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 פרשת ויצאפרשת ויצא

ֶמׁש  )קהלת א(ִסְתֵרי ּתֹוָרה ִסְתֵרי ּתֹוָרה  ֶמׁש ּוָבא ַהׁשֶ א. וָזַרח ַהׁשֶ לֹמֹה ַמְלּכָ , ַמאי ָקא ָחָמא ׁשְ
יֵליּה ֵמָהָכא ִאיהוּ  א ּדִ ָחְכְמּתָ ָרא ּדְ ִסּפְ א ּדְ ירּוּתָ ׁשִ י ֶאְלָעָזר. ּדְ א ָאַמר ַרּבִ א , ֶאּלָ לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ

ָרא ַבע ֲהָבִלים, ַהאי ִסּפְ , ְוִאינּון ַעּמּוִדין ְוָסְמִכין. ְוַעְלָמא ָקִאים ֲעַלְייהוּ , אֹוִקים ֵליּה ַעל ׁשֶ
ָך ִאְקרּון ֲהָבִלים. ִקּיּוָמא ְדַעְלָמא ִגין ּכָ ּבְ א בהאי הבל דנפיק מפומיה דבר נש ואתקיים ביה ''ס(, ּדְ

דבר אחר על שלשה . של בית רבן ואתערו חברייא אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות
התורה דא יעקב העבודה דא יצחק . דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים

א )שלשה דברים אלין אינון סמכין עלאין תלתא מן שבעה הבלים. גמילות חסדים דא אברהם , ַמה ּגּוּפָ
ָלא ֶהֶבל ים ּבְ ְקּיַ לֹמֹה לָ , אּוף ָהִכי ַעְלָמא, ָלא ִאּתְ ָאַמר ׁשְ א ַעל ֲהָבִלים ּדְ ים ֶאּלָ ְקּיַ א ִאּתְ

א ַבע. ַמְלּכָ יב, ְוִאינּון ׁשֶ ְכּתִ ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלּת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכל  )קהלת א(, ּדִ
ַבע, ָהֶבל  .ָהא ׁשֶ

יָמא ַעְלָמא ָקְייָמא ֲעַלְייה, ְוִאי ּתֵ ָלאן ָטָבאן ּדְ ִאינּון ַמְרּגְ ר ָאֳחָרא , וּ ִאי ָהִכי ּדְ ֲאּתַ ָהא ּבְ
ין יׁשִ יב ֲהָבִלים ּבִ ּתִ ירּו ְדַעְלָמא, ּכְ גֹון , ְוִאינּון ְסּתִ  )קהלתד(. ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע הּוא )קהלת ו(ּכְ
אי . ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּוּת רּוחַ  א וּדַ ַבע ֲהָבִלים )אלין(ֶאּלָ י ׁשֶ ַהּנֵ ב ּדְ ין , ַאף ַעל ּגַ יׁשִ ִאינּון ַקּדִ ּדְ

י ז, ָמא ְדַעְלָמאִקּיוּ  ַעְלָמא ' ִאיּת ָלֳקֵבל ַהּנֵ יִנין ּדְ ָכל ּדִ ִקין )מנייהו(ֲהָבִלים ּדְ ְייהּו , ָנּפְ ּוִמּנַ
ִטין ׁשְ ּפַ בגין דאית בהני שבע הבלים דכל דינין ) א דעלמא''ס(הבלים אחרנין וכלא קיומא דגלותא (. ִמּתְ

א, ִניןוִאְקרּון ֲהָבִלים ָאֳחָר  )דעלמא נפקי ומתפשטי מיניה ֵני ָנׁשָ ָקָנא לֹון , ְלַאְלָקָאה ּבְ ּוְלַאּתְ
ר אַֹרח ֵמיׁשָ ַיֲהכּון ּבְ הּו ֳחִלי ָרע, ּדְ ְרָיא ּבְ ׁשַ ִאיהּו ְרעּוּת רּוחַ , ְוִאְקרּון ֶהֶבל ּדְ ְוִאינּון . ֶהֶבל ּדְ

ר ּוְדִחילוּ . )דעלמא(ִקּיּוָמא  אַֹרח ֵמיׁשָ א ָאְזִלין ּבְ ֵני ָנׁשָ ְבִגיֵניהֹון ּבְ ִריָך הּוא ּדְ א ּבְ ועל , ִמקּוְדׁשָ
ַבע י ׁשֶ ֵטי ֵמַהּנֵ ׁשְ ּפַ ִמּתְ יִאין ִאינּון ֲהָבִלים ּדְ א ַסּגִ  .ּדָ

ִאיהּו ָאַמר א ּדְ ירּוּתָ א, ְוׁשֵ ְמׁשָ ׁשִ ִאיהּו ֶהֶבל, ָרָזא ּדְ ים ַעְלָמא, ּדְ ִקּיֵ וִאיהּו ָרָזא ְלָאֳעָלא , ּדְ
ק א ִעָלָאה ּדְ ר ָנׁש ְלגֹו ְמֵהיְמנּוּתָ ִריָך הּואּבַ א ּבְ ךָ . ּוְדׁשָ חֹוּת ַהאי , ּוְבִגין ּכָ ּתְ ל ַמה ּדִ ּכָ

א א, ַדְרּגָ יב, ָלאו ִאיהּו ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוּתָ ּתִ א ּכְ ֶמׁש  )קהלת ב(, ְוַעל ּדָ ַחּת ַהׁשֶ רֹון ּתַ ְוֵאין ִיּתְ
ֶמׁש  )קהלת ט( ַחּת ַהׁשֶ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ָכל ֲאׁשֶ חֹוּת ַהאי ָלא ִאצְּ , ּבְ ָהא ּתְ ָקאּדְ ּבָ ּדַ  .ְטִריָך ְלִאּתְ

 אא''''דף קמז עדף קמז ע
ִסיֲהָרא א ּבְ ְמׁשָ ירּוָדא, ׁשִ ָלא ּפִ א, ָחָדא ִאינּון ּבְ ְמׁשָ חֹוּת ׁשִ ִאיהּו ּתְ ב ּדְ , ְוִסיֲהָרא ַאף על ּגַ

א ְמׁשָ א ִאיהּו ׁשִ ירּוָדא, ּכּלָ ָלא ּפִ חֹוּת ַהאי. ּבְ א ִאיהּו ְרעּוּת רּוחַ , ּוּתְ ּדַ , ּכּלָ ָקא ְוָאִסיר ְלִאּתְ ּבָ
יהּ   .ּבֵ

ֶלְך ָחָרָנה )בראשית כח( ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ ַתח ְוָאַמר. ַוּיֵ יא ּפָ י ִחּיָ קהלת (, ַרּבִ

ם )א ֶמׁש וֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ׁשָ ֶ ֶמׁש ּוָבא ַהׁשּ ֶ ַהאי ְקָרא , וָזַרח ַהׁשּ
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א ַיֲעקֹ . אּוְקמּוהָ  ֶמׁש ּדָ ֶ ַבע, בֲאָבל ְוָזַרח ַהׁשּ ְבֵאר ׁשָ ד ֲהָוה ּבִ ֶמׁש . ּכַ ֶ , ּוָבא ַהׁשּ
ד ֲאַזל ְלָחָרן ְכִתיב, ּכַ ֶמׁש  )בראשית כח(, ּדִ ֶ י ָבא ַהׁשּ ם ּכִ ֶלן ׁשָ ְוֶאל ְמקֹומֹו . ַוּיָ

ִרחַ ) א''דף קמז ע(ׁשֹוֵאף  קֹום ַההּוא, זֹוִ ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ְכִתיב ַוּיִ  .ּדִ

א ֲחֵזי ב ּדְ , ְוּתָ א ַאף ַעל ּגַ ְמׁשָ ְתֵרין ִסְטִרין ִאינּון, ָנִהיר ְלָכל ַעְלָמאׁשִ , ַמְטָלנֹוי ּבִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר רֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון )קהלת א(, ּכְ ָדא ָיִמיָנא , הֹוֵלְך ֶאל ּדָ ִגין ּדְ ּבְ

ָמאָלא ִמְזָרח )ובגין(. ְוָדא ׂשְ ְטָרא ּדְ ל יֹוָמא ִמּסִ ְוָאִזיל ְלִסְטָרא , ְוָנִגיד ְוָנִפיק ּכָ
ָצפֹון )א דמערב''נ(, ָדרֹוםּדְ  ַמֲעָרב, ּוְלָבַתר ְלִסְטָרא ּדְ ָצפֹון ְלִסְטָרא ּדְ ְטָרא ּדְ , ּוִמּסִ

ִניׁש  א ִאְתּכְ ְמׁשָ י ַמֲעָרב, ּוְכֵדין ׁשִ ְכִתיב. ְוָאִזיל ְלַגּבֵ ְזָרח ּדִ  )בראשית כח(, ָנִפיק ִמּמִ
ַבע ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ ֶלְך ָחָרָנהְוָאִזיל ְלַמֲעָרב . ַוּיֵ ְכִתיב ַוּיֵ  .ּדִ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָרֵאל, ִרּבִ ִיׂשְ ָלָלא ְדַאְרָעא ּדְ ְכִתיב ַוּיֵֵצא ַיֲעקֹב , ָנִפיק ִמּכְ ּדִ
ַבע ֵאר ׁשָ ֶלְך ָחָרָנה, ְוֲאַזל ִלְרׁשּו ָאֳחָרא. ִמּבְ ְכִתיב ַוּיֵ דכתיב ויצא , א נפיק ממזרח''ס(. ּדִ
אתר , דכתיב וילך חרנה, ואזיל למערב, נהירו דנהיר, ומקא עלאהדנטיל מע. דא שמטה, יעקב מבאר שבע
 .דדינא ורוגזא תמן

ואזיל , בקדמיתא הוה נחית נהירו מעומקא עלאה ויעקב הוה נטיל ליה, רבי יוסי מוקי האי קרא בגלותא
. ואשלים לההוא באר בכל שלימו, דהוה נהיר מתמן, באר דחפרוה שרים) במדבר כא(, לגבי באר שבע

