, wants honor for all  (the  righteous  from the Garden of  Eden) 
who came with him.

ר א, כח) אמ� כ� א ה� ב� נונ�א ס� מ� ב ה� א ר� נ&יה ע, ה� ר� ח� ס� ין' ו� ר� יט� ע� ן ב� יפ� ל� י ג� יק& ד�  ,צ�

א יש� ד� א ק� יק� ת� ע� א ד� יו� ז� א ד� ר� יה� ז� ד מ� ח� ד ו� ל ח� ין כ� ר� נ�ה� ין, מ� ימ� ת� ל ס� כ� א ד� ימ� ת�  .ס�

א ות� ו� ד� ח* ע ב� מ� ש� מ� י ל� הוא את& א, ו� ימ� נ�א א& א� ין ד� ל� ין מ� ל& יב. א� ת� ה י� ו� ה� ד ד� ר, ע�  ,אמ�

א כ� יר ה� א� ן י� ס ב* ח� נ� י פ� ב� א ר� יה, ה� ת& ינו דוכ� ק� ן, את� מ� וו� ת� ה� יא ד� י� ר� ב� עו ח� ז� ע� ד� ז�  ,א�

א ית� י ב& יפול& ש� בו ב� ת� י� מו ו� ק� א. ו� ב� י א� ב� ר� ר ו� ז� ע� ל� י א* ב� ר� יה, ו� מ& רו ק� א� ת� ש�  א''נ( א�

עו�ן )עמיה מ� י ש� ב� ר� עו�ן. ד� מ� י ש� ב� ר ר� וו, אמ� יא ה� י� ר� ב� ל ח� כ� נ�א ד� ח� כ� ת& ש� א א� ר� ד� א�  ב�

י ר& הו�ן, אמ� מ� נ�א ע� א� אי. ו� חו�ד� ל� נ�א ב� א א� ימ� א א& ת� ש� י, ה� לול� מ� ין ל� ית� י� הו צ� כ1ל�  ,ו�

ין א� ת� ת� ין ו� א� ל� ין. ע� א ד& י יו�מ� ק� אה חול� כ� .ז�

28)  He  (Rabbi  Shimon)  said,  here  is  Rav  Hamnunah  Saba  (a 
Mysterious  person  that  appears  throughout  the  Zohar  to  teach  the 
friends and open new insights to Torah verses) and surrounding him 
were  seventy  righteous,  dressed  with  crowns,  each  of  them 
with light that radiates from the light of "Atika Kadisha" (This 
light is the first emanation that created the world),  the concealed of 
all, and he came with happiness to listen to the words, which I 
will say.  And when he sat he said “Here is Rabbi Pinchas ben 
Yair with us”, prepare a place for him, the friends that were 
there were in shock and they stood and moved to sit  in the 
lower side  of  the  house  (distant  themselves  from the presence  of 
Rabbi Pinchas, because they knew that he came from the upper worlds.) 
Rabbi  Elazar  and  Rabbi  Aba  stayed  close  to  Rabbi  Shimon 
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(Rabbi Shimon needed an “anchor” to keep him in this world until he 
finished his teaching. Rabbi Aba was behind him and Rabbi Elazar in 
front of him since the heavens were opened for Rabbi Shimon, he could 
have ascended instantly. He was given permission to reveal the secrets in 
a concealed way although he still needed Rabbi Aba and Rabbi Elazar. 
The friends were afraid to be taken for “technicality” and not at their 
time so they moved back and down to the sides of the house.)

Rabbi Shimon said, in the previous Idra (Idra Rabba), all the 
friends  were  talking  and  I  with  them  and  now  I  will  speak 
alone. All will lighten to my words, uppers and lowers.  (Rabbi 
Shimon in his current state of the beginning of ascent was channeling the 
secrets as a gift to them. It was no longer a regular study and exploration 
of the spiritual world but a pure delivery of light to everyone, including 
us in a generation which is 2000 years later. )  Worthy is my share. 
(Rabbi Shimon expressed his appreciation to encapsulate the light that 
he was channeling.) 

-+-+-+-+

(Rabbi Shimon made the Tikkun (meaning correction, establishment or 
bridge)  for  the  light  of  creation  to  reconnect  to  this  world  with  his 
seventy  Tikunei  Zohar.  Which  is  why  he  merited  having  the  seventy 
righteous souls  from the highest  level  to  come and escort  him on his 
ascend to heaven. Each one of the souls represented one of the Tikunei 
Zohar.

With that, Rabbi Shimon is telling our generation that he did the work 
for us.  Rabbi Shimon built the bridge and now we can walk through it to 
welcome Mashiach. The Zohar has an awesome light, but, the Seventy 
Tikkunim is the bridge to the final redemption.  At his point of departure 
from this world, Rabbi Shimon revealed to us the deepest secret and tool 
for the final generation.
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The final generation began in 1948 with the announcement of the State 
of  Israel.  Seventy  years  later  will  be  2018 or  5778 HC.  Rabbi  Ashlag 
prepared the Zohar for us. He started the work on the translation and 
commentary of the Zohar in 1943, 5 years before 1948 and completed it 
10 years later in 1953. A year later, in 1954, he passed away. The State of 
Israel was born in the middle and with the support of his work.   The 
process of the gathering of the children of Israel  from all  the nations 
began in 1948.  This was the first sign (as is said in the prophecies) of the 
Final Redemption.

At the end of this Idra it  said that when Rabbi Shimon's soul left his 
body, he was laying on his right side smiling. He was happy because he 
knew he completed his job.  

May we all merit the promised day, today, Amen.

-+-+-+-+

(From this point on begin the and revelations of the Idra Zuta)

ר אמ� עו�ן ו� מ� י ש� ב� ח ר� ת� תו� )שיר השירים ז( ,פ� שוק� י ת� ל� ע� י ו� דו�ד� י ל� נ� ין. א� ל יו�מ�  כ�

א מ� ל� ע� אי  ה� ב� נ�א  ר� ט� ק� ת� א� יך, ד� ר� ב� א  ש� קוד� ב� יה  ב& נ�א  ר� ט� ק� ת� א� א  יר� ט� ק� ד  ח�  ב�

תו�, הוא שוק� י ת� ל� ע� ו� א  ת� ש� ך ה� ין כ� ג� יל&יה. וב� ד� א  יש� ד� א ק� ת� יע� ל ס� כ� ו� הוא   ,ד�

ו�ה ד� ח* ע ב� מ� ש� מ� ין, אתו ל� ימ� ת� ין ס� ל� א, מ� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� א ד� ח� ב� ל, וש� כ� א ד� ימ� ת�  ס�

ין ימ� ת� כ�ל�א, ס� ש מ� ר� פ� ת� א� יש ו� ר� יש, פ� ר� ל�א פ� ק, ו� ב� ד� ת� יה מ� א כ�ל�א ב& ה� הוא, ד�  ו�

א ל�א הוא כ�ל� כ� ק ב� ב� ד� ת� .מ�

ין יק� ת� ע� ל  כ� ד� א  יק� ת� ין, ע� ימ� ת� ס� ל  כ� ד� א  ימ� ת� ן, ס� ק� ת� ת� א� ל�א  ו� ן  ק� ת� ת�  .א�

ן ק� ת� ת� א כ�ל�א, א� ימ� י� ק� ין ל� ג� ן. ב� ק� ת� ת� ל�א א� יח�, ו� כ� ל�א ש� ין ד� ג� .ב�

ן ק� ת� ת� א� ד  יק ט, כ� פ� ין' א� הו�ר� נ&יה, נ� מ� ין  ט� ה� ל� קונו�י, ד� ת� ין. מ� הו�ר� נ� ינון  א�  ו�

נ&יה ין, מ� ט� ה� ל� ת� ומ� ין  ר� נ�ה� ת� ר, מ� יב� ע� ל  כ� ל� ין  ט� ש� פ� ת� ומ� ין  ל� אז� ינ�א. ו� בוצ�  כ�

ין ט� ש� פ� ת� א� ר )דמתפשטין( ד� יב� ל ע� כ� ין ל� הו�ר� נ&יה נ� ין. מ� ט� ש� פ� ת� מ� ין ד� הו�ר� ינון נ� א�  ,ו�

ע לו�ן ד� נ� מ� בון ל� ר� ק� ד י� חו�דו�י, כ� ל� ינ�א ב� ל�א בוצ� יח� א* כ� א. ל�א ש� יק� ת� ך הוא ע�  כ�

א יש� ד� ל�אה )הוא( ,ק� ע� ינ�א  ין, בוצ� ימ� ת� ס� ל  כ� ד� א  ימ� ת� ינון. ס� א� ר  ב� יח�  כ� ש� ל�א   ו�
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ן ט� ש� פ� ת� מ� ין ד� הו�ר� ין, נ� י� ל� ג� ת� מ� ן, ד� יר� מ� א. וט� יש� ד� א ק� מ� רון ש� ק� ינון א� א� ין. ו� ג�  וב�

ד ך כ�ל�א ח� .כ�

י א& מ� ד� י ק� ר& פ� ס� נ�א ב� ר� ב� י ח� ר& אמ� ה ד� יאו, ומ� ר� ב� ת� א� ין ד� ג� ר� ינון ד� א� א, ד� יק� ת� ע�  ו�

הו י ב� ל& ג� ת� א א� יש� ד� ד, ק� ח� ד ו� ל ח� כ� א. ב� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ין ד� קונ� ינון ת� א� שום ד�  .מ�

א יש� ד� א ק� ר� ד� א� ינ�א לו�ן ב� מ& א א� ה� ין ד� ל� י מ� נ& ה� נ�א ל� יד� א ע� ת� ש� ה. ל�או ה� ינ�א מ� מ& ח�  ו�

י כ� נ�א ה� ע� ד� א י� ל� ל�ה, ד� י מ� א� ב� ל� ים ב� ת� א אס� ת� ש� ד ה� ע� אי. ו� חו�ד� ל� נ�א ב� א א� ת� ש� ה�  ו�

א יש� ד� א ק� כ� ל� י מ� מ& נ�א ק� יד� ה� ין, אס� ל� ע מ� מ� ש� מ� אתו ל� שו�ט ד� י ק� א& כ� י ז� נ& ל ה� כ�  ו�

ין ל& .א�

א ור� ו� א ח� יש� ר& א ד� ת� ל� ג� א, גול� יומ� ס� א ו� ירות� יה ש� פו�י. ל�או ב& ט� ק� א ד� ר� ט�  ,קול�

יר ה� נ� ת� א� ט ו� ש� פ� ת� יא ד, א� י� יק� ד� תון צ� ר� נ&יה י� א' ומ� מ� ל� ע� ין ל� סופ� כ� ין ד� מ� ל� אה ע�  מ�

י את& א. ד� פ� ט� ק� א ד� ר� ט� אי קול� ה� א, מ& ור� ו� א ח� ת� ל� ג� יא גול� ה� א, ד� ל יו�מ� ל�א כ� יף ט�  ,נ�ט�

ין פ� יר אנ� ע& הוא ז� ה� ם, ל� י� מ� י ש� ר& ק� ת� א� ר ד� ת� א� יא, ל� י� ח� א� יא ל� י� ית� ין מ& ינ� מ� יה ז�  וב&

י את& ד� נ�א  מ� ז� יב. ל� ת� כ� כז( ,ד� ם )בראשית  י� מ� ש� ה� ל  ט� מ� ים  לה� א= ה� ך  ל� ן  ת* י�  .ו�

יה יש& ר& יא  י� ל� מ� ת� א� ין, ו� פ� א� יר  ע& ז� הוא  ה� ין, ומ& פוח� ת� ל  ק� ח� ל� יף  ל. נ�ט� ק� ח� ל  כ�  ו�

ין פוח� ל�א, ת� הוא ט� ה� ין מ& יר� ה� .נ�

יז נ� ג� ו� יר  מ� ט� א  יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� אי  אה. ה� ימ� ת� ס� ל�אה  ע� א  ת� מ� כ� ח� הוא, ו� ה�  ב�

ח כ� ת� ש� א מ� ת� ל� ג� א, גול� יק� ת� אי ע� ה� אי ב� ד� חו�דו�י, ו� ל� א ב� יש� ל�א ר& יא א* י� ל� ג� ת�  ,ל�א א�

א יש� ל ר& כ� א ל� יש� יהו ר& א� ין ד� ג� ל�אה. ב� א ע� ת� מ� כ� א, ח� יש� י ר& יה� א� ים, ד� ת� יה ס�  ,ב&

ל�אה א ע� י מו�ח� ר& ק� א� א. ו� ימ� ת� א ס� יט. מו�ח� ק� ש� יך ו� כ� ש� א ד� ע ל&יה. מו�ח� ד� י& ל&ית ד�  ,ו�

יהו ר א� .ב�

ב''ח ע''דף רפ

ן פ� ל� ג� ת� ין א� יש� ת ר& ל� א, ד�א, ת� ן ד� גו� מ� א, ו�ד�א. ל� ן ד� יל�א מ� ע& א. ל� ד� א ח� יש�  ,ר&

אה ימ� ת� ס� א  ת� מ� כ� י�יא, ח� ס� כ� ת� א� א, ד� ח� ת� פ� ת� מ� ל�או  אה. ו� ימ� ת� ס� א  ד� א  ת� מ� כ� ח�  ,ו�

ל כ� ל� א  יש� יה )רישי( ר& יש& מו�ת, ר& כ� ח� אר  ש� קמ( .ד� ע''בראשית  ל�אה )א''ז  ע� א  יש�  ,ר&

א יש� ד� א ק� יק� ת� ין, ע� ימ� ת� ל ס� כ� א ד� ימ� ת� א. ס� יש� ל ר& כ� א ד� יש� א )ב''ח ע''דף רפ(,ר& יש�  ר&

א יש� ר& ל�או  ע. ד� ד� י� לא  ע, ו� ד� י� ת� א� ל�א  א, ו� ד� א  יש� ר& ב� י  ו& ה� ד� ה   ד�ל�א, מ�

ק ב� ד� ת� א )לא( א� ת� מ� כ� ח� נו, ב� ת� ל� סוכ� ל�א ב� י. ו� ר& ק� אי א� ל ה� ע� ל )במדבר כד(,ו� ך א* ח ל� ר�  ב�

ך קו�מ* צו�א ו�שו�ב )יחזקאל א( .מ� יו�ת ר� ח� ה� .ו�

ן י אי� ר& ק� א א� יש� ד� א ק� יק� ת� ך ע� ין כ� ג� ן. וב� יא אי� י� ל� יה ת� ב& י. ד� ר& ע� ינון ש� ל א� כ�  ,ו�

ין ימ� נ� ינון  א� ל  כ� ין, ו� ק� פ� נ� אה  ימ� ת� ס� א  מו�ח� ין )תליין( .מ� יע� ע� ש� הו  ל� כ1  א''ס( ,ו�

קול�א )יתבין ש� ל�א. ב� ד� י ק� ז& ח� ת� ל�א א� .ו�
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י, כ�ל�א הוא ו& ד ה� ח� א ב� יש� ד� א ק� יק� ת� אי ע� ה� ין ד� ג� ידו. ב� ח& א ב� י�א, כ�ל� נ� ל�א ש�  ו�

ין מ� ל� ע� י ל� מ& ח� ר� ח. מ& כ� ת� ש� ין א� מ� ח� ר� ן ד� יל� כ� ר מ� ש� ת ע� ל� ת� א. ב� ת� מ� כ� אי ח� ה� ין ד� ג�  ב�

יה ב& אה ד� ימ� ת� ע, ס� ב� ע אר� ב� אר� ין ל� נ� מ� ל�ת ז� ש ת� ר� פ� ת� א. מ� יק� ת� הוא ע� יל לו�ן, ו� ל�  ,כ�

יט ל� ש� ל כ�ל�א )לון( ו� .ע�

א מו�ח� י מ� ק& פ� נ� י ד� ר& ע� ש� א ד� גות� ל� פ� יר ב� נ�ה� א ד� ח� ד אר� ין, ח� יר� ה� נ� א ד� ח�  הוא אר�

י את& א ד� מ� ל� ע� יא ל� י� יק� ד� יה צ� יב, ב& ת� כ� גו� )משלי ד( ד� ה ו� או�ר נו�ג� ים כ� יק� ד� ח צ� א�ר�  '.ו�

יב ת� א כ� ל ד� ע� י� )ישעיה נח( ,ו� ל י� ג ע� נ� ע� ת� אר'. אז ת� ל ש� ין כ� ר� נ�ה� ת� א מ� ח� אי אר� ה�  ומ&

ין ח� ין, אר� פ� יר אנ� ע& ז� ין ב� י� ל� ת� .ד�

ין ב� ס� ד� א  ב� ס� א  יק� ת� ע� אי  ל�אה, ה� ע� א  ר� ת� יל�א, כ� ע& ל. ל� כ� יה  ב& ין  ר� ט� ע� ת� מ�  ד�

ין ר� ט� ין, ע� ר� ת� כ� ין, ו� ר� ה� נ� ת� ין. מ� ט� ה� ל� ת� נ&יה מ� ין מ� ינ� אר בו�צ� ל ש� כ� הוא. )ומתנהרן( ו�  ,ו�

ל�אה ע� ינ�א  בוצ� ע, הוא  ד� י� ת� א� ל�א  ד� א  יר� מ� מתלהטין( .ט� מניה  בוצינין  שאר   וכל 

)ב''ב ע''רצ( )ומתנהרין

ין יש� ר& ל�ת  ת� ב� ח  כ� ת� ש� א� א  יק� ת� ע� אי  א, ה� יש� ר& ד  ח� ב� ן  יל� ל� הוא. וכ� ה�  א''נ( ו�

ל�אה )והוא א ע� יש� יל�א, ר& ע& יל�א ל� ע& ל�ת. ל� ת� ים ב� ש� ר� ת� א א� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ין ד� ג�  ,וב�

נ&יה מ� ין  ר� נ�ה� ד� ין  ינ� בוצ� אר  ש� ל  כ� י  כ� ה� ל�ת, אוף  ת� ב� ן  יל� ל� א, עו�ד. כ� יק� ת�  ע�

ין ר& ת� ב� ים  ש� ר� ת� ין. א� ר& ת� ב� א  יק� ת� ע� ד� א  ל� ל� ין. כ� א� ל� ע� ל  כ� ד� ל�אה  ע� א  ר� ת� כ�  ,הוא 

י יש& ל ר& כ� א ד� יש� א. ר& ן ד� א מ� יל� ע& י ל� ו& ה� הוא ד� ה� ע, ו� ד� י� ת� ל�א א� אר. ד� ל ש� ך כ�  כ�

ין ינ� ין, בוצ� ר& ת� ין ב� ימ� ת� ד. ס� ח� ים ב� ת� אס� ים ו� ש� ר� ת� א א� יש� ד� א ק� יק� ת� הוא, עו�ד ע�  ו�

ד ד, ח� ל�א הוא ח� כ� ין. ו� ינ� אר בוצ� ל ש� ך כ� ין, כ� ש� ד� ק� ת� ין, מ� ר� ש� ק� ת� ין, מ� ר� ד� ה� ת�  ומ�

ד ח� ד, ב� ינון ח� א� .ו�

א יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� ב� י  ל& ג� ת� א� ד� א  ח� צ� י, מ� ר& ק� א� צו�ן  א, ר� ד� ל�אה  ע� א  יש� ר& א  ה�  ד�

יל�א ע& ל� ים  ת� א, ס� ימ� ס� ב� נ�א  טור� ד  ח� יט  ש� פ� ע  ד� י� ת� א� ל�א  יל, י�אה, ד� ל� כ� ת� א�  ד�

א ח� צ� מ� יהו. ב� א� ד� ין  ג� דההוא''נ( וב� ין )א  ו� ע� ר� ל  כ� ד� א  ו� ע� א, ר� ח� צ� מ� ב� ן  ק� ת� ת�  ,א�

א יט� בוס� יא ב� י� ל� ג� ת� א� צו�ן, )א אתגליף בפסיטא''ס( ו� י ר� ר& ק� א א� ח� צ� אי מ� .ה�

י�יא ל� ג� ת� א א� צו�ן ד� ד ר� כ� ין, ו� מ� ל� הו ע� כ1ל� ח ב� כ� ת� ש� ין א� ו� ע� ר� א ד� ו� ע� ין, ר� לו�ת� ל צ� כ�  ו�

ין ל� ב� ק� ת� א מ� ת� ת� ל� ין, ד� פ� יר אנ� ע& ז� פו�י ד� ין אנ� ר� נ�ה� ת� ח, ומ� כ� ת� ש� י א� מ& ח� ר� כ�ל�א ב�  ,ו�

ין י� פ� כ� ת� א� ן ו� ר� מ� ט� ת� ין א� ינ� ל ד� כ� .ו�

ה ח� נ� מ� ד� א  לו�ת� צ� ד� א  ת� ע� ש� ב� א  ת� ב� ש� ין, ב� ר� ע� ת� מ� ין  ינ� ד� ל  כ� ד� ן  יד� ע� הוא   ,ד�

א ח� צ� אי מ� יא ה� י� ל� ג� ת� ין, א� ינ� ל ד� ין כ� י� פ� כ� ת� א� ין, ו� מ� ל� הו ע� כ1ל� ין ב� מ� ח� חו ר� כ� ת� ש� א�  .ו�

ינ�א ד� ל�א  ת ב� ב� ח ש� כ� ת� ש� ך א� ין כ� ג� א, וב� ת� ת� ל�א ל� ו� א  יל� ע& א. ל�א ל� ש� ילו א* פ� א�  ו�
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ע ק� ת� ש� א� נ�ם  יה� ג& אשתכך''ס( ד� יה )א  ר& את� א, ב� י� יב� י� ח� ין  יח� י� נ� ף. ו� תו�ס� א� א  ד� ל  ע�  ו�

א ת� ב� ש� דו ב� ח& א ד� ת� מ� ש� .נ�

א ת� ב� ש� י ד� ת& עוד� ת ס� ל� ת� י ב� ד& ח� מ* ר נ�ש ל� י ב� ע& א, וב� נות� ימ� ה& ל מ� א כ� ה�  ו�כ�ל, ד�

א נות� ימ� ה& מ� ד� א  ל� ל� ח, כ� כ� ת� ש� א� יה  א, ב& תו�ר� פ� א  ר� ד� ס� ל� נ�ש  ר  ב� י  ע& ל, וב� יכ� מ&  ול�

א נות� ימ� ה& מ� י ד� ת& עוד� ת ס� ל� הו, ת� י ב� חד& מ& .ול�

עו�ן מ� י ש� ב� ר� ר  א, אמ� כ� ה� ד� ין  ל& ל א� כ� ל� י  ל� ע� נ�א  ד� ה� אי ל�א, אס� יו�מ� ן  מ� א  ה�  ד�

ג ין  ל& א� נ�א  יל� ט� י' ב� ת& עוד� א, ס� ת� ב� ש� ב� א  ית� נ� ע� ת� ל� נ�א  יכ� ר� ט� צ� א� ל�א  ינ&יהו�ן  ג�  .וב�

נ�א יכ� ר� ט� צ� י ל�א א� ינ& ר� י אח� יו�מ& ילו ב� פ� א� א, ו� ת� ב� ש� ן ב� כ& ל ש* הו. כ� י ב� כ& ז� אן ד� מ�  ,ד�

א ת� ל&ימ� ש� א  נות� ימ� ה& מ� ל� י  כ& ד. ז� א, ח� ית� רו�נ� ט� מ� ד� א  ת� עוד� ד. ס� ח� א, ו� ת� עוד�  ס�

א יש� ד� א ק� כ� ל� מ� ד. ד� ח� א, ו� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ד� א  ת� עוד� ין, ס� ימ� ת� ל ס� כ� ד� א  ימ� ת�  .ס�

ין ל& א� הו ל� י ב� כ& ז� א י� מ� ל� הוא ע� ה� י�יא. וב� ל� ג� ת� ד א� צו�ן כ� אי ר� ין, ה� י� פ� כ� ת� ין א� ינ� ל ד�  כ�

ל&יהו�ן ש� שול� .מ�

ד קונ�א ח� ת� ן ב� ק� ת� ת� א א� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� קונ�א ד� ין, ת� קונ� ל ת� כ� ל�א ד� ל� יא. כ� ה�  ו�

ל�אה ה ע� מ� כ� אה, ח� ימ� ת� אר. ס� ל ש� כ� ל�א ד� ל� א, כ� ימ� ת� ל�אה ס� ן ע� ד* י ע& ר& ק� אי א� ה�  .ו�

א יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� ד� א  מו�ח� הוא  ר. ו� יב� ע� ל  כ� ל� ט  ש� פ� ת� א� א  מו�ח� אי  ה� נ&יה, ו�  מ�

א ר� ן אח� ד* ט ע& ש� פ� ת� ל�ף. א� ג� ת� ן א� ד* אי ע& ה� .ומ&

א''ט ע''דף רפ

הוא ה� רפ( ו� ע )א''ט ע''דף  ד� י� ת� ל�א א� א ד� יק� ת� ע� א ד� יש� ר& ב� א ד� ימ� ת� א ס� יש�  כ�ד, ר&

נ�א טור� ד  ח� יט  ש� גוונא''ס( פ� א, )א  ר� נ�ה� ת� א� ל� ן  ק� ת� ת� מ� ה  ו� ה� אי, ד� ה� ב� ש  ט�  ב�

א מצחא''נ( מו�ח� ל�ף, )א  ג� ת� א� ין, ו� יר� ה� נ� ה  מ� כ� ב� יר  ה� נ� ת� א� ים, ו� ש� אר� ו� יק  פ� א�  ו�

א א ד� יט� בו�ס� א, כ� ח� צ� אי מ� ה� א. ב� הו�ר� ד נ� יה ח� ים ב& ש� ר� ת� א� צו�ן, ו� י ר� ר& ק� א� אי. ד� ה�  ו�

נ�א יק� ד� א ב� ת� ת� ט ל� ש� פ� ת� צו�ן א� נ�א, ר� יק� ד� א ב� ב� י�ש� ת� מ� ר ד� ת� הוא א� ד ה� י, ע� ר& ק� א�  ו�

ל�אה ע� ד  ס* ד. ח* ס* ח* ר  נו�צ& יהו  א� א  ד� י�יא. ו� ל� ג� ת� א� ד  כ� צו�ן  ר� אי  ה� ין, וב� ל� כ� ת� ס�  מ�

ין י� פ� כ� ת� ינ�א ומ� ד� י ד� אר& .מ�

א יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ד� א  יש� ר& ד� ינו�י  ן, ע& יל� ק� ד ש� ח� ב� ין  ר& א. ת� יר� ד� ין ת� ח� ג� ש� א�  ,ד�

ים נ�א� א  ל� יב. ו� ת� כ� קכא( ,ד� ל )תהלים  א& ר� ש� י� ר  ן שו�מ& יש� י� לא  ו� נום  י� ל, לא  א& ר� ש�  י�

א יש� ד� ינ�א, ק� ל ע& ין ע� ינ� ב� ית ל&יה ג� ך ל�א א� ין כ� ג� א, ב� סות� ל�א כ� .ו�

יל�א ע& ין ד� ור� ו� ת ח� ל� ת� ר ב� נ�ה� יף ו� ל� ג� ת� א א� הוא מו�ח� א, )א דעינא''נ( ה� ד� א ח� ור� ו� ח�  ב�

ין פ� אנ� יר  ע& ז� ד� ין  נ� י� ע� ין  י� ח� ת� ס� יב, מ� ת� כ� ה( ,ד� השירים  ל�ב )שיר  ח� ב* צו�ת   .רו�ח�

הוא בההוא''נ( ד� אה )א  מ� ד� ק� א  ור� ו� אר. ח� ש� ל� ין  ר� נ�ה� ו� ין  י� ח� ת� ס� א� ין  ור� ו� ח� אר   וש�

ין ינ� .בו�צ�
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א ת� כ� ר� ב� א ד� יע� ב� י נ� ר& ק� א א� חו, מו�ח� כ� ת� ש� נ&יה א� אן מ� כ� ר� ל ב� כ� א ד� יע� ב� ין. נ� ג�  וב�

ג ב� יט  ה� ל� א  מו�ח� אי  ה� ינ�א' ד� ע& ד� ין  ור� ו� א, ח� ת� כ� ר� ב� יה  ב& ל�א  ת� ינ�א  ע&  ,ב�

יב ת� כ� ך )משלי כב( ,ד� בו�ר� ן הוא י� י� ינ�א, טו�ב ע� ע& ורו ד� ו� ין ח� י� ל� א ת� מו�ח� א ב� ה� אי. ד�  ה�

ין פ� יר אנ� ע& ז� ח ב� ג� ש� ד א� ינ�א כ� בחדו''ס( )עלמין( ,ע& כלהו  אנפין  הו)א אתנהרן  ן כ1ל� ר� ה�  אנ�

דו ח& א. ב� ינ�א ד� ינ�א, ע& מ� א י� אל�א, הוא כ�ל� מ� יה ש� א. ל&ית ב& ת� ת� ין ד� ינ� י� ינ�א, ע� מ�  י�

א אל� מ� י, וש� ר& ין, ת� ונ� ו� י ג� ר& ת� .ב�

נ�א יפ� או�ל� א  ר� פ� ס� ד� א  יעות� נ� צ� י, ב� א  ה� ל�אה' ד� אה' י, ע� ת� ל�אה' ה. ת�  'ה, ע�

אה ת� ל�אה' ו. ת� אה' ו, ע� ת� ין. ת� א� ל� ין ע� ל& ל א� ין, כ� י� ל� א ת� יק� ת� ע� ין. ב� א� ת� יר, ת� ע& ז�  ב�

ינון ין א� פ� ין. אנ� י� ל� ש, ל�או ת� מ� ינון מ� א א� ל� ין. א* י� ל� א ת� יש� ד� א ק� יק� ת� ע�  ד�ה�א. וב�

כ�ל�א יא מ� י� ס� כ� ת� א א� יק� ת� ע� ד� א  מ� ח, ש� כ� ת� ש� ל�א א� ין. ו� י� ל� ת� ד� ון  ו� ין את� ל& ל א� ב�  א�

א יק� ת� ע� א. ב� ת� ת� ל� ינון ד� ימון א� י� ק� ת� י� ין ד� ג� ימון. ב� י� ק� ת� א י� י ל� כ� י ל�או ה� א� .ד�

ך ין כ� ג� י�יא, וב� ל� ג� ים ו� ת� א ס� יש� ד� א ק� מ� א. ש� יק� ת� ע� ל&יה ד� ב� ק: ים ל� ת� ס� הוא ד�  ה�

א יש� ד� כ�ל�א, ק� ד� א  ימ� ת� הוא. ס� ה� דתלייא( ו� בגיניה  דההוא''ס( )אתגלייא  בגיניה  דאתגלי   א 

ין )דתלייא( )דאתגלייא פ� יר א� ע& ז� ך. ב� ין כ� ג� י�יא, וב� ל� ג� ים ו� ת� ין ס� י� ע� אן ב� כ� ר� ל ב� ין. כ� ל&  א�

ין י� ל� ת� ן ד� ימ� ת� ון ס� ו�  א''ס(דלתתא ' לקיימא י' י) תליא(אמאי תליין , תליין. בעתיקא קדישא( את�

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

א מ� א, חו�ט� מ� חו�ט� אי  ה� יה, ב� ב& ד� א  ק� ש� ד� ר� פ� ד� א  ב� נוק� י, ב� י& ח� ד� א  רוח� יב   נ�ש�

ין פ� א� יר  ע& ז� א. ל� מ� אי חו�ט� ה� א, וב� ק� ש� ד� ר� פ� ד� א  ב� נוק� יא ה, ב� י� ל� , ת� א ה' ימ� י� ק�  'ל�

א ת� ת� ל� ד� א  ר� אה. אח� ימ� ת� ס� א  מו�ח� מ� יק  פ� נ� א  רוח� א  ד� י, ו� י& ח� ד� א  רוח� י  ר& ק� א�  .ו�

א אי רוח� ה� א, וב� ת� מ� כ� ע ח� ד� נ� מ� ין ל� ינ� מ� א, ז� יח� ש� א מ� כ� ל� מ� נ�א ד� מ� ז� יב. ב� ת� כ�  ישעיה( ,ד�

י� )יא יו רוח� י� ל� ה ע� נ�ח� גו�' ו� ינ�ה ו� ה וב� מ� כ� א'. רוח� ח� מ� אי חו�ט� ין, ה� ר� ט� ל ס� כ� ין מ� י�  ,ח�

א ל&ימ� ש� דו  רוח�. ח& ת  א. נ�ח� ות� ו� ין. אס� פ� אנ� יר  ע& ז� ד� א  מ� חו�ט�  כמה( ב�

יב )דאוקימנא ת� כב( ,כ� ב  גו� )שמואל  ו�  � פו א� ב� ן  ש� ע� ל�ה  . ע� יב' ת� כ� א  כ� ה�  ישעיה( ו�

ם ל�ך )מח חט� י א* ת� ל� ה� .ות�

א ת� ד� ג� א� ד� א  ר� פ� ס� א, וב� ב� ס� א  יב� י& ב  ר� י  ב& ים, ד� א' ה, או�ק� פומ� ל�א, ב� א  כ� ה�  ו�

י כ� א ה� ימ� י� ק� ת� א, מ� פ� ר� ט� צ� ל�א א� א, )א אצטריכנא''ס( ו� ק� ל� ד ס� ח� ב� ב ד� ל ג� ל�א, אף ע�  א*

ה י�א' ב� ל� ינ�א ת� י�א, ד� ל� א ת� מ� חו�ט� ינ�א ב� ד� פו�, ו� א� ן ב� ש� ל�ה ע� יב ע� ת� כ� א. ד� ימ� י ת& א�  ,ו�

ל יו ת�אכ& פ� ש מ� א& יב ו� ת� א כ� י�א. ה� ל� א ת� מ� חו�ט� א ב� ז� רוג� א ד� ר� ק� .ע�

א יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� ד� ין  קונ� ת� ל  ן, כ� נ� ק� ת� ת� מ� ים  ת� ס� ו� יט  ק� ש� א  מו�ח�  ו�כ�ל. ב�

ין פ� אנ� יר  ע& ז� ד� ין  קונ� ן, ת� נ� ק� ת� ת� מ� אה  ת� ת� ה  מ� כ� ח� יב. ב� ת� כ� קד( ,ד�  כ1ל�ם )תהלים 
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ית ש� ה ע� מ� כ� ח� אי' ו�ה, ב� ד� א ו� ל� כ� א ד� ל� ל� ין ה. כ� ה ב& א' ה'. ל�ה' מ� כ� ה� ר, ד� ע� ת� ינ�א א�  ד�

נ�ה י. מ� מ& ח� י גו� ר� מ& ח� א ר� כ� ה� .וד�

ב''ט ע''דף רפ

א יש� ד� א ק� יק� ת� ע� נ�א ד� יק� ד� ל�א, ב� כ� ירו ד� ק� ל י� י�א כ� ל� י. ת� ר& ק� כ�ל�א א� ל�א ד� ז�  .מ�

נ�א יק� אי ד� ה� א, מ& ירות� ק� א י� ל� ז� ין )ממזלא יקירא( )א מהאי מזלא יקירא''נ( מ� יר� ק� ל י� כ�  ,ד�

י א& ת� ת� י ו� א& ל� י ע� ל& ז� ל�א. מ� ז� הוא מ� ה� ין ל� יח� ג� ש� הו מ� י. כ1ל� י& יא ח� י� ל� ל�א ת� ז� אי מ� ה�  ב�

ל�א כ� כ�ל�א, ד� י ד� זו�נ& א. מ� ע� אר� א ו� י� מ� ין ש� י� ל� ל�א ת� ז� אי מ� ה� ו�א. ב� ע� ר� ין ד� מ� ש� אי. ג� ה�  ב�

ל�א ז� כ�ל�א, מ� א ד� חות� ג� ש� ין. א� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ין ע� יל� י� ל ח� ין כ� י� ל� ל�א ת� ז� אי מ� ה�  דף( .ב�

)ב''ט ע''רפ

ין יע� ב� ר נ� ש� ת ע� ל� א, ת� ב� א ט� בות� ר� א ד� ח� ש� מ� א, ד� יר� ק� א י� ל� ז� מ� נ�א ד� יק� ד� ין ב� י� ל�  ת�

א ין. ד� פ� אנ� יר  ע& ז� ל� ין  ק� פ� נ� הו  כ1ל� הו. ו� כ1ל� א  ימ� ת& יהו, ל�א  י� נ� מ� ה  ע� ש� ת� ל�א   ,א*