ומאי היא חרון , כלומר חרון אף, דכתיב וילך חרנה, ואזיל לגבי חרנה, נטיל מהאי באר שבע, ומי דגלותאובי

ְרׁשּו ָאֳחָרא, )דרגא בישא, אפו דקודשא בריך הוא  .ַאְרָעא ּדִ

יא י ִחּיָ א ְלַמֲעָרב, ָאַמר ַרּבִ ְמׁשָ ד ָאִזיל ׁשִ ַהאי ַמֲעָרב ִאְקֵרי ְמקֹומֹו , ּכַ
א ְמׁשָ ׁשִ ְרָיא ֲעֵליהּ , ְרְסָייא ִדיֵליהּ כֻּ , ּדְ ׁשַ  )קהלת א(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֲאַתר ּדְ

ם יּה ְלַאְנָהָרא ֲעֵליהּ , ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ׁשָ ָאִזיל ְלַגּבֵ ל , ּדְ ְוָנִטיל ּכָ
יהּ   .ְנהֹוִרין ְוָכִניׁש לֹון ְלַגּבֵ

א  א ּתֹוֶסְפּתָ ֵני ַעְלָמאּתֹוֶסְפּתָ אָ , ּבְ בּוַרְייֵרי, הְרִחיֵמי ִעּלָ ָמעוּ , הּוְרָמָנא ּדְ יָמא . ְקִריבּו ׁשְ ַמאן ַחּכִ
כוּ  נוּ , ּבָ סּוְכְלּתָ י ְוִליְנַדע, ָמאֵרי ְדַעְייִנין ּבְ ָוון . ֵליּתֵ ַלּת ַאּתְ וָרא ָנִטיל ּתְ א ִחּוָ א ְדֵריׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ין ִגּלּוּפִ א ּבְ ִגּלּוּפָ ִליף אי', ְוַחד ן' ַחד י', ַחד א, ְוָגִליף לֹון ּבְ ּגְ א' א, ן''וִאּתְ כֹּלָ ָאה ּדְ א ִעּלָ , ֵריׁשָ
ָכל ְטִמיִרין א ֲהִוי' י. ְטִמיָרא ּדְ א, ְסִליקּו ִדְרעּוּתָ ּתָ א ְלֵעיָלא וָנַחּת ְלּתַ ְכַלל ֵמֵריׁשָ ּתַ ק , ִאׁשְ ָנּפַ

ִביִלין ֵרין ׁשְ ין ּוּתְ ָלּתִ יק ּתְ ין ַאְבֵני ְיָקר ּדְ , וַאּפִ ִליּפּו ּבֵ ּגְ ִאּתְ ַלֲהָטןַעד ּדְ אֹוּת . ִמּתְ רּו ּבְ ַקׁשָ וִאּתְ
ַכר ונּוְקָבא''נו ִאיהּו ּדְ ֵרין ְרִחיִמין, ן ּדְ א. ּתְ יּפָ ּקִ ְכָללוּ , ִקׁשּוָרא ּתַ ּתַ הּו ִאׁשְ א , ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ּוׁשְ

ר ַקׁשַ הּו ִאּתְ א , ּבְ ח ְמזֹוָנא ְלכֹּלָ ּכַ ּתַ ְייהּו ִאׁשְ ְכָללּו ַעְלִמין, )בהו(ִמּנַ ּתַ  .ִאׁשְ

ִליף ןו ּגְ א ִאּתְ ׁשּוָטה' ַעל ּדָ ֵרין, ּפְ ָלָלא ִדּתְ ה נּוְקָבא ָחָדא' נ, ּכְ ּפּוּפָ א ' י, ּכְ ִאיִהי ְרעּוּתָ ּדְ
ִביִלין יק ׁשְ ַאּפִ ָוון, ּדְ ין ַאּתְ ַטׁש ּבֵ ֵרין רּוִחין, ּבָ ין ּתְ י , ְוֲעַבד ְרִקיָעא ְדַיֲעקֹב ּבֵ ְייּפֵ יִני ׁשַ יל ּבֵ וַאּטִ
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נָ , ִמּלּוֵלי ה' ַחּת ְלַהאי נַעד ּדְ ּפּוּפָ ִאיִהי ּכְ ֲחָדא, ּדְ ּפֹון וָדרֹום, וִחְברּו ָלּה ּכְ ר , ּצָ ְלָבּתַ
ֲחָדא רּו ּכְ ַקׁשָ ה' ַהאי נ. ִאּתְ ּפּוּפָ ַבע ִאְקֵרי, ּכְ ֵאר ׁשֶ ֲעקֹב. ּבְ י ִמּיַ ַמּלֵ ל ֶעְדֵרי , ְוִאּתְ ָקָאה ּכָ ְלַאׁשָ

ֵאר ׁשָ . ָעָנא א ַיֲעקֹב ִמּבְ ּצֵ א וּיֵ ֶלָך ָחָרָנהוַעל ּדָ ַבע ְלֵעיָלא, ּתוּ . ַבע וּיֵ ֵאר ׁשָ ָהא ִמיָנּה , ִמּבְ ּדְ
יק ָקָאה ְלָחָרָנה, ָנּפִ ר ָאִזיל ְלַאׁשְ א, ְלָבּתַ ּתָ יָרא ִדְלּתַ ִאיהּו ּבֵ יָנא', ֶחְרב ה', ֲחרֹון ַאף ה, ּדְ , ּדִ

י ִדיָנא א . ֱאלִהים, ּבֵ ַנחֲ  )תהלים עט(וַעל ּדָ אּו גֹוִים ּבְ ךָ ֱאלִֹהים ּבָ  )עד כאן תוספתא(. ָלּתֶ

ָמה ְדָתִניָנן י, ְוַהְיינּו ּכְ ִפּלֵ ִריְך הּוא ֲאַנח ּתְ א ּבְ קודשא בריך הוא אנח , א ותנינן''ס(, קּוְדׁשָ
. דכתיב מימינו אש דת למו, ותנינן ימינו דא תורה. נשבע יי בימינו ובזרוע עוזו) ישעיה סב(, דכתיב, תפילין

וסיהרא כניש לבתר כל אינון נהורין ובוצינין , ומכניש לגבי מערב, להו נטיל יעקבוכ. ובזרוע עוזו אלין תפילין

ל  )והיינו דתנינן קודשא בריך הוא אנח תפילין, דאיהו יהיב לה ואנהר לה, דנטיל יעקב ָנִטיל ּכָ ִגין ּדְ ּבְ
ִאין ְתִרין ִעּלָ ָאה, ּוַמאן ִניְנהוּ , ּכִ א ִעּלָ א , ָרָזא ְדַאּבָ ִאּמָ ָאהְוָרָזא ּדְ ְוִאינּון . ִעּלָ

רֹאׁש  ּבָ ין ׁשֶ ִפּלִ רֹאׁש , ּתְ דֹול נֹוֵטל ּבָ ָמה ְדָתִניָנן ּכֵֹהן ּגָ א . ּכְ ָנִטיל ַאּבָ ּוְלָבַתר ּדְ
א ָמאָלא, ְוִאּמָ ח , ָנִטיל ָיִמיָנא ּוׂשְ ּכַ ּתַ א )דקודשא בריך הוא(ְוִאׁשְ ָנִטיל ּכֹּלָ  .ּדְ

א ַיֲעקֹב )בראשית כח( ּצֻ ִקְטָרא ּדִ , ַוּיִ ימוּ ּבְ ָקא, ְסּתִ יָמא ָנּפְ ָרא ְסּתִ ְקַלְרָיאה , ִמּגֹו ִסּתְ זַֹהר ַאְסּפַ
ָנֲהָרא ֲחָדא, ּדְ ָרן ּכְ ַחּבְ ִמּתְ ָווִנין ּדְ ֵרין ּגְ ִליָלא ִמּתְ ָדא, ּכְ א ּבְ ִלילּו ּדָ ּכְ ין ִאּתְ ִאּלֵ יָון ּדְ ֲחזּון , ּכֵ ִאּתְ

ווִנין ל ּגְ יּה ּכָ ָמן. ּבֵ ל ֵחיזּו ּדִ . ַאְרּגָ ִליָלןִאיהּו ּכָ יּה ּכְ ִאינּון ְנהֹוִרין ָלא , ָרּצֹוא ָוׁשֹוב. ְנהֹוִרין ּבֵ
ָבן ְלֶמֱחֵמי ַעּכְ ַההּוא זַֹהר, ִמּתְ ָרן ּבְ ַחּבְ  .ִחּבּוָרא ָחָדא ִאּתְ

ַהאי זֹהַ  אִרי''ּבְ ׁשָ אֵרי ַמאן ּדְ ָלל. ר ׁשָ ָלא ְיִדיַע ּכְ ים ּדְ ָסּתִ ָמא ִאיהּו ְלַההּוא ּדְ קֹול ַיֲעקֹב . ׁשְ
א, ֵריִאְק  כֹּלָ א ּדְ ֲחֵזי ְמֵהיְמנּוּתָ ַהאי ִאּתְ ָלל. ּבְ ים ְוָלא ְיִדיַע ּכְ ָסּתִ ְרָיא , ַההּוא ּדְ ַהאי ׁשַ ּבְ
ִלימּו ְדָכל ִסְטִרין ִאיהוּ . ד''ידו ָאה, ׁשְ ּתָ ָאה ְוּתַ ֲאָבָהן . ִעּלָ ִלימּו ּדְ ח ַיֲעקֹב ׁשְ ּכַ ּתַ ָהָכא ִאׁשְ

ל ִסְטִרין ָאִחיד ִמּכָ א''זה. ּדְ ָמא ָדא ִאְקֵרי ,ר ּדָ ׁשְ ִרירּו ּדִ יב, ַעל ּבְ ְכּתִ ַיֲעקֹב  )ישעיה מא(, ּדִ
יךָ  ַחְרּתִ ר ּבְ ָמָהן ִאְקֵרי. ֲאׁשֶ ֵרין ׁשְ ָרֵאל, ּתְ א ַיֲעקֹב. ַיֲעקֹב ְוִיׂשְ ַקְדִמיּתָ ָרֵאל, ּבְ ר ִיׂשְ  .ּוְלָבּתַ

ָרא ָדא ָרא ְדִסּתְ א ְדמַ , ִסּתְ ַהאי סֹוּפָ א ּבְ ַקְדִמיּתָ ד ֲהָוה ּבְ ָבהּכַ א , ְחׁשָ רּוׁשָ ִאיהּו ּפֵ ּדְ
ב ִבְכּתַ א ּדְ ה, ְדאֹוַרְייּתָ ַעל ּפֶ ּבְ ֵאר. וִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ א ִאְקֵרי ּבְ ֱאַמר , ְוַעל ּדָ ּנֶ  )דברים א(ׁשֶ

ֵאר ֶאּת ַהּתֹוָרה ה ּבְ אֵ , הֹוִאיל מׁשֶ ַבע''ּבְ ֵרי ׁשֶ יב, ר ִאיהּו ְלַההּוא ְדִאּקְ ְכּתִ  )מלכים א ו(, ּדִ
ְבֵנה ִניםַוּיִ ַבע ׁשָ דֹול. ּו ׁשֶ  .וַהְיינּו קֹול ּגָ

ָבה ַמְחׁשָ א ּדְ אֵ , ְוָדא סֹוּפָ ַבע ִאיהוּ ''ּבְ א. ר ׁשָ א ִלְמֵהיְמנּוּתָ ַהאי ֵריׁשָ יָון , ְוַיֲעקֹב ָעאל ּבְ ּכֵ
א ָדא ְמֵהיְמנּוּתָ ק ּבִ ּבַ ּדָ ִאּתְ ֲחָנא, ּדְ ּבָ ְטִריָך ֵליּה ְלִאּתְ בְּ , ִאּצְ ִאּתְ ר ּדְ ַההּוא ֲאּתַ ִחינּו ֲאָבָהן ּבְ

ָלם ׁשְ קּו ּבִ ָלם ּוְנּפָ ׁשְ ָעאלּו ּבִ יֵליּה ּדְ  .ּדִ

ר ּמַ ָרהּ , ָאָדם ָעאל ְוָלא ִאְסּתַ א ֲאַבּתְ ּתָ ּפַ ַהִהיא , ְוִאּתְ ּת ְזנּוִנים )הושע א(ְוָחָטא ּבְ ָנָחׁש , ֵאׁשֶ
ר, נַֹח ָעאל. ַקְדָמָאה ּמַ ָרהּ , ולא ִאְסּתַ א ֲאַבּתְ ּתָ ּפַ יב ּדִ . ְוָחָטא, ְוִאּתְ ּתְ ִמן  )בראשית ט(ְכּתִ ׁשְ ַוּיֵ

ּתֹוָך ָאֳהלה ל ּבְ ּגָ ּתְ ר ַוּיִ ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ יב. ַהּיַ ְכּתִ ק ּדִ ֶרד ַאְבָרם  )בראשית יב(, ַאְבָרָהם ָעאל ְוָנּפַ ַוּיִ
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ַרְיָמה יב, ִמּצְ ָרִים )בראשית יג(, ּוְכּתִ ּצְ ַעל ַאְבָרם ִמּמִ ק. ַוּיַ ָחק ָעאל ְוָנּפַ י, ִיּצְ ְכּתִ  )בראשית כו(, בּדִ
ָרָרה ים ּגְ ּתִ ִלׁשְ ָחק ֶאל ֲאִביֶמֶלָך ֶמֶלָך ּפְ ֶלָך ִיּצְ יב, ַוּיֵ ַבע )שם(, ּוְכּתִ ֵאר ׁשָ ַעל משם ּבְ  .וּיַ

א ְמֵהיְמנּוּתָ ָעאל ּבִ יָון ּדְ א ְלַהִהיא ִסְטָרא, ַיֲעקֹב ּכֵ ְטִריָך ְלֵמיַעל ִמְנָחּתָ ַמאן , ִאּצְ ִגין ּדְ ּבְ
מָּ  ִזיב ִמּתַ ּתְ ִאׁשְ ִריָך הּוא, ןּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ יב )מה(ַמאי . ִאיהּו ְרִחיָמא ּוְבִריָרא ּדְ ּתִ בראשית (, ּכְ

ַבע )כח ֵאר ׁשָ א ַיֲעקֹב ִמּבְ ּצֵ א, ַוּיֵ ֶלָך ָחָרָנה. ִדְמֵהיְמנּוּתָ ּת ְזנּוִנים )הושע א(ִסְטָרא , ַוּיֵ , ְדֵאׁשֶ
ּת  ה ְמָנֶאּפֶ  .ִאׁשָ

ִרין ָרא ְדִסּתְ ָחק ִמּגֹו ְדּתוּ , ִסּתְ א ְדִטיֲהָרא ְדִיּצְ ָיא ְדַחְמָרא, )נפק(ְקּפָ ק ַחד , ִמּגֹו דּוְרּדַ ָנּפַ
ַכר ְונּוְקָבא, ְנִעיּצּו ְקִטיָרא ִליל ַחד ּדְ ַווְרָדא, ּכָ ִביִלין, סּוְמָקא ּכְ ה ִסְטִרין ּוׁשְ ן ְלַכּמָ ְרׁשָ ּפָ . ִמּתְ

כּוָרא ִאְקֵרי סמאל יּה ּתָ , ּדְ ַגּוִ ִליָלא ּבְ ה. ִדירנּוְקֵביּה ּכְ ְסַטר ְקדּוׁשָ ָמה ְדִאיהּו ּבִ ָהִכי ָנֵמי , ּכְ
ִסְטָרא ָאֳחָרא ָדא, ּבְ א ּבְ ִליָלן ּדָ ַכר ְונּוְקָבא ּכְ סמאל. ּדְ , ִאְקֵרי אשּת ְזנּוִנים, ָנָחׁש , נּוְקָבא ּדִ

ר )בראשית י( ׂשָ ל ּבָ ִמים, ֵקץ ּכָ  .ֵקץ ַהּיָ

ֲחָדא ָקן ּכְ ּבְ ּדַ ין ִמּתְ יׁשִ ֵרין רּוִחין ּבִ יק, ּתְ ּקִ נּוְקָבא. רּוָחא ִדְדכּוָרא ּדַ ה אֹוְרִחין , רּוָחא ּדְ ַכּמָ ּבְ
א ְרׁשָ ּפַ ִביִלין ִמּתְ ְדכּוָרא, ּוׁשְ ַההּוא רּוחא ּדִ ָקא ּבְ ּבְ ּדַ יִטין . ּוִמּתְ ְכׁשִ ה ּתַ ַכּמָ ְרָמּה ּבְ יַטּת ּגַ ַקׁשִ

ָרא  זֹוָנה )ראא סט''ס(ִסּתְ ִביִלין, ְדָרָזא ּכְ ֵריׁש אֹוְרִחין ּוׁשְ א, ְמַרֲחָקא ָקְייַמּת ּבְ ֵני ָנׁשָ ָאה ּבְ ּתָ  .ְלּפַ

ֲהָדהּ  ָקִריב ּבַ ְטָיא ּדְ ַקּת ֵליהּ , ׁשַ יּה ְוַנׁשְ ּת ּבֵ ִקיּפַ דּוְרַדָיא, ַאּתְ ְמרֹוַרּת , ָמְסַכּת ֵליּה ַחְמָרא ּדְ ּדִ
ִנים ּתָ י. ּפְ ּתֵ ׁשָ יָון ּדְ ָרהּ , ּכֵ ָרּה ֵמאֹוְרָחא ִדְקׁשֹוט, ַאְסֵטי ֲאַבּתְ ָחַמאּת ֵליּה ָסֵטי ֲאַבּתְ ר ּדְ , ְלָבּתַ

ְטָיא י ְדַההּוא ׁשַ ְקָנא ְלַגּבֵ ּתַ ֲהַוּת ִמּתְ ּקּוִנין ּדְ ל ִאינּון ּתִ ְרָמּה ִמּכָ יַטּת ּגַ ׁשִ  .ַאּפְ

יָלהּ  ּקּוִנין ּדִ א, ּתִ ָאה ִלְבֵני ָנׁשָ ּתָ ֲעָרָהא ְמּתַ . ְלּפַ ַווְרָדאׂשַ ָהא ִחְווִרין , ְקִנין סּוְמָקן ּכְ ַאְנּפָ
ַרִים. ְוסּוְמִקין ּקּוִנין ַאטּוָנא ְדִמּצְ א ּתִ יּתָ ְלָיין ׁשִ אּוְדָנָהא ּתַ ל ֵחיֵלי , ּבְ ְלָיין ַעל ַקְדָלָהא ּכָ ּתַ

ָקָדם ּקּונָהא. ְדַאְרָעא ּדְ ּתִ יק ָיֶאה ּבְ ּקִ יחּו ּדַ ּתִ ּפְ ְקנא ּבִ ּתַ יָה ִמּתְ אִליׁשָ , ּפִ ַחְרּבָ , ָנא ֲחִדיָדא ּכְ
ָחא ִמׁשְ ָהא ּכְ ִעיָען ִמּלָ ַווְרָדא. ׁשְ ָווָהא ָיָאן סּוְמִקין ּכְ ּפְ יקּו ְדַעְלָמא, ׂשִ ָכל ְמּתִ יקּו ּבְ , ְמּתִ