ין פ� יר אנ� ע& ז� ן ב� ח� כ� ת� ש� ין, מ� ינ� יא ד� י� פ� אכ� ל�א )וכד( .ל� ז� אי מ� ד, ה� א ע� קול� ש� יא ב� י� ל�  ת�

א בור� ין. ט� י� ל� ת� יה  ב& א  דוש� ק� ד� ין  דוש� ק� י  דוש& ק� ל  ל�א. כ� ז� מ� אי  ה� יט, ב� ש�  פ�

ל�אה ע� א  ר� קוט� ד� א  יטות� ש� ין. פ� יש� ר& ל  כ� ד� א  יש� ר& הוא  ע, ה� ד� י� ת� א� ל�א  ל�א, ד�  ו�

ע מו�ד� ת� ש� ין, א� א� ת� ת� ין ו� א� ל� ין ע� ע� ד� א י� ל� י�יא. ו� ל� ל�א ת� ז� אי מ� ה� ך כ�ל�א ב� ין כ� ג� .ב�

א נ�א ד� יק� ד� ינ�א' ג, ב� מ& א� ין ד� יש� ן, ר& ט� ש� פ� ת� ל�א. מ� ז� אי מ� ה� ן ב� ר� ב� ח� ת� הו מ� ל� כ1  ,ו�

יה ין ב& ח� כ� ת� ש� ך. ומ� ין כ� ג� א, וב� ירות� ק� י� ירו ד� ק� י� ל  יא, כ� י� ל� ל�א ת� ז� אי מ� ה� ל. ב�  כ�

א יק� ת� אי ע� ה� ין ב� י� ל� ת� ד� ון  ו� ין את� ל& נ�א, א� יק� ד� אי  ה� ין ב� י� ל� הו ת� ן, כול� ר� ב� ח� ת�  ומ�

ל�א ז� אי מ� ה� יה, ב� ין ב& י� ל� ת� ין, ו� נ� ר� ון אח� ו� א את� ימ� י� ק� ין. ל� ל& יק א� ל� י ל�א ס� ל& מ� ל� א�  ד�

א יק� ת� ע� ון ב� ו� ין, את� נ� ר� ין אח� ל& ין א� ימ� י� יך. ל�א ק� ר� ט� צ� ד א� ה כ� ר מ�ש* ך אמ� ין כ� ג�  ,וב�

י� נ�א', י�י�' י� ימ� י ז� ר& יהו, )זימני( ת� וי� ו� ג� א ב� מ� ע� יק ט� ס� יא כ�ל�א. ופ� י� ל� ל�א ת� ז� מ� א ב� ה�  .ד�

ל�א ז� אי מ� ה� י, מ& א& ת� ת� י ו� א& ל� י ע� פ& ס� כ� ת� יה, מ� מ& ין ק� י� פ� כ� ת� אן. ומ� יה מ� ק& אה חול� כ�  ז�

אי ה� י ל� כ& ז� .ד�

א יש� ד� א ק� יק� ת� ע� אי  ין, ה� ימ� ת� ל ס� כ� ד� א  ימ� ת� ר, ס� כ� ח, ל�א אד� כ� ת� ש� ל�א א�  .ו�

ין א� ל� ל ע� כ� ל�אה ל� א ע� יש� יהו ר& א� ין ד� ג� ר, וב� כ� ד� א, ל�א א� ד� א ח� יש� ר ר& א, ב� ל�א גופ�  ,ב�

א כ�ל�א ימ� י� ק� .ל�

אי ה�  אלא רישא, לא אדכר, עלאין לכל עלאין) עלאה(רישא ) א בגין דאיהו''ס(א דכל סתימין ''נ( ו�

גופא, חדא כלא, בלא  כ�ל�א )והוא. לקיימא  יז מ� נ� ג� ו� ים  ת� ס� ו� יר  מ� ן, ט� נ� ק� ת� ת� קונו�י א�  ,ת�

כ�ל�א אה ד� ימ� ת� א ס� הוא מו�ח� ה� ל�אה, ב� ד ע� ס* יק ח* פ� נ� א ו� ן כ�ל� ק� ת� ת� א� ט ו� ש� פ� ת� א�  ,ד�

א ד� אה  ימ� ת� ס� א  מו�ח� ב� א  כ�ל� יל  ל� כ� ת� א� ו� ן  ק� ת� א� ו� ט  ש� פ� ת� א� ל�אה  ע� ד  ס* ח*  כ�ד. ו�

א ירו ד� ה� נ� א ב� א ד� ור� ו� ן ח� ק� ת� ת� ש, א� ט� ב� אן ד� ש מ� ט� יר, ב� ה� נ� ת� א� א ו� אי מו�ח� ה�  ,ב�
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א ר� אח� א  מו�ח� א  יר� ק� י� א  ל� ז� מ� מ� יא  י� ל� ת� ין, ו� ר& ות� ין  ת� ל� ת� ל� יר  נ�ה� ו� ט  ש� פ� ת� א�  ד�

ין יל� ב� א. ש� יר� ק� א י� ל� ז� מ� יר מ� יר נ�ה� ה� נ� ת� ד א� ירו ג. כ� ה� נ� ת� ין' א� א� ל� ין ע� יש� ין, ר& ר&  ת�

ין יש� יל לו�ן, ר& ל� כ� ד ד� ח� ין. ו� י� ל� ל�א ת� ז� מ� יה, וב� ן ב& יל� ל� כ� ת� א� .ו�

נ�א יק� ד� ירו ד� ק� יא י� י� ל� ג� ת� א� י ל� אר& אן ש� כ� אה, מ� ימ� ת� ל�א ס� ז� יהו מ� א� ינון. ד� א�  ו�

ן נ� ק� ת� ת� יה, )ביה( מ� ין ב& ר� ט� ע� ת� ין מ� יש� ל�ת ר& א ת� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ה ד� מ� י כ�ל�א, כ� כ�  ה�

ין יש� ת ר& ל� ת� ן. ב� ר� ה� נ� ת� ד א� כ� ין, ו� יש� ת ר& ל� ת� א ב� ד� א ב� הו ד� ין כ1ל� י� ל� ין, ת� ר& ת� ין מ� ר&  ת�

ין ר� ט� יל לו�ן, ס� ל� כ� ד ד� ח� .ו�

א ימ� י ת& א� א, ו� יש� ד� א ק� יק� ת� אן ע� .מ�

י ז& א ח� יל�א, ת� ע& א ל� יל� ע& ע, ל� ד� י� ת� ל�א א� ית ד� ע, א� מו�ד� ת� ש� ל�א א� ים, ו� ש� ר� ת� ל�א א�  ,ו�

כ�ל�א יל  ל� כ� הוא  ן, ו� יל� ל� כ� יה  ב& ין  יש� ר& ין  ר& תליין''ס( ות� כ�ל�א. )א  ין  ד&  ה�כ�י )חדא(וכ�

ן ק� ת� ת� ינ�א. א� י� נ� מ� ב� ל�או  הוא  ה� א, ו� עות� ר� ב� א  ל� א* ן  ב� חוש� ב� ל�א  ו� א  ל� ל� כ� ב� ל�א   ו�

א ב� ל� ר, ד� מ� ת� א א� ל ד� י )תהלים לט( ,ע� שו�נ� ל� ט�א ב� ח� י מ& כ� ר� ה ד� ר� מ� ש� י א* ת� ר� .אמ�

ח כ� ת� ש� א� א  ירות� ש& ד� ר  ת� א, א� יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� ל�א, מ& ז� מ� מ� יר  ה� נ� ת� א�  הוא, ד�

א ת� מ� כ� ח� ד� ירו  ה� ר, נ� יב� ע� ין  ר& ות� ין  ת� ל� ת� ל� ט  ש� פ� ת� א� א. ד� מו�ח� הוא  ה� מ& א  ק� פ� נ�  ו�

אה ימ� ת� יה, ס� ב& ד� ירו  ה� נ� א. מ� ית� מ� ד� ק� ב� יר  נ�ה� א  יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� ד� ה   א''ס( ומ�

יא, )בחכמתא א ה� י�יא. ד� ל� ג� ת� א� ה ד� מ� א מ� ירות� ש& ין, )הוי( ו� יש� ת ר& ל� ת� יד ל� ב� ע� ת� א�  ,ו�

יל לו�ן ל� א כ� ד� א ח� יש� ר& ין. ו� פ� יר אנ� ע& ז� ן ל� ט� ש� פ� ת� ת מ� ל� ין ת� ל& א� ין, ו� ר� ין נ�ה� ל& א�  ומ&

א .כ�ל�

א ת� מ� כ� אי ח� יף ה� ל� ג� ת� א, א� ר� ד נ�ה� יק ח� פ� א� א, ו� ת� נ� אה ג� ק� ש� א� יק ל� פ� נ� יד ו� ג� נ�  ד�

יל י� ע� ין )א ועיילן''נ( ו� פ� יר אנ� ע& ז� א ד� יש� ר& יך, ב� ש� מ� ת� ן א� מ� ת� א ומ� ד מו�ח� יד ח� ב� ע� ת� א�  ו�

א ל גופ� כ� יד ב� ג� נ� אן, ו� יע� ט� ינון נ� ל א� י כ� ק& ש� א� יב. ו� ת� כ� א הוא ד� ד� ר )בראשית ב( ,ה� נ�ה�  ו�

גו ן ו� ג� ת ה� קו�ת א* ש� ה� ן ל� ד* ע& א מ& '.יו�צ&

א ת� מ� כ� ח� אי  ה� יף  ל� ג� ת� א� ין, תו  פ� אנ� יר  ע& ז� ד� א  יש� ר& ב� יל  י� ע� ו� ך  ש� מ� ת� א�  ,ו�

א ר� אח� א  מו�ח� יד  ב� ע� ת� א� אחרא( ו� ין. )ההוא  ל& א� נ&יה  מ� א  כ� ש� מ� ת� א� ד� ירו  ה� נ� הוא   ה�

יפו ל� ג� ת� ן א� יכ� ש� ין מ� ר& א, ת� יר� ב& א ד� יק� מ� ע� א ד� יש� ד ר& ח� ן ב� ר� ב� ח� ת� יב, מ� ת� כ�  משלי( ,ד�

עו )ג ק� ב� נ� הו�מו�ת  ת�  � תו ע� ד� ין. ב� פ� אנ� יר  ע& ז� ד� א  יש� ר& ב� יל  י� ע� א, ו� מו�ח� יד  ב� ע� ת� א�  ו�

א ר� א, אח� גו� גופ� יל ל� י� ע� יך ו� ש� מ� ת� ן א� מ� ת� ין, ומ� ר� ד� ס� אכ� ין ו� ר� ד� ינון א� ל א� יא כ� י� ל�  ומ�

א גופ� יב. ד� ת� כ� א הוא ד� ד� או )משלי כד( ,ה� ל� מ� ים י� ר� ד� ת ח� ע� ד� .וב�

א''צ ע''דף ר

ין ר� נ�ה� ין  ל& א� אה, ו� ימ� ת� ס� ל�אה  ע� א  מו�ח� הוא  ה� ד� ירו  ה� נ� יר, מ� נ�ה�  ד�

ל�א ז� מ� ין. )עתיקא קדישא( ב� י� ל� א ת� ד� א ב� ל�א ד� כ� א. ו� ד� א ב� ר ד� ש� ק� ת� א� א, ו� ד� א ב� ד� ד, ו�  ע�
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ד א ח� כ�ל� ד� ע  מו�ד� ת� ש� י� א, ד� יק� ת� כ�ל�א הוא ע� ר( ,ו� ע''דף  נ&יה )א''צ  ש מ� ר� פ� ת� ל�א א�  ו�

לום ין. כ� הו�ר� ל�ת נ� ין ת� ל& ין, א� נ� ר� ל�ת אח� ת� ין ל� ר� ה� ן, נ� ה� ב� רון א� ק� א� ין. ד� ר� ין נ�ה� ל& א�  ו�

ין נ� ב� ד. ל� ר ח� ת� א� יר מ& א נ�ה� כ�ל� א. ו� יק� ת� אי ע� יא ה� י� ל� ג� ת� ד א� ון, כ� ו� ע� ר� וא ד� ו� ע�  כ�ל�א, ר�

א ת� ל&ימ� דו ש� ח& ח ב� כ� ת� ש� א א� כ�ל� יר ו� .נ�ה�

ן ד* י ע& ר& ק� א א� ת� מ� כ� אי ח� ל�אה, ה� ן ע� ד* ע& ך מ& ש� מ� ת� ן א� ד* אי ע& ה� ל, ו� כ� אה ד� ימ� ת�  ס�

ין ימ� ת� ן. ס� ד* ע& אי  ה� א, ומ& ירות� ש& י  ר& ק� י. א� ר& ק� א� ל�א  א  יק� ת� ע� ב� י, ד� ו& ה� ל�א   ו�

א יומ� ס� ו� א  ירות� א. ש& יומ� ס� ו� א  ירות� יה ש& י ב& ו& ל�א ה� ין ד� ג� ה, וב� ת� י א� ר& ק�  .ל�א א�

י�יא ל� ג� ת� א� ל�א  ו� יא  י� ס� כ� ת� א� ד� ין  ג� י הוא. ב� ר& ק� א� ח. ו� כ� ת� ש� א� א  ירות� ש& ד� ר  ת� א�  ומ&

ה ת� י א� ר& ק� י אב, א� ר& ק� א� יב. ו� ת� כ� ינו )ישעיה סג( ,ד� ה אב� ת� י א� .כ�

א ב� ס� א  יב� י& ב  ר� י  ב& ד� א  ת� ד� ג� א� כ�ל�א, ב� ד� א  ל� ל� ה, כ� ת� א� י  ר& ק� א� ין  פ� אנ� יר  ע&  .ז�

יא י� ס� כ� ת� א� א ד� יש� ד� א ק� יק� ת� י הוא, ע� ר& ק� יר. א� פ� ש� א. ו� ר ד� ת� א� ן ב� ינ� ר& א ק� ת� ש� ה�  ו�

ח כ� ת� ש� א א� ירות� ש& ה, ד� ת� יא. א� י� ס� כ� ת� א� ב ד� ל ג� א, אף ע� ירות� י ש& ו& נ&יה ה� י, מ� ר& ק� א�  ו�

ן. אב ה� ב� א� ל� אב  הוא  א. ו� יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� מ& יק  פ� נ� אב  אי  ה� יב, ו� ת� כ�  איוב( ד�

א )כח צ& מ� ן ת� אי� ה מ& מ� כ� ח� ה� ע. ו� מו�ד� ת� ש� ך ל�א א� ין כ� ג� .וב�

י ז& א ח� יב, ת� ת� ה )איוב כח( כ� כ� ר� ין ד� ב� ים ה& לה� ש, א= מ� ה מ� כ� ר� ע. ד� ד� הוא י� ל ו� ב�  א�

ה קו�מ� ת מ� ש, א* מ� ה מ� קו�מ� ה. מ� כ� ר� ן ד� כ& ל ש* כ�  .מקומה ממש. ולא דרכה. מקומה ממש( .ו�

א .)וכל שכן דרכה יש� ד� א ק� יק� ת� ע� יה ב� א ב& ימ� ת� ס� ה ד� מ� כ� הוא ח� ן ה� כ& ל ש* כ� .ו�

כ�ל�א א ד� ירות� ה ש& מ� כ� אי ח� ין, ה� יל� ב� ין ש� ר& ין ות� ת� ל� ן ת� ט� ש� פ� ת� נ&יה מ�  שבילין( .מ�

ון )ולא ארחין ו� ין את� ר& ין ות� ר� ש� ע* ת ב� יל� ל� כ� ת� הו א� א ב� ית� י� או�ר� ן, ו� יר� מ� ר א� ש* ע* אי. ו�  ה�

ן ה� ב� א� ל� ה אב  מ� כ� ה. ח� מ� כ� ח� אי  ה� ח, וב� כ� ת� ש� א� א  יומ� ס� ו� א  ירות� א. ש& ד� ין  ג�  ,וב�

אה ת� ה ת� מ� כ� ל�אה ח� ה ע� מ� כ� ה. ח� מ� כ� ט ח� ש� פ� ת� ד א� ן, כ� ה� ב� א� י אב ל� ר& ק� א ל�א. א�  כ�ל�

אי ה� ל�א ב� יל א* ל� כ� ת� כד מתפשטן חכמות''ס( .א� לאבהן, א  אב  לא אתכליל אלא. אתקרי   כלא 

יב )בהאי ת� כ� ית� )תהלים קד( ,ד� ש� ה ע� מ� כ� ח� .כ1ל�ם ב�

דו�י עו�ן י� מ� י ש� ב� ף ר� ק� י, ז� ד& ח� ל�אה, אמ�ר, ו� ג� ן הוא ל� יד� אי ע� ד� יך, ו� ר� ט� צ� ל�א א� כ�  ו�

א א ד� ת� ע� ש� אנ�א. ב� א, ת� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� א ד� ת� ע� ש� ין, ב� ימ� ת� ל ס� כ� אה ד� ימ� ת� א, ס� ע�  ב�

א נ�א כ�ל� ק� את� א, ל� ב� נוק� ר ו� כ� ין ד� ע& ין כ� ק� א ל�א. את� ב� נוק� ר ו� כ� ילו ד� ל� כ� ת� א� ר ד� ת� א�  ב�

ימו י� ק� ת� א, א� ר� א אח� יומ� ק� ל�א ב� א )אלא בדכר( )א כעין דכר''ס( א* ב� נוק� ר ו� כ� ד� אי. ד� ה�  ו�

א ל� כ� ד� ל�א  ל� כ� ה  מ� כ� א, ח� יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� מ& יר  ה� נ� ת� א� ו� א  ק� פ� נ� ד  יר, כ� ה� נ� ת� א�  ל�א 

א ב� נוק� ר ו� כ� ד� א ב� ל� ט. א* ש� פ� ת� ה א� מ� כ� אי ח� ה� ינ�ה, ד� ינ&יה ב� יק מ� פ� א� ח, ו� כ� ת� ש� א�  ו�

א ב� נוק� ו� ר  כ� אב, הוא. ד� ה  מ� כ� ם. ח� א& ינ�ה  ינ�ה. ב� וב� ה  מ� כ� ל�א, ח� ק� ת� מ� ד  ח�  ב�

Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא - 20 - Http://DailyZohar.com , http://ZoharYomi.com

http://ZoharYomi.com/
http://DailyZohar/


לו ק� ת� א, א� ב� נוק� ר ו� כ� א. ד� ב� נוק� ר ו� כ� ד� ים ב� י� ק� ת� יהו כ�ל�א א� י� ינ� ג� אי, וב� ל&א ה� מ� ל� א�  ,ד�

ין ימ� י� ק� ת� .ל�א מ�

כ�ל�א א אב ל� א ד� ירות� ן, ש& ה� ב� הו א� כ1ל� א, אב ל� ד� א ב� רו ד� ב� ח� ת� א, א� ירו ד� ה�  ונ�

א ד� אב( .ב� אם. חכמה  ב. (בינה  תקרא) משלי  לבינה  אם  רו )כי  ב� ח� ת� א� ד  ידו, כ�  ,או�ל�

א נות� ימ� ה& ת מ� ט� ש� פ� ת� א� א. ו� ב� א ס� יב� ב י& י ר� ב& א ד� ת� ד� ג� א� אנ&י, ב� י ת� כ� ינ�ה, ה� הו ב�  .מ�

א ד� א ב� ר ד� ב� ח� ת� ד א� א כ� ל� ת, א''ד ב�ה&''יו�, א* ר� ב� ע� ת� ן, א� ת ב& יק� פ� א� ת, ו� יד� או�ל� ין. ו� ג�  וב�

ך י, כ� ר& ק� ינ�ה א� י�, ב� ן  כ�ל�א, ה''ב& א ד� ל&ימות� ן. ש� ר� ב� ח� ת� מ� יהו ד� וי� ו� ר� חו ת� כ� ת� ש�  ,א�

יהו וי� ו� ג� ן ב� ל�א. וב& כ� ל�א ד� ל� א. כ� ל&ימות� ח ש� כ� ת� ש� יהו א� י� קונ� ת�  תרווייהו, ה''א בן י''נ( ב�

כ�ל�א )בתקונייהו אשתכחו שלימותא דכלא כללא. ובן בגווייהו, דמתחברן ם, ד� א& ת. אב ו� ן וב� .ב&

ין ל& א� ין  ל� ל�אה, מ� ג� ל� בו  יה� י� ת� א� ין, ל�א  יו�נ� ל� ע* י  יש& ד� ק� ל� ר  קו, ב� פ� נ� ו� אלו  ע�  ,ד�

יך הוא ר� ב� א  ש� קוד� ד� חו�י  אר� ין  ע� ד� י� אל�א, ו� מ� ש� ל� ו� ינ�א  ימ� ל� הו  ב� אן  ט� ס� ל�א   .ד�

יב ת� כ� י� )הושע יד( ,ד� י י� כ& ר� ים ד� ר� ש� י י� גו�' כ� ם ו� כו ב� ל� ים י& יק� ד� צ� . ו� יה' אה חול�ק& כ�  ,ז�

חו�י ע או�ר� ד� נ� מ� י ל� כ& ז� אן ד� מ� י, ד� ט& ל�א ס� הו, ו� י ב� ע& ט� א י� ל� ין. ו� ימ� ת� ין ס� ל& ין א� ל� מ�  ד�

הו ב� ין  יר� ה� נ� ין  יו�נ� ל� ע* י  יש& ד� ק� ו� ינון  ינ�א, א� בוצ� ד� ירו  ה� נ� מ� יר  נ�ה� ד� אן  מ�  ל�א. כ�

ין ל& ין א� ל� רו מ� ס� מ� ת� יק, א� נ�פ� ו� אל  ע� אן ד� מ� ל�א ל� ק. א* נ�פ� ו� אל  ל�א ע� אן ד� מ� ב, ד�  ט�

י ר& ב� ל�א א� ד� א. ל&יה  יש� ד� א ק� יק� ת� י ע� מ& י�א ק� ל� ג� א  ה� ין, ד� ימ� ת� ל ס� כ� ד� א  ימ� ת�  ,ס�

אי ב� ל� ין ב� ר� ה� ין נ� ל& ין א� ל� מ� יך, ד� ר� א ב� ש� קוד� ילו ד� ח� א וד� ימות� ח� ר� א ד� מות� ל� ש� א�  ב�

א. הוא כ� ה� י ד� נ� ין ב� ל& א� קו, ו� פ� נ� אלו ו� א ע� ה� הו ד� נ�א ב� ע� ד� ין, י� ל� ין מ� ל& א� ן ב� יר� ה� נ� ת� א�  ,ו�

הו כ1ל� ב� ל�א  יך. ו� ר� ט� צ� א� ה ד� מ� א כ� ל&ימות� ש� ירו ב� ה� נ� ת� א א� ת� ש� ה� י. ו� ק� אה חול� כ�  ז�

הו�ן מ� א, ע� מ� ל� הוא ע� ה� .ב�

ב''צ ע''דף ר

עו�ן מ� י ש� ב� ר ר� א, אמ� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ינ�א ד� מ& א� ה ד� ל מ� ינ�א. כ� מ& א� ה ד� ל מ� כ�  ו�

ין פ� אנ� יר  ע& ז� ד. ד� ח� ל�ה, כ�ל�א  מ� ד  ח� הוא  א  ר( ל�א. כ�ל� ע''דף  יה )ב''צ  ב& יא  י� ל�  ת�

א ירוד� ין. פ� מ� ל� י ע� מ& ל� ע� ם ול� ל� ע� יה ל� מ& יך ש� ר� יך הוא ב� ר� .ב�

י ז& ח� א  אב, ת� י  ר& ק� א� ד� א  ד� א  ירות� יו�, ש& ב� יל  ל� כ� ת� ל�א, ד''א� ז� מ� מ� יא  י� ל� ת�  ד�

א יש� ד� ך. ק� ין כ� ג� ין''יו�, וב� נ� ר� ון אח� ו� יל את� ל� ן' י. ד כ� ר� ון אח� ו� ל את� כ� א ד� ימ� ת�  'י. ס�

ל�א כ� א ד� יפ� ס& א ו� יש� .ר&

יק נ�פ� ו� יד  ג� נ� ר ד� הוא נ�ה� ה� י, ו� את& א ד� מ� ל� י ע� ר& ק� יק, א� ס� ל�א פ� ו� יר  ד� י ת� את&  .ד�

א י� יק� ד� צ� ד� דונ�א  ע� הוא  אי  ה� י, ו� את& ד� א  מ� ל� ע� אי  ה� ל� אה  כ� ז� יר, ל� ד� ת� י  ק& ש� א�  ד�

א ת� נ� ג� יק, ל� ס� פ� ל�א  יב. ו� ת� כ� ל&יה  נח( ע� בו )ישעיה  ז� כ� י� לא  ר  ש* א� ם  י� מ� א  מו�צ�  וכ�
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יו ימ� י. מ& את& א ד� מ� ל� הוא ע� ה� יו�, ו� י ב� ר& ב� יב, ד''א� ת� כ� א הוא ד� ד� ר )בראשית ב(,ה� נ�ה�  ו�

ן ג� ת ה� קו�ת א* ש� ה� ן ל� ד* ע& א מ& ון ו' י. יו�צ& ו� ין את� ר& יל ת� ל� .ד''כ�

ן ינ� נ& א ת� ב� א ס� יב� ב י& י ר� ב& א ד� ת� ד� ג� א� אי ו, ב� מ� יו�''א� ן ב� יל� ל� ה. ד''ד כ� יע� ט� א נ� ל�  א*

א ת� נ� ג� ודאי''ס( ד� א )א  ו, ד� י  ר& ק� . א� א' ר� אח� א  ת� נ� ג� ית  ד, א� י  יה� א� . ד� ו' אי  ה�  ',ומ&

יא ד י� ק� ת� ש� יב )דאיהי ארבעה ראשים( '.א� ת� כ� א ד� ז� ינו ר� י� ה� גו�, ו� ן ו� ד* ע& א מ& ר יו�צ& נ�ה�  '.ו�

ן ד* אי ע& ל�אה. מ� ה ע� מ� כ� א ח� א י, ד� ד� . ו� קו�ת' ש� ה� ן. ל� ג� ת ה� א הוא ו, א* . ד� ם' ש�  ומ�

ים אש� ה ר� ע� ב� אר� י�ה ל� ה� ד ו� ר& פ� א הוא ד, י� יו�', ד� יל ב� ל� כ�ל�א כ� .ד''ו�

ך ין כ� ג� כ�ל�א, וב� י אב ל� ר& ק� ן. א� ה� ב� א� כ�ל�א. אב ל� א ד� ירות� כ�ל�א )אקרי( ,ש& א ד� ית�  ,ב&

יב ת� כ� כד( ,ד� ת )משלי  י� נ*ה ב� ב� י� ה  מ� כ� ח� י( .ב� דכלא' מהאי  וסיומא  יב)שירותא  ת�  תהלים( ,וכ�

ית� )קד ש� ע� ה  מ� כ� ח� ב� יה. כ1ל�ם  ר& את� י�יא, ב� ל� ג� ת� א� ע, ל�א  ד� י� ת� א� ל�א  ר. ו� ב� ח� ת� א� ד�  מ�

כ�ל�א ד� א  ל� ל� כ� א  ימ� א� ך  כ� ין  ג� וב� א  ימ� א� ב� יז  מ� ר� ת� א� א  ימ� א� ה, ב� וב� ע  ד� י� ת� א� ה   ב�

יז מ� ר� ת� כ�ל�א, א� א ד� יומ� ס� א ו� ירות� ים כ�ל�א )חכמה אקרי( .ש� ת� ה ס� ב� .ד�

ל�א כ� א ד� ל� ל� א, כ� יש� ד� א ק� מ� נ�א. ש� יז� מ� ר� א  ת� ש� ד ה� ין, ע� ל& ל א� ינ�א כ� מ& ל�א א�  ו�

ין ין. יו�מ� ר� ט� ס� ין  פ� ל� ג� ת� מ� נ�א  יד� א� ה� , י, ו� ה' מ� כ� ח� אי  ה� ב� יל  ל� א' ה. כ� ימ� א� א   ,ד�

ינ�ה ן ב� ינ� ר& ק� ין, ה''ו. ו� נ� ין ב� ר& ין ת� ל& א, א� ימ� א� ן מ& ר� ט� ע� ת� מ� ן. ד� ינ� נ& א ת� ה� ינ�ה, ו� ב�  ד�

כ�ל�א יל מ� ל� כ� ת� א''יו�. א� ימ� א� ב� א  ר� ב� ח� ת� מ� ד� ב&, ד  ין  ק� פ� ינ�ה. ן''ומ� ב� ינו  י� ה�  ב''א�, ו�

א ינון י''ו� א� יהו, ה''ם ד� וי� ו� ג� ן ב� .ב&

ל�א כ� ת� ס� א� ית ל� א א� ת� ש� ינ�ה, ה� בונ�ה, ב� י ת� ר& ק� א� בונ�ה, ו� י ת� ר& ק� אי א� מ�  ו�ל�א, א�

ינ�ה י. ב� ר& ק� בונ�ה א� א ת� ל� ין, א* נ� ין ב� ר& ת� א ל� ק� נ� י� א ד� ת� ע� ש� ינון ו, ת''ן וב�''ב&, ב� א�  ,ה''ד�

בונ�ה י ת� ר& ק� א א� ת� ע� יא ש� ה� ה� ון. ו� ו� ין את� ל& א� יל ב� ל� ל�א כ� כ� ינון ו, ת''ן וב�''ב&, ד�  .ה''א�

ל�א ל� ד כ� ל�א ח� כ� בונ�ה, ו� ינו ת� י� ה� .ו�

ר א אמ� ב� נונ�א ס� מ� ב ה� ר� א ד� ר� פ� ס� א, ב� כ� ל� למ�ה מ� ש� י, ד� ל& ג� אה ד� מ� ד� קונ�א ק�  ת�

ר אמ� א( ,ו� השירים  אי הוא )שיר  ה� מ& י  ת� י� ע� ר� ה  פ� י� ך  נ� ינ�א. ה� י� נ� ת� קונ�א  ת� י, ו� ר& ק�  א�

ה ל� א, כ� ת� ת� ל� ד� א  ב� נוק� י  יה� א� י. ד� ר& אמ� ד� ינון  א� א, ו� ב� נוק� אי  ה� ל� יהו  וי� ו� ר� ת�  ד�

ינון א� א  ת� ת� ל� י, ד� כ� ה� ל�ה''ד�ה&. ל�או  כ� י  ר& ק� א� ל�א  אה  מ� ד� ק� אה''ו�ה&. א  ר� ת� ב�  ,א 

ל�ה כ� י  ר& ק� ין, א� נ� מ� ז� ין )ידיען( ל� יע� ד� סגיאין( י� ינון. )לזמנין  א� ין  יא� ג� ס� ין  נ� מ� ז� א  ה�  ,ד�

ה מ� ר ע� ב� ח� ת� א ל�א א� כור� ד� ינ�ה, ד� ל�ק מ� ת� ס� א� יב. ו� ת� נ�א כ� מ� הוא ז� ה�  ו�א*ל )ויקרא יח( ,ב�

ב ר� ק� ה לא ת� את� ת טומ� ד� נ� ה ב� ש� א. א� ב� את נוק� כ� ד� ת� א� א ד� ת� ע� ש� י, ב� ע& א ב� כור�  וד�

ה מ� א ע� ר� ב� ח� ת� א� ל�, ל� י כ� ר& ק� ין א� ד& ל�. ה''כ� כ� י�יא''כ� ש את� מ� א )אבל( .ה מ� ימ� אי א�  ,ה�

ין מ� ל� ע� יהו ל� וי� ו� ר� ת� א ד� עות� יק ר� ס� ין, ל�א אפ� ק� פ� ד נ� ח� ין, ב� י� ר� ד ש� ח� יק. ב� ס�  ל�א אפ�

א ן ד� א מ� א, ד� ן ד� א מ� ק ד� ל� ת� ס� ל�א א� ן. ו� ד* ע& א מ& צ& ר י� נ�ה� יב ו� ת� ך כ� ין כ� ג� א, וב�  יו�צ&
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יר ד� יק, ת� ס� ל�א אפ� יב. ו� ת� כ� א הוא ד� ד� יו, ה� ימ� בו מ& ז� כ� ר לא י� ש* ם א� י� א מ� מו�צ�  .וכ�

י ת� י� ע� ר� יב  ת� כ� ך  כ� ין  ג� ין, וב� י� ר� ש� ו�ה  אח� ד� א  עות� ר� א, ב� דות� אח�  ב�

א ל&ימות� ל�ה. )שלימתא( ש� כ� י  ר& ק� א� א  כ� ה� ל  ב� א, א� ר� ב� ח� ת� א� ל� א  כור� ד� א  את� ד  כ�  ד�

ה מ� ל�ה, ע� יא כ� ש, ה� מ� יא מ� י� י את� יה� ל�ה א� כ� .כ�

ך ין כ� ג� י, וב� ר& למ�ה )ב''ויחי רמ( ת� יש ש� ר� י פ� ב& נוק� ין ד� קונ� א. ת� ית� מ& ד� ק� קונ�א ד�  ת�

א ימ� ת� א, ס� ימ� ת� י ס� יה� א� ין ד� ג� יר. ב� ת� יש י� ר� ינ�א פ� י� נ� קונ�א ת� ת� י, ו� ים כול& ת� ל�א ס�  ו�

אי יל�א. ה� ע& ל� יא ד� ה� ה� א ב� ח� ב� ל ש� א כ� י� ל� ר ת� ת� ב� יב. ול� ת� כ� ו( ,ד� ת )שיר השירים   אח�

ה ת� ד� יו�ל� ל� יא  ה� ה  ר� ב� ה  מ� א� ל� יא  א. ה� ר� ט� ע� ב� א  ר� ט� ע� ת� מ� א  ימ� א� י  יה� א� ד� ין  ג�  וב�

ל�ה כ� יו�, ד� א ד� עות� ין''ור� מ� ל� ע� נ�ה ל� יק מ� ס� ירו, ד ל�א אפ� ל ח& ה כ� שות� ר� יב ב� ה� י� ת�  א�

ין ד� ב� ע� כ�ל�א. ד� ד� ירו  ח& ל  א. כ� י� יב� י� ח� ד� ירו  ח& ל  ל�א, כ� כ� ל� אה  כ� ד� יב. ל� ת� כ�  ויקרא( ,ד�

ם )טז יכ* ל& ע� ר  פ& כ� י� ה  ז* ה� יו�ם  ב� י  יב. כ� ת� כח( וכ� נ�ת )ויקרא  ש� ת  א& ם  ת* ש� ד� ק�  ו�

יא ה� ל  יו�ב& נ�ה  ים ש� ש� מ� ח� ל. ה� יו�ב& אי  ר. מ� ת� אמ& א� ד� ה  מ� יז( כ� ל )ירמיה  יוב� ל  ע�  ו�

יו ש� ר� ש� ל�ח  ש� יק. י� נ�פ� ו� יד  ג� נ� ו� י  את& ד� ר  נ�ה� הוא  ה� שום  יר, מ� ד� ת� י  את&  ו�ל�א, ו�

יק ס� .פ�

א''א ע''דף רצ

יב ת� ן קו�ל*ך )משלי ב( )א''א ע''דף רצ( כ� ת& בונ�ה ת� ת� א ל� ר� ק� ינ�ה ת� ב� ם ל� י א�  כ&יו�ן. כ�

א ר� ק� ינ�ה ת� ב� ם ל� י א� ר כ� אמ� בונ�ה, ד� ת� אי ל� מ� ינ�א. א� מ& א� ה ד� מ� א כ� ל�א כ�ל�  ה&י. א*

ל�אה יהו ע� י� נ� בונ�ה. מ� ת� ל�אה מ� ינ�ה ע� ן. ב� ם וב& א& ינ�ה אב ו� ם: ה''י. ב� א& ן, אב ו�  וב&

יהו וי� ו� ג� בונ�ה. ב� ין: ת� נ� ב� ל�א ד� ל� א כ� ת, כ�ל� ן וב� ם. ה''ו, ב& א& ח אב ו� כ� ת� ש� ל�א א� ל�א, ו�  א*

אי ד� ו� א  ימ� דא� א  ימ� בבינה''ס( בא� אימא. א  ודאי  יהו )ובתבונה  י� ל� ע� א  יע� ב�  ו�ל�א, ר�

יא י� ל� ג� ת� ין. א� נ� ין ב� ר& ת� ל�א ד� ל� כ� ח ד� כ� ת� ש� בונ�ה, א� י ת� ר& ק� ן. א� ם וב& אב א& ל�א ד� ל�  ,וכ�

ינ�ה י ב� ר& ק� ל�א כ�ל�א. א� ל� אכ� י ל� ע& ד ב� כ� יל, ו� ל� כ� ת� אי א� ה� .ב�

ן ם וב& א& אי אב ו� ה� ת, ו� ע� ד� ינ�ה ו� ה ב� מ� כ� רון ח� ק� ין. א� נ� ימ� יל ס� ן נ�ט� אי ב& ה� ין ד� ג�  ב�

יה מ& א� ו� בו�י  א� ת, ד� ע� ד� י  ר& ק� יהו, א� וי� ו� ר� ת� ד� א  דות� ה� ס� הוא  ן. ד� ב& אי  ה� י, ו� ר& ק�  א�

א ר� יב. בוכ� ת� כ� ל )שמות ד( ,ד� א& ר� ש� י י� כו�ר� י ב� נ� א. ב� ר� י בוכ� ר& ק� א� ין ד� ג� ין, וב� ר& יל ת�  נ�ט�

ין ק� רו�י. חול� ט� ע� ב� י  ב& ר� ת� ד א� כ� ין, ו� ק� ל�ת חול� יל ת� ך. נ�ט� ין כ� וב& ך  ין כ� ין, וב& ר&  ת�

ין ק� ל�ה, חול� ד מ� ין כ�ל�א ח� ק� ל�ת חול� י. ות� כ� אי ה� ה� אי ו� ה� י )א חד''ס( ו� ו& א, ה� רות�  י�

ית ר� יה י� מ& א� אבו�י ו� .ד�

א ד� א  רות� י� אי  יה. מ� ימ& א� ו� בו�י  א� ד� א  ת� נ� ס� ין, אח� יז� נ� ג�  � וו ה� ד� ין  ר� ט� ע� ין  ר&  ות�

יהו וי� ו� ג� א, ב� ן ד� ב& ל� ינו  ס� אח� בו�י. ו� א� א ד� ר� ט� ס� א, מ� ר� ט� ד ע� ויה ח� ו& ג� ב� יז  נ� ג� ה  ו�  ,ה�

ד ס* י ח* ר& ק� א� א. ד� ימ� א� א ד� ר� ט� ס� ה, ומ� בור� י ג� ר& ק� א� א ד� ר� ט� ד ע� ין. ח� ר� ט� ע� ת� הו מ� ל� כ1  ו�
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יה יש& ר& יד לו�ן, ב� אח� ל&יה. ו� ם ע� א& ין אב ו� ל& ין א� ר� ד נ�ה� כ� ין, ו� יל� פ� רון ת� ק� הו א�  כ1ל�

א יש� ר& א. ד� ן ד� יל ב& א נ�ט� כ�ל� ית כ�ל�א, ו� ר� י� א, ו� ל גופ� כ� ט ב� ש� פ� ת� א� יב. ו� ה� ן י� אי ב& ה�  ו�

א ת� ר� ב� ן. ל� ז� ת� נ&יה א� א מ� ת� ר� אן. וב� כ� ים מ� נ� ל פ� ל כ� ע� א, ו� ת� ר� ל�א ב� ית ו� ר� א י� ר� א. ב� ר�  ב�

א ת� ר� ב� ל�א  ו� יה  מ& א� ול� בוי  א� ל� ית  ר� א. י� ת� ר� ב� ן  ז� ת� א� נ&יה  יב. ומ� ת� כ� ד� ה  מ�  דניאל( ,כ�

יה )ד כ�ל�א ב& זו�ן ל� .)ואי תימא כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא( .ומ�

ם א& ו� נ&י אב  א, ה� ד� א ב� ן ד� ר� ב� ח� ת� ן ומ� יל� ל� יר. כ� ת� י� יר  מ� אב ט� יד. ו� כ�ל�א אח�  ו�

א יש� ד� א ק� יק� ת� ע� א, מ& יש� ד� ל�א ק� ז� מ� י�א מ� ל� ת� ירו, ו� ק� ין )יקירא( י� יר� ק� ל י� כ� ין. ד� ל& א�  ו�

ם א& א, אב ו� ית� ין ב& נ� ק� ת� יב, מ� ת� כ� ינ�א ד� מ& א� ה ד� מ� ת )משלי כד( ,כ� י� נ*ה ב� ב� ה י� מ� כ� ח�  ב�

ים ע� נ� ו� ר  ק� י� הו�ן  ל  כ� או  ל� מ� י� ים  ר� ד� ח� ת  ע� ד� וב� ן  כו�נ� ת� י� בונ�ה  ת� יב. וב� ת�  משלי( וכ�

נ*ך )כב ט� ב� ם ב� ר& מ� ש� י ת� ים כ� ע� נ� י  כללא דכלא( .כ� ותליין ממזלא קדישא, הני  דאמינא   כמה 

.)יקירא

עו�ן מ� י ש� ב� ר ר� ינ�א כ�ל�א, אמ� ל& א ג� א ל� ר� ד� א� ין. ב� ל� י מ� נ& ל ה� כ� אי, ו� ב� ל� ין ב� יר� מ�  ט�

א ת� ש� ד ה� וו� ע� י, ה� את& א ד� מ� ל� ע� א לו�ן ל� ר� מ� אט� ינ�א ל� ע& א, וב� ת� ל� א* ן ש� מ� ת� שום ד�  מ�

נ�א יל ל� א� יב, ש� ת� כ� ה ד� מ� ה )ישעיה לג( ,כ� מ� כ� שועו�ת ח� ן י� ך חו�ס* ת* מונ�ת ע� ה א= י� ה�  ו�

גו ת ו� ע� ד� , ו� י' ינ� ין מ� י� ע� ה ב� מ� כ� ח� אי, ו� ה� יך הוא ב� ר� א ב� ש� קוד� א ד� עות� א ר� ת� ש� ה�  ,ו�

רו�י ט� ל� י פ� מ& יעול ק� א א� סופ� ל�א כ� א ב� .ה�

יב ת� ב( כ� א  י� )שמואל  י� עו�ת  ד& ל  א& י  . כ� אי' ד� ו� עו�ת  ת. ד& ע� ד� ה� ל. הוא  כ� ת  ע� ד�  ב�

ין י� ל� מ� ת� א� י  ר� ט� ל� יב. פ� ת� כ� או, ד� ל� מ� י� ים  ר� ד� ח� ת  ע� ד� כך( .וב� ל�א )בגין  א  ר� אח� ת  ע�  ד�

י�א ל� ג� ת� ויה, א� ו& ג� ב� יל  אז� א  יר� מ� ט� א  ה� יה, ד� ב& יל  ל� כ� ת� א� ין. ו� מו�ח� ב� יר  נ�ה� ת  ע�  ,ד�

א כ�ל�א מו�ח� ט ב� ש� פ� ת� א� ')כי אל דעות יי, בגופא כלא, במוחא( .ו�

ן ינ� נ& א ת� ת� ד� ג� א� א ד� ר� פ� ס� י�, ב� י� עו�ת  ל ד& י א& , כ� עו�ת' י ד& ר& ק� דות, אל ת� א ע& ל�  .א*

כ�ל�א ד� א  דות� ה� ס� הוא  ין, ד� ק� חול� ין  ר& ת� ד� א  דות� ה� ר, ס� אמ& ת�  א� ד� ה  מ�  תהלים(כ�

ק�ב )עח ע� י� דות ב� ם ע& ק* י� ל�ה. ו� אי מ� ה� ב ד� ל ג� אף ע� א, ו� יעות� נ� צ� א ד� ר� פ� ס� מוה� ב�  או�ק�

א ר� אח� ונ�א  ו� ג� ים. ב� ל� ש� יה  ר& את� ב� ם  ת� יר, ה� פ� ש� כ�ל�א  א  כ� י, ה� ו& ה� ל�א  כ� ד, ו�  כ�

ל�ה ים מ� ת� .אס�

ם א& אי אב ו� ן, ה� יל� ל� הו כ� הו ב� ן, כ1ל� ימ� ת� הו ס� ל�א, כ�ל�א ב� ז� מ� ן ב� ימ� ת� ינון ס� א�  ו�

א יש� ד� ין, ק� יק� ת� ל ע� כ� א ד� יק� ת� ן. ע� ימ� ת� יה ס� ן. ב& יל� ל� יה כ� י, כ�ל�א הוא. ב& ו&  .כ�ל�א ה�

יך הוא ר� יה, ב� מ& יך ש� ר� ין, ב� מ� ל� י ע� מ& ל� ע� ל�ם ול� ע� .ל�

ב''א ע''דף רצ

א י�אות ר� ד� א� ין ד� ל� ל מ� ין, כ� יש� ד� ין ק� ל� הו מ� כ1ל� ינ�א, ו� ימ� אן ל� ט� ל�א ס� ין ד� ל�  מ�

א אל� מ� ש� ל� ין, ו� ימ� ת� ס� ין ד� ל� הו מ� קו, כ1ל� פ� נ� אלו ו� ע� ינון ד� א� ין ל� י� ל� ג� ת� א� י, ו� כ� ל�א ה� כ�  ו�
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ל�אה. הוא ג� ל� נ�א  יל� ח� ד� ד� ין  ל� מ� ין  ל& א� ין  י� ס� כ� ת� מ�  � וו ה� א  ת� ש� ה� ד  ע� א, ו� ת� ש� ה�  ו�

ין י� ל� ג� ת� י. א� מ& ק� י  ל& ג� א )מלכא( ו� יש� ד� ק� א  יק� ת� ית, ע� ב& וד� י  יל� ד� א  ר� יק� ל� ל�א  א  ה�  ד�

נ�א יד� ב� א ע� ב� נ�א, א� יד� ב� רו�י ע� ט� ל� י פ� מ& א ק� סופ� כ� יעול ב� א א� ל� ין ד� ג� א ב� ל� עו�ד. א*  ,ו�

ינ�א מ& ח� א  ן, ה� ח� כ� ת� ש� מ� א  כ� ה� ד� שו�ט  ק� י  א& כ� ז� י  נ& ה� ל  כ� ו� יך הוא  ר� ב� א  ש� קוד�  ,ד�

י ד� י� ל  ע� ין  מ� כ� ת� ס� מ� הו  י. כ1ל� יל� ד� לול�א  ה� אי  ה� ב� אן  ד� ח� הו  כ1ל� ד� ינ�א  מ& ח� א  ה�  ,ד�

ין ינ� מ� הו ז� ל� כ1 י )ב''א ע''דף רצ( ו� יל� ילול�א ד� ה� א ב� מ� ל� הוא ע� ה� י, ב� ק� אה חול� כ� .ז�

א ב� י א� ב� ר ר� א, אמ� יש� ד� ינ�א ק� א בוצ� ל�ה ד� ים מ� י& ד ס� ל�אה, כ� ינ�א ע� ים, בוצ�  אר�

דו�י יך, י� י� ח� ה ו� כ� א. וב� ד� ה ח� ל� ל�אה מ� ג� א ל� ע� ר. ב� ל, אמ� נ�א כ� ר� ע� ט� צ� א א� ל�ה ד� מ�  ב�

אי א, יו�מ� שות� י ר� ין ל� ב� ה� א י� א ל� ת� ש� ה� ף. ו� ק� ת� ת� יב, א� ת� י� יה, ו� ות& ו� פ� ש� יש ב� ח� ר�  ,ו�

ין נ� מ� ת ז� ל� יד ת� ג� ס� יה, ו� ר& ת� א� ל�א ב� כ� ת� ס� א� ר נ�ש ל� יל ב� כ� ה י� ו� ל�א ה� יה, ו� ן ב& כ& ל ש*  .כ�

ר א, אמ� א פומ� אי, פומ� ל ה� כ� ית ל� כ� ז� ך, ד� בוע� יבו מ� ג� ל�א. ל�א אנ� יק ו� פ� ך נ� בוע�  מ�

ק ס� ן. פ� ינ� ר& ך ק� ל� ן )בראשית ב( ע� ד* ע& א מ& ר יו�צ& נ�ה� יב. ו� ת� ם )ישעיה נח( וכ� י� א מ� מו�צ�  וכ�

יו ימ� בו מ& ז� כ� ר לא י� ש* .א�

י ל� ע� נ�א  ד� ה� אס� נ�א  יד� א� נ�א. ה� ימ� א& ק� ד� ין  יו�מ� ל  כ� א, ד� יו�מ� י  מ& ח= מ& ל� נ�א  יב� א�  ת�

א דא''נ( ,ד� רזא  לגלאה  רעותא  י )א  עות� ר� ב� יק  ל� ל�א ס� בידי''ס( ו� נ�א, )א  יד� א� ר ה� א, ב� ה�  ד�

א יו�מ� אי  ה� ר  ט� ע� ת� מ� א  ד� א  ר� ט� ע� ין. ב� ל� מ� ל�אה  ג� ל� ינ�א  ע& ב� א  ת� ש� ה� יה, ו� מ&  ק�

יך הוא ר� א ב� ש� קוד� י, ד� יש& ר& ין ב� ר� ט� ע� ת� הו מ� א כ1ל� ה� א ל�א. )ברישיה( ד� אי יו�מ� ה�  ו�

יה ת& דוכ� ל ל� יע� מ& ק ל� ח� ר� ת� א, י� ר� א אח� יו�מ� א. כ� ימ� י� י ק� שות� ר� א ב� א ד� ל יו�מ� א כ� ה�  .ד�

ין ל� ל�אה מ� ג� ינ�א ל� ר& א ש� ת� ש� ה� י, ו� את& א ד� מ� ל� ע� א ל� סופ� כ� יעול ב� ל�א א� ין ד� ג�  ו�ה�א. ב�

א ימ� ינ�א א& ר& .ש�

יב ת� נ*יך )תהלים פט( ,כ� מו פ� ד� ק� ת י� מ* א= ד ו� ס* ך ח* א* ס� כו�ן כ� ט מ� פ� ש� ק ומ� ד* אן. צ*  מ�

א ימ� כ� אי, ח� ה� ב� ל  כ� ת� ס� חו�י, י� או�ר� י  מ& ח= מ& דינוי''ס( ל� ל�אה )א  ע� א  יש� ד� ק� ין, ד� ינ�  ד�

שו�ט ק� ין, ד� א� ל� י ע� ר� ת� כ� ין ב� ר� ט� ע� ת� מ� ין ד� ינ� ין. ד� ר� ין נ�ה� ינ� הו בוצ� כ1ל� ינ�א ד� מ& א ח� ה�  ד�

ל�אה ינ�א ע� בוצ� ין, מ� יר� מ� ל ט� כ� א ד� יר� מ� א, ט� ר� ה� נ� ת� א� ין ל� ג� ר� הו ד�  א וכלהו אינון''נ( .כ1ל�

ג�א )דרגין לאתנהרא ר� ד� א ו� ג� ר� ל ד� כ� ב� א ד� הו�ר� הוא נ� ה� י�יא, וב� ל� ג� ת� א� ה ד� יא מ� י� ל� ג� ת�  ,א�

ן יד� ח� א� ין  הו�ר� נ� הו  ל� כ1 א, ו� ד� א  הו�ר� נ� ב� א  ד� א  הו�ר� א, נ� ד� א  הו�ר� א, ונ� ד� א  הו�ר� נ�  ,ב�

א ד� א ב� ין ד� ר� נ�ה� א, ו� ן ד� א מ� ן ד� ש� ר� פ� ת� ל�א מ� .ו�

ינ�א ינ�א ובוצ� ל בוצ� כ� א ד� הו�ר� א, נ� כ� ל� י מ� קונ& רון ת� ק� א� א, ד� כ� ל� י מ� ר& ת� ד, כ� ל ח�  כ�

ד ח� גו�, ו� גו� ל� ל� א ד� הו�ר� הוא נ� ה� יד ב� אח� יר ו� ר, נ�ה� ב� ש ל� ר� פ� ת� ל�א מ� ך כ�ל�א. ו� ין כ� ג�  וב�

ק ל� ת� ס� א א� ג� ר� ד ד� ח� ר, ב� ט� ע� ת� ל�ה א� ד מ� ח� כ�ל�א ב� א, ו� ן ד� א מ� ש ד� ר� פ� ת� ל�א מ� יהו, ו�  א�

ד הוא ח� יה  מ& י�יא. וש� ל� ג� ת� א� ד� א  הו�ר� א, נ� כ� ל� מ� ד� א  בוש� ל� י  ר& ק� גו. א� ל� ד� א  הו�ר�  נ�
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גו ים )בההוא נהורא הוא מה( ,ל� ת� א ס� הו�ר� ל�א, נ� ש ו� ר� פ� ת� ל�א א� הוא ד� י�א ה� ר� יה ש�  וב&

יא י� ל� ג� ת� .א�

ינ&י בוצ� הו  ל� כ1 ין, ו� הו�ר� נ� הו  כ1ל� ל, ו� כ� ד� א  ימ� ת� ס� א  יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� מ& ין  ר�  נ�ה�

ין ימ� ת� ל�אה, ס� ינ�א ע� ן. בוצ� ל� כ� ת� ס� ד מ� כ� ן, ו� ט� ש� פ� ת� א� ין ד� הו�ר� הו נ� ח. כ1ל� כ� ת� ש�  ל�א א�

ל�אה ינ�א ע� ר בוצ� י�יא, ב� ל� ג� ת� א א� ל� ר ו� מ� אט� .ד�

ר יק� ד� ין  בוש� ל� ינון  א� שו�ט, ב� ק� י  בוש& שו�ט, ל� ק� קונ&י  שו�ט, ת� ק� ינ&י   ,בוצ�

ין ינ� ין בוצ� ר& חו ת� כ� ת� ש� א, א� כ� ל� מ� יא ד� י� ס� כור� קונ�א ד� ט, ת� פ� ש� ק ומ� ד* רון צ* ק� א�  .ו�

א ירות� ינון ש& א� א, ו� ל&ימות� א, וש� נות� ימ� ה& מ� ל  כ� ין. ב� ינ� ד� ל  כ� ין  ר� ט� ע� ת� מ� נ&י  ה�  וב�

א ת� ת� ו� א  יל� ע& ל� ט, ד� פ� ש� מ� ים ב� ת� ל�א ס� כ� ן. ו� ז� ת� ט א� פ� ש� אי מ� ה� ק מ& ד* צ* ין. ו� נ� מ� ז�  ול�

ן ל�ה ינ� ר& ל&ם )בראשית יד( ,ק� ך ש� ל* ק מ* ד* י צ* כ� ל� .ומ�

ט פ� ש� מ� ין מ� ינ� ין ד� ר� ע� ת� ד מ� י, כ� מ& ח� הו ר� ימו, כ1ל� ל� ש� הו ב� ם. כ1ל� ס& ב� אי מ� ה�  ד�

ק ד* צ* אי  ה� ין, ל� נ� ק� ת� ת� מ� ין  ינ� ד� ימו, ו� ל� ש� ב� א  מ� ל� ע� ל� ין  ת� נ�ח� הו  ל� כ1 י, ו� מ& ח� ר�  .ב�

ין ד& א )אקרי( וכ� ב� נוק� ו� ר  כ� ד� ן  ר� ב� ח� ת� מ� ד� א  ת� ע� י, ש� מ& ח� ר� ב� הו  כ1ל� ין  מ� ל� ע� ל  כ�  ,ו�

א ות� ו� ד� ח* .וב�

א מ� ל� ע� י  חו�ב& יאו  ג� אס� ד  כ� א, ו� ש� ד� ק� מ� ת  ב� א� ת� ס� א� ן, ו� מ� ק  ח� ר� ת� א� א  כור�  וד�

א ב� א, נוק� ר� ע� ת� א� ל� א  י� ר� א ש� יפ� ק� י�א ת� ו� ח� נ�א, ו� מ� ז� הוא  ה� ב� ן  ז� ת� מ� ד� א  מ� ל� ע� ל� וי   ו�

ק ד* אי צ* ה� א. מ& מ� ל� ע� ין ב� ר� ע� ת� ין מ� יק� ר� י ט� יל& ב� ה ח� מ� ין, כ� ק� ל� ת� ס� ין מ� א� כ� ה ז� מ�  כ�

א מ� ל� ע� ה. מ& ך ל�מ� ל כ� כ� א. ו� ב� ן נוק� א מ� כור� ק ד� ח� ר� ת� א� ין ד� ג� ב, ב� ר& ט ל�א ק� פ� ש�  ומ�

א ק ד� ד* צ* יב. ב� ת� אי כ� ל ה� ע� ט )משלי יג( ,ו� פ� ש� לא מ� ה ב� פ* ס� י&ש נ� ק, ו� ח� ר� ת� ט א� פ� ש� מ�  ד�

ק ד* אי צ* ה� א, מ& מ� ס� ב� ת� ל�א א� א, ו� ר� ר אח: ת� א� א מ& ק� נ� ק י� ד* צ* .ו�

א כ� ל� למ�ה מ� ר ש� א אמ� ל ד� ע� יק )קהלת ז( ,ו� ד� י י&ש צ� ל� ב� י ה* ימ& י ב� ית� א� כ�ל ר� ת ה�  א*

גו ו� קו�  ד� צ� ב� ד  , או�ב& א' ד� ל  ב* ל''ס( ,ה� דא''א  הבל  א )ג  ד� ח� ל  ב* יל�א, ה� ע& ל� ד� ים  ל� ב� ה�  ,מ&

א כ� ל� י מ� פ& רון א� ק� א� א, ד� יש� ד� א ק� כות� ל� יהו מ� א א� ד� ינו�י, ו� ד� א ב� ר� ע� ת� יא מ� ד ה� כ�  ,ד�

קו� ד� צ� ד ב� יק או�ב& ד� יב י&ש צ� ת� א. כ� מ� ע� אי ט� ק. מ� ד* צ* ק מ� ח� ר� ת� ט א� פ� ש� מ� שום ד�  .מ�

י ר& ק� ך א� ין כ� ג� ט, וב� פ� ש� לא מ� ה ב� פ* ס� י&ש נ� .ו�

א''ב ע''דף רצ

י ז& א ח� א, ת� מ� ל� ע� ל�אה ב� אה ע� כ� ח ז� כ� ת� ש� ד א� יך הוא, כ� ר� א ב� ש� קוד� א ד� ימ� ח�  ,ר�

חו�דו�י ל� ק ב� ד* ר צ* ע� ת� ד א� ילו כ� פ� ינ&יה, א� ג� ב� א  ב� ז� ת� ש� א� ל� א  מ� ל� יל ע� כ� א. י� ש� קוד�  ו�

יה ר& יק� י ב� ע& יך הוא ב� ר� י, ב� פ& ת� ס� ל�א מ� ינ�א )א''ב ע''דף רצ( ו� ן ד� אה. מ� כ� הוא ז� ד ה� כ�  ו�

יה יומ& ק� א ב� ימ� י� ט, ל�א ק� פ� ש� מ� ילו מ� פ� י א� פ& ת� ס� יה, מ� ם ב& יק� מ& יל ל� כ� א י� ל�  כ�ל. ו�

ק ד* צ* ן ב� כ& .ש*
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א כ� ל� מ� ד  ו� ר, ד� אמ� א  ית� מ� ד� ק� כו( ,ב� י� )תהלים  י� י  נ� נ& ח� י' ב� נ� נ�ס& ל�א. ו� נ�א  א� א  ה�  ד�

ין ינ� ד� ל  כ� מ� ינ�א  פ& ת� ס� ק, מ� ד* צ* אי  ה� מ& ילו  פ� יה, א� ב& נ�א  יד� ח� א� ד� ן  כ& ש* ל  כ�  מ�ה, ו�

יב ת� נ*יך )תהלים יז( .כ� ה פ� ז* ח= ק א* ד* צ* י ב� נ� אי, א� ד� ק ו� ד* צ* ם. ב� יק� מ& ינ�א ל� פ& ת� ס�  ל�א מ�

ינו�י ד� ב. ב� ח� ד� ר  ת� י, ב� פ& ת� ס� מ� ט  פ� ש� מ� מ� ילו  פ� יב, א� ת� כ� קמג( ,ד� ב�א)תהלים  ת� אל   ו�

ך ד* ב� ת ע� ט א* פ� ש� מ� .ב�

י ז& א ח� ט, ת� פ� ש� מ� ק מ� ד* אי צ* א ה� מ� ס� ב� ת� ד מ� ה, כ� ק� ד� י צ� ר& ק� ין א� ד& א. כ� מ� ל� ע�  ו�

ד ס* ח* א ב� מ� ס� ב� ת� נ&יה, מ� י�א מ� ל� מ� ת� א� יב. ו� ת� כ� לג( ,ד� ט )תהלים  פ� ש� ה ומ� ק� ד� ב צ�  או�ה&

י ד י� ס* ץ' ח* אר* אה ה� ל� .מ�

י ל� נ�א ע� ד� ה� א, אס� מ� ל� ל ע� ר ע� ע& ט� צ� ינ�א מ� ו& י ה� א� ל יו�מ� כ� ינו�י, ד� ד� ע ב� ר� ע= א י* ל�  ד�

ק ד* צ* הו�בו�י, ד� ל� ש� ב� א  מ� ל� ע� יד  יו�ק� א  ל� יב. ו� ת� כ� ד� ה  מ� ל( ,כ� ה )משלי  ת� ח� ומ� ה  ל�  אכ�

יה אה. פ� ל� ה� אן ול� כ� ד, מ� ל ח� פום כ� א, כ� ק� מ� א ע� יר� פום ב& ית, כ� א א� א ד� ר� ד� א ב� ה�  ו�

ין א� כ� יה ז� א, ב& מ� ל� ל ע� נ�א ע� ג� א� יקומון ל� ינון ד� ין א� יר� ע� אנ�א, וז� ל ע� ע� ה, ו� ע� ב� אר�  מ&

ן י� יו� א. )ועלינא בעיין, א על עלמא''ס( .ז� ד� א ב� י ד� ל� ן מ� יד� ח� ן א� ל כ& ין, ע� ל� ן מ� ש� ר� פ� ת�  ומ�

א יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ין ב� ימ� ת� ס� ין, ד� ימ� ת� ל ס� כ� א ד� ימ� ת� ין, ס� ל& א� ין ב� ל& ן א� יד� ח� יך א� ה&  .ו�

אה ל� ה� אן ל� כ� ין, מ� פ� יר אנ� ע& ז� ין ד� ל� א, מ� ר� ד� א� ין ב� י� ל� ג� ת� ל�א א� ינון ד� וו. א� ה� ינון ד�  א�

אי ב� ל� ב� ין  ימ� ת� נו, ס� ק� ת� א� ל�א  ן  מ� ת� מלין( .ו� סתימן  כאן  נו )עד  ק� ת� ת� א� א  ת� ש�  ה�

ין י� ל� ג� ת� א� ין, ו� ימ� ת� ין ס� ל� הו מ� כ1ל� הו, ו� ין כ1ל� יר� ר� י. וב� ק� אה חול� כ� תו, ז� ר� י� ינון ד� א�  ו�

א א ד� רות� יב, י� ת� כ� גו� )תהלים קמד( ,ד� ה לו� ו� כ� כ� ם ש* ע� י ה� ר& ש� '.א�

נ�א ימ� או�ק� ד� אי  ן, ה� יד� ח� א� א  יק� ת� ע� ב� ם  א& ו� י, אב  יקונ� ת� הוא, ב� י  כ� א. ה� ה�  ד�

ין י� ל� ת� ין  ימ� ת� ס� ל  כ� ד� אה  ימ� ת� ס� א  מו�ח� נפקין''נ( ,מ� יה )א  ב& ן  ד� אח� ת� גב( .ומ� על   ואף 

לון )דעתיקא קדישא אתתקן בלחודוי כ� ת� ס� ד י� כ� חו�דו�י. מ�ל�י )בכל( ו� ל� א ב� יק� ת�  ,כ�ל�א הוא ע�

י ו& ה� א, הוא  ה& י� הוא  יה. ו� ין ב& קונ� י ת� נ& ל ה� כ� לא''בס( .ו� סתימן  ביה  אחידן  נמצא  לא   י 

א&''א� )מתפרשן מניה מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא תליא ביה קו''ב ו� פ� א נ� אי מו�ח� ה�  ,ם מ&

ל�א ז� מ� ילו ב� ל� כ� ת� ין, א� י� ל� יה ת� ן, וב& יד� ח� יה א� ין. וב& פ� יר אנ� ע& א, ז� יש� ד� א ק� יק� ת� ע�  ב�

יד אח� ו� יא  י� ל� א. ת� ר� ד� א� ב� י  ל& מ� נ�א  ימ� או�ק� א  ה� אל. ו� ע� ד� אן  מ� ד� יה  ק& חול� אה  כ�  ז�

יק פ� נ� אל�א, ו� מ� ש� ל� ינ�א ו� ימ� י ל� ט& ס� א י� ל� ין ד� ח� ע או�ר� ד� נ� י� ק. ו� נ�פ� אל ו� ל�א ע� אן ד�  ,ומ�

י ר& ב� ל�א א� ב ל&יה ד� יב. ט� ת� י� )הושע יד( וכ� י י� כ& ר� ים ד� ר� ש� י י� '.כ�

עו�ן מ� י ש� ב� ר� ר  א, אמ� ר� אי ק� ה� ב� א  יו�מ� ל  כ� ינ�א  ו& ה� ל  כ& ת� ס� יב, מ� ת� כ�  תהלים( ,ד�

י� )לד י� חו' ב� מ� ש� י� ים ו� ו� נ� עו ע� מ� ש� י י� ש� פ� ל נ� ל& ה� ת� א כ�ל�א. ת� ר� ים ק� י� ק� ת� נ�א א� יד� א� ה�  .ו�

י� י� אי' ב� ד� ו� י  ש� פ� נ� ל  ל& ה� ת� א, ת� יד� ח� א� יה  ב& י  ת� מ� ש� נ� א  ה� א, ד� ט� ל�ה� יה   ב&יה, ב&

א ה� ר� את� ל�ק ל� ת� ס� א ת� א ד� לות� ד� ת� ש� א� ל�ת וב� ד� ת� ש� א� ת ו� ק� ב� ד� ת� ים. א� ו� נ� עו ע� מ� ש�  י�
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חו מ� ש� י� יא, ו� י� יק� ד� צ� י  נ& ה� ל  א, כ� יש� ד� ק� א  ת� יב� ת� מ� נ&י  ב� ל  כ� ין, ו� י� את� ד� ין  א� כ� ז�  ו�

יך הוא ר� א ב� ש� ם קוד� א ע� ת� ש� י, ה� ל� ין מ� ע� מ� הו ש� אן, כ1ל� ד� ח� ך. ו� ין כ� ג�  תהלים( ,ב�

י� )לד י� לו ל� ד� יו' ג� ד� ח� מו� י� ה ש� מ� רו�מ� י ונ� ת� .א�

ר אמ� ו� ח  ת� יב, פ� ת� לו( ,כ� דו�ם )בראשית  ץ א= ר* א* ב� כו  ל� מ� ר  ש* ים א� כ� ל� מ� ל*ה ה� א&  .ו�

יב ת� כ� א הוא ד� ד� יו )תהלים מח( ,ה� ד� ח� רו י� ב� דו ע� ים נו�ע� כ� ל� מ� נ&ה ה� י ה� דו. כ�  ב�אן, נו�ע�

ר ת� דו�ם. א� ץ א= ר* א* ן. ב� מ� ין ת� ד� אח� ת� ין מ� ינ� ד� ר ד� ת� א� יו. ב� ד� ח� רו י� ב� ת, ע� מ� י� יב ו� ת� כ�  ד�

יו ת� ח� לו�ך ת� מ� י� זו. ו� פ� ח� לו נ* ה� ב� הו נ� מ� ן ת� או כ& ה ר� מ� יהו, ה& י� ר� את� ימו ב� י� ק� ת� ל�א א�  ,ד�

נו ק� ת� א ל�א א� כ� ל� מ� ין ד� קונ� ת� ין ד� ג� שורו�י, ב� א ו� יש� ד� א ק� ת� ר� ק� נו, ו� מ� ד� ז� .ל�א א�

יב ת� כ� א הוא ד� ד� גו�, ה� ינו ו� א� ן ר� נו כ& ע� מ� ר ש� ש* א� ימו', כ� י� ק� ת� הו ל�א א� א כ1ל� ה�  ,ד�

א ת� ש� ת ה� ימ� י� ק� ת� יא א� ה� א, ו� כור� ד� א ד� ר� ט� ס� ה, ב� מ� י�א ע� ר� ש� יב. ד� ת� כ� א הוא ד� ד�  ,ה�

י ת מ& ד ב� ר& ט� ת מ� ל ב� א& ב� יט� ה& תו� מ� ש� ם א� ש& עו ו� ירו� פ� ם ע� ש& ר ו� ד� יו ה� ת� ח� לו�ך ת� מ� י�  ו�

ב ה� א. ז� ר� ד� א� נ�א ב� ימ� או�ק� ה ד� מ� אי כ� ד� ב ו� ה� י ז� .מ&

ב''ב ע''דף רצ

ר מ� ת� א א� ב� נונ�א ס� מ� ב ה� ר� א ד� ת� ד� ג� א� א ד� ר� פ� ס� א ב� ה� ר, ו� ד� יו ה� ת� ח� לו�ך ת� מ� י�  .ו�

אי ד� ר ו� ד� ר, ה� ת� אמ& א� ה ד� מ� ר )ויקרא כג( ,כ� ד� ץ ה� י ע& ר� ל. פ� א& ב� יט� ה& תו� מ� ש� ם א� ש&  ,ו�

ים ר� מ� פו�ת ת� ר כ� ת� אמ& א� ה ד� מ� יב. כ� ת� ח )תהלים צב( ,וכ� ר� פ� ר י� מ� ת� יק כ� ד� י, צ� יה� א�  ד�

א ב� נוק� ו� ר  כ� ד. ד� ר& ט� ת מ� יאת ב� ר� ק� ת� אי א� כ�ל�א, ה� ין  ד� ר� ט� ר ד� ת� הוא א� ה� ת מ&  ב�

א ק� ב� ד� ת� א� י אב, ל� ר& ק� א� יב. ו� ת� ץ )איוב כח( וכ� ר* א* א ב� צ& מ� לא ת� ה ו� כ� ר� נו�ש ע* ע א= ד�  לא י�

ים י� ח� ר. ה� ר אח& ב� א, ד� ימ� א� ת מ& ין, ב� ינ� ין ד� ד� אח� ת� א מ� ה� ר� ט� ס� מ� ין, ד� ד� ר� ט�  ב''דף רצ( ד�

כ�ל�א )ב''ע ב. ל� ה� י ז� ת מ& ין, ב� פ� ין אנ� ר& ת� א ב� ק� נ� י� ין, ד� ונ� ו� ין ג� ר& ת� ירו ב� ה� נ� ד. ד� ס* ח*  ב�

ינ�א ד� .וב�

א מ� ל� י ע� ר& ב� ד ל�א א� ין, ע� פ� אנ� ין ב� פ� ין אנ� יח� ג� ש� וו� מ� ך, ל�א ה� ין כ� ג� ין, וב� מ� ל�  ע�

בו ר� ח� ת� י א� א& מ� ד� ידו, ק� ב� ע� ת� קונ�א א� ל�א ת� י ב� א& מ� ד� ין ק� מ� ל� ע� ו�ה. ו� א ה� ל� הוא ד� ה�  ו�

קונ�א ת� ין, ב� צו�צ� ין נ� יק� י ז� ר& ק� נ�א, א� אי אומ� ה� א, כ� פ� צ& ר� ש, )א מרזפתא''ס( מ� ת� ד אכ�  כ�

נ�א מ� ל�א )א''ו ע''בראשית קנ( ב� ז� ר� פ� ר, ד� יב� ל ע� כ� ין ל� יק� יק ז� פ� ין, א� ק� פ� נ� ין ד� יק� ינון ז� א�  ,ו�

ין יר� ה� ין ונ� יט� ה� ין ל� ק� פ� ר, נ� ת� אל� ין ל� כ� ע� ד� י. ו� א& מ� ד� ין ק� מ� ל� רון ע� ק� ין א� ל& א� ין. ו� ג�  וב�

ימו י� ק� ת� ל�א א� בו ו� ר� ח� ת� ך א� א. כ� יש� ד� א ק� יק� ת� ן ע� ק� ת� ת� א� ד ד� נ�א, ע� יק אומ� פ� נ�  א''ד( ו�

יה )מאנא נות& אומ� .ל�

ן יל� א ד� ית� נ� ת� מ� ינ�א ב� נ& אי ת� ל ה� ע� ין )דניצוצא( ,ו� יק� יק ז� פ� ינ�א א� בוצ�  ד''שמות רנ( ד�

ין )ב סתרי תורה''ז ע''בראשית ק, ב''ע יק� ז� ניצוצין''נ( ב� זיקין  דבוצינא אפיק  אה )א  ל�ת מ� ת�  ל�

ר יב� ע� ין  ר� ש� ע* ין. ו� יק� ז� ינון  א� רון, ו� ק� א� י  א& מ� ד� ין ק� מ� ל� ר, ע� ת� אל� ל� יתו  ר. ומ� ת� ב�  ל�
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נ�א אומ� יק  פ� מאנא''ס( נ� יה )א  נות& אומ� א, ל� ב� נוק� ו� ר  כ� ד� ב� ן  ק� ת� ת� א� ין, ו� יק� ז� י  נ& ה�  ו�

יתו כו ומ� ע� ד� ת� א� ים כ�ל�א, ד� י� ק� ת� א א� ת� ש� א. ה� ינות� ד� ר� ק� ינ�א ד� בוצ� א, מ� יצו�צ� ק נ� פ�  ,נ�

א יפ� ק� ת� א  יש� ט� ש, פ� ט� ב� י, ד� א& מ� ד� ק� ין  מ� ל� ע� ין  יק� ז� יק  פ� א� י, ו� ב& ר� ע� ת�  א''ד( ומ�

י�א )ומתדכי כ� א ד� יר� ו� א� א, ב� ד� א ב� מו ד� ס� ב� ת� א� .ו�

ב� ר א� ב� ח� ת� ד א� ימ�''כ� א� הוא אב הוא, א''א ו� ה� ין, ו� יק יו�מ� ת� ע� יז ב� נ� ג� א ד� רוח�  ,מ&

א יר� ו& א� אי  ה� יז  נ� ג� ת� א� יה  א, ב& יצו�צ� נ� ל� יל  ל� אכ� א, ו� ינות� ד� ר� ק� ד� ינ�א  בוצ� מ� ק  פ� נ�  ד�

א ימ� א� ד� עו�י  מ& ב� יז  נ� ג� יהו. ד� וי� ו� ר� ת� רו  ב� ח� ת� א� ד  כ� א, ו� ד� ב� א  ד� ילו  ל� כ� ת� א� יק. ו�  נ�פ�

א יפ� ק� ד ת� א ח� ת� ל� ג� רו�י, גול� ט� ס� ט ב� ש� פ� ת� א� א, ו� א ד� ר� ט� ס� א ב� א, ד� א ד� ר� ט� ס� א ב� ד�  .ו�

ד ח� חו ב� כ� ת� ש� ין א� יש� ל�ת ר& א ת� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ה ד� מ� ל�ת, כ� ת� ן ב� מ� ד� ז� א א� ך כ�ל�  כ�

ין יש� ינ�א )ב''ח ע''רפ( כ�מ�ה, ר& מ& א� .ד�

ין פ� אנ� יר  ע& ז� ד� א  ת� ל� ג� גול� אי  ה� א, ב� ור� ו� ח� א  יש� ר& מ& ל�א  ט� יף  ליה( נ�ט�  ,)ואחיד 

י ונ& ו� ג� י  ר& ת� ב� י  ז& ח� ת� א� ל�א  ט� הוא  ה� ין. ו� יש� ד� ק� ין  פוח� ת� ד� ל�א  ק� ח� ן  ז� ת� מ� נ&יה   .ומ�

א ד� א  ת� ל� ג� גול� ד� ל�א  ט� אי  ה� י, ומ& את& ד� א  מ� ל� ע� ל� יא  י� יק� ד� צ� ל� נ�א  מ� ין  נ� ח� יה, ט�  וב&

יא י� ח� א� יא ל� י� ת� ין מ& ינ� מ� ל�א. ז� אי ט� ה� ל מ& פ� נ� נ�א ד� ן מ� מ� ד� ז� ל�א א� נ�א, ו� מ� הוא ז� ר ה�  ב�

א ר� ב� ד� מ� ל ב� א& ר� ש� י� לו  אז� נ�א ד� מ� ז� ל�א, ב� כ� ד� א  יק� ת� הו ע� ן ל� ז� ר, ו� ת� אי א� ה� ה. מ&  מ�

ר ת� ב� ח ל� כ� ת� ש� ל�א א� יב. ד� ת� כ� א הוא ד� ד� ן )שמות טז( ,ה� ם מ� ח* ם ל* כ* יר ל� ט� מ� י מ� נ� נ�  ה�

ם י� מ� ש� ר. ה� ת� אמ& א� ה ד� מ� כז( כ� גו� )בראשית  ו� ם  י� מ� ש� ל ה� ט� ים מ� לה� א= ך ה� ן ל� ת* י�  '.ו�

נ�א מ� ז� הוא  ה� ב� אי  ן. ה� ינ� נ& ת� א  ר� נ�א אח� מ� ז� י, ל� מ& ם ק� ל אד� יו ש* זו�נו�ת� ים מ� ש�  ק�

יך הוא ר� א ב� ש� אי. קוד� ד� א ו� ל� ז� מ� יא ב� י� ל� ל�א ת� ז� מ� א ב� ה� י. ו� זו�נ& י ומ� י& י ח� נ& ן ב� ל כ& ע�  ,ו�

א ת� ל� יא מ� י� ל� א ת� כות� ז� א, ל�או ב� ת� ל� יא מ� י� ל� ל�א ת� ז� מ� ל�א ב� אי, א* ה� ין ב� י� ל� ל�א ת� כ�  ו�

א ל� ז� נ�א, מ� ימ� או�ק� ה ד� מ� .כ�

ין מ� ל� ע� בו�א  ר� ין  פ� אל� ה  ע� ש� א, ת� ת� ל� ג� גול� אי  ה� ל  ע� ין  כ� מ� ס� ו� ין  ל� אי. נ�ט� ה�  ו�

א ל� כ� יל ב� ל� כ� ת� י�א א� כ� א ד� יר� ו� יה, א� יל ב& ל� כ� ת� ל�א א� כ� ו� א  כ�ל� יל מ� ל� הוא כ� ן ד� יו�  ,כ&

ין ר� ט� ין ס� ר& ת� ל� פו�י  טו אנ� ש� פ� ת� כ�ל�א, א� ן מ� יל� ל� כ� ין  הו�ר� נ� י  ר& ת� לו. ב� כ� ת� ס� ד א� כ�  ו�

פו�י א, אנ� יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� ד� ין  פ� אנ� י, ב� ר& ק� א� ם  י� פ� א� ך  ר* א* ך. כ�ל�א  ר* א* אי   מ�

ם י� פ� ן )אריך אפים מבעי ליה( .א� ינ� נ& י ת� כ� א ה� ל� י�א, א* יב� י� ח� יה ל� פ& יך א� אר� ין ד� ג�  א�ב�ל. ב�

ם י� פ� א� ך  ר* ין, א* פ� אנ� ד� א  ות� ו� א. אס� מ� ל� ע� ב� א  ות� ו� אס� ח  כ� ת� ש� א� ל�א  א  ה� ל�א, ד�  א*

ין פ� אנ� ין ב� פ� ין אנ� ח� ג� ש� א� נ�א ד� מ� ז� .ב�

א ת� ל� ג� גול� ל�א ד� ל� ח� ין, ב� הו�ר� נ� ת  ל� ין ת� יר� ה� ל�ת. נ� א ת� ימ� י ת& א� ינון, ו� ע א� ב�  ,אר�

ינ�א מ& א� ד� ה  מ� יה, כ� מ& א� ו� בו�י  א� ד� יה  ת& נ� ס� הו�ן, אח� ל� ד� ין  יז� נ� ג� ין  ר& ן, ות� ר� ט� ע� ת� מ�  ד�

יה יש& ר& ב� הו  א, כ1ל� יש� ר& ד� ין  ל� פ� ת� ינון  א� רו�י. ו� ט� ס� ב� ן  ר� ב� ח� ת� מ� ר  ת� ב� ין, ל� ר� נ�ה�  ו�
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א ת� ל� ג� גול� ד� י  ל& ל� ח� ל�ת  ת� ב� ין  אל� ע� רו�י. ו� ט� ס� ב� ד  ח� ל  כ� ין  ק� פ� ל, נ� כ� ב� ין  ט� ש� פ� ת�  ומ�

א .גופ�

י י מו�ח& ר& ת� ין ב� ר� ב� ח� ת� ין מ� ל& א� יל לו�ן. ו� ל� אה כ� ית� ל� א ת� יד, ומו�ח� אח�  ואינון תפלין( ו�

 .ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא, ומוחא תליתאה כליל לון. ואלין מתחברין בתרי מוחי. דרישא

בסטרוי חד  כל  נפקין  גופא, לבתר  בכל  אחיד. ומתפשטין  תליתאה  מוחא  א )והאי  ר� ט� אי ס� ה�  ב�

א ר� ט� אי ס� ה� א, וב� ל גופ� כ� ט ב� ש� פ� ת� א, ומ� ד� ח� ן כ� יל� ל� י כ� ונ& ו� י ג� ר& נ&יה ת� יד מ� ב� ע� ת� א�  .ו�

פו�י יר אנ� אי נ�ה� ה� פו�י, ומ& אנ� י ד� ונ& ו� א ג� ימ� א� א ו� ב� א� יד ב� ה� אס� ת. ו� ע� י ד� ר& ק� הוא א�  ,ו�

ת ע� ד� יב )א בדא''ס( ב� ת� עו�ת ה )שמואל א ב( ,כ� ל ד& י א& גו�' כ� ונ&י', ו� ו� י ג� ר& ת� יהו ב� א� ין ד� ג�  ב�

ילו�ת ל� נו ע� כ� ת� אה. לו� נ� ימ� ת� א ס� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ל ל� ב� נו, א� כ� ת� א נ� א. ל� מ� ע� אי ט�  מ�

אי ה� נו ל� כ� ת� י. נ� ק& ין חול� ר& ית ת� ר� י� ין ד� ג� יב, ב� ת� ד )שמואל ב כב( וכ� ס� ח� ת� יד ת� ס� ם ח�  ע�

גו '.ו�

א''ג ע''דף רצ

י�יא ר� ב� ח� ימו  או�ק� שו�ט  ק� ב� א  ה� יב, ו� ת� כ� כט( ,ד� ק�ב )בראשית  ע� י� ד  ג& י� רצ( ו�  ג''דף 

יה� הוא )א''ע י אב� ח� י א� ל כ� ח& ר� ג&ד. ל� י� מוה�, ו� א או�ק� א, ה� ת� מ� כ� ח� א ד� ז� כ�ל�א ר� י. ד� כ�  ו�

ה הוא ק� ב� ן ר� ה. ב* ק� ב� ן ר� ק, ב* ח� צ� ן י� יב ב* ת� ל�א כ� א, ר*מ*ז. ו� ת� מ� כ� ח� א ב� יז� מ� ל�א ר� כ�  .ו�

כ�ל�א ים ב� ל� י ש� ר& ק� אי א� ל ה� ע� א. ו� נות� ימ� ה& י מ� ז& ח� ת� יה א� יב. וב& ת� ך כ� ין כ� ג� ג&ד, וב� י�  ו�

ב ק� ע� ר, י� י�אמ* יב ו� ת� ל�א כ� .ו�

ונ&י ו� י ג� נ& א, ה� יש� ר& א ד� ר� ט� ע� ין ב� ר� נ�ה� ה ד� מ� א, כ� ת� ל� ג� גול� י ד� ל& ל� ח� ין ב� אל� ע� י. ו� כ�  ה�

א ל גופ� כ� ין ב� ט� ש� פ� ת� הו, מ� יד ב� ח� א� ת� א א� גופ� א )אבל( .ו� ימ� ת� א ס� יש� ד� א ק� יק� ת� ע�  ,ל�

נו כ� ת� א נ� יאן ל&יה, ל� א י� ל� ח, ו� כ� ת� ש� ד א� ח� א כ�ל�א ב� ה� כ�ל�א, ד� ידו ל� כ�ל�א, ח& ים ל� י�  .ח�

ינ�א יה ד� יא ב& י� ל� אי. ל�א ת� ה� ל ב� ב� אי, א� ד� ילו�ת ו� ל� נו ע� כ� ת� .לו� נ�

א יש� ר& ד� א  ת� ל� ג� גול� ין, ב� פ� אל� ו� ון  ו� ב� ינון ר� ל א� ין כ� י� ל� ין )קוצי( ת� ר� ע� ש� י ד� קו�צ&  ,מ�

ין מ� ינון אוכ� א� א. ד� ד� א ב� ין ד� כ� ב� ת� ס� א, ומ� ד� א ב� ן ד� יד� ח� ל�אה, א� ירו ע� ה� נ� ן ב� יד� ח� א�  ד�

ר ט& ע� מ� א )דמתעטר( ד� ב� א� מ& יה  יש& ר& א, ב� ב� א� מ& יר  ה� נ� ת� א� ד� א  מו�ח� ין. ומ� ק� פ� נ� ר  ת� ב�  ל�

ין ימ� ל נ� ין ע� ימ� א, נ� ימ� א� יה מ& יש& ר& ר ב� ט� ע� ת� מ� ירו ד� ה� נ� י, מ� אר מו�ח& ש� הו. ומ� כ1ל�  ו�

ן יד� ח� א, א� ב� א� ן מ& יד� ח� א� י ד� ר& ע� ינון ש� א� י ב� כ& ב� ת� ס� א, ומ� ין ד� ב� ר� ע� ת� ינון מ� א� ין ד� ג�  ב�

א ד� א, ב� ד� א ב� ין ד� כ� ב� ת� ס� .ומ�

א ת� גול� גול� ב� ן  יד� ח� א� י  מו�ח& הו  ל� כ1 ל�אה, ו� ע� א  מו�ח� הו. ב� ל� כ1  ו�

ן יכ� ש� א )דאתמשכן( מ� מו�ח� ד� י  ל& ל� ח� ל�ת  ת� מ� ן  כ� ש� מ� ת� במוחי( ,א� א )אחידן  ד� ן  ב� ר� ע� ת�  מ�

א ד� א, ב� ב� א� ס� מ� י�א ב� כ� ד� ין. ב� ז� ר� ין ו� מ� ע� ינון ט� ל א� כ� ין, ב� י� ל� ג� ת� ין ומ� ימ� ת� ך. ס� ין כ� ג�  וב�
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י יז& מ� י ר� הו מו�ח& י� )י''כך נמצא בס( כ1ל� י י� כ� אנ� כו' ב� יך ו� לה* א', א= ר� ט� ע� ין ב� הו�ר� נ� ה ד� מ�  כ�

א יש� ר& א, ד� ת� ל� ג� גול� י ד� ל& ל� ח� ין ב� אל� ע� .ו�

ין מ� ין אוכ� ינון קו�צ� ל א� ין, כ� נ� אוד� א ד� ר� ט� ס� ין ל� י� ל� ת� ין ו� י� פ� נ�א. ח� ימ� א או�ק� ה�  ,ו�

יב ת� ך כ� ין כ� ג� ב� י� )מלכים ב יט( ,ד� ה י� ט& ע' ה� מ� ך וש� נ� נ�א. אז� ימ� אן או�ק� כ� י, מ� ע& ב� אן ד�  מ�

ל&יה ב� ק: נ&יה ל� א אוד� כ� ל� ין מ� כ� ר� י� א, ד� כ� ל� מ� יה ד� יש& ר& ל ב� ס& ל� ס� ל, י� ע� י מ& ר& ע� נ*ה ש� פ� י�  ו�

נו�י י, אוד� ע& ב� ה ד� ל מ� כ� א ב� כ� ל� ע ל&יה מ� מ� ש� י� .ו�

י ר& ע� ש� ד� א  גות� ל� פ� א, ב� ח� או�ר� ד  ח� א  ד� אח� ת� ין, מ� יו�מ� יק  ת� ע� ד� א  ח� אר�  ,ב�

א ית� י� או�ר� י  קוד& פ� ד� חו�י  או�ר� ל  כ� נ&יה  מ� ן  ש� ר� פ� ת� עלייהו( ,ומ� יהו�ן )ואתמנן  אר& מ� ל   כ�

א קו�צ� ו� א  ל קו�צ� כ� ב� ין  י� ל� א ת� ל� יל� ו� א  ב� יב� י�א, ד� יב� י� ח� א ל� ת� ש� ין ר� ש� ר� פ� ינון מ� א�  ,ו�

ין ח� ינון אר� ין א� ע� ד� א י� ל� יב. ד� ת� כ� א הוא ד� ד� ל�ה )משלי ד( ,ה� פ& א� ים כ� ע� ש� ך ר� ר* ל. ד* כ�  ו�

ין יפ� ק� ת� ין  קו�צ� ב� ין  י� ל� ת� ין  ל& ין, א� יפ� ק� ת� הו  כ1ל� ך  כ� ין  ג� ינון. וב� א� ב� נ�א  ימ� או�ק�  ו�

א ל� ק� ת� מ� ד� יהו�ן  אר& מ� ן  ד� אח� ת� א� ן  יע� ע� דרחימותא''ס( ,ש� יב )א  ת� כ� כה(,ד� ל )תהלים   כ�

י י� חו�ת  ת' אר� מ* א= ו* ד  ס* ך. ח* כ� ל  כ� י, ו� יט& ה� ר� ד� ין  ימ� ת� ין ס� מו�ח� ין מ� כ� ש� מ� ד� ין  ג�  ב�

א מו�ח� .ד�

חו�י או�ר� פום  כ� ד  ח� ל  כ� י  ח& כ� ת� ש� מ� ך  כ� ין  ג� ין, וב� קו�צ� ינון  א� ב� א  מו�ח� ד  ח�  מ&

ן יע� ע� ל�א, ש� ק� ת� מ� יהו�ן ד� אר& ן מ� כ� ש� מ� ת� י� )דרחימותא( ,א� חו�ת י� ל אר� יב כ� ת� כ�  ח*ס*ד' ד�

ת מ* א= .ו*

ינ�א י� נ� א ת� מו�ח� ין, מ� יפ� ק� ין ת� ינון קו�צ� א� א, ב� ב� יב� יהו�ן ד� אר& ין מ� י� ל� ת� ן ו� כ� ש� מ� ת�  א�

לו ש& כ� י� ה  מ* עו ב� ד� י� ל�ה לא  פ& א� כ� ים  ע� ש� ר� ך  ר* ד* הו  יב ב� ת� כ� ד� א  ל� יל� א. ו� אי ק�  מ�

י יר& י� עו. מ� ד� ל�א לא י� ין, א* ע� ד� א י� ר ל� לו�מ� ע, כ� ד� נ� מ� אן ל� ע� ל�א ב� לו, ו� ש& כ� ה י� מ*  אל. ב�

ה מ* י ב� ר& ק� לו, ת� ש& כ� א י� ימ� א� א ב� ל� א. א* ימ� א� ר ד� ט� ס� ין ב� ד� אח� ת� מ� ינון ד� א� אי. ב�  מ�

א ימ� א� א ד� ר� ט� ל�א. ס� יל� א ו� ב� יב� יהו�ן ד� אר& ן מ� ד� אח� ת� ינ&ה מ� א מ� יפ� ק� ה ת� בור� .ג�

אה ית� ל� ת� א  מו�ח� א, מ� ית� ע� צ� מ� א* ב� ינון  א� ד� ין  קו�צ� ינון  א� ין, ב� י� ל� ת� ו� ן  כ� ש� מ� ת�  א�

ין יד� מ� יהו�ן ד� אר& ין. )דמארין( מ� יר� ה� א נ� ל� ין ו� יר� ה� ין נ� פ� רון א� ק� א� יב. ו� ת� י כ� נ& ה�  משלי(וב�

יך )ד ל* ג� ל ר� ג� ע� ל&ס מ� א. פ� יש� ר& י ד� ר& ע� ש� ין ד� ינון קו�צ� א� ח ב� כ� ת� ש� כ�ל�א א� .ו�

א ת� ל� ג� גול� א ד� ח� צ� א, מ� ד� ק� פ� ת� א� א ל� ח� צ� יהו�ן )א לאתפקרא''ס( מ� ד& ל עו�ב� א ע� י� יב� י�  .ח�

י�יא ל� ג� ת� א א� ח� צ� אי מ� ד ה� כ� ין, ו� ינ� ד� יהו�ן ד� אר& ין מ� ר� ע� ת� ין, מ� פ� ס� כ� ת� ל�א מ� ינון ד� א�  ל�

יהו�ן ד& עו�ב� א. ב� ד� ור� ו� כ� א  ק� סומ� א  ח� צ� מ� אי  א. ה� ח� צ� מ� יא  י� ל� ג� ת� א� ד� א  ת� ע� ש�  וב�

א ח� צ� אי מ� ה� א ב� יק� ת� ע� ג�א, ד� ל� ת� א כ� ור� ו� ת ח� ר� ד� ה� ת� א. א� ת� ע� יא ש� ה� ה� צו�ן, ו� ת ר�  ע&

ל�א כ� י ל� ר& ק� .א�
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ר אמ� א  ב� ס� א  יב� י& ב  ר� י  ב& ד� א  ת� ד� אג� ד� א  ר� פ� ס� ח. מ*צ�ח, ב� צ� מ* י  כ& א, ז� ח� צ�  מ�

א יק� ת� ע� י ל�או. ד� א� י ח, ו� ד& ש� ון' א� ו� ין את� ר& ין ת� ר, ב& ת� אמ& א� ה ד� מ� ץ)במדבר כד( כ� ח�  ומ�

י מו�אב ת& א� .פ�

נ�א ימ� או�ק� ין, ו� צופ� ון ר� ו� את� ח ב� צ� נ* י  ר& ק� א� וו�. ד� ים ה� ח� צ� נ� ה  מ� כ� ג�ב. ו� ל  אף ע�  ו�

א ר� ח אח� צ� נ* ל�ק )באתרא( ד� ת� ס� א א� ר� ח אח: צ� נ* ין, ב� ט� ש� פ� ת� מ� ין ד� נ� ר� ים אח: ח� צ� ית נ� א�  ו�

א ל גופ� כ� ה. ב� ח� נ� מ� א ד� לו�ת� צ� א ד� ת� ע� ש� א ב� ת� ב� ש� ין ד� ג� ין, וב� ינ� ר ד� ע� ת� א י� ל� ין ד� ג�  ,ב�

יל&יה ד� א  ח� צ� מ� א  יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� א  י� ל� ל�א, ג� ו� כו  כ� ת� ש� א� ו� ין  י� פ� כ� ת� א� ין  ינ� ד� ל  כ�  ו�

ידו ב� ע� ת� .א�

ב''ג ע''דף רצ

ין כ י� ל� א ת� ח� צ� אי מ� ה� ין''ב� ינ� י ד� ת& יהו�ן, ד ב� ד& עו�ב� ין ב� יפ� צ� ח� ינון ד� ל א� כ� ה. ל� מ�  כ�

יב ת� כ� יו�ן )תהלים עג( ,ד� ל� ע* ה ב� ע� י&ש ד& ל ו� ע א& ד� ה י� יכ� רו א& אמ� ינון. ו� ים א� ר� ש� א ע* ה�  ,ו�

רצ( 'ד ע''דף  ה )ב''ג  ד. ל�מ� ד� ל&יהו�ן  ב� ק: א' ל� ת� ת� ל� ינ�א  ד� ית  ב& יתו�ת  ין, מ� י� ל� ת�  ד�

יל�א ע& ל� ין. מ� ר� ש� ע* ארו  ת� ש� א� ל�אה. ו� ע� ינ�א  ד� י  ב& ין  יש� נ� ע� מ� ל�א  ך  כ� ין  ג�  ע�ד, וב�

ים ל� ש� י� עשרין''נ( ד� כ )א  א ל� ק� ל� ס� ין' ו� נ� כ, ש� ל&יהו�ן ד� ב� ק: ינ�א' ל� ד� י  ת& א. ב� ית� נ� ת� מ�  ב�

ן ינ� נ& ן ת� יל� אה ד� ימ� ת� כ, ס� ל&יהו�ן ד� ב� ק: א''ל� ית� י� או�ר� ן ב� יל� ל� כ� ת� א� ים ד� ר� פ� .ד ס�

א יש� ר& ד� ין  ינ� י� א, ע� י� יב� י� ח� יהו  י� נ� מ� ין  ר� מ� ת� ס� מ� ל�א  ד� ין  ינ� י� ע� ינון  ין. א� ינ� י�  ע�

ין ימ� י� א נ� ל� ין ו� ימ� י� נ� רו. ד� ק� ך א� ין כ� ג� ים )שיר השירים ה( וב� יו�נ� יו כ� ינ� ים. ע& אי יו�נ�  .מ�

ר ת� אמ& א� ה ד� מ� יתו� )ויקרא כה( ,כ� מ� ת ע� יש א* לא תו�נו א� יב. ו� ת� א כ� ל ד� ע�  תהלים( ,ו�

ה י� )צד א* ר� רו לא י� י�אמ� גו�''ו� יב'. ה ו� ת� גו� )שם( וכ� ע ו� מ� ש� לא י� ן ה� ז* ע א� נו�ט� '.ה�

ינ�א ע& ל  ע� ד� קונ�א  ים, ת� ל� ש� א  עור� ש� ב� ן  ר� ע� ש� ת� מ� ד� י  ר& ע� ין. ש� ר� ע� ש� ינון  א�  מ&

ז ף ו� ל* ין א* י� ל� א' ת� חות� ג� ש� א� י ד� אר& אה מ� א, מ� ב� ר� א ק� ח� אג� הו. ל� י כ1ל� ימ& י� ין ק� ד&  וכ�

ין ינ� י� ין ע� ח� ק� פ� ת� ל&יהו�ן ומ� ש� שול� .מ�

ין ינ� י� ע� ל  ע� ד� א  סות� הו, כ� ב� ן  ד� אח� ת� מ� ין  ינ� ב� ל*ף. ג� א* י )מאה' וד( ו� אר& מ� ון  ו� ב�  ר�

הו ב� ן  ד� אח� ת� א� ין  יס� ר� ין, ת� ינ� י� ע� ד� א  סות� כ� רון  ק� ינון א� א� רון. ו� ק� א� ד� ינון  א� ל  כ�  ו�

י י� י  ינ& , ע& ין' ח� ק� פ� רון, ל�א  ע� ת� א� ל�א  ין, ו� ינ� ב� ג� ד� י  סות& כ� ין  ל& א� ד� נ�א  מ� ז� ב� ר   ,ב�

י א& ל� ע� י מ& א& ת� ינון ת� ין א� ש� ר� פ� ת� י. מ� א& ל� ע� י מ& א& ת� ינ&י ת� ב� ן ג� ש� ר� פ� ת� א� א ד� ת� ע� ש�  ,וב�

ין ינ� י� ע� ין  ח� ק� פ� ת� מ� א  ח� ג� ש� א� ל� ר  ת� א� ין  ב� ה� י� ר, ו� ע� ת� א� ד� אן  מ� כ� י  ז& ח� ת� א�  ו�

יה ינ�ת& ש& א. )משנתיה( מ� יח� ק� ינ�א פ� ע& א ל� מ� ח� ין ו� ינ� י� רו ע� ח� ת� ס� א, א� ור� ו� ח� ן ב� ח� ת� ס� א�  ו�

יה יל& ין. ד� י� ח� ת� ס� א� ד  כ� ל, ו� א& ר� ש� י� ל� ין  ינ� ד� ד� יהו�ן  אר& מ� ין  י� פ� כ� ת� ך. א� כ� ין  ג�  וב�

יב ת� י� )תהלים מד( ,כ� ן י� יש� ה ת� ה ל�מ� גו�' עור� ה ו� יצ� ק� '.ה�
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ין ינ� י� ע� ינון  א� ב� ין  י� ז� ח� ת� ין א� ונ� ו� ג� ע  ב� ין ד. אר� יר� ה� נ� ינון  א� ין' מ& יל� פ� ת� ד� י  ת&  ,ב�

א י מו�ח� יט& ה� ר� ב� ין  ר� נ�ה� ינ&י ה' ז. ד� ע& רון  ק� א� . ד� א' חות� ג� ש� א� י )נפקא( ו� ק& פ� ון, נ� ו� ג�  מ�

ינ�א ע& ד� א  מ� א. אוכ� ר� ד� א� ב� נ�א  ימ� או�ק� ד� ה  מ� יב, כ� ת� כ� ג( ,ד� ת )זכריה  אח� ן  ב* א* ל   ע�

ם י� ינ� ה ע& ע� ב� יהו. ש� י� ר� ט� ס� ין ב� ט� ה� ל� ת� ין מ� ונ� ו� ינון ג� א� .ו�

א ק� סומ� ין, מ� נ� ר� ין או�ח� ק� פ� ינ�א, נ� ד� א ל� חות� ג� ש� א� י ד� אר& רון. מ� ק� ינון א� א�  דברי( ,ו�

י� )הימים ב טז י י� ינ& ץ' ע& אר* ל ה� כ� טו�ת ב� שו�ט� טו�ת. מ� שו�ט� ים, מ� ט� שו�ט� לא מ� ין. ו� ג�  ב�

ינ�א הו ד� ל� כ1 א. ד� ירו�ק� ין, מ� נ� ר� ין או�ח� ק� פ� ין, נ� ד� ל�אה עו�ב� ג� ין ל� ימ� י� ק� ין, ד� ב וב& ין ט�  ב&

יש יב. ב� ת� כ� יש )איוב לד( ד� י א� כ& ר� ל ד� יו ע� ינ� י ע& רון. כ� ק� ין א� ל& א� י� )זכריה ד( ,ו� י י� ינ&  'ע&

ים ט� שו�ט� ים. מ� ט� שו�ט� טו�ת, מ� שו�ט� לא מ� ין. ו� ר� ט� ין ס� ר& ת� ל� ינון  א� ד� ין  ג� ב, ב� ט�  ל�

יש ב� א. ול� ור� ו� ח� י, מ& מ& ח� ינון ר� ל א� ין כ� ק� פ� אן, נ� ב� ינון ט� ל א� א, כ� מ� ל� ע� י ב� ח& כ� ת� ש� מ�  ,ד�

ל א& ר� ש� י� ל� הו  ל� א  ב� או�ט� ין. ל� י� ח� ת� ס� א� ין  ד& אסתחרן''נ( וכ� ונ&י )א  ו� ג� ל�ת  ת� ינון  א� ל   ,כ�

יהו י� ל� א ע� מ� ח� ר� .ל�

א ד� א ב� ין ד� ב� ר� ע� ת� ין מ� ונ� ו� ין ג� ל& א, א� ד� א ב� ן ד� ק� ב� ד� ת� א� יה. ו� ר& ב� ח� יף ל� ד או�ז� ל ח�  כ�

יה יל& י ד� ונ& ו� ג� א, מ� ור� ו� ח� ר מ& יך, ב� ר� ט� צ� ד א� יה כ� ן ב& יל� ל� הו כ� כ1ל� ל, ד� י ע� פ& הוא ח�  ו�

א א. כ�ל� ת� ת� ל� ד� ין  ונ� ו� ג� ל  א, כ� מ� ל� ע� י  נ& ב� ל  כ� ין  ל� כ� י� א  א, ל� ור� ו� ח� לו�ן  א  ר� ח� אס�  ,ל�

א ירו�ק� ל� ו� א  ק� סומ� ל� א  מ� אוכ� ד. ל� ח� א  חות� ג� ש� א� ב� א  כ� ה� ן, ו� ד� אח� ת� א� הו   כ1ל�

א ור� ו� ח� ין ב� י� ח� ת� ס� א� .ו�

ין כ� כ� ת� ש� ינו�י ל�א מ� ב� א, ג� ח� ג� ש� א� א ל� ור� ו� ח� ין ד� ונ� ו� ין ג� י� ע� ד ב� ר כ� ין, ב� ינ� ב� ג� ין ד� ג�  ב�

א ח� ג� ש� א� ל� ר  ת� ין א� ב� ה� ונ&י, י� ו� ג� הו  ל� כ1 ר. ל� ת� ין א� ב� ה� י� א  ל� ינון  י א� א� ין, ו� ל� כ� י� א   ל�

ל�א כ� ת� ס� א� ול� א  ח� ג� ש� א� ין. ל� ימ� י� ק� ל�א  ין  ינ� ב� א, ג� ד� ח� א  ת� ע� ש� ין  כ� כ� ת� ש� מ� ל�א   ו�

א ל&ימות� ין, )שלימתא( ש� מ� ת� ס� ו� ין  ח� ק� פ� ל�א  ין, א* ח� ק� ופ� ין  מ� ת� ינ�א, ס� ע& שום   מ�

יהו י� ל� ע� י  א& ק� ד� א  יח� ק� יב. פ� ת� כ� א  ד� ל  ע� א( ,ו� ו�שו�ב )יחזקאל  צו�א  ר� יו�ת  ח� ה�  ו�ה�א. ו�

נ�א ימ� .או�ק�

יב ת� ן )ישעיה לג( כ� נ� א� ו*ה ש� ל� ם נ� רוש� ינ�ה י� א* ר� יך ת� ינ* יב, ע& ת� יד )דברים יא( וכ� מ�  ת�

י י� י  ינ& גו�' ע& ו� נ�ה  ש� ה� ית  ש� ר& מ& ה  ב� יך  לה* . א= ן' כ& א  י� ע� ב� ל�ם  רוש� י� א  ה�  ,ד�

יב ת� כ� ה )ישעיה א( ,ד� ין ב� ל� ק י� ד* ל� ם. צ* רוש� ך י� ין כ� ג� יו�ן, וב� ל�א צ� יב. ו� ת� כ�  ישעיה( ,ד�

גו� )א ה ו� ד* פ� ט ת� פ� ש� מ� יו�ן ב� י', צ� מ& ח� כ�ל�א ר� .ד�

ינ*יך יב, ע& ת� ינ�ך כ� א, ע& יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ינ�א ד� כ�ל�א, ע& א ד� ימ� ת� א. ס� ת� ש� ינ&י, ה�  ע&

י ה' י� יך ב� לה* יש, א= ב� ב ול� ט� י, ל� ז& ח� ת� א� ה ד� מ�  ,והכא באשגחותא חדא. לסומקא ולירוקא( .כ�

ואסתחיין בחוורא גוונין לאשגחא, גבינוי לא משתככין. כלהו אסחרן  כד בעיין  ך ל�א )בר  ין כ� ג�  ב�
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יר ד� א ת� יומ� ק� ימו ב� י� ק� ת� ל� ם. א� רוש� ינ�ה י� א* ר� ינ*ך ת� ם ע& ת� ה� ב, ו� ט� א ל�  כ�ל�א, כ�ל�

י מ& ח� ר� יב. ב� ת� כ� ך )ישעיה נד( ,ד� צ& ב� ק� ים א� דו�ל� ים ג� מ� ח� ר� .וב�

א''ד ע''דף רצ

י� י י� ינ& יד ע& מ� נ�ה' ת� ש� ית ה� ש� ר& ה מ& יך ב� לה* ר א. א= ס& ית ח� ש� ר& יב' מ& ת� ל�א, כ�  ו�

ף אל* ב� ית  אש� יא. ר& ה� אן  א''ה&. מ� ת� ת� ל� ד� יב. א  ת� כ� יל�א  ע& ב( ,ול� יך)איכה  ל� ש�  ה�

ל א& ר� ש� י� ת  ר* א* פ� ץ ת� ר* ם א* י� מ� ש� ץ. מ� ר* ם א* י� מ� ש� יך מ� ל� ש� א ה� מ� ע� אי ט� שום. מ�  מ�

יב ת� כ� נ( ,ד� יש )ישעיה  ב� רצ( אל� ע''דף  רות )א''ד  ד� ק� ם  י� מ� א, ש� רות� ד� ק� ב� ין  ינ� י� ע�  ,ו�

פו ח� ת� א א� מ� ונ�א אוכ� ו� ג� .ב�

נ�ה ש� ה� ית  ש� ר& י�, מ& י� י  ינ& ע& ין  ל& א� ל�ם  רוש� י� ב� ין  ל� כ� ת� ס� מ� ר  ת� א� אן  , מ&  ח�ז�ר'

ש יר� נ�ה, ופ& ש� ית ה� ש� ר& ל�א אל*ף, מ& ינ�א ב� הוא ד� א, ד� ה� ר� ט� ס� ד מ� ח� א� ת� ינ�א א� ד�  אף, ו�

ש מ� ינ�א מ� ל�או הוא ד� ב ד� ל ג� נ�ה. ע� ית ש� ר� ד אח� ע� ינ�א, ו� אי ד� ד� ו� נ�ה  ית ש� ר�  אח�

ח כ� ת� ש� יב. א� ת� א כ� ה� ה )ישעיה א( ,ד� ין ב� ל� ק י� ד* נ�ה, צ* ש� ית ה� ר� יא אח� ה� .ד�

י ז& ח� א  אשו�ן' א, ת� ר� י  ר& ק� חו�דו�י א� ל� ר, ב� כ� ל�א. ד� ד� ה  יז מ� נ� ג� ו� ים  ת� ף ס� אל*  ב�

ע ד� י� ת� א. א� ר� ר אח� ת� א� ב� ף  אל* אי  ה� ר  ב� ח� ת� א� ד  ית, כ� אש� ר& י  ר& ק� א. א� ימ� ת& י  א�  ו�

א ר� ב� ח� ת� א� יה. ל�א. ד� י�א ב& ל� ג� ת� א א� ל� יר ל&יה, א* נ�ה� ית, ו� אש� י ר& ר& ק� ין א� ד& ילו. וכ� פ� א�  ו�

ית אש� ר& אי  ה� ל�ם, ב� רוש� י� ב� ח  ג� ש� א� אי, ל�א  ה� ב� ת  ו� ה� ל&א  מ� ל� א� ת, ד� ימ� י� ק� ת�  א�

א יר� ד� יב. ת� ת� ית כ� ש� ר& ל מ& ב� יב. א� ת� י כ� את& א ד� מ� ל� ע� יו�ן )ישעיה מא( ,ול� צ� אשו�ן ל�  ר�

גו נ�ם ו� נ�ה ה� '.ה&

ין פ� יר אנ� ע& ז� ד� א  מ� א, חו�ט� צופ� ר� פ� ד� קונ�א  ע. ת� מו�ד� ת� ש� א� יה  ב& א  צופ� ר� פ� ל   .כ�

א ד� א  מ� ין, חו�ט� ימ� ת� ס� ל  כ� ד� אה  ימ� ת� ס� א  יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� ד� א  מ� חו�ט� כ�  .ל�א 

א יק� ת� ע� א ד� מ� חו�ט� ל�א, ד� כ� ים ל� י� ח� ים ד� י� ין. ח� ב� ין נוק� ר& ת� א מ� ה� ין, ד� ין רוח� ק� פ�  נ�

ין י� ח� כ�ל�א, ד� יב. ל� ת� ין כ� פ� יר אנ� ע& אי ז� ה� גו� )שמואל ב כב( ,ב� פו� ו� א� ן ב� ש� ל�ה ע� '.ע�

ונ&י ו� ל ג� נ�א כ� נ� אי ת� ה� יה )תרי גווני( ב� ן ב& יד� ח� ונ�א, א� ו� ונ�א וג� ו� ל ג� כ� ה, ב� מ� ן כ� יד� ח�  א�

י�א ש� ינ�א ק� ד� יהו�ן ד� אר& נ�א. מ� נ� הוא ת� ה� ן ב� יד� ח� א� הו )ובגין כך( .ד� ין כ1ל� מ� ס� ב� ת� ל�א מ�  ,ו�

א ת� ת� ל� א ד� ח� ב� ד� מ� נ�א ד� נ� ת� א ב� ל� יב. א* ת� א כ� ל ד� ע� י� )בראשית ח( ,ו� י� ח  ר� י� יח' ו� ת ר&  א*

יח�ח נ� ח�. ה� יח� נ� הו ה� ינ�א. מ� י ד� אר& מ� א ד� מות� ס� ב� ת� ת רוח�, א� .נ�ח�

י� י� ח  ר� י� ח�' ו� יח� נ� ה� יח�  ר& ת  יב, א* ת� כ� ל�א  ן  ב� ר� ק� ה� יח�  ר& ת  יח, א* ר& ת  א* ל�א   א*

יח�ח נ� א. ה� מ� חו�ט� ב� ן  יד� ח� א� ד� אן  בור� ג� הו  ל� כ1 הו, ד� ב� ן  ד� אח� ת� א� ד� ל  כ� הו, ו�  כ1ל�

ן מ� ס� ב� ת� א. מ� ד� ח� ן כ� ד� אח� ת� אן מ� בור� ה ג� מ� כ� יב, ו� ת� כ� בורו�ת )תהלים קו( ד� ל ג� ל& מ� י י�  מ�

י תו�' י� ל� ה� ל ת� יע� כ� מ� א. י�ש� מ� אי חו�ט� ה� ל, ו� ל�א כ� אכ� א ד� ש� ק א* פ� א נ� ב� ד נוק� ח�  מ&

ין ש� אר א* נ�א. ש� נ� א ת� ב� ד נוק� ח� א. ב� ח� ב� ד� מ� נ�א ד� נ� א ות� ש� א* ח ב� כ� ת� ש� אי א� ה� אי ו� ה�  .ו�
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א יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� אי  ה� יא  י� ל� ג� ת� א� כ�ל�א, ו� ך  כ� ת� ש� א� ר. ו� מ� ת� א� ד� ינו  י�  ישעיה( ה�

ם ל�ך )מח חט� י א* ת� ל� ה� .ות�

יך אר� א  יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� ד� א  מ� ט, חו�ט� ש� פ� ת� ם. ומ� י� פ� א� ך  ר* א* י  ר& ק� א� אי. ו� ה�  ו�

א מ� יר, חו�ט� ע& ילו. ז� ה� ב� יק ב� פ� י נ� ר& נ�א ש� נ� ד ת� כ� ינ�א, ו� יד ד� ב� ע� ת� א� ב. ו� כ& ע� אן מ�  ומ�

אי ה� א. ל� יק� ת� ע� א ד� מ� א. חו�ט� ר� ד� א� ינ�א ב� מ& א� ה ד� מ� כ�ל�א כ� י�יא, ו� ר� ב� רו ח� ע� ת� א� .ו�

א ב� נונ�א ס� מ� ב ה� ר� א ד� ר� פ� ס� י, וב� ב& י נוק� ר& י ת� נ& ים ה� א. או�ק� ש� א* נ�א ו� נ� ד ת� ח�  .מ&

א ב� ט� א  רוח� ו� א  יח� י� נ� ד  ח� אל�א. ומ& מ� וש� ינ�א  מ� י� יה  ב& ית  א� יב, ד� ת�  א''ס( וכ�

יד( )דכתיב נו�ן )הושע  ב� ל� כ�  � לו יח�  ר& יב. ו� ת� כ� א  ב� נוק� ז( ,וב� השירים  ך )שיר  פ& א� יח�  ר&  ו�

ים פוח� ת� י. כ� כ� א ה� ב� נוק� ה ב� יה, ומ� ן ב& כ& ל ש* ר. כ� אמ� יר ק� פ� ש� .ו�

י� י� ח  ר� י� ו� ר  אמ� ה ד� ח�' ומ� יח� נ� יח� ה� ת ר& י. א* ר& ט� י ס� ר& ת� ח� ב� יח� נ� א, ה� יח� י� נ� ד   ,ח�

ין ימ� ת� ס� ל  כ� ד� א  ימ� ת� ס� א  יש� ד� ק� א  יק� ת� ע� יא  י� ל� ג� ת� א� א, ד� יח� י� נ� הוא  אי  ה�  ד�

ל�א כ� ל� א  מות� ס� ב� ת� א� א. ו� ת� ת� ל� ד� א  מות� ס� ב� ת� א� ד  ח� א, ו� ש� א* ו� א  נ� נ� ת� הוא  ה�  ב�

א ח� ב� ד� מ� ין. ד� ר� ט� ס� ין  ר& ת� מ� יהו  א� ד� ין  ג� ח�, וב� יח� נ� יב  ת� ין. כ� פ� אנ� יר  ע& ז� ב� א  כ�ל�  ו�

ר מ� ת� .א�

ין נ� י אוד� ר& יש, ת� ב וב� ע ט� מ� ש� מ� ד. ל� ח� ין ל� ק� ל� יהו ס� וי� ו� ר� ת� יב. ו� ת� כ�  מלכים ב( ,ד�

י� )יט ה י� ט& ע' ה� מ� ך וש� נ� יל&יה. אז� גו� ד� גו� ב� א ל� נ� ין, אוד� ימ� ק� ין ע� ימ� ש� ר� יא ב� י� ל�  ,ת�

א מו�ח� א ב� ל� אע� ל�א ל� ב ק� כ� ע� ת� י� ין ד� ג� א, ב� יה מו�ח� ין ב& ח� ב� י� ילו, ו� ה� ב� ל�א ב�  ד�כ�ל, ו�

ילו ה� ב� י ב� ו& ה� ה ד� ל� א, מ� ת� ל&ימ� א ש� ת� מ� כ� ח� ה ב� ו� .ל�א ה�

ין פ� ד� ג� יהו�ן ד� אר& ל מ� ין כ� י� ל� ין ת� ל& ין א� נ� אוד� א, מ& מ� ל� ע� ל�א מ& ין ק� ל� נ�ט� הו, ד� ל� כ1  ו�

י י י� נ& רון אז� ק� י א� כ� , ה� הו' יב ב� ת� כ� קו�ל )קהלת י( ,ד� ת ה� יך א* ם יו�ל� י� מ� ש� י עו�ף ה�  כ�

גו . ו� קו�ל' ת ה� יך א* ם יו�ל� י� מ� ש� י עו�ף ה� י�א, כ� ש� א ק� ר� אי ק� אי קו�ל, ה� א מ� ת� ש�  ה�

א כ� א ה� יכ� ל&ל, א� ק� ך אל ת� ל* ך מ* ע� ד� מ� ם ב� יב ג� ת� א כ� ר� ק� א ד� יש� א ר& ה� ך, ד� ע� ד� מ�  ב�

יב ת� גו�, כ� ך ו� ב� כ� ש� י מ� ר& ד� ח� . וב� קו�ל' ת ה� יך א* ם יו�ל� י� מ� ש� י עו�ף ה� א כ� מ� ע� אי ט�  ,מ�

ל�א א ק� כ� א ה� יכ� א ל& ה� .ו�

ב''ד ע''דף רצ

ר נ�ש יב ב� ש� ח� ה ד� ל מ� אי כ� ד� ו� א  ל� בו�י, א* ל� ב� ל  כ� ת� ס� י� ד� ה  ל מ� כ� יד, ו� ב� ע�  ל�א 

ה ל� יה, מ� ות& ו� פ� ש� ב� ל&יה  יק  פ� א� ד� ד  הוא, ע� דאיהו( ו� גב  על  יה )ואף  ב& ון  ו� כ� ת� א�  .ל�א 

יק פ� א� ל�ה ד� יא מ� ה� ה� א, ו� יר� ו� א� א ב� ע� ק� ב� ת� א )ב''ד ע''דף רצ( ,מ� ס� ט� א ו� ק� ל� ס� א ו� ל� אז�  ו�

א מ� ל� ע� ל�א, ב� ק� נ&יה  מ� יד  ב� ע� ת� א� ין. ו� פ� ד� ג� ד� י  אר& מ� ל&יה  ין  ל� נ�ט� א  ל� ק� הוא  ה�  ,ו�

א כ� ל� מ� ין ל&יה ל� ק� ל� ס� נו�י, ו� אוד� יל ב� י� ע� יב. ו� ת� כ� א הוא ד� ד� י� )דברים ה( ,ה� ע י� מ� ש� י�  'ו�

ם יכ* ר& ב� ת קו�ל ד� י� )במדבר יא( .א* ע י� מ� ש� י� פו�' ו� ר א� ח� י� .ו�
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ך ין כ� ג� יך הוא, וב� ר� א ב� ש� י קוד� מ& ק� ר נ�ש מ� י ב� ע& ב� א ד� עות� א וב� לו�ת� ל צ�  ב�ע&י, כ�

יה ות& ו� פ� ש� ב� ין  ל� מ� א  ק� פ� א� לו�ן, ל� יק  פ� א� ל�א  י  א� א, ד� לו�ת� צ� יה  לו�ת& צ� ל�או, ל�או   ו�

א עות� ב� יה  עות& ין. ב� ק� פ� נ� ין  ל� מ� ד� ן  יו� כ& א, ו� יר� ו� א� ב� ין  ע� ק� ב� ת� ין, מ� ס� ט� ו� ין  ק� ל�  ס�

ל�א ק� ידו  ב� ע� ת� א� יל, ו� נ�ט� ד� אן  מ� לו�ן  יל  נ�ט� א, ו� ר� את� ל� לו�ן  יד  אח�  א''נ(ו�

א )לכתרא יש� ד� א, ק� כ� ל� מ� א ד� יש� ר& .ב�

י מו�ח& י ד� ל& ל� ת ח� ל� ת� ין, מ� נ� אוד� א ל� יפ� ט� יף נ� ית, נ�ט� ר� ל כ� י נ�ח� ר& ק� הוא א� ה�  כ�מ�ה. ו�

ר ת� אמ& א� ית )מלכים א יז( ,ד� ר� ל כ� ר, נ�ח� לו�מ� ין, כ� נ� אוד� א ד� רות� הוא. כ� ה� יל ב� י� א ע� ל� ק�  ו�

א ימ� ק� א, ע� ר� נ�ה� הוא  ה� ב� אב  ת� ש� א� א, ו� יפ� ט� נ� הוא  ה� ן. ד� מ� ת� ב  כ� ע� ת� א� ין  ד&  ,וכ�

יש ב� ב ל� ין ט� ין ב& ח� ב� ת� א� יב. ו� ת� כ� א הוא ד� ד� ן )איוב לד( ,ה� ח� ב� ין ת� ל� ן מ� ז* י א� אי. כ�  ומ�

ן ח� ב� ת� ין  ל� מ� ן  ז* א� א  מ� ע� א. ט� יפ� ט� נ� ד� א  ר� נ�ה� הוא  ה� ב� ל�א  ק� ב  כ� ע� ת� א� ד� שום   ,מ�

ין נ� אוד� ד� א  ימות� ק� ע� ילו, ב� ה� ב� ב� יל  י� ע� א  ל� ב. ו� ט� ין  ב& ין  ח� ב� ת� א� ך  כ� ין  ג�  וב�

יש ב� כו�ל )שם( ,ל� א= ם ל* ע� ט� יך י� ח& כו�ל. ו� א= ם ל* ע� ט� יך י� א ח& מ� ע� אי ט� ב. מ� כ� ע� ת� י� ין ד� ג�  ב�

ן מ� א, ת� גופ� ילו ב� ה� ב� יל ב� י� א ע� ל� ן, ו� ח� ב� ת� י� ם ו� ע� ט� א י� ל ד� ע� ירו, ו� ר� מ� א ל� יק� ת� ין מ� .ב&

ין נ� אוד� ד� א  ב� נוק� אי  ה� ין, ב� נ� ר� או�ח� ין  ב� נוק� ין  י� ל� ין, ת� ינ� י� ע� ד� א  ב� א. נוק� ב�  נוק�

א פומ� א. ד� מ� חו�ט� א ד� ב� ין. נוק� נ� אוד� א ד� ב� נוק� יל ב� י� ע� ל�א ד� הוא ק� ה� יך, מ& ר� ט� צ� י א�  א�

ין ינ� י� ע� ד� י  ב& נוק� ל� יל  י� ין, ע� ע� מ� ד� ין  ע� ב� נ� יך. ו� ר� ט� צ� א� י  א� ל�א  ק� הוא  ה� יל, מ& י�  ע�

א ק� ש� ד� ר� פ� א ד� מ� חו�ט� א ד� ב� נוק� ל�א, ל� הוא ק� ה� א מ& ש� א* א ו� נ� נ� י ת� ק& פ� א הוא. ומ� ד�  ה�

יב ת� כ� י� )במדבר יא( ,ד� ע י� מ� ש� י� י�' ו� ש י� ם א& ר ב� ע� ב� ת� פו� ו� ר א� ח� י� יך'. ו� ר� ט� צ� י א� א� יל, ו� י�  ע�

א פומ� א ד� ב� נוק� ל�א ל� הוא ק� ין, ה� ל� ר מ� ז� ג� יל ו� ל� גזרין''נ( ומ� ל�א )א  הוא ק� ה�  כ�ל�א. מ&

ין נ� אוד� ד� ל�א  ק� הוא  ה� כ�ל�א. מ& נ&יה  מ� יש  ג� ר� ת� א� ו� א  גופ� ל  כ� ב� יל  י� כמה''ס( .ע�  א 

נ�א )וכלא תלייא( )תלייא אי אוד� ה� לו�י. ב� יר מ� נ�ט� אן ד� אה מ� כ� יב. ז� ת� א כ� ל ד�  תהלים( ,ע�

ה )לד מ� ר� ר מ� ב& ד� יך מ� ת* פ� ע וש� ר� ך מ& שו�נ� צו�ר ל� .נ�

ה יע� מ� יה ש� י ב& ר& נ�א ק� אי אוד� י. ה� ינון מו�ח& ן א� יל� ל� כ� ת� ה א� יע� מ� ש� ה. וב� מ� כ�  ח�

יה יל ב& ל� כ� ת� יב, א� ת� כ� ג( ,ד� א  ע� )מלכים  ך ל&ב שו�מ& ד� ב� ע� ת� ל� נ�ת� ינ�ה. ו� ת, ב� א� ה ד� מ�  כ�

ר ך )שמואל א ג( אמ& ד* ב� ע� ע� י שו�מ& ר כ� ב& נו )מלכים ב יח( .ד� ח� נ� ים א� ע� י שו�מ�  ובהני תליין( .כ�

ת )כלא ע� ר, ד� אמ& ת�  א� ד� ה  מ� ד( ,כ� י )משלי  ר� מ� א� ח  ק� ו� י  נ� ב� ע  מ� ב( .ש� י )משלי  ו�ת� צ�  ומ�

ך ת� פו�ן א� צ� ין. ת� עות� ין וב� לו�ת� ין צ� י� ל� נ�א ת� אי אוד� ה� ין ב� נ� אוד� ין ב� י� ל� א ת� א כ�ל�  ה�

ין ינ� י� ע� א ד� יח� ק� יב. ופ� ת� כ� א הוא ד� ד� ב יט( ,ה� י�)מלכים  י� ה  ט& ח' ה� ק� ע פ� מ� ך וש� נ�  אז�

ה א& יך ור� ינ* י�יא. ע& ל� יה ת� א ב& א כ�ל� .ה�

נ�א אי אוד� ה� ין, ב� א� ל� ין ע� ז� ין ר� י� ל� ר, ת� ב� ין ל� ק� פ� א נ� ל� א, ד� ימ� ק� יא ע� ך ה� ין כ� ג�  ב�

גו יה. ל� ין ב& ימ� ת� ין ס� ז� ר� א ד� ז� ר� ין, ו� ז� ל*ה ר� ג� הוא מ� ה� וי ל� נ�א. ו� אי אוד� ה� ין ד� ג�  וב�
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ין ז� ר� יש  נ� לו�ן, כ� יל  נ�ט�  � גו ל� ד� א  ימות� ק� ע� ין, ו� ימ� ק� ע� ד� ינון  א� ל� ין  ז� ר� י  ל& ג� א   ל�

יהו י� ח� אר� ין, ב� ימ� ק� א ע� ל� ינון ד� א� א ל� ל� יב. א* ת� כ� א הוא ד� ד� י�)תהלים כה( ,ה� י�  'סו�ד 

ם יע� הו�ד� יתו� ל� ר� איו וב� יר& י, ל� ל& נ�ט� חו�י ו� י אר� ל& נ�ט� ין )ונטרי( ד� ל� .מ�

יהו י� ח� אר� ין ב� ימ� ק� ע� ינון ד� א� ילו, ו� ה� ב� ין לו�ן ב� יל� י� ע� ו� ין  ל� י מ� ל& הו, נ�ט� ל&ית ב�  ו�

א ב� כ� ע� ת� א� ל� ר  ת� ין. א� נ� ר� אח� ין  ב� נוק� ל  כ� יה, ו� ב& ין  ח� ת� פ� ת� ין, מ� ל� מ� ין  ק� פ� נ� ד� ד   ע�

א פומ� ד� א  ב� נוק� א. ב� ר� ד� י  יב& י� ח� רו  ק� א� ין  ל& א� הוא, ו� יך  ר� ב� א  ש� קוד� ד� י  נוא&  .ש�

ן נ� ן ת� יל� א ד� ית� נ� ת� מ� ין, ב� ר� יל גוב� ט� ילו ק� א� ה, כ� ר� ה ז� בו�ד� ע� ח ל� ל� לו פ� א� ל�א. וכ� כ�  ו�

א ר� ד ק� ח� יב, ב� ת� כ� י )ויקרא יט( ,ד� נ� ך א� ע* ם ר& ל ד� מו�ד ע� ע� ך לא ת� מ* ע� יל ב� כ� ל&ך ר�  לא ת&

י א'. י� ר� ק� א ד� יש� אי ר& ל ה� ר ע� ב� ע� אן ד� ל כ�ל�א, מ� ר ע� ב� ילו ע� א� .כ�

א''ה ע''דף רצ

יא י� יק� ד� צ� יהו�ן ד� ק& אה חול� כ� יב, ז� ת� יהו כ� י� ל� ע� ה )משלי יא( ,ד� ס* כ� ן רוח� מ� מ� נ*א=  ו�

ר ב� אי. ד� ד� ו� ן רוח�  מ� יף, נ*א= ל� ת� ש� א א� יש� ד� ל�אה ק� ר ע� ת� א� הו�ן מ& ל� א ד� א רוח� ה�  ,ד�

רון ק� ן רוח� א� מ� ך נ*א= ין כ� ג� נ�א. וב� ימ� א או�ק� ן ד� ימ� ס� ין, ו� ז� ל*ה ר� ג� מ� הוא ד� י�דוע, ה�  ב�

יה ת& מ� ש� נ� א, ד� יש� ד� א ק� כ� ל� מ� א ד� גופ� יהו מ� א. ל�או א� ז� יה ר� ך ל&ית ב& ין כ� ג� ל�א, וב�  ו�

א הוא ז� ר� ר ד� ת� א� יה. מ& ת& מ� ש� יפוק נ� ד ת� כ� א, ו� כ� ל� מ� א ד� גופ� א ב� ק� ב� ד� ת� א, ל�א א� ה�  ד�

יה הוא ר& ר נ�ש. ל�א את� הוא ב� ה� וי ל� וי ל&יה, ו� יה, ו� ת& מ� ש� נ� וי ל� יהו�ן. ו� ק& אה חול� כ�  ז�

יא י� יק� ד� צ� ין, ד� ז� ין ר� ס� כ� מ� יך הוא, ד� ר� א ב� ש� קוד� ין ד� א� ל� ין ע� ז� ן ר� כ& ל ש*  רזין עלאין( .כ�

קדישא יב )דמלכא  ת� כ� יהו  י� ל� ס( ,ע� שו)ישעיה  יר� י� ם  עו�ל� ל� ים  יק� ד� צ� כול�ם  ך  מ& ע�  ו�

ץ )א''ה ע''דף רצ( .אר*

פו�י א, אנ� מ� בוס� ין ד� רו�ב� ק� ין ת� ר� ת� ינ�א )כלהו( .כ� מ& א� ה ד� ל מ� א ע� דות� ה�  ד�ה�א, ס�

א י� ל� הו ת� א ב� דות� ה� א. ס� דות� ה� י�א ס� ל� ל�א ת� כ� א. וב� מ� בוס� י ד� רו�ב& ק� נ&י ת� ל ה� ב�  ,א�

א ק� סומ� א ו� ור� ו� א, ח� ימ� א� א ו� ב� א� א ל� דות� ה� יד. ס� אח� ית ו� ר� י� נ�א ד� ס� אח� א ל� דות� ה�  ס�

נ�א. לו�ן ימ� או�ק� ן  יל� ד� א  ית� נ� ת� מ� ב� א  ה� א, ו� ק� סומ� ל� א  ור� ו� ח� ין  ב& י  ס& ר� פ� ה  מ�  ,כ�

א ור� ו� ח� א ד� ר� ט� ס� א ב� ד� ח� יה כ� ן ב& יל� ל� כ� ת� א� .ו�

א יק� ת� ע� א ד� ור� ו� ח� ירו ד� ה� נ� יר מ� ה� נ� ת� ד א� א, כ� ק� ל סומ� א ע� ור� ו� הוא ח� יא ה� י� פ�  .ח�

ח כ� ת� ש� ירו א� ה� נ� הו ב� ל� כ1 יב. ו� ת� ין כ� ד& י� )במדבר ו( ,וכ� ר י� א& יך' י� ל* יו א& נ� ין. פ� יב� י� ד ח� כ�  ו�

ין יא� ג� א, ס� מ� ל� ע� ב� ין  ינ� ד� ין  י� ל� ל�א, ת� כ� ב� א  ירות� ג� ס� ת  ח� כ� ת� ש� בעלמא''ס( א�  .)א 

ין פ� אנ� ב� ט  ש� פ� ת� א� א  ק� סומ� ל, ו� כ� א  פ� ח� על''נ( ו� א )א  ור� ו� ח. ח� כ� ת� ש� א� א  כ�ל� ין  ד&  וכ�

א ינ� ד� יב. ב� ת� ין כ� ד& י� )תהלים לד( וכ� י י� נ& ע' פ� י ר� עו�ש&  בגדי) ישעיה נט(בגדי קנאה כתיב ( .ב�

י�יא )נקם ל� אי ת� ה� כ�ל�א ב� כ�ל�א, ו� א הוא ב� דות� ה� א ס� ין ד� ג� .וב�
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י ונ& ו� ג� י  נ& ה� ל� אן  כ� ח� ין מ� יס� ר� י ת� אר& ה מ� מ� כ� ו� ה  מ� ונ&י, כ� ו� ג� י  נ& ה� ל� אן  פ� צ�  כ�ד. מ�

י ונ& ו� ג� ין  יר� ה� דו, נ� ח& ב� הו  כ1ל� ין  מ� ל� ע� ל  א. כ� ור� ו� ח� יר  נ�ה� ד� נ�א  מ� ז� זו, ב� ח� ת� א�  כ�ל�א 

ונ�א ו� הוא ג� ה� ונ�א. ב� ו� הוא ג� ה� זו ב� ח� ת� י א� כ� א כ�ל�א ה� ק� סומ� י ב� ז& ח� ת� ד א� כ� .ו�

א מ� בוס� ד� ין  רו�ב� ק� ת� ין  ל& א� אה, ב� ז� ח� ת� א� ל� נ�א  יק� ד� י  אר� ין, ש� נ� אוד� ד� א  יש� ר&  ,מ&

א מ� בוס� א ד� רו�ב� ק� ת� יק ב� ל� ס� ו� ית  נ�ח� נ�א, ו� יק� ד� ין ד� מ� ין אוכ� ר� ע� ה, ש� י�א* קונ�א  ת�  ב�

יר פ� יף. ש� ק� ר ת� יב� ג� יר, כ� פ� א. ש� יק� ת� ע� ל�אה ד� נ�א ע� יק� ד� בות ד� ר� א ד� ח� ש� אי, מ� ה�  ב�

י ז& ח� ת� ין א� פ� יר אנ� ע& ז� א ד� נ� יק� יר, ד� נ�ה� .ו�

נ�א יק� אי ד� ה� ירו ד� פ� ט, ש� ח' ב� כ� ת� ש� ין א� קונ� בות. ת� ר� א ד� ח� ש� ד מ� כ� ל�ת, ו� ת�  ד�

נ�א יק� אי ד� ה� יר ב� א נ�ה� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� נ�א ד� יק� ד� ין ד� יע� ב� ר נ� ש� חו כ, ע� כ� ת� ש�  ב''א�

ין קונ� הו. ת� כ1ל� ין  כ� ר� ב� ת� מ� ין  ד& אי. וכ� ה� ב� א  כ� ר� ב� ת� מ� א  ב� ס� ל  א& ר� ש� י�  ,ו�

ן ימ� ס� מח( ,ו� ל )בראשית  א& ר� ש� י� ך  ר& ב� י� ך  א. ב� ד� נ�א  יק� ד� ד� ין  קונ� ת� ל  נ�א, כ� ימ�  או�ק�

א יש� ד� א ק� ר� ד� א� נו, ב� ק� ת� א א� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ין ד� יקונ� ת� הו מ� ל� כ1 ינ�א. ד� ע& א ב� כ� ה�  ו�

ל�אה ג� ן, ל� מ� י ת� ל& ג� ת� א א� ל� ה ד� א, מ� סופ� ל�א כ� ל ב� יע� מ& ין ל� ג� דדיקנא(.ב� כל תקונין   הא 

)עתיקא קדישא אוקימנא באדרא קדישא) דעתיקא(אוקימנא דכלהו מתיקונין דדיקנא 

ינון א� א  ית� רון' ט, ש� ק� אה. א� מ� ד� ק� קונ�א  ינ�א, ת� בוצ� א  יצו�צ� נ� הוא  ה� ק   נ�פ�

א ינות� ד� ר� ק� א, ד� יש� ר& ד� א  ר� ע� ש� חו�ת  ת� ב� ש  ט� ין, וב� נ� אוד� ל  ע� ד� ין  קו�צ� חו�ת  ת�  ,מ�

א פומ� א ד� יש� ד ר& ין ע� נ� אוד� א ד� ח� ת� י פ� מ& ק� ית מ� נ�ח� א. ו� יק� ת� ע� א מ& קונ�א ד� א ת�  ה�

ח כ� ת� ש� א ל�א א� יש� ד� א, ק� יש� ד� א ק� יק� ת� ע� ל�א ד� ז� יד מ� ג� ד נ� א כ� ל� נ&יה, א* יא מ� י� ל� ת�  ו�

א ת� מ� כ� ח� ד� א  בוע� מ� הוא  א, )חסר( ה� יר� ו� א� ב� יל�ת  ל� כ� ת� א� ו� א  כ� ש� מ� ת� א� א  ימ� א� ד   כ�

א י� כ� א, ד� ימ� יט א� א נ�ק� ור� ו� הוא ח� ת, )חסר( ה� ק� פ� נ� ת ו� אל� א ע� יצו�צ� נ� א, ו� ד ד� ח� א� ת� א�  ו�

א ד� קונ�א, ב� ד ת� ת ח� יד� ב� ע� ת� א� .ו�

א ל ד� א ע� א ד� ק� ל� יך ס� ר� ט� צ� ד א� כ� א, ו� ד� י ח� מ& ק� ד מ� י�א ח� ס� כ� ת� א� ך כ�ל�א. ו� ין כ� ג�  וב�

יך ר� ט� צ� ין, א� מ� ד נוק� ב� ע� מ* ד ל� א. ח� מ� ח� ר� ד ל� ח� ד. ו� ו� א ד� נ� יק� אי ד� ה� יב ל� א� אי ת� ל ה� ע�  ו�

א כ� ל� נ�א, מ� ימ� או�ק� ה ד� מ� .כ�

נ�א ט יק� אי ד� ה� חו' ב� כ� ת� ש� ין א� קונ� הו, ת� ין ב� י� ל� ת� ון ד� ו� ב� א ר� ית� ין, ש� ט� ש� פ� ת�  ומ�

א ל גופ� כ� ין. ב� י� ל� ת� א ד� ית� ין ש� ל& א� ין, ו� מ� בוס� א ד� רוב� ק� חו�ת ת� ת� י ד� ר& ע� ש� ין ב� י� ל�  .ת�

א ר� ט� אי ס� ה� ת מ& ל� א, ת� ר� ט� אי ס� ה� ת מ& ל� נ�א. ות� יק� ד� א ד� ירות� ק� י� ל�ת, וב� ין ת� י� ל�  ת�

ין נ� ר� ון. אח� ו� פ� ש� יל�א ב� ע& ד ל� א, ח� בור� ד ט� ין ע� י� ל� ת� ין ד� ר� ע� ינון ש� א� ין ב� ר& ל. ות� כ�  ו�

א ית� נ&י ש� ג' ג, ה� אן ו� כ� אן' מ� כ� הו�ן, מ� ל� ין כ1 י� ל� ת� ן ו� כ� ש� מ� ת� ין, א� י� ל� ת� י ד� ר& ע� ינון ש� א�  ב�

א ל גופ� כ� ין ב� ט� ש� פ� ת� .ומ�
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הו כ1ל� יר מ� ת� נ�א י� יק� ד� ירו ד� ק� י� ינון ב� א א� ת� ל� נ&י ת� ה� ין ד� ג� א, וב� מ� הו ש� יב ב� ת�  כ�

א יש� ד� יב. ק� ת� כ� י י�ה )תהלים קיח( ,ד� את� ר� ר ק� צ� מ& ן ה� ב י�ה, מ� ח� ר� מ* י ב� נ� נ� י�, ע� י לא' י�  ל�

א יר� א. א� ר� ד� א� נ�א ב� ימ� או�ק� א ד� ה� י י�ה, ו� את� ר� ר ק� צ� מ& ן ה� נ�א, מ� יק� י ד� ר& ש� ר ד� ת� א�  מ&

א ט� ש� פ� ת� א� ר, ל� ת� הוא א� ין )א דחיק''ס( ד� נ� י אוד� מ& ק� יק מ� ח� יר הוא, ר� פ� .ש�

א ב� ס� א  יב� י& ב  ר� י  ב& ד� א  ת� ד� אג� ד� א  ר� פ� ס� ים, וב� או�ק� ו� ר  אמ� י  כ� א, ה� ירות� ש&  ד�

ל�אה ע� ד  ס* ח* מ& נ�א  יק� ד� יב, ד� ת� כ� כט( ,ד� א  הימים  י� )דברי  י� ך  ה' ל� בור� ג� ה� ו� דול�ה  ג�  ה�

גו ת ו� ר* א* פ� ת� ה� . ו� ל�א הוא' כ� י, ו� אר& י ש� כ� ה� נ�א, ו� יק� ד� ין ב� י� ל� ת� ן ו� כ� ש� מ� ת� ה א� ע� ש� ת�  ,ו�

ין נ� י אוד� מ& ק� י, ומ� אר& י ש� כ� א, ה� ר� ר אח: ת� א� ל�א ב� ין א* ימ� י� ק� ת� א ל�א מ� יומ� ק� ה, ו� מ�  כ�

נ�א ימ� או�ק� .ד�

ב''ה ע''דף רצ

י מ& ח� ר� א ל� מ� ל� יך ע� ר� ט� צ� ד א� כ� א, ו� יש� ד� ל�א ק� ז� יא מ� י� ל� ג� ת� ין. א� קונ� נ&י ת� ל ה� כ�  ו�

ין פ� יר אנ� ע& ז� א ד� יר� ק� נ�א י� יק� ד� ב� י, ד� ח& כ� ת� ש� י מ� מ& ח� הו ר� ינ�א. כ1ל� ד� יך ל� ר� ט� צ� ד א� כ�  ,ו�

ינ�א ד� יא  י� ז� ח� ת� ל, מ� א& ר� ש� י� ד� יהו�ן  א& נ� ש� ל� ין  מ� נוק� ין  ד� ב� ע� ין  ד& ין, וכ� ק� ע� ד� ינון  א�  ל�

הו רצ( .ל� ע''דף  נ�א )ב''ה  יק� ד� ד� ירו  ק� י� ל  הו, כ� ינ� א� ין  י� ל� ת� ד� י  ר& ע� ינון ש� א� שום, ב�  מ�

ין י� ל� אי ת� ה� ל�א ב� כ� .ד�

ין פ� אנ� יר  ע& ז� ד� נ�א  יק� ד� ד� י  ר& ע� ש� נ&י  ה� ל  ין, כ� יפ� ק� ת� ין  יש� ש� ק� הו  שום, כ1ל�  מ�

ין ינ� ד� ין ל� י� פ� הו אכ� ל� כ1 י, ד� ל& ג� ת� א א� יש� ד� ל�א ק� ז� מ� א ד� ת� ע� ש� א. ב� ח� אג� א ל� ע� ד ב� כ�  ו�

א ב� ר� יף, ק� ק� ר ת� ב� ג� י כ� ז& ח� ת� נ�א א� יק� אי ד� ה� א, ב� י� ב� ר� ן ק� ח� צ� י נ� אר& יט. מ� ר� ין מ� ד&  וכ�

יט ר� מ� אן ד� יש, מ� ל� אג� אן ד� יש מ� ל� אג� .ו�

ין קונ� ת� ה  ע� ש� ת� נ&י  ינ�א, ה� י� נ� ת� נ�א  מ� ז� ה  מ�ש* ן  ר� מ� יך, א� ר� ט� צ� א� ד� א  ת� ע� ש�  ב�

י מ& ח� הו ר� א לו�ן כ1ל� ר� ד� אה� א. ל� ת� ש� ן ה� ר� מ� ין ל�א א� קונ� ר ת� ל&יס� ת� ב ד� ל ג� אף ע�  ,ד�

א ת� ל� יא מ� י� ל� ונ�א ת� ו� כ� א, ב� ר� כ� אד� ין ל� קונ� נ&י ת� ה� א י&יעול ב� א ל� ה� ל�א, ד� ז� מ� א ב� ל�  א*