ּת  ְווָנא ְלָבׁשַ ּקּוִנין, ַאְרּגְ ִעין ּתִ ַאְרּבָ ַנּת ּבְ ּקָ ּתַ ְטָיא . ַחד )ב''ד ע''ויקרא קי(ָחֵסר , ִאּתְ י ָסטֵ  )דא(ׁשַ
ָרָהא ָרהּ , ֲאַבּתְ ין וַאְסֵטי ֲאַבּתְ ּה ִניאּוּפִ א ְדַחְמָרא ְוֲעִביד ּבָ ּסָ י ִמּכַ ּתֵ ְבַקּת , ָמה ָעְבַדּת . ְוׁשָ ׁשַ

ַעְרָסא יַנּת ֲעֵליהּ , ֵליּה ָנִאים ּבְ א, ְוָסְלַקּת ְלֵעיָלא ְוַאְלׁשִ ַער ַההּוא . ְוָנְטָלא רשּו ְוַנֲחּתָ ִאּתְ
ב ְלַחיְ  ְטָיא ְוָחׁשַ אׁשַ ַקְדִמיּתָ ֲהָדּה ּכְ ּקּוָנָהא ִמיָנהּ , יָכא ּבַ ר , ְוִהיא ַאֲעִדיַאּת ּתִ יּבַ ַרּת ּגִ ַהּדְ ְוִאּתְ

יף ָקִאים ְלֳקְבֵליהּ  ּקִ נּוָרא ְמַלֲהָטא, ּתַ א ּדְ ְרָמא , ָלִביׁש ְלבּוׁשָ א ּגַ ּתָ יף ְמַרּתְ ּקִ ְדִחילּו ּתַ ּבִ
א  ׁשָ חֲ . )ערומה(ְוַנּפְ ַעְייִנין ּדַ יֵדיּה , ָלןַמְלָייא ּדְ ָנָנא ּבִ א ׁשְ ְלָיין , )בידה(ַחְרּבָ ין ְמִריָרן ּתַ ִטיּפִ

א ְטָיא, ֵמַההּוא ַחְרּבָ יִהּנֹם, ָקִטיל ֵליּה ְלַההּוא ׁשַ  .ְוַאְרֵמי ֵליּה ְלגֹו ּגֵ

 בב''''דף קמז עדף קמז ע
הּ  ָרהּ , ַיֲעקֹב ָנַחּת ְלַגּבָ ֶלָך ָחָרָנה. ְוֲאַזל ְלַאּתְ ֱאַמר ַוּיִ ּנֶ א, ׁשֶ יּתָ ּקּון ּבֵ ל ּתִ ִזיב , ְוָחָמא ּכָ ּתְ ְוִאׁשְ

כּוָרא ִדיָלּה סמאל. ִמיָנהּ  יהּ , ּדְ יּה ְקָרָבא ולא ָיִכיל ֵליהּ , ַאְבִאיׁש ַקּמֵ , ְוָנַחּת ְלֲאָגָחא ּבֵ
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יב ְכּתִ ָאֶבק ִאיׁש ִעּמֹו ְוגו )בראשית לב(, ּדִ זִ . 'ַוּיֵ ּתְ ֵדין ִאׁשְ אּכְ ִלימּו , יב ִמּכּלָ ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ ְוִאׁשְ
ָרֵאל ֵרי ִיׂשְ ּקְ ִלים ְוִאּתְ א ׁשְ ַדְרּגָ ק ּבְ ּלַ א. וִאְסּתַ כּלָ ִלים ּבְ ּתְ ָאה ְוִאׁשְ א ִעּלָ ַדְרּגָ ֵדין ָסִליק ּבְ , ּכְ

א ִעיּתָ יב, ְוֲהָוה ַעּמּוָדא ְדֶאְמּצָ ּתִ כֹון ְוגו )שמות כו(, ְוֲעֵליּה ּכְ ִריַח ַהּתִ  )בראשית לכ(ַמהּו . 'וַהּבְ
ַכף ְיֵרכוֹ  ע ּבְ ּגַ ַכף ְיֵרכוֹ , ֵליּה ָלא ָיִכיל, וּיִ ִאיְנהּו ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ֲאָבל ָנַגע ּבְ קּו ִמן , ּדְ ָנּפְ ּדְ

, תא חזי, ותפסה לון ברשותהא', והא אתערו לשמרך מאשה זרה וגו. א בסיבת אש זרה''ס(, ַיְרכֹו ְדַאֲהרֹן

ה  )על יעקב כתיבו( )מה כתיב ביעקב שלימא ּצֶ ים ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ ּתֹוָך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְוַהּבְ
ה ּצֶ  .ֶאל ַהּקָ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר א, ִרּבִ ָרֵאל ָנִטיל ּכֹּלָ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ֶנֶסת , ּתִ ָכא ּכְ ְ ְוַכד ִאְתַמׁשּ
ָרֵאל ְלֵעיָלא א, ִיׂשְ ְדכוּ , ָנְטָלא אּוף ָהִכי ּכֹּלָ ִריְך הּואַעְלָמא ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ , ָרא ּדְ

ִריְך הּוא) ב''דף קמז ע(ְוֵכן ַעְלָמא  א ּבְ קּוְדׁשָ נּוְקָבא ּדְ ל ְנהֹוִרין , ּדְ ָנְפֵקי ּכָ ָמה ּדְ ּכְ
א ַהאי ַעְלָמא, ֵמַהאי ַעְלָמא ַגְווָנא ָדא. ָהִכי ָנֵמי ָנִטיל ּכֹּלָ א ּכְ ָהא ּדָ ּוְבִגין , ּדְ

א יוֹ  ַבע ּדָ ֵאר ׁשֶ ְך ּבְ ֵאר , ְבָלאּכָ ה )שבע(ּבְ ִמּטָ א ִאיִהי ׁשְ כלא ( )דהא דא כגוונא דא(. ּדָ

א  )לקודשא בריך הוא ְמׁשָ א ִמּיֹוְבָלא )דא(ְוׁשִ א ואיהו נטיל כל נהורין ויהיב ''ס(, ָלא ָנִהיר ֶאּלָ

ְך  )לגו שמטה ֶלְך ָחָרָנה )בראשת כח(ּוְבִגין ּכָ ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ א ַמֲעָרב ּדָ , ַוּיֵ
ה ִמּטָ ִאיִהי ׁשְ  .ּדְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ַבע, ִרּבִ ֵאר ׁשָ א ַמֲעָרב, ַוּיֵֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ ה, ּדָ ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ ֶלְך . ׁשְ ַוּיֵ
ַנת ָעְרָלה, ָחָרָנה א ׁשְ א ִלְרׁשּו ָאֳחָרא. ּדָ יׁשָ ָנַפק ֵמְרׁשּו ַקּדִ ִגין ּדְ ֲהָוה ָעִריק , ּבְ ּדְ
ָמה ְדאִ , ֵמֲאחּוי ָמרּכְ א, ְוַכד ָמָטא ְלֵבית ֵאל. ּתְ יׁשָ ְרׁשּו ַקּדִ ִאיהּו ּבִ ַמה , ּדְ
ִתיב קֹום )בראשת כח(, ּכְ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ  .ַוּיִ
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יא ָאַמר. ַמאן ָמקֹום י ִחּיָ ָקֲאָמָרן, ִרּבִ א הּוא ְמקֹומֹו ּדְ ְכִתיב , ּדָ ְוֶאל  )קהלת א(ּדִ

ֶמׁש  )בראשית כח(. )זורח הוא שם(ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף  ָ י ָבא ַהׁשּ ם ּכִ ֶלן ׁשָ ָמה ְדַאּתְ . ַוּיָ ּכְ
ם ִרַח הּוא ׁשָ ִגין ְלַאְנָהָרא ֵליּה ָקַאְתָיא, ָאֵמר ׁשֹוֵאף זֹוִ ָהא ּבְ ח  )בראשית כח(. ּדְ ּקַ ַוּיִ

קֹום ִתיב. ֵמַאְבֵני ַהּמָ קֹום ָלא ּכְ קֹום, ַאְבֵני ַהּמָ א ֵמַאְבֵני ַהּמָ ין ִאינוּ , ֶאּלָ ן ִאּלֵ
ָלאן ָטָבאן, ַאְבֵני ְיָקר ִאין, ַמְרּגְ ֵריַסר ַאְבִנין ִעּלָ ִאינּון ּתְ ים , ּדְ ּתֵ ָמה ִדְכִתיב ׁשְ ּכְ

ֵרה ֲאָבִנים ֵריַסר ֶאֶלף , ֶעׂשְ ין ּתְ , ַאְבֵני ְפִסיָלן, ְוִרְבָוון, )א''א ע''קנ(ּוְתחֹות ִאּלֵ
הּו ִאְקרּון ַאְבִנין ְך ֵמַאְבֵני ַהמָּ , ְוֻכּלְ ִגין ּכָ א הּוא  )א המקום''ס(ְולא ַאְבֵני , קֹוםּבְ ּדָ

ָקֲאַמר ם ֵמַרֲאׂשָֹתיו )בראשית כח(. ָמקֹום ּדְ ׂשֶ ַמאן, ַוּיָ א . ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ּדְ ֶאּלָ
ַההּוא ָמקֹום חֹות . ַמאי ֵמַרֲאׁשֹוָתיו. ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ּדְ י ּתְ ּוִ ׁשַ ַמאן ּדְ ִאי ֵתיָמא ּכְ
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יהּ  א ֵמַרֲאׁשוֹ . ָלא, ֵריׁשֵ ע , ָתיוֶאּלָ ָעְלָמא )א רישין''ס(ְלַאְרּבַ ַלת ַאְבִנין , ִסְטִרין ּדְ ּתְ
רֹום, ּוְתַלת ִלְסַטר ַמֲעָרב, ָצפֹון) א''דף קמח ע(ִלְסַטר  ּוְתַלת , ּוְתַלת ִלְסַטר ּדָ

הוּ , ְוַההּוא ָמקֹום ֲעַלְייהוּ , ִלְסַטר ִמְזָרח ָנא ּבְ ּקְ  .ְלִאְתּתַ

כַּ  )בראשית כח(ּוְכֵדין  ׁשְ קֹום ַההּואַוּיִ ּמָ וכל אינון דרגין , ב מרגלאן לתתא''י, א וישכב''ס(. ב ּבַ

ַקן ַעְרָסא, )ב''דאינון על האי מקום הא אינון כ ִאְתּתַ יָון ּדְ יהּ , ּכֵ ִכיב ּבֵ ִכיב . ׁשָ ַמאן ׁשָ
יהּ  א, ּבֵ ְמׁשָ ַיֲעקֹב. ׁשִ ִתיב ּבְ א ּכְ ה )בראשית מח(, ְוַעל ּדָ ּטָ ב ַעל ַהּמִ ׁשֶ ָהא, ַוּיֵ ֵליה  ּדְ

קֹום ַההּוא, ִאְתֲחֵזי ְוָלא ְלָאֳחָרא ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ א ַוּיִ ִתיב. ְוַעל ּדָ ְך ּכְ  )קהלת א(, ּוְבִגין ּכָ
ֶמׁש  ֶ ֶמׁש ּוָבא ַהׁשּ ֶ  .ְוָזַרח ַהׁשּ

ֲאִפיקּוָתא א ּדְ י ְמַעְרּתָ י ִיְצָחק ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא ַחד ַקּמֵ ר ָנׁש , ִרּבִ ַאֲעַבר ַחד ּבַ
ִני יהּ ּוְתֵרין ּבְ א, ְוֲהָוה ָאַמר ַחד ְלַחד. ן ִעּמֵ ְמׁשָ ׁשִ א ּתּוְקָפא ּדְ ְטָרא , ּדָ ִמּסִ

ָדרֹום ִאיהוּ  א ַעל רּוחַ . ּדְ ים ֶאּלָ רּוַח ִאיהּו ִקּיּוָמא , ְוַעְלָמא ָלא ִאְתְקּיַ ִגין ּדְ ּבְ
ָכל ִסְטִרין ִלימּו ּדְ ִלימוּ , ׁשְ ׁשְ ִאיהּו ָקְייָמא ּבִ ַעְלָמא ָלא ָיִכיל , ְוִאְלָמֵלא ּדְ

יָמא  .ְלִאְתַקּיָ

ים ַעְלָמא, ִאְלָמֵלא ַיֲעקֹב, ָאַמר ֵליּה ֲאחּוָה ְזֵעיָרא א ֲחֵזי. ָלא ִאְתְקּיַ , ּתָ
נֹוי ִיחּוָדא ִדְלֵעיָלא ִייֲחדּו ּבְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָרֵאל ְיָי  )דברים ו(ְוָאְמרּו , ּבְ ַמע ִיׂשְ ׁשְ

אָ , אלֵֹהינּו ְיָי ֶאָחד ִלימּו ִעּלָ א הּוא ׁשְ ִיחּוָדא ַחד, הּדָ ֵדין . ְלִאְתַיֲחָדא ּבְ ּכְ
יֵתיהּ  ר ַיֲעקֹב ֲאבּוהֹון ְוָנִטיל ּבֵ ִחּבּוָרא ָחָדא ִעם ֲאָבָהן, ִאְתַחּבַ יּה ּבְ , ְוָיִתיב ּבֵ

ֲחָדא ַכר ְונּוְקָבא ּכְ ָרא ּדְ  .ְלִאְתַחּבְ

י ִיְצָחק ֲהַדְייהוּ , ָאַמר ִרּבִ ף ּבַ ּתַ ּתַ ַמע ַמאי ָקַאְמֵר , ֶאׁשְ ֲהַדְייהוּ . יְוֶאׁשְ . ֲאַזל ּבַ
ר ַנׁש ְוָאַמר ַתח ַההּוא ּבַ ךְ  )תהלים קלב(, ּפָ ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ . קּוָמה ְיָי ִלְמנּוָחֶתָך ַאּתָ

ָאַמר, קּוָמה ְיָי ִלְמנּוָחֶתךָ  ַמאן ּדְ א, ּכְ ֵניהּ , ְיקּום ַמְלּכָ ּכְ ַמׁשְ  .ְלֵבי ַנְייָחא ּדְ
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ָאמְ  ֵרין ִאינּון ֲהוּו ּדְ ה ְוָדִוד, רּו קּוָמה ְייָ ּתְ ה ָאַמר. מׁשֶ קּוָמה ְיָי  )במדבר י(, מׁשֶ

יַנְייהוּ . קּוָמה ְיָי ִלְמנּוָחֶתךָ , ְוָדִוד ָאַמר. ְוָיפּוצּו אֹוְיֶביךָ  א ּבֵ א . ַמאי ִאיּכָ ֶאּלָ
יד ְלֵביֵתיּה ָקֲאַמר ּקִ ּפָ ַמאן ּדְ ה ּכְ יד ָלהּ , מׁשֶ ּקִ ה ּפַ ֵביל ְלֲאָגָחא ְקָרָבא ָלקֳ , מׁשֶ

ְנאֹוי ין ֵליּה ְלַנְייָחא. ׂשַ ִוד ָזּמִ ַמְזִמין , ּדָ ָמה ּדְ א , ְלָמִריהּ  )ליה(ּכְ ין ְלַמְלּכָ ַזּמִ
יהּ  ךָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּוְלַמְטרֹוִניָתא ִעּמֵ ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ , קּוָמה ְיָי ִלְמנּוָחֶתָך ַאּתָ
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א לֹון ָלא ְלַאְפָרׁשָ ִגין ּדְ נוּ ּכֲֹהנֶ  )תהלים קלב(. ּבְ ׁשּו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ . יָך ִיְלּבְ
אן אֹוִליְפָנא א, ִמּכָ ן ְלַמְלּכָ ְמַזּמֵ ַמאן ּדִ י , ּדְ ּנֵ ִגין ְלֵמיַהב ) ב''דף קמח ע(ְיׁשַ עֹוָבדֹוי ּבְ
א ִדיֵחי ֶהְדיֹוֵטי. ֶחְדָוה ְלַמְלּכָ ָחָדאן ֵליּה ּבְ א ּדְ ַמְלּכָ יּה , ִאי ָאְרֵחיּה ּדְ ר ַקּמֵ ְיַסּדַ

ֵכיבְּ  ׁשְ א )בגין(ָלאו ִאיהּו , ְוִאי ָלאו, ִדיֵחי רֹוִפינּוס ּוַפְרּדַ ִדיחּוָתא ְדַמְלּכָ  .ּבְ

א ֲחֵזי א ּוְלַמְטרֹוִניָתא ְלַנְייָחא, ּתָ ין ֵליּה ְלַמְלּכָ ִוד ַזּמִ ִדיֵחי , ָמה ֲעַבד, ּדָ ֵני ּבְ ׁשָ
א ִגין רֹוִפינּוס, ְדַמְלּכָ ְכִתיב, ּוַמאן ִניְנהוּ . ּבְ ׁשּו ֶצֶדק  )הלים קלבת(, ּדִ ּכֲֹהֶניָך ִיְלּבְ

נוּ  נוּ  )א''ד ע''רל, ב''ל ע''ר(. ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ ֵעי ֵליהּ , ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ נּו ִמּבָ יָך ְיַרּנֵ ָהא , ְלִוּיֶ ּדְ
א ִדיֵחי ַמְלּכָ ין ֵליּה ְלַנְייָחא. ֵליָוֵאי ִאינּון ּבְ ַזּמִ ִוד ּדְ א ּדָ ּתָ י ֲעַבד ּכֲֹהנֵ , ְוַהׁשְ

א ִדיֵחי ַמְלּכָ ֶליהוּו ִאינּון ּבְ  .ַוֲחִסיֵדי ּדְ

ִריְך הּוא א ּבְ ִוד, ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ א אמר ''נ( )אלין(. ָלא ָבֵעיָנא ְלַאְטָרָחא ֲעָלךְ , ּדָ

ִוד )לאו הכי, דוד, ליה קודשא בריך הוא ד ַאְנּתְ , )לאו הכי אלא(ָמאִרי , ָאַמר ֵליּה ּדָ ּכַ
ֵהיָכָלךְ  יְנָנא ָלךְ . ָעִביד ְרעּוָתךְ ַאּתְ , ּבְ ַזּמִ א ּדְ ּתָ ה , ַהׁשְ ְרעּוִתי ַקְייָמא ִמּלָ ּבִ

ין יר, ְלַאְקָרָבא ִאּלֵ יֵבי ַיּתִ ִאינּון ֲחׁשִ ַהאי, ּדְ ָלאו ָאְרַחְייהּו ּבְ ב ּדְ  .ַאף ַעל ּגַ

אן אֹוִליְפָנא ֵביֵתיהּ , ִמּכָ ִאיהּו ּבְ ַמאן ּדְ ר אֹוְרֵחיּה ְועֹוָבֵדיּה , ּדְ ְרעּוֵתיהּ ְיַסּדֵ . ּכִ
ִנין ֵליהּ  יֵזיהּ , ִאי ְמַזּמְ ּפִ אּוׁשְ ר ֲעלֹוי, ַיֲעִביד ְרעּוֵתיּה ּדְ ָמה ִדְמַסּדַ ָהא ָדִוד . ּכְ ּדְ

ֲהֵני ר ּכַ ְרעּוֵתיהּ , ַאְחַלף ֵליָוֵאי ְוַסּדַ ה ּכִ ִריְך הּוא אֹוִקים ִמּלָ א ּבְ  .ְוקּוְדׁשָ

ִוד ָך ַאל ּתָ , ָאַמר ּדָ ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ ְרָנאּבַ ָקא ַסּדַ יֶחָך ִסּדּוָרא ּדְ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ , ׁשֵ
ִריְך הּוא. ָלא ְיתּוב ַלֲאחֹוָרא א ּבְ ִוד, ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ יךָ , ּדָ ָמאִנין , ַחּיֶ ֲאִפיּלּו ּבְ
ׁש  ּמֵ ּתַ יָלךְ , ִדיִלי ָלא ֶאׁשְ ָמאִנין ּדִ א ּבְ ן. ֶאּלָ ּמָ ִריְך הּוא ִמּתַ א ּבְ , ְוָלא ָזז קּוְדׁשָ