ון ו� כ� ת� ר ל&יה, א� כ� אד� יב. ו� ת� כ� א הוא ד� ד� י� )במדבר יד( ,ה� ל נ�א כ�ח� י� ד� ג� ה י� ת� . ע�  מ�אן'

י י� . כ�ח�  א' יש� ד� ל�א ק� ז� מ� י  ר& ק� א� ד� הוא  ין, ה� ימ� ת� ל ס� כ� ד� א  ימ� ת� א. ס� א ד� יל� ח�  ,ד�

א ירו ד� ה� י, ונ� ל& ל�א ת� ז� מ� א. מ� ה ד� ר מ�ש* אמ� ן ד� יו� כ& א, ו� ר ד� כ� אד� יה, ו� ון ב& ו� כ� ת� א�  ,ו�

ין קונ� ה ת� ע� ש� נ&י ת� ה� ר  ין, אמ� פ� יר אנ� ע& ז� ב� ין  י� ל� ת� הו. ד� כ1ל� ירו  ה� נ� י� ד� ין  ג� ל�א, ב�  ו�

ינ�א ח ד� כ� ת� ש� י. י� ל& ל�א ת� ז� מ� א כ�ל�א ב� ל ד� ע� .ו�

י ר& ע� ש� אן  ר� ש� ד  כ� נ�א  יק� ד� אי  לאתערבא''ס( ה� א )א  ר� ע� ת� א� י, )לאתארכא( ל� ז& ח� ת�  א�

ין ב� ר� ח ק� צ� נ� י  אר& מ� ר  יב� ג� כ� יף  ק� ר ת� יב� ג� נ�א. כ� יק� ד� אי  ה� בות, ב� ר� ד� ח  ש� יד מ� ג�  נ�

אה ימ� ת� א ס� יק� ת� ע� ר. מ& ת� אמ& א� ה ד� מ� ד )תהלים קלג( ,כ� ר�אש יו�ר& ל ה� טו�ב ע� ן ה� מ* ש*  כ�

ן ר� ן אה� ק� ן ז� ק� ז� ל ה� .ע�
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ון ו� פ� ש� ל  ע� ין  י� פ� ח� ל�א  י  ר& ע� ש� ין  ל& א, א� ד� ור� ו� כ� ין  ק� סומ� הו  כ1ל� ון  ו� פ� ש�  .ו�

יב ת� כ� ה( ,ד� השירים  ים )שיר  נ� שו�ש� יו  תו�ת� פ� ה. ש� בור� ג� ן  ש� ח� ר� מ� ון  ו� פ� ן, ש� ש� ח� ר�  מ�

א ת� מ� כ� יש. ח� ב וב� ין ט� י� ל� ון ת� ו� פ� ינון ש� א� א, ב� י ומו�ת� י& ין. ח� י� ל� ון ת� ו� פ� ין ש� ל& א�  מ&

א רות� ע� את� ד� יהו�ן  אר& ון, מ� ו� פ� ש� ין  ל& א� ין  ש� ח� ר� מ� ד  כ� כ�ל�א, ד� ין  ר� ע� ת�  מ�

ר ז� ג� מ� ינ�א )מארי( ל� ין, ד� ינ� ד� י  ת& ב� ל  כ� בהון( ,ב� כך, דמדוריהון  ין )ובגין  יר� ע� רון  ק� א�  .ד�

יב ת� כ� גו� )דניאל ד( ,ד� ר ו� אמ� מ& א וב� מ� ג� ת� ין פ� יר� ת ע� ר� ז& ג� )ובמימר קדישין שאלתא( '.ב�

יר ע� אי  א. מ� ת� ד� אג� ד� א  ר� פ� ס� ר, ב� אמ& ת�  א� ד� ה  מ� כח( ,כ� א  ך )שמואל  ר* ע� י  ה� י�  .ו�

יל�א ע& ימו ל� ח� ר� ת� א א� ל� ינון ד� א� ין ל� ינ� ין ד� ר� ע� ת� מ� ינון, ד� א� ין ד� ל& ין א� ר� ע� ת� ך מ� ין כ� ג�  ב�

בו ב� י ד� אר& ינ�א )בכלהו( )א להו''ס( ,מ� ד� י ו� מ& ח� ר� י ב� ונ& ו� י ג� ר& ת� א ב� ל ד� ם כ� ע� א, ו� ל ד� ע�  ו�

י מ& ח� ר� ינ�א ו� יש ד� ד� ק� יר ו� רון ע� ק� .א�

ון ו� פ� ין ש� ל& א� ח, וב� ת� פ� ת� ד א� א כ� י פומ� ז& ח� ת� א. א� ן פומ� יק מ� פ� נ� א ד�  ב&יה, רוח�

ן ב� ב� ר� ף ו� ל* ה א* מ� ין כ� ש� ב� ל� ת� ט. מ� ש� פ� ת� ד א� כ� נ&י, ו� ימ� ה& יאן מ� ב� יה נ� ין ב& ש� ב� ל� ת�  .מ�

י� י� ה  פ* הו  ל� כ1 רון' ו� ק� א. א� פומ� ן  מ� ין  ק� פ� נ� ין  ל� מ� ד  ון, כ� ו� פ� ש� ב� ין  ש� ח� ר� ת�  ,ומ�

ין מ� ל� ע� ין  פ� אל� י  ר& ס� נ&י  מ� ת� הו  ל� כ1 ל� ין  ר� ה� נ� ת� א, מ� ד� ח� כ� הו  ל� כ1 ין  ר� ט� ק� ת� מ� ד� ד   ,ע�

ין יל� ב� ין וש� ח� ר או�ר� נ&יס� מ� ת� ן, ב� ע� מו�ד� ת� ש� א� .ד�

א א ד� פומ� אן ל� כ� ח� ל�א מ� כ� א )בדא( ,ו� ר� יה� ט� א ד� ר� יט� ק� ן ב� ב� ר� ב� ר� ל  ל& מ� ן מ� יש� ל�  ב�

א ר� עוט� יב. ב� ת� א כ� ל ד� ע� ים )שיר השירים ה( ,ו� ק� ת� מ� כו� מ� אי, ח� ד� ים ו� ק� ת� מ� אי. מ�  מ�

כו ר. ח� ת� אמ& א� ה ד� מ� כו�ל )איוב לד( ,כ� א= ם ל* ע� ט� יך י� ח& ים. ו� ד� מ� ח� כ1לו� מ� ם, ו� י� ש ומ�  .א&

ן נ� ק� ת� ת� מ� יא  י� ומ� א  ש� ויאן''ס( ,א* מתדבקין  ייורו�י )א  צ� ב� ונ&י )בציורוי(,י�אן  ו� ג� א  ה�  ד�

א ד� ח� ן כ� ר� ב� ח� ת� .מ�

כו� ן, ח� ימ� ש� ון ר� ו� את� ין, ב� יד� ל� רו�י ג� ט� ע� ן ב� פ� ל� ג� ת� מ� רו�ן''אחה )גליפין( ד� ג�  ',א. ע ב�

ין כ� ל� יד מ� ר� ט� ין )דניאל ב( ,ד� כ� ל� א מ� ד& ע� ה� ין, ומ� כ� ל� ם מ� ק& ה� , ח. ומ� ית' נ�ח� ו� יד  ר� ט�  ,ד�

יר ט� ע� יק ו� ל� ס� א, ו� רוח� יף ב� ל� א ג� ש� א* יש ב� ב� א' ה. כ� ימ� א� ה ד� יק� נ� א, י� ב� נוק� יר ל� ט�  ,ס�

א ב� א ר� ב� נוק� ט ל� ש� פ� ת� א, א� יש� ד� א ק� ת� ר� ק� א ד� ת� יאוב� ת� י )עד דמתקטרי( ,ב� ר& ט� ק� ת�  מ�

א ד� א ב� ין ד� ר� ר. את� ת� אמ& א� ה ד� מ� בו�נ�ה )שיר השירים ד( ,כ� ל� ת ה� ע� ב� מו�ר ג� ר ה�  'ע. ה�

א ס� יפ� ט� ד� א  ר� יה� א, ט� ס� יפ� ט� ב� א  יפ� ל� ן, ג� ד� אח� ת� מ� ין  פ� נ� ע� ד� ין  יט� ה� רו�י, ר� ט� ס�  ל�

ין יפ� ל� ין ג� רוח� .ל�

א כ� ל� למ�ה מ� ש� ון ד� ו� את� י ד� ז& ר� ב� א  ה� ון ד, ו� ו� ין את� ל& רו א� ט� ע� ת� , א�  ק''גיכ' בד'

כו�ל א= ם ל* ע� ט� י� יך  ח& ו� ר  ת� אמ& א� ה ד� מ� יך כ� ח& ו( ,ב� ל�ח )איוב  י מ* ל� ב� ל מ� פ& ל ת� י&אכ&  ה�

גו יב'. ו� ת� לו�ם )ישעיה לב( וכ� ה ש� ק� ד� צ� ה ה� ש& ע� ה מ� י� ה� ב )תהלים יט( .ו� ה� ז� ים מ� ד� מ� נ*ח=  ה�

גו ים ו� תוק� ב ומ� ז ר� פ� אי'. ומ� ד� ים ו� תוק� .מ�
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ר א אמ� כ� ל� ד מ� ו� גו�, ד� ו� ם  ה* ב� ר  ה� ז� נ� ך  ד� ב� ע� ם  . ג� אי' יו�מ� ל  כ� ד� י  ל� ע� נ�א  ד� ה�  אס�

הו נ�א ב� ר� ה� ד� ז� הו, א� אה ב� ע� אט� ל�א ל� א, ד� כ� ל� י מ� ר& ט� נ�א ע� יר� ט� ע� ד ד� א ח� ר יו�מ�  ,ב�

י�א רו�נ� מ& ד� א  ת� ר� ע� מ� י�א, ב� פות� א� א  ט� ה� ל� ת� מ� א  ש� א* ד� ינ�א  בוצ� ינ�א  מ& ח�  ו�

א י� רו�נ� מ& דמערתא''נ( ד� נ�א, )א  ע� ז� ע� ד� ז� א� הו. ו� ב� אי  ת� ע� ד� ב� נ�א  ר� ה� ד� ז� א� א  יו�מ� הוא  ה�  ,מ&

אי ל יו�מ� נ�א לו�ן כ� יק� ב� ל�א ש� א. ו� כ� ל� מ� א ד� יק� ת� מ� ר ב� ה� ד� ז� א� אן ד� יה מ� ק& אה חול� כ�  ,ז�

י ז& ח� ק� ד� כ� הו  ים ב� ע� ט� יב. ו� ת� א כ� ל ד� לד( ,ע� י� )תהלים  י� י טו�ב  כ� או  ור� מו  ע� גו�' ט�  '.ו�

יב ת� גו� )משלי ט( וכ� י ו� מ� ח� ל� מו ב� ח� כו ל� '.ל�

א''ו ע''דף רצ

ת ע� ד� א ב� כור� ט ד� ש� פ� ת� ין, א� ר� ד� א� ין ו� ר� ד� ס� ין אכ� י� ל� מ� ת� א� א, ו� ת� ל� ג� גול� א ד� יש� ר&  מ&

י ר& א, ש� ל גופ� כ� ט ב� ש� פ� ת� א� כ�ל�א, ו� רו�עו�י וב� דו�י וד� ח� חו�רו�י. מ� א� א, מ& יצו�צ� ק נ� ב� ד� ת�  א�

א ינות� ד� ר� ק� ד� ינ�א  בוצ� יק, ד� פ� א� ו� א  ט� ה� ל� רצ( ו� ע''דף  א )א''ו  ד� ח� א  ת� ל� ג� א, ג1ל� ימ� ת�  ס�

רו�י ט� ל ס� כ� ירו, מ� ה� ונחיתו''ס( ונ� ה )א  ן ב� יפ� ל� ג� י  י מו�ח& ר& ת� רו�י, ד� ט� ס� ת ב� ק� ב� ד� ת� א�  ו�

א כור� ד� י. ד� ר& ק� ת� ך א� ין כ� ג� י )שיר השירים ה( ב� ת� מ� י ת� ל�א, יו�נ�ת� י א* ת� מ� י ת� ר& ק�  אל ת�

אי ד� י ו� ת� או�מ� .ת�

ונ&י ו� ג� יה  ב& ן  יל� ל� כ� א  ב� נוק� ד� רו�י  ע� גווני''ס( ש� בגו  גווני  יב, )א  ת� כ� ד� השירים( ,כ�  שיר 

ן )ז מ� ג� אר� ך כ� ל�ת ר�אש& ד� אן. ו� בור� ש ג� מ& ח� ה ב� בור� ר ג� ט� ק� ת� א, א� ב� ת נוק� ט� ש� פ� ת� א�  ו�

א ה� ר� ט� ס� א, ב� כור� ד� רו�י ד� ט� ס� ת ב� ק� ב� ד� ת� א� .ו�

רו�י ט� ס� א מ� ש� ר� פ� ת� א� ד� ד  ין. ע� פ� א� ב� ין  פ� א� יה  מ& ע� א  ר� ב� ח� ת� א� ל� יאת  את�  ו�כ�ד. ו�

ש מ� א מ� ד גופ� ין ח� י� ז� ח� ת� ן מ� ר� ב� ח� ת� נ�א. מ� יפ� א או�ל� כ� ה� חו�דו�י, מ& ל� ר ב� כ� י, ד� ז& ח� ת�  א�

א ג גופ� ל� הו, פ� ל� כ1 י )וכלא איהו( ו� מ& ח� א. ר� ב� ך נוק� כ� א. ו� ד� ח� ן כ� ר� ב� ח� ת� ד מ� כ� י, ו� ז& ח� ת�  א�

ש מ� א מ� ד גופ� א ח� י הוא, כ�ל� כ� ה� א. ו� כ� א, אוף ה� ב� נוק� ר ב� ב� ח� ת� ר א� כ� ד ד�  כ�ל�א, כ�

א ד גופ� ידו, הוא ח� ח& הו ב� ין כ1ל� מ� ל� ע� ן, ו� כ� ר� ב� ת� ים מ� ל� א ש� גופ� הו מ� א כ1ל� ה� .ד�

א ז� ר� ינו  י� ה� כ( ,ו� י� )שמות  י� ך  ר� ב& ן  כ& ל  הו' ע� ש& ד� ק� י� ו� ת  ב� ש� ה� יו�ם  ת   ד�ה�א. א*

ים ל� ש� א  גופ� ד  ח� ב� כ�ל�א  ח  כ� ת� ש� א, א� כ� ל� מ� ב� ת  ק� ב� ד� ת� א� א  ית� רו�נ� ט� מ� א  ה�  ,ד�

ד א ח� ח גופ� כ� ת� ש� א� א. ו� אי יו�מ� ה� ין ב� ח� כ� ת� ש� אן מ� כ� ר� ן ב� ל כ& ע� א. ו� כ� ה� ל�א, ומ& אן ד�  מ�

א ב� נוק� ר ו� כ� ח ד� כ� ת� ש� א, א� ג גופ� ל� י פ� ר& ק� א, א� ימ� ג� ל�ה פ� מ� י�א ב� ר� א ש� ת� כ� ר� ל&ית ב�  ו�

א יר� ס& ח� ים, ו� ל� ר ש� ת� א� ל�א ב� ים, א* ל� ל�ה ש� מ� ל�ה, ב� גות מ� ל� פ� ל�א ב� ל�ה, ו� גות מ� ל�  ופ�

ין מ� ל� ע� ים ל� י� ק� ת� ין, ל�א א� מ� ל� ע� ן ל� כ� ר� ב� ת� ל�א א� .ו�

א ב� נוק� א הוא, נו�י ד� כור� ד� נו�י ד� י. כ�ל�א מ� ל& נ�א מ� ימ� א או�ק� ה� ן, ו� ע� מו�ד� ת� ש� א�  ו�

יא י� ר� ב� י ח� ינ& א. ב& ת� ת� ל� ינון ד� ל א� ן כ� ד� אח� ת� א מ� ב� אי נוק� ה� ין. מ& ק� נ� י� נ�ה   וב�ה, מ�
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ין ב� הו, ת� כ1ל� ל� ם  א& יאת  ר� ק� ת� א� יא  ה� א. ו� גופ� ל� ם  א& א  ר� אח� ד� ה  מ� א, כ� גופ� ל  כ�  ו�

נ�ה א )א לגנתא וכל גנתא מנה''ס( מ� ק� נ� א. י� ת� ת� ל� ין ד� נ� ר� הו אח� כ1ל� ם ל� אי א& ך ה� .כ�

יב ת� ת� )משלי ז( ,כ� י א� חו�ת� ה א� מ� כ� ח� מו�ר ל� ה. א= מ� כ� ית ח� א� ה ו� מ� כ� ית ח� אי, א� ה�  ו�

א ב� יב, נוק� ת� א כ� ל ד� ע� א ו� ר� י אח� ב& ג� א ל� יר� ע& ה ז� מ� כ� י ח� ר& ק� ת�  אחו�ת )שיר השירים ח( ,א�

גו ין ל�ה ו� ם א& י� ד� ש� נ�ה ו� ט� נו ק� ך'. ל� ש� מ� ת� א א� לות� ג� א ב� א ד� ה� נ�ה. ד� ט� נו ק�  ,אחו�ת ל�

יא ה� א  ב� ר� ב� ר� ל  ב� א� י  ז& ח� ת� א� נ�ה  ט� ק� אי  ד� יא, ו� ה� יאה  ג� ס� ימו, ו� ל� ש� יא  ה� א  ה�  ד�

א כ�ל� מ� יל  נ�ט� יב. ד� ת� כ� ד� ה  מ� לו�ת )שם( ,כ� ד� ג� מ� כ� י  ד� ש� ו� ה  חו�מ� י  נ� י. א� ד� ש� א, ו� ה�  ד�

כ�ל�א א ל� ק� נ� י� ינון ל� ין א� י� ל� לו�ת. מ� ד� ג� מ� א, כ� ימ� א� קו מ& פ� נ� ין ד� ב� ר� ב� ין ר� ר� ינון נ�ה� א�  ד�

ל�אה .ע�

אל�א מ� וש� ינ�א  ימ� ב� א  כור� ד� ט  ש� פ� ת� א� נ�א, תו  ס� אח� ד� א  רות� י� ונ&י. ב� ו� ג� ד  כ�  ו�

רו ב� ח� ת� ת, א� ר* א* פ� ת� י  ר& ק� א. א� גופ� ל  כ� ן  ק� ת� ת� א� א, ו� ב� ר� ב� ר� נ�א  יל� א� יד  ב� ע� ת� א�  ,ו�

יף ק� ת� ה, ו� י�א* ו� יר  פ� א )דניאל ד( ,ש� ר� ת ב� יו� ל ח& ל& ט� י ת� חו�תו�ה� דורו�ן, ת� י י� פו�ה� נ� ע�  וב�

א י� מ� י ש� יה, עו�פ& כ�ל�א ב& זו�ן ל� אל�א. ומ� מ� ינ�א וש� מ� רו�עו�י י� ד. ד� ס* ח* ים ו� י� ינ�א ח� ימ�  ,ב�

ה בור� וג� ה  ית� מ� אל�א  מ� ש� עו�י. ב� ת, מ& ע� ד� ב� ן  ק� ת� ת� ין, א� ר� ד� ס� אכ� ל  כ� ין  י� ל� מ� ת� א�  ו�

ין ר� ד� א� ינ�א, ו� מ& א� ה ד� מ� יב, כ� ת� כ� או )משלי כד( ,ד� ל� מ� ים י� ר� ד� ת ח� ע� ד� .וב�

א ט גופ� ש� פ� ת� ין, תו א� ין שו�ק� ר& ת� ין. ב� י� ין כול� ר& יהו ת� י� ינ� ן ב& ד� אח� ת� ין, ומ� ר&  ות�

א כור� ד� ד� י  יע& יל�א. ב& ח& ו� בות  ור� א  ח� ש� ל מ� כ� א )דדכורא( ד� גופ� ל  כ� נ�ש, ד� כ� ת� הו א�  ,ב�

יק נ�פ� ין ד� יל� י� ל ח� כ� ין, ד� ק� פ� הו�ן נ� נ� ה. מ� מ� פום א� ין כ�ל�א ב� י� ר� ש� רון. ו� ק� ך א� ין כ� ג�  וב�

או�ת ב�  )דנפקי(דכל חיילין , ובגין כך אקרון צבאות. ושריין כלא בפום אמה, בהו אתכנש, דכל גופא( ,צ�

הו�ד )מנהון נפקי, דנפיק ח ו� צ� ינון נ* א� ת. ו� ר* א* פ� הו�ד. ד''י�דו��, ת� ח ו� צ� או�ת, נ* ב� ך. צ� ין כ� ג�  וב�

דו או�ת''י� ב� .ד צ�

א כור� ד� ה ד� מ� א, א� יומ� א )א כסותא''נ( ס� ל גופ� כ� סו�ד, ד� י י� ר& ק� א� ג�א. ו� ר� א הוא ד� ד�  ו�

א ב� נוק� ל� ם  ס& ב� מ� א. ד� ב� נוק� י  ב& ג� ל� א  כור� ד� ד� א  ת� יאוב� ת� ל  כ� יל, ו� י� ע� סו�ד  י� אי  ה�  ב�

א ב� נוק� יו�ן, ל� י צ� ר& ק� א� ר ד� ת� א� א. ל� ב� נוק� א ד� סות� ר כ� ת� ם הוא א� ת� ה� ם, ד� ח* ית ר* ב&  כ�

א ת� ת� א� ך. ל� ין כ� ג� י�, וב� סו�ד' י� י י� ר& ק� או�ת א� ב� .צ�

יב ת� קלב( כ� י� )תהלים  י� ר  ח� ב� י  לו�' כ� ב  מו�ש� ל� ה  ו� א� יו�ן  צ� ת. ב� ש� ר� פ� ת� א� ד   כ�

א ית� רו�נ� ט� ין, מ� פ� אנ� ין ב� פ� א אנ� כ� ל� מ� ת ב� ר� ב� ח� ת� א� א, ו� ת� ב� י ש� ל& ע� מ� יד כ�ל�א. ב� ב� ע� ת�  א�

א גופ� ד  י&יה, ח� ס� כור� ב� הוא  יך  ר� ב� א  ש� קוד� יב  ת� י� ין  ד& א. וכ� מ� ש� א  כ�ל� י  ר& ק� א�  ו�

ים ל� א, ש� יש� ד� ק� א  מ� ין, ש� מ� ל� ע� י  מ& ל� ע� ל� ם  ל� ע� ל� יה  מ& ש� יך  ר� ין. ב� ל� מ� ין  ל& א� ל   כ�

א א ד� ד יו�מ� נ�א ע� יק� ל� י, ס� את& א ד� מ� ל� ע� הו ל� ר ב� ט� ע� ת� א� א, ד� כ� ין ה� י� ל� ג� ת� א א� ת� ש� ה�  ,ו�

י ק� אה חול� כ� .ז�
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ב''ו ע''דף רצ

א ית� רו�נ� ט� אי מ� א, ה� כ� ל� ם מ� ת ע� ר� ב� ח� ת� ד א� ן, כ� כ� ר� ב� ת� ין מ� מ� ל� ל ע� חו, כ� כ� ת� ש� א�  ו�

א ל� כ� א ד� ות� ו� ד� ח* א )ב''ו ע''דף רצ( .ב� ל�ת� ת� יל ב� ל� א כ� כור� ד� ה ד� מ� א, כ� ל�ת� ת� א ב� ירות� ש&  .ו�

י כ� ה� כ�ל�א  ך  י, כ� כ� ה� א  גופ� ל  כ� ד� א  יומ� ס� א, ו� כ� ר� ב� ת� מ� ל�א  א  ית� רו�נ� ט� ל�א, ומ�  א*

ין ל& א א� ת� ל� ת� א ד� ל� ל� כ� סו�ד, ב� ח הו�ד י� צ� ינון נ* א� ר, ד� ת� א� א ב� כ� ר� ב� ת� א ומ� מ� ס� ב� ת�  ומ�

א ת� ת� ל� ד� ים  ש� ד� ק: ה� ש  ק�ד* י  ר& ק� א� יב. ד� ת� כ� קלג( ,ד� י� )תהלים  י� ה  ו� צ� ם  ש� י  ת' כ�  א*

ה כ� ר� ב� א. ה� ת� ת� א ו� יל� ע& ינון ל� ין א� ג� ר� ין ד� ר& א ת� ה� ל. ד� יע� מ& א ל� שות� ך ל&ית ר� ין כ� ג�  וב�

ן מ� א, ת� ב� נ�א ר� ה� ר כ� ד, ב� ס* ח* א ד� ר� ט� ן ס� י מ� את& ר. ד� ת� הוא א� ה� יל ל� י� א ע� ל� ין ד� ג�  ב�

א יל� ע& ל� ד, ד� ס* ח* י  ר& ק� א� ד� הוא  ה� א  ל� ים, א* ש� ד� ק: ה� ש  ק�ד* ב� יל  י� ע� ת, ו� מ� ס� ב� ת�  ומ�

א ב� גו�. נוק� ל� גו�  ב� ים  ש� ד� ק: ה� ש  ק�ד* אי  ה� א  כ� ר� ב� ת� יו�ן, ומ� צ� י  ר& ק� א� ד� ר  ת� יו�ן. א�  צ�

ל�ם רוש� י� ינון, ו� ין א� ג� ר� ין ד� ר& י, ת� מ& ח� ד ר� ינ�א, ח� ד ד� ח� יב, צ�יו�ן. ו� ת� כ�  צ�יו�ן )ישעיה א( ,ד�

ה ד* פ� ט ת� פ� ש� מ� ל&ים. ב� רוש� יב, י� ת� כ� נ�א )ישעיה א( ,ד� ימ� או�ק� ה ד� מ� ה כ� ין ב� ל� ק י� ד* .צ*

א ב� נוק� י  ב& ג� ל� א  כור� ד� ד� א  ת� יאוב� ת� ל  כ� הוא, ו� א  כ� ה, ה� כ� ר� ב� הו  ל� ן  ינ� ר& ק�  ,ו�

ין מ� ל� הו ע� כ1ל� ן ל� כ� ר� י ב� ק& פ� ן נ� מ� ת� מ� ן, ד� כ� ר� ב� ת� הו מ� כ1ל� ש. ו� י ק�ד* ר& ק� ר א� ת� אי א�  .ה�

ן מ� ת� ין  יל� י� ע� א  כור� ד� ד� ים  ש� ד� ק: ל  כ� ינ�א, ו� מ& א� ד� א  ג� ר� ד� הוא  ה� ין, ב� י� את� הו  כ1ל�  ו�

א כור� ד� ד� א  ת� ל� ג� גול� ד� ל�אה  ע� א  יש� ר& י, מ& א& ל� ע� י  מו�ח& ד� א  ר� ט� ס� יה, מ� ב& ין  י� ר� ש�  ,ד�

א י גופ� יפ& י� ל ש� כ� ה ב� כ� ר� יא ב� ה� יד ה� ג� נ� או�ת, ו� ב� רון צ� ק� א� ינון ד� ד א� הוא. ע� ל ה� כ�  ו�

א גופ� ל  כ� מ� יד  ג� נ� ת� א� ד� ידו  ג� ן, נ� מ� ת� י  ש& נ� כ� ת� או�ת, מ� ב� צ� רון  ק� א� א  ד� ל  ע� ל, ו� כ�  ד�

ין ק� פ� נ� ן  מ� ת� ין  א� ת� ת� ו� ין  א� ל� ע� ד� או�ת  ב� יש. צ� נ� כ� ת� א� ד� ר  ת� ב� ידו  ג� נ� הוא  ה� ן, ו� מ�  ת�

א יש� ד� סו�ד ק� הוא י� ה� ין ל&יה ב� י� ר� א, ש� ור� ו� ד, כ�ל�א ח� ס* י ח* ר& ק� ך א� ין כ� ג� הוא. ב� ה�  ו�

ים ש� ד� ק: ש ה� ק�ד* יל ל� י� ד ע� ס* יב, ח* ת� כ� י� )ג''תהלים קל( ד� ה י� ו� ם צ� י ש� ה' כ� כ� ר� ב� ת ה�  א*

עו�ל�ם ד ה� ים ע� י� .ח�

א ב� י א� ב� ר ר� ים, אמ� י� ר ח� ימ� מ& א ל� יש� ד� ינ�א ק� ים בוצ� י& כו, ל�א ס� כ� ת� ש� א� ד ד�  ע�

לו�י נ�א, מ� ב� ת� נ�א כ� א� י, ו� פ& ב ט� ת� כ� מ� נ�א ל� ר� ב� נ�א, ס� ע� מ� ל�א ש� א. ו� יש� נ�א ר& יפ� ק� א ז� ל�  ,ו�

י ג� ה ס� ו� א ה� הו�ר� נ� ל�א, ד� כ� ת� ס� א� נ�א ל� יל� כ� ה י� ו� ל�א ה� נ�א. ו� ע� ז� ע� ד� ז� י א� כ� ה� ד� נ�א, א� ע� מ�  ש�

ר אמ� ו� י  אר& ק� ד� א  ל� ג( ק� גו� )משלי  ו� ים  י� ח� נו�ת  וש� ים  מ� י� ך  ר* . א* ל�א' ק� נ�א  ע� מ�  ש�

א ר� גו� )תהלים כא( ,אח� ך ו� מ� אל מ� ים ש� י� '.ח�

א הוא יו�מ� ל ה� א, כ� ית� ן ב& א מ� ש� יק א* ס� יה, ל�א אפ� ב& ג� י ל� ט& מ� אן ד� ה מ� ו� ל�א ה�  ,ו�

נ&יה ר� סוח� ב� ה  ו� ה� א  ש� א* ו� א  הו�ר� נ� ד� ילו  כ� י� א  ל� ל. ד� ע� נ�א  יל� פ� נ� א  יו�מ� הוא  ה� ל   כ�

א ע� ינ�א, אר� ע& ג� א. ו� ש� יל א* אז� ר ד� ת� ים, ב� ש� ד� ק: ש ה� א ק�ד* יש� ד� ינ�א ק� בוצ� ינ�א ל� מ&  ,ח�

א מ� ל� ן ע� ל�ק מ� ת� ס� א� ינ&יה, ד� מ� ל י� יב ע� כ� ף ש� ט� ע� ת� ין, א� יכ� י� פו�י ח� אנ� .ו�
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יה ר& ב� ר  ז� ע� ל� א* י  ב� ר� ם  לו�ן, ק� יק  נ�ש� ו� דו�י  י� יל  נ�ט� א, ו� ר� פ� ע� נ�א  יכ� ח� ל� נ�א  א�  ו�

לו�י ג� ר� חו�ת  ת� י. ד� כ& ב� מ� ל� יא  י� ר� ב� ח� עו  ל�א, ב� ל� מ� ל� ילו  כ� י� א  ל� יא. ו� י� ר� ב� ח� ארו   ש�

י�ה כ� ב� ין, ב� נ� מ� ז� ל�ת  ת� יל  פ� נ� יה  ר& ב� ר  ז� ע� ל� א* י  ב� ר� יה, ו� פומ& ח  ת� פ� מ� ל� יל  כ� י� א  ל�  .ו�

ר אמ� ח ו� ת� ר פ� ת� ב� א, ל� ב� א א� ב� וו�. א� ל�ת ה� רו, ת� ז� ח� ת� ד א� א. ח� ת� יו� נוד ח& א ת� ת� ש�  ,ה�

ין אס� אן ט� ר� פ: א, צ� ב� א ר� מ� י� אן ד� ב� נוק� ן ב� ע� ק� ת� ש� א, מ� מ� ין ד� י� ת� הו ש� יא כ1ל� י� ר� ב� ח� .ו�

ר אמ� לו�י ו� ג� ל ר� יא ע� י� י ח� ב� ם ר� ל, ק� כ� ת� ס� א מ� יש� ד� ינ�א ק� א בוצ� ת� ש� ד ה�  א''ס( ע�

ן )משתדל ל� ן. ע� ד� א ל�או הוא ע� ת� ש� יה, ה� ר& יק� ל�א ב� ד� ת� ש� א� א ל� ל� ר. א* ז� ע� ל� י א* ב� ם ר�  ק�

א ב� א� י  ב� ר� ל�א, ו� יק� ס� ד� א  ר� יק� ט� ב� ל&יה  לו  א, נ�ט� מ� ח� אן  ערעורא''ס( מ�  א 

י�יא )וערבוביא ר� ב� ח� ד� א  י� בוב� ר� יה, ע� ב& יקו  ל� ס� ין  יח� ר& יק  ל� ס� ה  ו� ה� א  ית� ב& ל  כ�  ו�

י&יה פור� יה, ב� ש ב& מ� ת� ש� ל�א א� א, ו� ב� י א� ב� ר� ר ו� ז� ע� ל� י א* ב� ל�א ר� .א*

ין יק� ר� הו, אתו ט� אן ב� ד� ר� ט� ו� י  ר� פ: ר צ� פ� כ� ין ד� יס� ר� י ת� אר&  א דצפרי וטרדיא''ס( ומ�

י�א )והוו רו�נ� נ&י מ� ין, ב� יר� ט� ק� ין ב� וח� ו� ן, צ� מ� ר ת� ב� ק� ת� י� א  ל� יבו ד� ש� ח� ק. ד� נ�פ� ר ד� ת�  ב�

יא י� א, פור� יר� ו� א� ב� יק  ל� ה ס� ו� יה. ה� מ& יט ק� ה� ל� ה  ו� א ה� ש� א* ל�א, ו� עו ק� מ�  עולו, ש�

אתו עו�ן, ו� מ� ש� י  ב� ר� ד� ילול�א  ה� ל� נ�שו  כ� ת� א� נז( ,ו� ל )ישעיה  ע� נוחו  י� לו�ם  ש� ב�א   י�

ם בו�ת� כ� ש� .מ�

א ת� ר� ע� מ� ל�א ב� עו ק� מ� א ש� ת� ר� ע� מ� אל ל� ד ע� יז, כ� ג� ר� ץ מ� אר* יש ה� ע� ר� יש מ� א� ה ה�  ז*

כו�ת ל� מ� ין, מ� כ� כ� ת� ש� א מ� יע� ק� ר� ין ב� ר� ט� ה פ� מ� ינ�ך)א ולא משתכחין''ס( כ� ג� ין ב� א ד& יו�מ�  ,ב�

אי ן יו�ח� עו�ן ב* מ� י ש� ב� נ�א ר� א, ד� ל יו�מ� כ� יה ב� ח ב& ב� ת� ש� יה מ� אר& מ� יה. ד� אה חול�ק& כ�  ז�

א ת� ת� א ו� יל� ע& ן ל&יה. ל� ר� מ� ת� ס� ין מ� א� ל� ין ע� יז� נ� ה ג� מ� ר, כ� מ� ת� ל&יה א� ה )דניאל יב( ע� ת� א�  ו�

ין מ� י� ץ ה� ק& ך ל� ל� גו�ר� מו�ד ל� ע� ת� נוח� ו� ת� ץ ו� ק& א. ל&ך ל� א זוט� יש� ד� א ק� ר� ד� א� אן ה� ד כ� ע�
א''ז ע''דף רצ

י י יו�ס& ב� ר ר� יך הוא, אמ� ר� א ב� ש� י קוד� מ& ל ק� א& ר� ש� ין י� יב� ב� ה ח� מ� א, כ� ית� מ� ד� ק�  ב�

דו�ש א לו�ן גו�י ק� ר� יב, ק� ת� כ� גו� )דברים יד( ,ד� ה ו� ת� דו�ש א� ם ק� י ע� א לו�ן'. כ� ר� ר ק� ת� ב�  ל�

ש יב, ק�ד* ת� כ� י� )ירמיה ב( ,ד� י� ל ל� א& ר� ש� ש י� ית' ק�ד* אש� בואת�ה )א''ז ע''דף רצ( ר&  מ�ה. ת�

אי ה� אי ל� ין ה� א. ב& ב� י א� ב� ר ר� כ�ל�א, אמ� ל�אה מ� ש ע� ן, ק�ד* ינ� נ& י ת� כ� ה� ן, ד� ר� ב� ח� ת� ד א�  כ�

א ד� ח� י כ� דו�ש& הו ק� דו�ש, כ1ל� רון ק� ק� ר. א� ת� הוא א� ה� ין ל� ש� נ� כ� ת� ין ומ� ק� ל� הו ס� כ1ל�  ו�

ל�אה ש, ע� י ק�ד* ר& ק� א� .ד�

ך ק ין כ� ג� יהו, )קדוש קדוש קדוש( 'ק' ק' וב� י� נ� יד מ� ב� ע� ת� ל א� א& ר� ש� ש י� ין. ק�ד* ג�  וב�

ן ר� ט� ע� ת� ין מ� ג� ר� ת ד� ל� ת� ל ב� א& ר� ש� י� א, ד� ד� ח� ן כ� ר� ב� ח� ת� ד א� ל, כ� א& ר� ש� ש י� רון ק�ד* ק�  א�

י י� , ל� ית' אש� י ר& יה� א� בואת�ה. ד� נ�א ת� ימ� א או�ק� ה� ה&, ו� מו. א''ב� ש� א� י* יו  ל� ל או�כ�  ,כ�

מו ש� א� יו י* ל� ל או�כ� אי כ� א. מ� ב� י א� ב� ר ר� ר, אמ� מ� ת� א א� יב, ה� ת� כ� יש )ויקרא כב(,ד� א�  ו�
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ג�ה ג� ש� ש ב� ל ק�ד* י י�אכ� יב. כ� ת� ש )שם( וכ� ל ק�ד* ר לא י�אכ� ל ז� כ� רון, ו� ק� ל א� א& ר� ש� י�  ו�

ש מו, ק�ד* ש� א� יו י* ל� ל או�כ� ך כ� ין כ� ג� .ב�

ר ז� ע� ל� א* י  ב� ר� ר  כ�ל�א, אמ� ד� א  יומ� ס� ו� א  ירות� ש, ש& ק�ד* ב� יל  ל� כ� ת�  א''ס( .א�

י ')א ר& ק� ש א� ל�אה ק�ד* ה ע� מ� כ� ח� ל�אה, ו� ה ע� מ� כ� א ח� יר ד� ד נ�ה� כ� למ�ה, ו� ש� ה ד� מ� כ�  ח�

יר יב. נ�ה� ת� כ� ד� ה  מ� ה( ,כ� א  למ�ה )מלכים  ש� ת  מ� כ� ח� ב  ר* ת& א, ו� ר� יה� ס� א  ימ� י� ק�  ד�

א מות� ל� ש� א� נ�א. ב� ימ� א או�ק� ה� יסו�ד. ו� א מ� כ� ר� ב� ת� ד א� כ� ש, ו� ן ל�ה ק�ד* ינ� ר& י ק� כ�  ,ה�

ימו ל� ש� יר ב� ה� יהו אנ� א� א. ד� מות� ל� ש� א� א ב� ר� ט� ע� ת� א מ� ר� נ�ה� ת� ד ל�א א� כ� ן ל�ה, ו� ינ� ר&  ק�

ש ק�ד* יל�א, רוח� ה� ע& ל� הוא ד� ה� ש כ� י ק�ד* ר& ק� ת� ל�א א� סו�ד. ו� אי י� ה� א מ& כ� ר� ב� ת� ד מ� כ�  ,ו�

א ת� ת� ל� ד� ינון  א� ל  כ� ל� א  ק� נ� י� ם, ו� א& י  ר& ק� ת� יל�א, א� ע& ל� ד� יא  ה� ה� ל&יה. כ� ן  ינ� ר& ק�  ו�

ים ש� ד� ים. ק: ש� ד� ק: ש ה� ן ל&יה ק�ד* ינ� ר& ין ק� ד& יב, וכ� ת� כ� ל�ה ד� יה כ� ב&  שיר השירים(,ד�

גו� )ד ה ו� ל� נו�ן כ� ב� ל� י מ� ת� נו�ן'. א� ב� אי ל� ן. מ� ד* א ע& ין, ד� ר� ט� ל ס� כ� ן מ� ב& ל� ת� א� א. ד� ן ה� ד* ע&  ו�

יא י� ר� ב� י ח� ב& ג� דוע� ל� .י�

אנ�א י�, ת� ם י� י ש& יב כ� ת� א' כ� ר� ק� י�, א* ם י� י ש& אי כ� א' מ� ר� ק� עו�ן. א* מ� י ש� ב� ר ר�  ,אמ�

ינו ל ל&אלה& בו גו�ד* יב ה� ת� א כ� א. ה� ב� י א� ב� ר ר� ל, אמ� בו גו�ד* דול�ה, ה� א ג� צור, ד�  ה�

לו ע: ים פ� מ� ה, ת� בור� א ג� ט. ד� פ� ש� יו מ� כ� ר� ל ד� י כ� ת, כ� ר* א* פ� א ת� מונ�ה. ד� ל א=  ד�א, א&

ח צ� ל. נ* ו* ין ע� א& א הו�ד, ו� יק. ד� ד� סו�ד, צ� א י� ר. ד� י�ש� ק, ו� ד* א צ* א. ד� מ�  הוא כ�ל�א ש�

יך הוא ר� א ב� ש� קוד� א ד� יש� ד� י�, ק� ם י� י ש& ך כ� ין כ� ג� א' וב� ר� ק� .א*

י י יו�ס& ב� ר ר� י�, אמ� ם י� ש' ש& מ� ל. מ� א& ר� ש� י� הו ל� י ל� ל& א ג� ת� ע� יא ש� ה� ה� ה ב�  .ומ�ש*

יב ת� כ� לא( ,ד� גו� )דברים  ו� יו�ם  י ה� כ� נ�ה אנ� ים ש� ר� ש� ע* ו� אה  ן מ& . ב* נ�א' יפ� אן או�ל� כ�  ,מ�

יה ל�אה ב& א ע� ת� מ� כ� ח� אה ד� כ� הוא ז� א, ה� מ� ל� ע� א מ& ק� ל� ת� ס� א� א ל� י יו�מ� ט& ד מ� י, כ� ע&  ב�

א ת� מ� כ� ח� יא  ה� ה� ל�אה  ג� יהו, ל� י� ינ� ב& א  יש� ד� ק� רוח�  י  ד� ינון  א� ן. ל� ל� נ� ה. מ� מ�ש*  .מ�

יו�ם י ה� כ� נ�ה אנ� ים ש� ר� ש� ע* אה ו� ן מ& יב ב* ת� כ� יב. ד� ת� ת )שם( ,וכ� ם א& כ* בו ל� ת� ה כ� ת� ע�  ו�

גו ז�את ו� ה ה� יר� ש� '.ה�

ל�או ם  א� יב, ו� ת� כ� ל&יה  ג( ,ע� יו )משלי  ל� ע� ב� מ� טו�ב  נ�ע  מ� ת� ת. אל  א� ד� ה  מ�  כ�

ר גו� )משלי ד( ,אמ& ם ו� כ* י ל� ת� ח טו�ב נ�ת� ק� י ל* שו�ת )משלי ג( '.כ� ע� ך ל� ד� ל י� א& יו�ת ל� ה�  .ב�

א מ� ל� ן ע� ל�ק מ� ת� ס� ד ל�א ת� ל�אה, ע� ג� א ל� שות� ך ר� יב ל� יה� י� ת� ל�א א� .ו�

יא י� י ח� ב� ר� ר  ל�אה, אמ� א ע� ת� מ� כ� נ&יה ח� נ�א מ� יפ� א או�ל� ר� אי ק� י הוא, ה� כ� ה�  .ו�

א ר� ק� יה ד� יפ& ל ס& ב� א, א� נות� ימ� ה& מ� א ד� ר� ש� ר ק� ש& ק� יב הוא, מ� ת� כ� אי ד� מ�  כ�מ�ה. ב�

ר ת� אמ& א� ר הוא, ד� י�ש� יק ו� ד� ר הוא כ�ל�א. צ� לו�מ� א. כ� רוד� ל�א פ� ד ב�  ד�א�י. הוא ח�

ינון א� ין  יא� ג� ס� נ&י  ה� ל  כ� א  ימ� הוא, ת& ר  אמ� ו� ר  ז� ן, ח� ר� ש� ק� ת� ומ� ין  ק� ל� ס� הו   כ1ל�

ד ח� ב� ן  ד� אח� ת� כ�ל�א. ומ� י�ה, ו� ה� ו�ה, הוא  ה� הוא  א, ו� ה& י� הוא  ד. ו� הוא ח� יך. ו� ר�  ב�
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ין מ� ל� ע� י  מ& ל� ע� ול� ם  ל� ע� ל� יה  מ& ין )על( .ש� ל� ין מ� ר� ט� ק� ת� ן מ� כ& ד  ין, ע� ל� ין מ� ד� אח� ת�  ומ�

ין יש� ד� יך הוא, ק� ר� א ב� ש� קוד� א ד� מ� ש� .ד�

א כ� ל� מ� י ל� ר& ק� אן ד� יה מ� ק& אה חול� כ� א י�אות, ז� ק� ד� י כ� ר& ק� מ� ע ל� ד� נ� י� יהו. ו� י א� א�  ו�

י ר& אן ק� מ� ע ל� ד� לא י� י ו� ר& נ&יה, ק� יך הוא מ� ר� א ב� ש� יק קוד� ח� ר� ת� יב, א� ת� כ�  תהלים(,ד�

י� )קמה י� רו�ב  גו�' ק� ו� איו  קו�ר� ל  כ� . ל� י�' י� רו�ב  איו' ק� קו�ר� ל  כ� רו�ב, ל� ק� אן  מ� ר. ל� ז�  ח�

ר אמ� ת, ו� מ* א= אוהו ב* ר� ק� ר י� ש* כ�ל א� א, ל� ר� ק� ש� י ל&יה ב� ר& ק� י� אן ד� ית מ� י א� כ� ר. ו�  אמ�

ין א א� ב� י א� ב� י, ר� ר& ק� אן ד� מ� ע ל� ד� י� לא  י ו� ר& ק� אן ד� הוא מ� ן. ה� ל� נ� כ�ל. מ� יב ל� ת� כ�  ד�

ת מ* א= ב* אוהו  ר� ק� י� ר  ש* ת. א� מ* א= ב* אי  א. מ� כ� ל� מ� ד� א  ק� נ� פ� גוש� ד� א  מ� חו�ת� הוא, ב�  ד�

כ�ל�א ימו ד� ל� יב. ש� ת� כ� א הוא ד� ד� ם )מיכה ז( ,ה� ה� ר� אב� ד ל� ס* ק�ב ח* ע� י� ת ל� מ* ן א= ת&  .ת�

יב ת� כ� ת  מ* א= ב* אוהו  ר� ק� י� ר  ש* כ�ל א� ל� ך  ין כ� ג� אל. וב� ע� ד� אן  מ� יה ד� ק& אה חול� כ�  ,ז�

הוא יך  ר� ב� א  ש� קוד� ד� חו�י  אר� ע  ד� נ� מ� ל� ק  פ� נ� יב. ו� ת� כ� א  ד� ל  ע� ד( ,ו� ח )משלי  א�ר�  ו�

גו ה ו� או�ר נו�ג� ים כ� יק� ד� יב'. צ� ת� גו� )ישעיה ס(וכ� ים ו� יק� ד� ך כ1ל�ם צ� מ& ע� '.ו�

ב''ז ע''דף רצ

ק ח� צ� י� י  ב� ר� ר  א אמ� י� נ� ין, ת� קונ� נ&י ת� ל ה� י, כ� ל& י מ� נ& ל ה� כ� ל�א, ו� ק� י ח� ד& צ� ח� מ�  ל�

ן ר� ס� מ� ת� ן. א� ינ� נ& ת� יל�א, ו� ע& א ל� ימות� ג� ין פ� ד� ב� כו�ל ע� י� ב� ין כ� יב� י� א. ח� ימות� ג� אי פ�  .מ�

יב ת� כ� ה ד� מ� יו, כ� נ� ת לו� לא ב� ח& ין ל�א )ב''ז ע''דף רצ( ש� קונ� נ&י ת� ל ה� א כ� ה� ם ד�  מומ�

י�אות א  ק� ד� כ� י  ח& כ� ת� ש� ר. מ� ד או�מ& ח� תוב א* נט( ,כ� ין)ישעיה  י� ר� ש� ה כ� ק� ד� צ� ש  ב� ל� י�  ,ו�

ר ד או�מ& ח� תוב א* כ� ת )שם( ו� בו�ש* ל� ם ת� י נ�ק� ד& ג� ש ב� ב� ל� י� ק. ו� ח� צ� י� י  ב� ר ר� ל�א אמ�  ,א*

ה ק� ד� ש צ� ב� ל� י� אן, ו� כ� ל ז� א& ר� ש� י� נ�א ד� מ� ז� כו. ב� גו�, לא ז� ם ו� י נ�ק� ד& ג� ש ב� ב� ל� י� '.ו�

א ימות� ג� אי פ� י מ� י יו�ס& ב� ר ר� ן. אמ� ינ� נ& ת� ה ד� מ� ין, כ� ק� פ� ת� ס� ן ל�א מ� ה� ב� א�  א''ס( ד�

ל�א )מסתפקן נ�ח� ד� יו  ק� הוא ש� ה� א מ& כ� ר� ב� ת� א� ין. ל� נ� ב� ן  כ& ל ש* ר. כ� ת� אמ& א� ד� ה  מ�  ,כ�

ם יו מומ� נ� ת לו� לא ב� ח& נ&י. ש� מ� י ז� ר& אי לו� לא ת� יל�א. מ� ע& ד ל� א ח� ל� א, א* ת� ת� ד ל� ח� .ו�

עו�ן מ� י ש� ב� ר� ר  אמ� ד� ינו  י� ה� א, ו� מ� ל� ע� ב� יאו  ג� ס� א  י� יב� י� ח� ד� נ�א  מ� ז� ל  כו�ל, כ� י� ב�  כ�

א מ� ל� ע� ך ב� ר� ב� ת� א ל�א מ� יש� ד� א ק� מ� א. ש� מ� ל� ע� יאו ב� ג� א ל�א ס� י� יב� י� ח� נ�א ד� מ� ל ז� כ�  ,ו�

א מ� ל� ע� ך ב� ר� ב� ת� א מ� יש� ד� א ק� מ� יב. ש� ת� כ� א הוא ד� ד� ים )תהלים קד( ,ה� א� ט� מו ח� ת�  י�

גו , ו� י�' י� ת  א* י  ש� פ� נ� י  כ� ר� לוי�ה' ב� ל� א. ה� ב� י א� ב� ר� ר  ש הוא, אמ� מ� מ� ה  ז* א  ר� ק�  ,מ�

ם מומ� יו  נ� ב� לא   � לו ת  ח& ש� יב  ת� כ� א. ד� ד� א  לות� ב� ח� ל� ים  ר� ג� אן  ש. מ� ק& ע�  דו�ר 

תו�ל ל� ת� י, ופ� כ� ח ה� כ� ת� ש� א א� ר� ד� א ו� י� יב� י� ינון ח� א� ין ד� ג� .ב�

ין ל� י מ� נ& ל ה� ה כ� ר מ�ש* אמ� ר ד� ת� ך ב� ין כ� ג� א, ב� ק� ד� א כ� יש� ד� א ק� מ� ר ש� כ� אד�  ו�

ר הוא, י�אות י�ש� יק ו� ד� אי צ� ד� ר ו� קונ&יה, אמ� ת� ל�ה ב� יו. מ� נ� ת לו� לא ב� ח& ל ש� ב�  א�

ם י. מומ� כ� ה� א  מ� ע� ט� אי  תו�ל. מ� ל� ת� ופ� ש  ק& ע� דו�ר  ינון  א� ד� שום  י. מ� ב� ר� ר   אמ�
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ה הוד� לא, י� ין, לו�  יב� י� ח� א  ד� ין  ד� ב� ע� יהו  י� מ� ר� ג� ל� ר  לו�מ� א, כ� ק� ל� ת� ס� א� ל� ין  מ� ר� ג�  ד�

א מ� ל� ע� אן מ& כ� ר� א. ב� ב� י א� ב� ר ר� י הוא, לו� לא, אמ� כ� ה� נ�א ו� ימ� א או�ק� יב. ה� ת� ה כ�  מ�

יה ר& ת� י�. ב� י� ל� לו ז�את' ה� מ� ג� יך הוא, ת� ר� א ב� ש� קוד� א ל� מול ד� א ג� מ� ל� ש� ל, ל� ל כ�  ע�

ך ים ל� ר� ג� אן ד� ב� ינון ט� ל�ך, א� ב� ק: יד ל� ב� ע� .ו�

ח ת� פ� ר  ז� ע� ל� א* י  ב� כו( ,ר� גו� )ויקרא  ו� ם  יה* ב& ץ או�י� ר* א* ב� ם  יו�ת� ה� ב� ז�את  ם  ג� אף   '.ו�

ל א& ר� ש� י� ינון  א� ין  א� כ� לו�ת, ז� ז� ומ� ים  ב� כו�כ� י  ד& עו�ב� ין  מ� ע� ל  כ� ל  ב, ע� ג� ל  ע� אף   ד�

יהו�ן אר& י מ� מ& יזו ק� ג� אר� א לו�ן, ד� ק� ב� ש� י ל� ע& יך הוא ל�א ב� ר� א ב� ש� ר. קוד� ת� ל א� כ� ב�  ד�

א י� מ� מ� י ע� ינ& לו ב& ג� א, ד� לות� ג� הו�ן ב� מ� יך הוא ע� ר� א ב� ש� אף. קוד� יב ו� ת� כ� א הוא ד� ד�  ה�

גו ם ו� יה* ב& ץ או�י� ר* א* ם ב� יו�ת� ה� ם ז�את ב� '.ג�

ר א אמ� ב� י א� ב� ם, ר� יו�ת� ה� ם ז�את ב� אף ג� .ו�

י ז& א ח� ל, ת� א& ר� ש� י� יהו�ן ד� ב& ג� יך הוא ל� ר� א ב� ש� קוד� א ד� יבות� ב� ה ח� מ� ל, כ� אף ע�  ד�

א י� מ� מ� י ע� ינ& י ב& ל& ג� מ� ין ל� מ� ר� ג� ב ד� ין, ג� מ� ל� ע� הו�ן ל� נ� יאת מ� ד� ע� ת� א ל�א א� ת� ינ� כ�  ד�ל�א. ש�

ין ח� כ� ת� ש� מ� א  לות� ג� ב� יהו  י� חו�ד� ל� ב� ינון  א� ד� א  ימ� הו�ן. ת& מ� ע� ז�את  ם  ג� אף  ו� א  ל�  א*

ין ח� כ� ת� ש� גו�. מ� ם ו� יה* ב& ץ או�י� ר* א* ם ב� יו�ת� ה� ם ז�את ב� אף ג� יב ו� ת� כ� א הוא ד� ד� '.ה�

יה ר& ל ב� יז ע� ג� אר� א ד� כ� ל� מ� נ&יה, ל� א מ� ק� ח� ר� ת� א� א ל� ש� ל&יה עו�נ� ר ע� ז� ל, ג� יז� מ&  ול�

א יק� ח� ר� א  ע� אר� ה. ל� ר� אמ� ו� א  ית� רו�נ� ט� מ� ה  ע� מ� א, ש� ע� אר� ל� יל  אז� י  ר� וב� יל   הו�א�

א יק� ח� ל&יה, ר� יכ� ה& א מ& כ� ל� י ל&יה מ� ד& ש� בו�ק ל&יה, ו� ש� נ�א ל�א א* א, א� ד� ח� ונ�א כ� ו� ר�  או� ת�

א ר� א אח� ע� אר� ב� יב  נ&ית� א  ד� ח� כ� ונ�א  ו� ר� ת� א או�  כ� ל� מ� ד� ל�א  יכ� ה& ל� יתוב  ין. נ� נ� מ� ז�  ,ל�

א ית� רו�נ� ט� ל מ� א ע� כ� ל� יד מ� ק� ה, פ� ח� כ� ש� יה. ל�א א� ר& ב� ם  ל�ת ע� ות אז� ו� ה� ר, ד�  ,אמ�

ן מ� א ת� ית� רו�נ� ט� יל ומ� תובון, הו�א� יהו י� וי� ו� ר� .ת�

א ית� רו�נ� ט� מ� יך הוא ל� ר� ב� א  ש� יד קוד� ק� פ� ד� נ�א  מ� ז� א, וב� ית� מ� ד� ק� יד ל�ה ב� ק�  ,פ�

נו�י ב� יד ל� ק� ינ�ה פ� ג� יב. וב� ת� כ� א הוא ד� ד� ו( ,ה� ת )שמות  ק� ת נ�א� י א* ת� ע� מ� י ש� נ� ם א� ג�  ו�

גו ו� ל  א& ר� ש� י� י  נ& . ב� הו�ן' ת� ק� ע� נ�א  ע� מ� נ�א ש� א� ד� ים  ר� ג� אן  כו�ל. מ� י� ב� א, כ� ית� רו�נ� ט�  .מ�

ל�ה נ�א  ר� כ� ד� יב. ד� ת� כ� ד� הוא  א  ד� ו( ,ה� י )שמות  ית� ר� ב� ת  א* כו�ר  ז� א* יב. ו� ת�  שמות( וכ�

יתו� )ב ר� ב� ת  א* ים  לה� א= כו�ר  ז� י� ן. ו� מ� ל  א& ר� ש� י� ל� ר  ד� י&ה� הוא  יך  ר� ב� א  ש� קוד� ד  כ�  ו�

א לות� יב, ג� ת� כ� ה  ל( .מ� י� )דברים  י� ב  ש� ך' ו� מ* ח� ר� ו� ך  בות� ש� ת  א* יך  לה* א, א=  ד�

א ית� רו�נ� ט� יב. מ� ת� עו�ד כ� י� )תהלים פה( ,ו� ית� י� צ� ק�ב' ר� ע� בות י� ת� ש� ב� ך ש� צ* .אר�

ה הוד� י� י  ב� ר� ר  י�, אמ� י� ל� ז�את' ה� לו  מ� ג� תו�ל, ת� ל� ת� ופ� ש  ק& תון דו�ר ע� א� ין ד� ג�  ,ב�

א לות� ג� י ז�את ב� ל& ג� ת� ין ד� מ� ר� יתון ג� ו& תון ה� י�. א� י� ל� לו ז�את' ה� מ� ג� מול. ת� א הוא ג�  ד�

כו�ן מ� יד ע� ב� ע� ם, ד� י� ר� צ� מ� ין ד� ימוס� ינון נ� ל א� כ� כו, ב� ד ל� ב� ע� ון ד� ו� ינון את� ל א� כ� א, ב�  ד�
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אי ז�את ה� ין ל� מ� ל� תון ש� א� מול ד� א. הוא ג� כו�ן ד� ם ל� ר� אן ג� ל. מ� ב� ם נ� תון ע� א� ין ד� ג�  ב�

ם כ� לא ח� א, ו� ת� ש� ד ה� כו ע� ד ל� ב� ע� ן ד� ב� ינון ט� ל א� כ� ין ב� ל� כ� ת� ס� ל�א מ� .ו�

י� י� ל� ז�את' ה� לו  מ� ג� א, ת� ת� ינ� כ� ש� א  י. ד� ל& מ� נ�א  ימ� או�ק� א  ה� ן, ו� ינ� נ� ת�  א''ה&, ד�

אם ר� ב� ה� ב� א )בראשית ב( ,ד� יר� ע& י�''ה&. ז� י� ל� ה� ב� א' א ד� ב� ר� ב� י�א. ר� נ� ת� ר ד� מ� ת� א א� ה� ר, ו�  אמ�

ה הוד� י י� ב� יך הוא''ה&, ר� ר� א ב� ש� ר קוד� ת� ל א� כ� ב� ם, א ד� י א& ר& ק� א� ין. ו� מ� ל� י ע� ר&  ות�

הו ינ� יב, נ� ת� כ� קו( ,ד� עו�ל�ם )תהלים  ה� ד  ע� ו� ם  עו�ל� ה� ן  א. מ� ז� ר� ב� ן  ינ� נ& ת� א  ה�  ו�

א ר� ק� ין )במדבר כח( ,ד� ה� ית ה� יע� ב� ית ר� ת� ן כ� מ* ש* .ב�

א''צ ע''דף רח

ר ה או�מ& הוד� י י� ב� א ר� י� נ� נ�א, ת� ל� כ� ת� ס� י א� ר& ה את� מ� כ� יך הוא ל�א, ב� ר� א ב� ש� קוד�  ד�

י ד& רח( אע� ע''דף  ל )א''צ  א& ר� ש� י� ד� יהו  י� נ� מ� א  ימות� ח� וו�, ר� ה� ינון  א� ד� ר  ת� א� ל  כ� ב�  ,ד�

יהו י� ינ� ב& הוא  יך  ר� ב� א  ש� יב. קוד� ת� כ� כו( ,ד� ים )ויקרא  ת� ל� ע� ג� לא  ו� ים  ת� אס� מ�  לא 

ם ת� י א� ית� ר� ר ב� פ& ה� ם ל� לו�ת� כ� ם. ל� ת� א א� יק� י� יהו, ד� י� נ� י מ� ד& הו�ן ל�א אע� מ� יהו ע� י� ינ�  ב&

ין מ� ל� ע� .ל�

א ח� אר� ב� יל  אז� ה  ו� ה� ק  ח� צ� י� י  ב� יא, ר� י� ח� י  ב� ר� יה  ב& ע  ג� פ� ל&יה, ו� ר   אמ�

ינ�א מ& ך )להו( ח� פ� אנ� ך, ב� דו�ר� מ� א  ת� ינ� כ� ש� ד� א  דו�ר� מ� ב� א  ה� יב. ד� ת� כ� אי   שמות( .מ�

ם)ג י� ר� צ� מ� ד  י� מ�  � ילו צ� ה� ל� ד  ר& א& ד. ו� ר& א& ל&יה, ו� י  ע& ב� מ� ד  ר& א. א& ית� מ� ד� ק� ב� ד  ר& א&  .ו�

י ת� ימ� ם. א& י� ר� צ� מ� ק�ב ל� ע� ת י� ד נ�ח� ה. כ� ל�מ� ם. ו� י� ר� צ� ד מ� י� ילו� מ� צ� ה� ל&א ל�א. ל� מ� ל� א�  ד�

יהו י� ינ� ה ב& ו� א, ה� לות� ל ג� ב� ס� מ� ין ל� ל� כ� א י� ר. ל� ת� אמ& א� ה ד� מ� י )תהלים צא( כ� כ� מו� אנ�  ע�

הו ד& ב� כ� א� הו ו� צ& ל� ח� ה א� ר� צ� .ב�

ר ל&יה ין, אמ� י� ר� ל ש� א& ר� ש� י� ר ד� ת� ל א� כ� אי ב� ד� יהו, ו� י� ינ� יך הוא ב& ר� א ב� ש�  .קוד�

ין ל� אז� א  ר� ד� י  ימ& כ� ח� ד� ר  ת� א� ל  כ� הו�ן, ו� מ� ע� יל  אז� הוא  יך  ר� ב� א  ש�  ,קוד�

יב ת� כ� גו� )שם( ,ד� ו� ך  ה ל� ו* צ� י� יו  אכ� ל� י מ� . כ� יב' ת� כ� ן ד� ל� נ� ל�ך )בראשית לב( ,מ� ק�ב ה� ע� י�  ו�

גו ו� כו�  ר� ד� , ל� ה' ים ז* לה� נ&ה א= ח� אם מ� ר ר� ש* א� ק�ב כ� ע� י� ר  י�אמ* ף. ו� ת& ת� ש� נ� א  ת� ש�  ה�

א ד� ח� א, כ� ח� אר� ב� יל  יז� נ& ן, ו� ינ� ל& אז� ד  ח� ר  ת� א� ל� ד� נ�א  ע� ד� י� א  ה� פו�י, ד� אנ� ל�א  ב� ק�  ל�

א ת� ינ� כ� ש� ל&יה. ד� ר  אי, אמ� ד� ק. ו� ח� צ� י� י  ב� ר� ר  ן, אמ� ינ� נ& ן, ת� ינ� א& ה  ו� צ� מ� י  לוח&  ש�

ין יזו�ק� ן, נ� ת� ר� ז� ח� ל�א ב� ן ו� ת� יכ� ל� ה� יך הוא. ל�א ב� ר� א ב� ש� י קוד� מ& אה ק� ז� ח� ת� א� ן ל� נ� א�  ו�

ן ינ� ל& נ�א, אז� יל� ח� ל�א ד� .ו�

י ל& וו� אז� ה� ד� ד  יא, ע� י� י ח� ב� ר� ר  יב, אמ� ת� ב( כ� ם )בראשית  י� מ� ש� דו�ת ה� ה תו�ל� ל*  א&

ץ אר* ה� ם. ו� י� מ� ש� יך הוא, ה� ר� ב� א  ש� קוד� א  ל� ל� אכ� ץ. ל� אר* ה� א, ו� ש� קוד� א  ל� ל� אכ�  ל�

א ת� ת� ל� ה ד� ל מ� כ� יך הוא ו� ר� יהו, ב� י� נ� ם מ� י� מ� ש� דו�ת ה� רון תו�ל� ק� ינון א� .א�
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אם ר� ב� ה� הו ב� י מ� כ� י ה� ר ל&יה א� ה, אמ� ר ב� מ� ת� א� אם' ו� ר� ד. ב� ר ל&יה כ�ל�א ח�  אמ�

ל�ה רו, מ� ב� ח� ת� ם א� י� מ� ד ש� אי ה, כ� דו�ת' ה� ת תו�ל� יק� פ� דו�ת, א� רון תו�ל� ק� ינון א� א�  ו�

ץ אר* ה� ם ו� י� מ� ש� י. ה� כ� י ה� ר ל&יה א� ה, אמ� נ�א ב� ימ� אי או�ק� מ� אם' ב� ר� ם, ב� ה� ר� אב�  .ב�

ל�ה הוא מ� ד  ח� כ�ל�א  ל&יה  ר  ם, אמ� ה� ר� אב� ם, ב� י� מ� ש� ה� ינו  י� ין, ה� י� ר� ש� ן  מ� ת� מ�  ד�

א ט� ש� פ� ת� א� אם' ב�ה. ל� ר� ץ, ב� אר* ה� ינו ו� י� ל�ה, ה� ד מ� ל�א ח� כ� .ו�

ר ל&יה י הוא, אמ� כ� אי ה� ד� נ�א, ו� יפ� א או�ל� ה� יב, ו� ת� כ� ם, ד� י� מ� ש� דו�ת ה� ה תו�ל� ל*  א&

ץ אר* ה� ן. ו� ינ� נ& ת� ה, ו� ב� א  ר� ב� נ� ה  ז* ה� ם  עו�ל� , ה� אם' ר� ב� ה� ב� יב  ת� כ� א. ד� ב� עו�ל�ם ה� ה�  ,ו�

י א ב� ר� ב� , נ� יב' ת� כ� ב( ,ד� ן )בראשית  ג� ת ה� קו�ת א* ש� ה� ן ל� ד* ע& א מ& יו�צ& ר  נ�ה� ל�א. ו� ל� אכ�  ל�

ם י� מ� ש� ן. ה� ג� ת ה� ץ, א* אר* ת ה� א א* ל� ל� אכ� .ל�

נ�א ימ� א או�ק� ה� יב, ו� ת� כ� ים )שיר השירים ד( ,ד� נ� ן ג� י� ע� ם, מ� י� מ� ש� יא ה� א ה�  ב�א&ר, ד�

ים י� ח� ם  י� יב, מ� ת� כ� כז( ,ד� ר )בראשית  א& ב� ק  ח� צ� י� י  ד& ב� ע� ם  ש� רו  כ� י�  ,ו�

יב ת� כ� גו� )שם(ד� ת ו� ר* ר אח* א& פו�ר ב� ח� י� ם ו� ש� ק מ� ת& ע� י� . ו� נו�ן' ב� ן ל� ין מ� ל� נו�ז� ינון, ו� א�  ד�

א יל� ע& ין ל� ר� ט� ע� ת� א, מ� כ� ל� מ� א ד� יש� ר& ין ב� ק� ל� ס� יב. ו� ת� כ� ל )תהלים קח( ,ד� ע� דו�ל מ& י ג�  כ�

ך ד* ס� ם ח� י� מ� .ש�

נו�ן ב� ל� ן  ינ�ה, מ� ב� ל� ין  ק� פ� נ� ן  מ� ת� ין. מ� וי� ו� ז� ל  כ� ל� ך  ש� מ� ת� א� ו� יד  ג� נ� ין, ו� ד� ג� נ� ד� ד   ע�

ין בוע� מ� ינון  א, א� ב� ר� א  מ� י� י  ר& ק� א� ד� ר  ת� א� ל� א  ש� נ� כ� ת� א� ל� ין  ת� נ�ח� יב. ו� ת� כ�  קהלת(,ד�

גו� )א ו� ם  י� ה� ל  א* ים  כ� הו�ל� ים  ל� ח� נ� ה� ל  . כ� יב' ת� נא( ,וכ� צור )ישעיה  ל  א* יטו  ב�  ה�

גו ו� ם  ת* ב� . חוצ� יב' ת� ר כ� ת� ב� ד( ,ל� השירים  גו� )שיר  ו� ה  ל� כ� י  חו�ת� נ�עול א� ן  . ג� אן' כ�  ,ומ�

כ�ל�א דו�ת ל� יקו תו�ל� פ� יב. נ� ת� כ� אם, ד� ר� ב� ה� ה, ב� ש' ב� מ� אם מ� ר� ם, ב� ה� ר� אב� ר. ב�  אמ�

ק ח� צ� י י� ב� ש, ר� מ� ק�ב מ� ע� י� ילו ב� פ� א� ל�ה. ו� ד מ� כ�ל�א ח� .ו�

ק ח� צ� י י� ב� ר ר� עו�ן, אמ� מ� י ש� ב� ר� יה ד� מ& ק� ין ל� ב� ת� ן י� נ� ד א� יה, כ� מ& ר ק� מ� ת�  כ�ל�א א�

י�א ל� ג� ת� א� אי, ב� ל ה� כ� נ�א ל� יכ� ר� ט� צ� ל�א א� ר ל&יה. ו� נ&י, אמ� אר ב� ש� עו�ן כ� מ� י ש� ב�  ל�או ר�

א יה, נ�ש� מ& הו ק� כ1ל� ה, ד� י מ�ש* מ& ק� י ל� יא& ב� אר נ� ש� י. כ� ל& וו� אז� ה� ד ד� י, ע� ב� ר ר�  אמ�

יא י� יב, ח� ת� גו� )ישעיה מט( ,כ� ה ו� נ� ט� ן ב� ם ב* ח& ר� ה עול�ה מ& ש� ח א� כ� ש� ת� א'. ה� ר� אי ק�  ה�

מוה י, או�ק� יר& י� א מ� אי ק� א מ� כ� ה� ק. ו� ח� צ� י� י  ב� ר� ר  יא, אמ� י� ר� ב� ח� א ד� טור� ק� י ב�  ,א�

נ�א כ� מ� א ל�א אס� יכ� מ� א, ס� ה נ&ימ� ן מ� נ� .א�

ר ל&יה ד, אמ� א ח� יז� מ� ר� ל�א ד� א ק� ה� ד, ד� א ח� נ�א יו�מ� ע� מ� נ�א, ש� יל� ז� ה א� ו� ד ה�  כ�

א ח� אר� ר, ב� אן אמ� נ�א מ� ע� ד� א י� ל� ל�א, ו� ו�

ה ל� נ�א מ� ע� ד� י. י� ז& א ח� ת� א' ז, ו� ל ד� נ�א ע� יש� ל� ח� וו� ד� ין ה� י, יו�מ� ד� נ�א מ� ימ� ע� ל�א ט�  .ו�

א יש� ד� ינ�א ק� בוצ� ד� יה  ב& ג� ל� א  נ� ל� ז� א� א  ת� ש� ה� ר, ו� כ� ד� א& א  מ� יל� ד� י  ל� א  ל&ימ� ר. ד�  אמ�
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מוי, ל&יה ח� ד� יה  ב& ג� ל� ר  ז� ע� ל� א* י  ב� ר� יל  אז� ה  ו� ה� ד� א  יו�מ� הוא  ה� א  מ� יל� הוא, ד� ה�  ו�

יה מ& נ�א ע� יל� ז� א א� ל�ה, יו�מ� נ�א מ� ר� כ� א אד� ה� .ו�

ב''צ ע''דף רח

י ז& ח� א  בו�י, ת� א� ד� יה  מ& ש� מ� ר  ז� ע� ל� א* י  ב� ר� ר  אמ� י  כ� י, ה� מ& ק� ל  א& ר� ש� י� רו   אמ�

יך הוא ר� א ב� ש� א, קוד� לות� ג� נ�א ב� ל� פ� נ� א ד� יו�מ� ן, מ� יק ל� ב� יך הוא ש� ר� א ב� ש�  קוד�

א לות� ג� ן, ב� י ל� ש& אנ� יב. ו� ת� כ� א הוא ד� ד� י� )ישעיה מט( ,ה� י י� נ� ב� ז� יו�ן ע� ר צ� ת�אמ*  'ו�י�י�' ו�

י נ� ח� כ& א. ש� ת� ינ� כ� ה ש� ר� ה עול�ה, אמ� ש� ח א� כ� ש� ת� ין, ה� נ� רון ב� ק� א� ל ד� א& ר� ש� י� י  כ�  ,ו�

ר אמ& ת�  א� ד� ה  מ� יד( ,כ� י� )דברים  י� ל� ם  ת* א� ים  נ� ם' ב� יכ* לה& ן. א= ב* ם  ח& ר� רח( מ&  צ''דף 

נ�ה )ב''ע ט� ר, ב� ת� אמ& א� ה ד� מ� ת )ירמיה ב( ,כ� מ* ע א= ר� ק כ1לה ז* יך שו�ר& ת� ע� ט� י נ� כ� אנ�  .ו�

נ�ה ח� כ� ש� ה ת� ל* ם א& יב, ג� ת� כ� ץ )בראשית ב( ,ד� אר* ה� ם ו� י� מ� ש� דו�ת ה� ה תו�ל� ל* י. א& כ� אנ�  ו�

ך ח& כ� ש� אן, לא א* כ� ין, מ� מ� ל� ע� ל ל� א& ר� ש� י� יק לו�ן ל� ב� יך הוא ל�א ש� ר� א ב� ש� קוד� .ד�

ר נ�ה, תו אמ� ט� ב� ן  ב* ם  ח& ר� ה עול�ה מ& ש� ח א� כ� ש� ת� ל�אה. ה� ע� א  ז� ר� א הוא   ,ד�

יך הוא ר� א ב� ש� ר קוד� אמ� ן, ד� יד� ח� יה א� מ& ש� ין ב� ל& ין א� ל� א מ� א, ה� ש� קוד� ה ד� מ�  כ�

יה מ& י ש� ש& יך הוא ל�א אנ� ר� א הוא כ�ל�א, ב� ה� י. ד� ש& יך הוא ל�א אנ� ר� א ב� ש� ך קוד�  כ�

ש מ� יה מ� מ& ש� ן ב� יד� ח� ינון א� א� ל ד� א& ר� ש� י� יא. לו�ן ל� י� י ח� ב� יש ר� ג� ר� ת� אי, א� ד� ר ו�  אמ�

ל�ה יא מ� א ה� נ�א ל�ך. ד� ע� ר� אע� יך הוא ד� ר� א ב� ש� א קוד� ה& יך י� ר� ל�ה, ב� נ�א מ� ע� ד� י�  .ו�

נ&יה נ�א מ� ע� מ� ש� הוא ד� אן ה� נ�א מ� ע� ד� י� .ו�

י ז& א ח� ת� נ�א ד, ו� יט� ה� ר� א ד� הוא יו�מ� ה� י' ד� יל& ו�ה, מ� אן ה� נ�א מ� ח� כ� ש� ל�א א�  אמ�ר. ו�

א, ל&יה ד� א ח� ת� ע� יש ש� פ� ר נ� ז� ע� ל� י א* ב� ר� א ד� ת� ר� ע� ד מ� ח� נ�א ב� אל� ע� ין ד� ג� ל&יה. ב� י ע� ר&  ק�

י א& ר� נ&י ק� יא ה� י� י ח� ב� נח( ,ר� גו� )ישעיה  ו� ך  ר או�ר* ח� ש� ע כ� ק� ב� י� . אז  י�' י� ו� א  ר� ק�  'אז ת�

גו� ה ו� נ* ע� י�' י� ל י� ג ע� נ� ע� ת� גו�' אז ת� נו�ת דו�ר )דברים לב( '.ו� ינו ש� ם ב� מו�ת עו�ל� כו�ר י�  ז�

גו דו�ר ו� . ו� מו�ת עו�ל�ם' כו�ר י� ר, ז� א אמ� ב� י א� ב� מו�ת עו�ל�ם, ר� אן י� א. מ� ית� ינון ש�  א�

ין הו, יו�מ� א ב� מ� ל� יך הוא ע� ר� א ב� ש� ד קוד� ב� ע� יב. ד� ת� כ� ים )שמות לא( ,ד� ת י�מ� ש* י ש&  כ�

י ה י� ש� גו�' ע� ים'. ו� ת י�מ� ש* ים, ש& ת י�מ� ש* ש& ל�א ב� נ�א, ו� ימ� א או�ק� ה� נו�ת דו�ר. ו� ינו ש�  ב�

דו�ר ר. ו� לו�מ� מו�ת עו�ל�ם, כ� ינון י� ין, א� יו�מ� ין ו� נ� ינון ש� ל א� עו כ� מו�ד� ת� ש� י� עו ו� ד� ל, י� כ�  ו�

א ר� ד� א ו� ר� ין, ד� ימ� י� תון ק� א� א ד� א ד� ר� ד ד� .ע�

ך ד� ג& י� יך ו� אל אב� יך הוא, ש� ר� א ב� ש� א קוד� יב. ד� ת� כ� א הוא ד� ד� לא הוא, ה�  ה�

נ*ך יך ק� ך. אב� ד� ג& י� א, ו� ת� מ� כ� ח� א ד� ק� ל*ה עומ� ג� הוא י� יא. ו� אי ה� ינון. ומ� ד א� א כ� ל�  א*

א מ� ל� ע� ילו  ל� כ� ין ש� יו�מ� א  ית� ל&יה, ש� ילו  ל� כ� ש� ינ�ך, ל�א  ג� ב� א  ל� ת, א* אנ� י  ית& ת&  ד�

א ית� י� ים או�ר� י& ק� ן. ות� ינ� נ& ת� יך הוא, ד� ר� א ב� ש� ד קוד� ב� ע� ה ד� ל מ� ד, כ� ב� נ�אי ע� ל ת�  ,ע�
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ל א& ר� ש� ד י&יתון י� כ� א י�אות, ד� ית� י� לון או�ר� ב� ק� י י� ת�הו, א� ר ל&יה ל� ד� ה� י� י ל�א ד� א�  ו�

ב�הו ך. ו� ין כ� ג� ן כ�ל�א, וב� ע� מו�ד� ת� ש� א� עו ו� ד� מו�ת עו�ל�ם י� ינון י� .א�

ן ינ� נ& א ת� ה� נ�א, ו� יל� א� י ד� פ& נ� הו ע� נ� נ�א, ה� יל� גו� א� ן ב� ד� אח� ת� יך מ� נ�א, ה& ימ� א או�ק� ה�  ,ו�

ר לו�ן ר& יך הוא ב� ר� א ב� ש� ין קוד� ד& ין, כ� יס� ר� ן ת� נ� מ� מ� ין, ל� מ� אר ע� ל ש� ה, ע� תון מ� א�  ו�

יב ת� י�. כ� י� ק  ל* ח& י  תו�' כ� ל� ח� נ� ל  ב* ח* ק�ב  ע� י� מו�  א, ע� ב� ר� ב� ר� ל� הו  ל� ב  ה� י� א  ל� ל�א, ד�  ו�

א אכ� ל� מ� א, ל� ר� אח� נ�א  מ� מ� ל� ל�א  ב, ו� נ�ס� הוא  יך  ר� ב� א  ש� קוד� ד� א  מ� ע� אי  ה�  ו�

יה ק& חול� .ל�

ח ל&יה כ� ש� ר א� ת� אן א� גו�. ב� ו� ימו�ן  ש� י� יל  ל& י� ת�הו  ר וב� ב� ד� ץ מ� ר* א* הו ב� א& צ� מ�  '.י�

יב ת� כ� גו� )יהושע כד( ,ד� ם ו� ה� ר� י אב� ב� ח א� ר� גו�'. ת* ם ו� ה� ר� ת אב� ם א* יכ* ב� ת א� ח א* ק� א*  '.ו�

א ר� ד� א ו� ר� ל ד� כ� ל ב� א& ר� ש� י� הו ל� ר ל� ב� א ד� כ� ה� יהו, ומ& י� נ� ש מ� ר� פ� ת� ל�א א� הו, ו� ר ל� ב� ד�  ו�

י מ& ח� ר� גו�, ב� ו� נו�  ק� יר  ע� י� ר  נ*ש* כ� יב  ת� כ� ד� א הוא  ד� לב('.ה� נו� )דברים  ק� יר  ע� י� ר  נ*ש*  .כ�

י י יו�ס& ב� ר ר� נו�י, אמ� ל ב� יס ע� י� ח� אן ד� נ�א מ� ח� כ� ש� א, ל�א א� ר� ש� נ� אי  ה� א. כ� ל ד� ע�  ו�

ן ינ� נ& יב, ת� ת� מ�אל )יחזקאל א( ,כ� ש� ה� נ&י שו�ר מ& ין ופ� מ� י� ל ה� י&ה א* נ&י אר� אן. ופ� ר ב�  נ*ש*

יה ת& ים. דוכ� א� ק� ק�ב  ע� י� ד� ר  ת� א� יב. ב� ת� כ� ד� הוא  א  ד� ל( ,ה� ר )משלי  נ*ש* ה� ך  ר*  ד*

ם י� מ� ש� ש. ב� מ� ר מ� ת� הוא א� ה� א. ב� מ� ע� אי ט� נו�י. מ� ל ב� י ע� מ& ח� יהו ר� א� ין ד� ג� ינ�א, ב� ד�  ו�

ין נ� ר� י אח� ב& ג� יך הוא. ל� ר� א ב� ש� ך קוד� א, כ� ר ד� נ*ש* נו�י כ� ב� ר ל� ב� .ד�

י� יב י� ת� ה כ� ר' מ� ל נ&כ� מו� א& ין ע� א& נו ו� ח* נ� ד י� ד� חו�דו�י. ב� ל� יב, הוא ב� ת� כ�  שמות( ,ד�

גו�' ו�י�י� )יג ו� ם  נ&יה* פ� ל� . הו�ל&ך  ר' נ&כ� ל  מו� א& ין ע� א& ל ל�א, ו� א& ר� ש� י� ל� הו  ר ל� ב� ד� ל�א   ד�

א אכ� ל� א, מ� ר� אח� נ�א  מ� מ� ל�א  ר, ו� נ&כ� ל  א& רון  ק� א� ינון  א� ר. ד� אמ� ד� הוא  א  ד�  ו�

ה ה )שמות לג( ,מ�ש* ז* נו מ� ל& ע� ים אל ת� כ� נ*יך הו�ל� ין פ� ם א& יב. א� ת� כ� א הוא ד� ד� י�, ה�  'י�

נו ח* נ� ד י� ד� חו�דו�י. ב� ל� ר, הוא ב� ל נ&כ� מו� א& ין ע� א& .ו�

ל א& ר� ש� י� יהו�ן ד� ק& אה חול� כ� הו�ן, ז� מ� ר ע� ב� יך הוא ד� ר� א ב� ש� קוד� י )בישראל( ,ד� כ�  ה�

יב ת� כ� יהו  י� ל� קלה( ,ע� תו� )תהלים  גול� ס� ל� ל  א& ר� ש� י� י�ה   � לו ר  ח� ב� ק�ב  ע� י� י   ,כ�

יב ת� י� )שמואל א יב( ,וכ� טו�ש י� י לא י� גו�' כ� מו� ו� ת ע� טו�ש ה'. א* א לא י� מ� ע� אי ט� ת' מ�  א*

מו דו�ל. ע� ג� מו� ה� בור ש� ע� ק, ב� ב� ד� ת� אי א� ה� אי ב� ה� ין ד� ג� בו�ק לו�ן. ב� ש� א י� א ל� ל ד� ע�  ו�

יך הוא ר� ב� א  ש� ין, קוד� י� ר� ינון ש� א� ד� ר  ת� ל א� כ� ב� הו�ן, ד� מ� ע� יך הוא  ר� ב� א  ש�  קוד�

נ�א ימ� או�ק� ה ד� מ� ילו ז�את )דברים לב( .כ� כ� י�ש� מו  כ� י. לו ח� י יו�ס& ב� ר ר� נ&י, אמ� ל ה�  כ�

א כ� ה� ד� י  א& ר� ינון, ק� א� י  ח& ל, או�כ� א& ר� ש� י� ל� ה  הו מ�ש* ל� ח  או�כ� א, ד� מ� הוא ש� ה� ר   ב�

א יש� ד� לו�י, ק� מ� ד� א  ירות� ש& ב� י  ל& ג� א. ד� ב� א� י  ב� ר� ר  ח, אמ� או�כ� ד� ה  מ� ילו  פ� א�  ו�

ל א& ר� ש� י� א הוא, ל� יש� ד� א ק� מ� ש� א ד� ל� ל� כ� ל�א, ב� ל� כ� יק מ� פ� נ� א ד� ית� י� או�ר� ה ב� ל� ל&ית מ�  ד�

א יש� ד� א ק� מ� ש� ינון. ד� יך הוא א� ר� א ב� ש� קוד� א ד� מ� א כ�ל�א ש� ית� י� או�ר� .ד�
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א''ט ע''דף רצ

ינון אן א� יע� ד� י י� א& ר� י ק� נ& ה� א. ו� מ� ש� ין ד� ג� ל ב� ב� יך )א''ט ע''דף רצ( א� ר� א ב� ש� קוד�  ד�

א ת� ש� ר� פ� אי  ה� ב� ים  ש� ר� א, הוא  ת� ש� ה� ד  ע� נ�א  יכ� ר� ט� צ� יב. א� ת� כ� א  ה� א  כ� ה�  לו, ו�

ילו ז�את כ� מו י�ש� כ� אי, ח� ד� אי, ז�את ו� נ�א ה� ימ� ר או�ק� ת� ה א� מ� כ� א ב� ה� ל, ו� א& ר� ש� י י� א�  ד�

אי ה� עון  ד� נ� א, י� י� יב� י� ח� ן  מ� א  ע� ר� פ� ת� א� ל� ינו�י  ד� ב� א  יד� ח� א� ז�את  יך  ינו, א& ב�  י�

ם ית� ר� אח� ה, ל� י ב� ו& ה= מ* רו ל� מ� ת� ס� י� יב. ו� ת� כ� ה ד� מ� ה לו� )איוב כ( ,כ� מ� קו�מ� ת� ץ מ� ר* א* .ו�

ילו ז�את כ� י�ש� מו  כ� ר לו ח� ר אח& ב� ל. ד� א& ר� ש� י� ב� הו  א ב� ר� ש� ק� ת� י מ� יה� א� ד, ד�  כ�

א ית� י� י או�ר� קוד& ין פ� ר� ל�ם, נ�ט� ש� ה ב� מ� ין ע� ב� ת� י� אי ז�את, ו� ה� א ד� ת� יע� י� ס� עון ד� ד� נ�  י�

הו�ן מ� יהו�ן, ע� א& נ� ש� א מ� ע� ר� פ� ת� א� י�א. ל� מ� מ� י ע� ינ& ין ב& יר� ע� ינון ז� א� ל ד� א& ר� ש� י� עון, ו� ד� נ�  ,י�

ה ב� ב� ר� יסו  נ� י� ם  י� נ� וש� ף  ל* א* ד  ח� דו�ף א* ר� י� ה  יכ� הו. א& ל� ים  ר� ג� אן  ז�את. ומ� אי   ,ה�

ל�ם ש� הו ב� ה ב� ו� ה� א, ד� ית� י� י או�ר� קוד& ין פ� ד� ב� ד ע� יהו. כ� י� נ� י מ� ד& ע� ת� ין ל�א א� מ� ל� ע�  ,ול�

ין מ� הו נוק� ד ל� ב� ע� מ* לב( .ל� י� )דברים  י� ו� ם  ר� כ� ם מ� י צור� ם לא כ� ם' א� יר� ג� ס� אי. ה�  מ�

ם ר� כ� ם מ� י צור� א כ� מ� ע� י. ט� ש� ך ת* ד� ל� ין צור י� ג� א י�אות, ב� ק� ד� אן כ� ר� ין ל�א ש� קונ� ת�  ד�

יהו י� ר� את� ם. ב� ר� כ� ם מ� י צור� כ� ל�א  ם  ם. א� ה� ר� א אב� ה ד� הוד� י� י  ב� ר� ר  ה, אמ� מ�  כ�

נ�א ימ� או�ק� א, ד� לות� ג� ל ב� א& ר� ש� יבון י� י� ח� ת� ם י� ה� ר� ר אב� אמ� נ�ם, ד� יה� ג& לון ב� יע� א י& ל�  ו�

נ�ם יה� ג& ו� א  לות� ג� ין  ל& א� ין  ר& ת� ל, ד� א& ר� ש� י� לון  ב� ס� י� א  הוא. ל� יך  ר� ב� א  ש� קוד�  ו�

דו�י ל י� ם ע� כ� ת� ס� ל, א� א& ר� ש� חובון י� י י� נ�א ד� מ� ל ז� כ� א, ד� לות� ג� לון ב� פ� דון, י� ב� ע� ת� ש� י�  ו�

יהו�ן א& נ� הו ש� ך. ב� ין כ� ג� אי, וב� ד� ם ו� ר� כ� ם מ� ם' ו�י�י�, צור� יר� ג� ס� דו�י, ה� ל י� ם ע� כ� ת� ס� א� .ו�

י�א נ� ה, ת� הוד� י י� ב� ר ר� י, אמ� כ� ה ה� יר� אי ש� ה� ה ב� הו מ�ש* ח ל� א או�כ� מ� ע� אי ט�  ,מ�

א ע� אר� ל ל� יע� מ& ל� ין  ינ� מ� ז� הו  ינ� א� ד� ין  ג� א, ב� ת� ינ� כ� יהו ש� י� ינ� ב& י  ר& ש� א� ך, ול� ין כ� ג�  וב�

אי ל ה� הו ע� ח ל� .או�כ�

ר אמ� ק  ח� צ� י� י  ב� הו, ר� ל� א  ח� או�כ� ל� ין  מ� ז� הוא  יך  ר� ב� א  ש� קוד� י  ר& את� י  ר& ת�  ב�

ל א& ר� ש� י� עו�ל�ם, ל� אן אומו�ת ה� ד� ח� יב. ו� ת� כ� ד ד� יב( ,ח� י� )הושע  י� ל� יב  ר� ה' ו� הוד� ם י�  ע�

גו יו ו� כ� ר� ד� ק�ב כ� ע� ל י� קו�ד ע� פ� ל� . ו� אן' ד� עו�ל�ם ח� ין אומו�ת ה� ע� מ� י, ש� ר& א, אמ� ת� ש�  ה�

א מ� ל� ע� מ& צון  ת& ש� אן, י� ד� ח� ינון  א� ד� הוא  יך  ר� ב� א  ש� קוד� י  מ& ח� ד  יב, כ� ת� כ� ה   מ�

יה ר& ת� גו�. ב� יו ו� ת אח� ב א* ק� ן ע� ט* ב* ין'. ב� ע� מ� ד ש� ין, כ� ר� ה, אמ� שוב� א הוא ת� .ד�

ה ר� ב� ב� ה  ט� ט� ק� ל�ה  ה  ו� ה� ד� א  ת� ת� א� ינ�א, ל� ד� ל&יה  ע� יל  ב� ק� מ� ל� ת  ל� את, אז� מ�  ח�

ין ש� פ� נ� ין  א� ד� ינ�א  י� ד� אה. ל� ק� אל� ל� יהו  י� נ� א, מ� ב� ל� צ� א, ל� ד� או�ק� ה, ל� יי מ� ו� ה  ר�  אמ�

א ר� ן ב� יד מ� ב� ינ�א. אע� ים ד� י& ד ס� תו, כ� ינ� יא א� ה� ה� ר ל� א, אמ� ימ� יד ל�ך, א� ב� ה אע�  מ�

יך ר� י, ב� נ� ל� ה קו�ב� ר� לב( .מ''עכ, אמ� ת�הו )דברים  וב� ר  ב� ד� ץ מ� ר* א* ב� הו  א& צ� מ� אי, י� ד�  ו�

ין יפ� ל� ינון ק� ל א� כ� ד ל� ב& ר ע� ת� ב� ין ל&יה, ל� ד� ב� ע� ת� ש� הו מ� יהו�ן כ1ל� ו�ה. ד� א ה� כ� ד ה�  ע�
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א ר� פ� הוא ס� ה� יב ב� ת� א, כ� ר� אי ק� ה� ים ב� ש� ה ר� ו� ה� ר  ת� ב� ל� י�א  נ�א אס� ט� ר� ק� ל, ד�  כ�

יה ע& ר� י מ� ב& יב ב� כ� ש� ע ד� ר� מ� ד ל� ב� ע� מ* ים ל� כ� י�א ח� יך אס� ר� ט� צ� א� א ד� טור� י, נ� יר& ס� י א�  ב&

א כ� ל� מ� א, ד� מ� ל� י ע� אר& מ� ח ל� ל� פ� מ� .ל�

יה ב& ג� ל� ים  כ� ח� י�א  אס� יל  אז� ד  כ� ל&יל, ד� י� ת�הו  וב� ר  ב� ד� מ� ץ  ר* א* ב� הו  א& צ� מ�  י�

ימו�ן ש� ל&יה, י� ע� ין  י� ר� ש� ד� ין  ע� ר� א, מ� כ� ל� מ� ד� ירו  ס� א� ב� ל&יה  ח  כ� ש� א. א� ימ� ת& י   א�

יך הוא ר� א ב� ש� קוד� יל ו� א ל&יה )א פקיד''ס( הו�א� ש� פ� ת� קו�ד ל� פ� ר, י� ל ב� ד� ת� ש� א י� ל�  ד�

יה ר& ת� ב� י. נ�ש א� כ� ר, ל�או ה� ד אמ� ו� א ד� ה� גו� )תהלים מא( ,ד� ל ו� ל ד� יל א* כ� ש� י מ� ר& ש�  ',א�

יה ע& ר� י מ� ב& יב ב� כ� ש� הוא ד� ל ה� ים הוא. ד� כ� י�א ח� י אס� א� יך הוא, ו� ר� א ב� ש�  קוד�

אן כ� ר� יב ל&יה ב� ה� יה, י� ל ב& ד� ת� ש� י� הוא ד� ה� .ל�

י�א הוא אס� ה� ר, ו� ב� ד� מ� ץ  ר* א* ב� הו  א& צ� מ� יב, י� כ� יה ש� ע& ר� מ� י  ב& ל&יל. ב� י� ת�הו   וב�

ימו�ן ש� ין ל&יה, י� ק� ח� ין ד� ע� ר� ינון מ� א� ד. ד� ב� ע� מ* יך ל&יה ל� ר� ט� צ� אי א� הו. מ� נ� ב* סו�ב�  י�

בו�ת ב ס� סו�ב& לו�ת, י� י ע� ית& י& ין ל&יה, ו� ק� ז� נ� ין ד� ל� ינון מ� נ&יה א� נ�ע מ� מ� י� ין ד� ג� יז. ב� ק�  י�

א, ל&יה יש� א ב� מ� נ&יה ד� יק מ� פ� י� י. ו� ו& ה ה� מ� א מ� ע� ר� הוא מ� ין ה� ב� י� ל ו� כ� ת� ס� נ*הו י� בו�נ&  ,י�

לו�י י ע� ב& ר� ת� י� א  ל� ין ד� ג� ב� ל  כ� ת� ס� י� ך ל&יה, ו� א� מ� י� ינו�. ו� ישו�ן ע& א� הו כ� נ� ר* צ� י� ר  ת� ב�  ,ל�

א י�אות ק� ד� יר כ� א נ�ט� ה& י� ין ד� ג� י, ב� ק& ש� ינון מ� א� יכו, ב� ר� ט� צ� א� א ד� ות� ו� ינון אס� א�  ב�

י, ל&יה ע& ט� י� א  ל� מינייהו''ס( ו� יהו )א  י� ינ� י. ב& ע& ט� י� י  ל& מ� ל� א� ד, ד� ח� ה  ל� מ� ב� ילו  פ�  ,א�

י�א הוא אס� ל ה� יב ע� ש� יך הוא ח� ר� א ב� ש� ל&יה, קוד� ט� ק� א ו� מ� יך ד� פ� לו ש� א� .כ�

ב''ט ע''דף רצ

י ע& ב� יך הוא  ר� ב� א  ש� קוד� ד� ין  ג� י, ב� ב& ב� יהו  א� נ�ש  ר  ב� הוא  ה� ד� ב  ג� ל  ע� אף   ד�

א כ� ל� מ� י ד� יר& ס� י, א� יר& ס� י א� ב& יר ב� יהו אס� א� ל&יה, ו� ר נ�ש ע� ל ב� ד� ת� ש� י� יע, ד� י& יס�  ו�

י יר& ס� י א� ב& א ל&יה מ� ק� פ� א� י. ל&יה ל� כ� ר ה� ו�ה אמ� ה� ין. ו� ינ� ן ד� יך הוא ד� ר� א ב� ש�  קוד�

יל�א ע& א ל� מ� ל� י ע� נ& ב� ן, ד� ת ה& ו* מ� ן ל� י )ב''ט ע''דף רצ( ה& רוש& ש� קו�ר, ל� ע� ן ל� נו�ש, ה& ע� ן ל�  ה&

ין ס� כ� ין, נ� אסור� ין. ול� ס� כ� נו�ש נ� ע� י ל� ז& ח� ת� א� אן ד� יה, מ� ע& ר� י מ� ב& ל ב� פ� י, נ� ס& ת� א י� ל�  ,ו�

ל&יה ע� ר  ז� ג� ת� א� ד� ה  ל מ� כ� ן  ת& י� ד� ד  מו�נ&יה. ע� מ� ב� נ�ש  ע� ת� א� ד� ן  יו� ה, כ& ל מ� כ� יב  ה� י�  ו�

ל&יה ר ע� ז� ג� ת� א� י, ד� ס& ת� י, א� יר& ס� י א� ב& ק מ� פ� נ� ל&יה. ו� ל�א ע� ד� ת� ש� א� יך ל� ר� ט� צ� א א� ל ד� ע�  ו�

פוק י� יה ו� ש& ן עו�נ� ת& י� .ד�

י רוש& ש� י ל� ז& ח� ת� י� אן ד� סון ל&יה, מ� פ� ת� י, י� יר& ס� י א� ב& י ל&יה ב� ב& ה� י� ש, ו� ר� ת� ש� י� ד ד�  ע�

כ�ל�א י. מ� יפ& י� ש� ש מ� ר� ת� ש� י� ין ד� נ� מ� ז� יהו, ול� י� נ� ד מ� ח� י, או� מ& ב& קון ל&יה מ� פ� ר י� ת� ב�  ול�

י יר& ס� ו*ת. א� מ� י ל� ז& ח� ת� י� ד� אן  י הוא, מ� כ� א, ה� ר� ל כופ� ן כ� ת& י� ילו  א� מו�נ�א, ד� ל מ� כ�  ו�

יב ז� ת� ש� א י� א ל� מ� ל� ע� .ד�
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ים כ� י�א ח� אס� יך ל� ר� ט� צ� א א� ל ד� ע� ל&יה, ו� ל�א ע� ד� ת� ש� א� ב ל&יה, ל� יה� מ& יל ל� כ� י י�  א�

א ן גופ� א מ� ות� ו� י ל�או. י�אות, אס� א� יה, ו� ת& מ� ש� נ� א ל� ות� ו� ן ל&יה אס� ת& ל, י� ל ע� ד� ת� ש� י�  ו�

א ת� מ� ש� נ� א ד� ות� ו� אי. אס� ה� ל&יה ב� ל ע� ד� ת� ש� יך הוא י� ר� א ב� ש� קוד� א ד� י� א הוא אס� ד�  ו�

י את& א ד� מ� ל� ע� א וב� מ� ל� .ע�

ר ז� ע� ל� י א* ב� ר ר� א, אמ� י�א ד� אס� נ�א מ& ע� מ� א ל�א ש� ת� ש� ד ה� א, ע� א ד� ר� פ� ס�  ב�ר. ומ�

א ד� נ�א ח� מ� ז� א, מ� ד� א ח� יע� י� י ט� ר ל� אמ� בו�י, ד� א� ע ל� מ� ש� יו�מו�י, ד� ה ב� ו� ד ה� י�א ח� אס�  ,ד�

ר נ�ש ב� ל ב� כ� ת� ס� ה מ� ו� ד ה� כ� יה, ד� ע& ר� י מ� ב& יהו ב� ד א� ר, כ� ו�ה אמ� ת, ה� א מ& ד� י ו� א ח�  .ד�

שו�ט אה ק� כ� הוא ז� ל&יה ד� ין ע� ר� וו אמ� ה� אה, ו� ט� יל ח� ח� יל. ד� כ� א י� ל� ה ד� ל מ� כ�  ל''אצ( ו�

יך )למזבן ר� ט� צ� א� ה ד� ק מ� ב� ד� מ� י, ל� נ& ה ק� ו� יהו ה� יל&יה, א� ד� יב מ� ה� י� ין. ו� ר� ו�ה אמ�  ,ה�

ינ&יה ג� א כ� מ� ל� ע� ים ב� כ� ל&ית ח� יר. ד� ת� יד י� ב� ה ע� ו� יה ה� לו�ת& צ� יד, וב� ב� ה ע� ו� ה� ה ד� מ�  מ�

ידו�י ן. ב� י ל� מ& ד� ד� י�א, וכ� הוא אס� ו�ה ה� א ה� .ד�

א יע� י� הוא ט� ר ה� יהו, אמ� י א� יד� יל&יה ב� א ד� ר� פ� אי ס� ד� י, ו� אב� נ�א מ& ית� ר� א י� ק�  ד�

א ב� א, א� ר� פ� הוא ס� ה� לו�י ד� ל מ� כ� א, ו� ית� י� או�ר� ין ד� ז� ל ר� דון ע� יס� י� ת� הו א� ין, כ1ל� ז� ר�  ו�

יה נ�א ב& ח� כ� ש� ין א� ימ� ת� ין, ס� יא� ג� א ס� ות� ו� אס� ין ד� ל� י�אות, ומ� א  ל� ד� ר  יהו אמ� א�  ד�

ל לו�ן ע� פ� מ� אה )אי( ב�ר, ל� ט� יל ח� ח� יהו ד� .א�

ם ע� ל� יד ב� ב� ה ע� ו� ה� ה ד� מ� ינון מ� א� ע, ו� ר� ל מ� ין ע� יש� ח� יש ל� ח� ה ל� ו� ה� ר, ד� ה אמ� ו� ה�  ו�

ד י� י מ� ס& ת� א� פומו�י ו� א. ב� ר� פ� הוא ס� ה� יר לו�ן ב� ר� הו ב� כ1ל� ר. ו� אמ� א אסור, ו�  ו�ד�א, ד�

אה ט� יל ח� ח� ד� אן ד� מ� ר ל� ר. מות� ין אמ� יא� ג� ין ס� ע� ר� מ� ין ד� ג� א, ב� ות� ו� יא אס� י� ל� ת�  ד�

הו�ן ל� א, ד� פומ� ישו ד� ח� ל� ש. ב� נ�ח� א ד� ר� ט� ס� ינון מ� א� ם, ו� ס* ק* א ד� ר� ט� ס� הו�ן מ� נ�  ו�כ�ל. ומ�

א פומ� ב� ר  לו�מ� אסור  ד� ינון  א, א� ד� עו�ב� ב� ד  ב� ע� מ* ל� אסור  ר, ו� אמ� ו�ה   ע�ד. ה�

ך ר כ� יך לו�מ� ר� ט� צ� א� אן ד� יע� ד� ין י� ע� ר� ל מ� נ�א ע� ח� כ� ש� א� א. ד� ת� מ� ש� דוי וב� נ� י ב� נ�דוי&  ,ול�

ע ר� הוא מ� ל ה� ן. ע� ב� ג� י ל� ג� א ס� וה� ו� יהו ת� א� .ו�

ר ז� ע� ל� י א* ב� י ר� ד& יא, ח� י� ר� ב� דו ח� ח� ר. ו� ז� ע� ל� י א* ב� ר ר� ו�ה, אמ� א ה� ר� פ� הוא ס� י ה�  א�

ר יהו אמ� ה א� י מ� מ& ן נ*ח� ב� ג� ה. ל� יר� ס� מ� ר ב� ס� מ� נ�א א� ינ�א, א� בוצ� אה ל� ז� אח� נ�ת ל� ל מ�  ע�

א יש� ד� ן. ק� ינ� נ& ת� ר, ו� ז� ע� ל� י א* ב� ר� ר  י, אמ� ח& ר� י� ר  יס� ר& י ת� יד� ב� ה  ו� א ה� ר� פ� הוא ס�  ,ה�

ין יר� ק� י� ין ו� א� ל� ין ע� הו�ר� יה נ� נ�א ב& ח� כ� ש� א� ם. ו� ע� ל� ב� ה מ� ו� ה� ין ד� ז� ינון ר� א� ינ�א ל� ט& ד מ�  כ�

נ�א וה� ו� .ת�

ד ח� ר  ת� א� ב� נ�א  יש� ח� ל� ד  ח� א  ן, יו�מ� ת� נ�ח� ו� ן  ק� ל� ס� ון  ו� את� וו  ה� ינ�א. ו� מ& ח� ד� ד   ע�

א מ� ל� ח* י, ב� ר ל� אמ� יל�ך, ו� ל�א ד� א ד� חומ� ת� ל ב� יע� מ& ך ל� ה ל� יך ל�ך, מ� ר� ט� צ� ל�א א�  .ו�

נ�א ר� ע� ת� אי, א� מ� ק� יש  א� אב� ן, ו� מ� ת�  � וו ה� ד� ין  ימ� ת� ס� ין  ז� ר� ל  הוא. ע� ה� ל� נ�א  ר� ד�  ש�

י א� יה, יוד� מ& ה ש� הוד� י י� ב� ר� י ב� י יו�ס& ב� ר� א, ו� ר� פ� נ�א ל&יה ס� יב� ה� י� .ו�
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נ�א ח� כ� ש� ם א� ע� ל� ב� ין ד� ז� ר� ל�ק, וב� ר ל&יה ב� ד� ש� ין ד� אכ� ל� מ� ן ד� ה� מ� ינון ש� א�  ו�ל�א, מ&

א י�אות ק� ד� יהו כ� י� קונ� ל ת� ן ע� ר� ד� ת� ס� וו� מ� נ�א. ה� ח� כ� ש� א א� ות� ו� ינ&י אס� ה ז� מ� ל כ� ב�  א�

יה א, ב& ית� י� או�ר� קונ&י  ת� ל  ע� י  נ& ק� ת� ת� מ� א  ק� יל�ה, ד� ד� ין  ימ� ת� ס� ין  ז� ר� ינ�א. ו� מ& ח�  ו�

א ידות� ס� ח� ינון ב� א� יך הוא. ד� ר� א ב� ש� קוד� ין ל� עות� ין וב� לו�ת� א. וצ� ימ� י ת& א� ו�ה, ו� ה�  ד�

א ית� י� י או�ר� סוק& פ� א ב� ות� ו� יד אס� ב� א, ע� ית� י� או�ר� ין ד� ז� ר� ב� לו�ם. או�  ש� ו� ס  ל�א. ח�  א*

א ית� י� או�ר� ד� ין  ז� ר� ר  אמ� ו�ה  א, ה� ות� ו� אס� ד� ין  ז� ר� יק  פ� א� א  ז� ר� הוא  ה� ל  ע� ל�א, ו�  ד�

ין מ� ל� ע� ל� ונ�א  ו� ג� הוא  ה� ינ�א כ� מ& נ�א. ח� מ� ח� יך ר� ר� ב� ינ�א  מ& א, א� נ�ש� י  נ& ב� ל� ים  כ� אח�  ד�

א יל� ע& ל� א ד� ת� מ� כ� ח� .מ&

נ�א יב� נ�ס� ם  ע� ל� ב� ד� ין  ל� מ� ינון  א� ים, ומ& כ� ח� א  מ� ל� ע� ב� ה  ו� ה� ל�א  ד� הו  ב� ינ�א  מ& ח�  ו�

ינ&יה ג� ין כ� ש� ר� ח� ינ�א. ב� מ& ין, א� ש� ר� א ח� מ� ל� ע� ל מ& ט& ב� נ�א ד� מ� ח� יך ר� ר� עון, ב� ט� א י� ל�  ד�

ן מו� אמ& ל*ה ש� ע� ת� י� ך ו� ר� ב� ת� יך הוא י� ר� א ב� ש� קוד� א ד� ת� ל� ח� ר ד� ת� ב� א מ� י נ�ש� נ&  .ב�

י�  רוך י� י�' ב� לו�ך י� מ� ן י� אמ& ן ו� עו�ל�ם אמ& ן' ל� אמ& ן ו� עו�ל�ם אמ& .ל�
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