ָנןַעד ּדְ  ָזן ּוַמּתְ ְכִתיב, ָיִהיב ֵליּה ְנַבְזּבְ ע ְיָי ְלָדִוד ֱאֶמת לא  )תהלים קלב(, ּדִ ּבַ ִנׁשְ
א ָלךְ  ית ְלִכּסֵ ִרי ִבְטְנָך ָאׁשִ ּה ִמּפְ ּנָ ֵקיהּ . ָיׁשּוב ִמּמֶ י ִיְצָחק ּוְנׁשָ ָאַמר , ֲאָתא ִרּבִ

יַּ , ִאי ָלא ֲאֵתיָנא ְלַהאי ָאְרָחא א ּדַ ַמע ּדָ א ְלִמׁשְ  .יֶאּלָ

ֵריּה ְוָאַמר ַתח ַחד ּבְ ֶלְך ָחָרָנה )בראשית כח(, ּפָ ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ ַהְיינּו , ַוּיֵ
ְכִתיב ּתוֹ  )בראשית ב(, ּדִ ִאׁשְ ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ּבְ ָדָבר . ַעל ּכֵ

ֶלְך ָחָר  ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ י , ָנהַאֵחר ַוּיֵֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ ָרֵאל ִמּבֵ ד ָנְפקּו ִיׂשְ ָרַמז ּכַ
א ׁשָ יֵני ַעְמַמָיא, ַמְקּדְ לּו ּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוִאְתּגָ ת ִצּיֹון  )איכה א(, ּכְ ַוּיֵֵצא ִמן ּבַ

ל ֲהָדָרהּ  ְלָתה ְיהּוָדה ֵמעֹוִני ְוגו, ּכָ  .'ּוְכִתיב ּגָ
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ַתח ָאֳחָרא ְזֵעיָרא ְוָאַמר ֶמׁש  )בראשית כח(, ּפָ ֶ י ָבא ַהׁשּ ם ּכִ ֶלן ׁשָ קֹום ַוּיָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ַוּיִ
קֹום )ב''ט ע''מ(ַמאי ', ְוגו ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ָאִזיל ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתא, ַוּיִ א ּדְ ֵעי ְלִמְפַגע , ְלַמְלּכָ ּבָ

ין ִמּלִ ָמא ָלּה ּבְ ֶהְפֵקיָרא, ָלּה ּוְלַבּסְ יּה ּכְ ּבֵ ח ּגַ ּכַ ּתַ ָלא ִתׁשְ ִגין ּדְ , א עֹודְולָ . ּבְ
ָאִפיּלּו ִאית ֵליּה ַעְרָסא ְדַדֲהָבא א ּדְ ַאְפַלְטָייא, ֶאּלָ , ּוְכסּותּוֵתי ְמַרְקָמאן ּבְ

הוּ  ַאְבִנין . ְלֵמיַבת ּבְ ָנא ַעְרֵסיּה ּבְ ַאְרָעא )ב''ג ע''רמ, א''ג ע''פנחס רכ(ְוִאיִהי ְמַתּקְ , ּבְ
ִתיְבָנא יֵדיהּ . ּוְבִקיְסְטָרא ּדְ ּבֹוק ּדִ הּו ְלֵמיַהב ָלּה ַנְייָחאְוָיבִ , ִיׁשְ ּוְבִגין , ית ּבְ

ֲחָדא יֵהא ְרעּוָתא ִדְלהֹון ּכְ ְדָלא ֲאִניסוּ , ּדִ ָמה ְדאֹוִליְפָנא ָהָכא. ּבִ ֵכיָון , ּכְ ּדְ
ִתיב ּה ַמה ּכְ ֲאַזל ְלַגּבָ וילן שם כי בא השמש לאחזאה דאסיר ליה לבר נש לשמשא ערסיה (, ּדְ

ח מֵ  )בראשית כח( )ביומא ּקַ ם ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ַוּיִ ׂשֶ קֹום ַוּיָ קֹום  )שם(ַאְבֵני ַהּמָ ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ַוּיִ
ִגין ְלֵמיַהב ָלּה ַנְייָחא, ַההּוא ָאִפיּלּו ַאְבֵני ֵביָתא, ּבְ יהּ , ּדְ ְלֵמיַבת , ְרִחיִמין ַקּמֵ

הוּ   )א דכתיב וישכב במקום ההוא''ס(. ּבְ

 אא''''דף קמט עדף קמט ע
י ִיְצָחק ָכה ִרּבִ חֹות ְיַדְייכוּ , ְוָחֵדי )ייךג וח''א ל''ד(, ּבָ ין ּתְ ָלאן ִאּלֵ ְוָלא , ָאַמר ַמְרּגְ

ְתַרְייכוּ  ִזיל ְלאֹוְרָחךְ . ֵאִזיל ּבַ ְוֲאַנן ֵניעּול ְלָמָתא ְלִהּלּוָלא , ָאְמרּו ֵליּה ַאּתְ ּתֵ
ִרי י ִיְצָחק. ְדַהאי ּבְ א ִאית ִלי ְלֵמַהְך ְלָאְרִחי, ָאַמר ִרּבִ ּתָ ִזיל אָ ) א''דף קמט ע(. ַהׁשְ

ְמעֹון, ֵליהּ  י ׁשִ ִרּבִ יּה ּדְ ין ַקּמֵ ר ִמּלִ יר ָקֲאְמרוּ . ְוִסּדֵ ּפִ אי ׁשַ ְמעֹון ַוּדַ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ
ָמר ִריְך הּוא ִאּתְ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּבְ ין, ָאַמר. ְוכֹּלָ ין ִאּלֵ י ָצדֹוק , ִמּלִ ִרּבִ נֹוי ּדְ ֵני ּבְ ִמּבְ

א ִניְנהוּ  ֵרי . ֲחָלׁשָ אַמאי ַטְעָמא ִאּקְ י ַעל , ֲחָלׁשָ ִנין ִאְתַעּנֵ ִעין ׁשְ ַאְרּבָ ִגין ּדְ ּבְ
ֵלם יֹומֹוי, ְירּוׁשְ ָלא ִיְתְחַרב ּבְ ה ְדאֹוַרְייָתא, ּדְ ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ ִריׁש ַעל ּכָ , ְוֲהָוה ּפָ

ִאין הּו ָאְרָחא ִלְבֵני ָעְלָמא, ָרִזין ִעּלָ הוּ , ְוָיִהיב ּבְ  .ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ

י ִיְצָחק ר ָנׁש , יֹוִמין ְזִעיִרין )אלא(ָלא ֲהוּו , ָאַמר ִרּבִ ַההּוא ּבַ ָאַעְרָעָנא ּבְ ַעד ּדְ
יהּ  ָרְך ָאֳחָרא, ֲאִמיָנא ֵליהּ . ּוְבֵריּה ְזֵעיָרא ִעּמֵ ֲעִביְדָנא , ָאַמר ִלי. ָאן הּוא ּבְ

ְדִביְתהוּ  ַאר ּבִ ּתָ י. ֵליּה ִהּלּוָלא ְוִאׁשְ מֹוַדע ּבִ ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ יךָ  ָאַמר ֵליהּ , ּכֵ ָלא , ַחּיֶ ּדְ
ין, ְזִמיְנָנא ָלְך ְלִהּלּוָלא ִדְבִרי ַלת ִמּלִ ִגין ּתְ ְך ְוָלא , ַחד. ּבְ ָלא ְיַדְעָנא ּבָ ּדְ

מֹוָדְעָנא ָלךְ  ּתְ פּום ְיָקֵריהּ , ִאׁשְ ִנין ֵליּה ְלַבר ָנׁש ּכְ ָהִכי ְמַזּמְ ְוִדיְלָמא ַאְנּתְ , ּדְ
א ְבָרא ַרּבָ ְבִהילוּ , דְוחַ . ְוַאְפִגים ְיָקָרךְ , ּגַ ָאְרָחְך ּבִ יְלָמא ַאְנּתְ ָאִזיל ּבְ ְוָלא , ּדִ
ֲחבּוָרא, ְוַחד. ַאְטַרח ֲעָלךְ  י ּדְ י ֱאָנׁשֵ ָלא ַתְכִסיף ַקּמֵ אֹוְרָחא ִדיָלן. ּדְ ָכל , ּדְ ּדְ

ה ָאְכֵלי ִלְפתֹוָרא ְדָחָתן ְוַכּלָ ָנן לֹון, ִאינּון ּדְ ָזן ּוַמּתְ הּו ַיֲהֵבי ְנַבְזּבְ ּלְ ָנא ֲאִמי. ּכֻ
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ִריְך הּוא ָיִדין ָלְך ְלַטב, ֵליהּ  א ּבְ ָמךְ , ֲאִמיָנא ֵליהּ . קּוְדׁשָ ְ ָאַמר ֵליּה , ַמה ׁשּ
א. ָצדֹוק זּוָטא ְעּתָ ַההּוא ׁשַ יהּ , ּבְ ֵליַסר , אֹוִליְפָנא ִמּנֵ ִאין  )א תריסר''נ(ּתְ ָרִזין ִעּלָ
אֹוַרְייָתא ַלת, ּבְ ֵריּה ּתְ ְנבּוָאה, ּוִמן ּבְ ֶחְלָמא )א ותרין''נ(ְוַחד , ַחד ּבִ  .ּבְ

ין ְנבּוָאה ְלֶחְלָמא ְדכּוָרא ִאיהוּ . ְוָאַמר ַמה ּבֵ ַעְלָמא ּדִ ְוֶחְלָמא , ְנבּוָאה ּבְ
ַעְלָמא ְדנּוְקָבא ין  )עיין לקמן בסתרי תורה ומעבר לדף(, ּוֵמַהאי ְלַהאי, ּבְ א ַדְרּגִ יּתָ ׁשִ ּכְ

ָמאָלא. ַנֲחָתא יִמיָנא ּוִבׂשְ ָמאָלאְוחֶ , ְנבּוָאה ּבִ ׂשְ א . ְלָמא ּבִ ְרׁשָ ְוֶחְלָמא ִמְתּפַ
א ין ְלַתּתָ ה ַדְרּגִ ָכל ַעְלָמא, ְלַכּמָ ְך ֶחְלָמא ִאיהּו ּבְ ִגין ּכָ יהּ . ּבְ ְרּגֵ פּום ּדַ , ֲאָבל ּכְ

ר ָנׁש , ָהִכי ָחֵמי פּום ּבַ יהּ , ּכְ ְרּגֵ א , ָהִכי ּדַ ָטא ֶאּלָ ְ ׁשּ ְנבּוָאה ָלא ִאְתּפַ ּדִ
ַאְתֵריהּ   .ּבְ

ַמְיָמה )בראשית כח(ּתֹוָרה ּתֹוָרה ִסְתֵרי ִסְתֵרי  יַע ַהׁשָ ה ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ב ַאְרּצָ ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ ֲחלם ְוִהּנֵ . ַוּיַ
ְנבּוָאה, ֶחְלָמא ֵרין ּדִ ין ּתְ ְרּגִ ָאה ֵמִאינּון ּדַ יּתָ ּתִ א, ַמְדֵרָגא ׁשְ ין ִאינּון, ַעד ַההּוא ַדְרּגָ ְרּגִ יּת ּדַ , ׁשִ

א ין ּדַ , ְוַעל ּדָ ּתִ ְנבּוָאהֶחְלָמא ַחד ִמׁשִ ין ּדִ ם. ְרּגִ א, ֻסּלָ ָלא אֹוַרְייּתָ יִנין ְלַקּבְ ַזּמִ נֹוי ּדְ , ָחָמא ּבְ
טּוָרא ְדִסיַני א ִסיַני. ּבְ ם ּדָ ַאְרָעא )א בגימטריא''ס(. ֻסּלָ ִאיהּו ָנִעיץ ּבְ ִגין ּדְ ְסִליקּו , ּבְ יב ּבִ ְוָחׁשִ

ַמָיא יִכין . ִלׁשְ אִ  )קדישין(ְוָכל ְרּתִ ְרָיין ִעּלָ י , יןּוַמׁשִ הּו ָנֲחּתֵ ּלְ ִריָך  )נחתו(ּכֻ א ּבְ ֲהֵדי קּוְדׁשָ ן ּבַ ּמָ ּתַ
א, הּוא ד ָיִהיב לֹון אֹוַרְייּתָ א ָחָמא. ּכַ א, ָחָמא ַמטטרון. ְוכּלָ ָכל , ָסָבא ְדֵביּתָ יט ּבְ ּלִ ׁשַ ּדְ

יֵליהּ  ְלָטנּו על . ּדִ ׁשָ ִאיהּו ָקאי ּבְ ם שד. ַעְלָמא )האי(ּדְ ׁשֵ ְלָטנּו ּבְ ׁשָ , וָסִליק ְלֵעיָלא. י''ּבְ
ָמֵריּה הוי ְסִליקּו דשָמא ּדְ ר, ה''ּבִ יּה ְלָבּתָ ִלים ּבֵ ּתַ ַיֲעקֹב ִאׁשְ ר ּדְ י, ְורֹאׁשוֹ . ֲאּתַ ּדַ , ּדשם ׁשַ

ַמְיָמה', ִאיהּו י יַע ַהׁשָ א. ְוָדא ַמּגִ ָמֵטי ְוָסִליק ָאּת ּדָ יָון ּדְ ר, ּכֵ ְקֵרי , ְלַההּוא ֲאּתַ ִלים ְוִאּתְ ּתְ ִאׁשְ
ַההוּ  ָמאֵריּה הויּבְ ָמא ּדְ ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבוֹ  )בראשית כח(. ה''א ׁשְ ִאינּון , וִהּנֵ

ין יׁשִ א ָסְלִקין, ַמְלָאִכין ַקּדִ ְקֵרִבין ְלַמְלכּוּתָ י, ּדִ ָלא ְקֵרִבין ֵהם ָנֲחּתֵ ּבֹו , ְוּתוּ . ְוִאינּון ָאֳחָרִנין ּדְ
י ד ִאיהּו סָ , ָסְלֵקי וָנֲחּתֵ ֲהֵדיהּ , ִליקּכַ ד ָנִחיּת , ָסְלִקין ּבַ ֲהֵדיהּ , ּכַ ין ּבַ , ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים. ָנֲחּתִ

ִליָטאן ָטָבאן ֵריַסר ַמְרּגְ , חסדיאל, ּצדקיאל, גבריאל, ּפדאל, קדמיאל, ִמיָכֵאל, וִאינּון, ּתְ
ְנָאן, ענאל, יּפיאל. נוריאל, ה''סטורי, רזיאל, רּפאל י ׁשִ ְנאָ , ַאְלּפֵ , ה''ַאְריֵ , ר''ְנׁשֶ , ר''ׁשוֹ , ן''ׁשִ

ַכר ְונּוְקָבא' ן ִליל ּדְ ד ִאיהּו ָסִליק, ְוִאינּון ָסְלֵקי. ָאָדם ּכָ י, ּכַ ין ַנֲחּתֵ ד ִאיהּו ָנִחיּת , ְוִאּלֵ  .ּכַ

ַהאי ַעְלָמא, ְוּתוּ  ְלָטנּו ּדְ ׁשָ ְלֵטי ּבְ ׁשָ ל ִאינּון ּדְ י עַ , ַעל ְיֵדיּה ָסְלִקין, ּכָ ָנֲחּתֵ ל ְיֵדיּה ְוָכל ִאינּון ּדְ
י ם, ָנֲחּתֵ ַהאי ֻסּלָ הּו ּבְ ּלְ א''הוי. ּכֻ ְלָטא ַעל ּכֹּלָ יב, ה ׁשָ ְכּתִ ה ה )בראשית כח(, ּדִ ב ָעָליו' ְוִהּנֵ . ִנּצָ

ַער ד ִאּתְ יב, ּכַ ּתִ ָמִים )בראשית כח(, ּכְ ַער ַהׁשָ יּת ֱאלִהים וֶזה ׁשַ י ִאם ּבֵ יּת . ֵאין ֶזה ּכִ ּבֵ
אי יב, ְרָעא ְלָאֳעָלא ְלגוֹ ְוִאיהּו ּתַ . ֱאלִהים ַוּדַ ְכּתִ ֶדק ָאבֹא  )תהלים קיח(, ּדִ ֲעֵרי ּצֶ חּו ִלי ׁשַ ּתְ ּפִ
ַער ַלה. ָבם אֹוֶדה ָיהּ  א ַחד. 'ֶזה ַהׁשַ ַמִים ּכּלָ ַער ַהׁשָ  )עד כאן סתרי תורה(. ֶזה ׁשַ

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ יַע  )בראשית כח(, ּתָ ם מּוָצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ה ֻסּלָ ֲחלֹום ְוִהּנֵ ַוּיַ
ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים עִֹלים ְויְרִדים ּבוֹ  ַמְיָמה ְוִהּנֵ ָ ַתח ְוָאַמר. ַהׁשּ ָהיֹה  )יחזקאל א(, ּפָ
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הִ ' ָהָיה ְדַבר ה ָבר ַוּתְ ים ַעל ְנַהר ּכְ ּדִ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבּוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ י ֶאל ְיֶחְזֵקאל ּבֶ
ם ַיד ה ֲעָתא ָהְיָתה , ָהיֹה ָהָיה. 'ָעָליו ׁשָ ִאְצְטִריְך ַעל , )א הוות''ס(ְנבּוָאה ְלׁשַ ּדְ

ָגלּוָתא ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ הּו ּבְ א ְנָחַתת ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ִגין ּדִ לּוָתא ּבְ ְוָחָמא ְיֶחְזֵקאל ַמה , ּגָ
א ְעּתָ ָחָמא ְלפּום ׁשַ ָלא ִאְתֲחֵזי ַהה. ּדְ ב ּדְ ִגיֵני ָכְך , ּוא ֲאַתר ְלַהאיְוַאף ַעל ּגַ ּבְ

א ָהיֹה ְלֵעיָלא. ַמאי ָהיה ָהָיה. ָהיה ָהָיה א, ֶאּלָ ם מּוָצב . ָהָיה ְלַתּתָ ְכִתיב ֻסּלָ ּדִ
ַמְיָמה ָ יַע ַהׁשּ א )ליה(ְלֵעיָלא ְוָנִטיל  )ליה(ָנִטיל , ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ָהיֹה . ְלַתּתָ

א, ַחד ְלֵעיָלא, ָהָיה כלקמודף ''והוא ג(', עיין בסוף הספר מה שחסר כאן סימן נ( .ְוַחד ְלַתּתָ
 ))א קחחו משם''וע''ק

 בב''''דף קמט עדף קמט ע
א ֲחֵזי ף, ּתָ ּקַ ְתֵרי ַעְלִמין ִאְתּתַ ם ּבִ א, ַהאי ֻסּלָ ֵעיָלא ְוַתּתָ ים ַעל . ּבְ ּדִ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ּבְ

ָבר ים. ְנַהר ּכְ ּדִ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ְרָיא בֵּ , ּבְ ָגלּוָתא ׁשַ ֲאַתר ּדְ א ַעל ְנַהר , יהּ ּבְ ל ּדָ ְוִעם ּכָ
ָבר ָבר. ּכְ ָבר. ַמאי ְנַהר ּכְ ֲהָוה ּכְ א ּדְ ָנא, ֶאּלָ ְדַמת ּדְ א , ִמּקַ ִכיְנּתָ ׁשְ ) ב''דף קמט ע(ּדִ

ְרָיא ֲעלֹוי ְכִתיב , ׁשַ ן ְוגו )בראשית ב(ּדִ קֹות ֶאת ַהּגָ ְוָדא . 'ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
ע ַנֲהִריןהּוא ַנֲהָרא ַחד ֵמִאינּון אַ  ָנא, ְרּבַ ְדַמת ּדְ ְרָיא ֲעלֹוי ִמּקַ ׁשַ ְוֲהָוה , ּוְבִגין ּדְ

ָבר א, ֲעלֹוי ּכְ ּתָ יּה ַהׁשְ ְרָיא ּבֵ ִלי ֵליּה ִליֶחְזֵקאל, ׁשַ  .ְוִאְתּגְ

ֲחלֹום א ֲחֵזי ַוּיַ א, ּתָ יׁשָ ֲאָבָהן, ְוִכי ַיֲעקֹב ַקּדִ ֵליָמא ּדְ ִאיהּו ׁשְ ִלי , ּדְ ֶחְלָמא ִאְתּגְ ּבְ
א ָלא ָחָמא , יֲעלוֹ  יׁשָ א ַקּדִ א  )ליה(ּוַבֲאַתר ּדָ ֶחְלָמא )ה''קס(ֶאּלָ א ַיֲעקֹב . ּבְ ֶאּלָ

ַההּוא ִזְמָנא ָלא ֲהָוה ָנִסיב ים, ּבְ ְוִאי ֵתיָמא ְוָהא ְלָבַתר . ְוִיְצָחק ֲהָוה ַקּיָ
ֲחלֹום ִתיב ָוֵאֶרא ּבַ ִאְתָנִסיב ּכְ ִרים. ּדְ ן ֲאַתר ּגָ ּמָ יםְוִיְצָחק ֲהָוה ַק , ּתַ א , ּיָ ְוַעל ּדָ

יּה ֲחלֹום ִתיב ּבֵ  .ּכְ

ְבִטין א ִעם ׁשִ יׁשָ ֲאָתא ְלַאְרָעא ַקּדִ ִלים , ּוְלָבַתר ּדְ ּתְ ְלהֹון ֲעֶקֶרת  )בהון(ְוִאׁשְ
ִית ֵמָחה, ַהּבַ ִנים ׂשְ ִתיב, ְוֵאם ַהּבָ . 'ַוּיֵָרא ֱאלִהים ֶאל ַיֲעקֹב ְוגו )בראשית לה(, ּכְ
ְיָלה )בראשית מו(, ּוְכִתיב ַמְראֹות ַהּלַ ָרֵאל ּבְ ִתיב , ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלִיׂשְ ָהָכא ָלא ּכְ

א ָאֳחָרא ִעָלָאה ֲהָוה ְרּגָ ָהא ִמּדַ יּה ֲחלֹום ּדְ  .ּבֵ

א ֲחֵזי א )א''ו ע''קצ(, ּתָ ִאיהּו ְלַתּתָ ַגְבִריֵאל ּדְ א , ֶחְלָמא ִאיהּו ַעל ְיֵדי ּדְ ַדְרּגָ ּבְ
בּוָאה ִתיָתָאה ִמּנְ ְלָטא , הַמְראֶ . ׁשְ ׁשָ ה ּדְ ַהִהיא ַחּיָ א ּדְ ַההּוא ַדְרּגָ ַעל ְיָדא ּדְ

ֵליְלָיא ִתיב , ְוִאי ֵתיָמא. ּבְ ְרֶאה )דניאלח(ָהא ּכְ ז ֶאת ַהּמַ ְבִריֵאל ָהֵבן ְלַהּלָ ָהִכי . ּגַ
אי יר, הּוא ַוּדַ ַמְרֶאה ִמּלֹוי ְסִתיִמין ַיּתִ יר, ּדְ ִריׁש ַיּתִ ִמין ּוָפִריׁש ְסִתי, ּוְבֶחְלָמא ּפָ
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ַמְרֶאה ְבִריֵאל, ּדְ ד ּגַ ּקַ א ִאְתּפַ ִאיהּו ָסִתים , ְוַעל ּדָ ְיָפֵרׁש ִמּלֹוי ְדַמְרֶאה ּדְ ּדִ
יר  .ַיּתִ

ַמְרֶאה ִתיב ּבְ א ּכְ ַמְרֶאה ִאיהוּ , ַמאי ַטְעָמא, ָוֵאָרא, ַוּיֵָרא, ְוַעל ּדָ ִגין ּדְ , ּבְ
י ַגּוֵ יּוְקִנין ּבְ ל ּדִ ִאְתֲחֵזי ּכָ ַהאי ַמְרֶאה ּדְ ִגיֵני ָכְך ָוֵאָרא, הּ ּכְ יּוְקֵניהּ , ּבְ , ַאְחִמית ּדִ

י ּדַ ֵאל ׁשַ ִאיהּו ַמְרֶאה, ּבְ יהּ  )א''א ע''צ(, ּדְ ַגּוֵ יּוְקָנא ָאֳחָרא ּבְ ִאְתֲחֵמי ּדִ ְוָכל , ּדְ
יּה ִאְתֲחזּון ִאין ּבֵ יּוְקִנין ִעּלָ  .ּדִ

ִגיֵני ָכךְ  ַההּוא ִזְמָנא, ּבְ ִתיב, ַיֲעקֹב ּבְ ב  )בראשית כח(, ּכְ ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ ֲחלֹם ְוִהּנֵ ַוּיַ
ם, )וראשו(ַאְרָצה  ָעְלָמא, ַמהּו ֻסּלָ ְלָיין ְוהּוא ְיסֹוד ּדְ יּה ּתַ ין ּבֵ ְרּגִ ָאר ּדַ ׁשְ א ּדִ ְרּגָ . ּדַ

ַמְיָמה ָ יַע ַהׁשּ ֲהֵדיהּ , ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ָרא ּבַ ְ יַע . ָהִכי הּוא ְלִאְתַקׁשּ ְורֹאׁשֹו ַמּגִ
ַמְיָמה ָ ם. וֹ ַמאן רֹאׁש , ַהׁשּ ַההּוא ֻסּלָ יּה , ּוַמאן ִאיהוּ . רֹאׁשֹו ּדְ א ִדְכִתיב ּבֵ ּדָ

ה )בראשית מז( ּטָ ּה ָנִהיר, רֹאׁש ַהּמִ ה ּוִמּנָ ִאיהּו רֹאׁש ְלַהאי ִמּטָ ִגין ּדְ יַע . ּבְ ַמּגִ
ַמְיָמה ָ ִאיהּו ִסּיּוָמא ְדגּוָפא, ַהׁשּ ִגין ּדְ ָאה, ּבְ ָאה ְוַתּתָ ין ִעּלָ ָמה, ְוָקִאים ּבֵ  ּכְ

ְבִרית ִאיהּו ִסּיּוָמא ְדגּוָפא ין ַיְריִכין ְוגּוָפא, ּדִ יַע , ְוָקִאים ּבֵ א ַמּגִ ְוַעל ּדָ
ַמְיָמה ָ ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבוֹ  )בראשית כח(. ַהׁשּ ן , ְוִהּנֵ ין ְמַמּנָ ִאּלֵ

ין ָכל ַעּמִ ם, ּדְ ַהאי ֻסּלָ ִאינּון ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ּבְ ָרֵאל ָחָטאןכַּ . ּדְ ָמִאיְך ַהאי , ד ִיׂשְ
ן ם ְוָסְלִקין ִאיְנהּו ְמַמּנָ ָרן עֹוָבַדְייהוּ , ֻסּלָ ׁשְ ָרֵאל ִמְתּכַ ק ַהאי , ְוַכד ִיׂשְ ּלַ ִאְסּתַ

א י ָנֲחֵתי ְלַתּתָ הּו ְמַמּנֵ ם ְוֻכּלְ ַהאי , ְוִאְתֲעַבר ׁשּוְלָטנּוָתא ִדְלהֹון, ֻסּלָ א ּבְ ּלָ ּכֻ
ם ָקְייָמא ֶחְלֵמיהּ ָהָכא . ֻסּלָ ְלָטנּוָתא , ָחָמא ַיֲעקֹב ּבְ ו ְוׁשָ ְלָטנּוָתא ְדֵעׂשָ ׁשָ
ָאר ַעִמין ׁשְ  .ּדִ

ים ּבוֹ  ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עֹוִלים ְויֹוְרּדִ ַמאן. ָדָבר ַאֵחר ְוִהּנֵ ַההּוא רֹאׁשוֹ , ּבְ , ּבְ
ם ַההּוא ֻסּלָ יהּ . ּדְ ק רֹאׁשֹו ִמּנֵ ּלַ ַכד ִאְסּתַ ְפָיא וְ , ּדְ ם ִאְתּכַ ןֻסּלָ הּו ְמַמּנָ ּלְ . ָסְלִקין ּכֻ

ם ַההּוא ֻסּלָ ר רֹאׁשֹו ּבְ ַלק, ְוַכד ִאְתַחּבַ ן ָנֲחִתין, ִאְסּתַ הּו ְמַמּנָ א ַחד . ְוֻכּלְ ְוכֹּלָ
ה  .ִמּלָ

 אא''''דף קז עדף קז ע
ִתיב ַאל ' ִנְרָאה ה )מלכים א ג(, ּכְ ְיָלה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ׁשְ ֲחלֹום ַהּלָ למֹה ּבַ ֶאל ׁשְ

ן ָלךְ  ֲחלֹוםוְ . ָמה ֶאּתֶ ְרׁשּו ִאית ֵליּה ַלֲחלֹום ) א''דף קז ע(ְוִכי ָמה , ִאי ֵתיָמא ָהָכא ּבַ
ַהאי א. ּבְ ַדְרּגָ א ּבְ ְרּגָ ִליל ּדַ א ָהָכא ִאְתּכְ ָאה, ֶאּלָ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ָאה ּבְ א ִעּלָ ְרּגָ . ּדַ

ָען ַעד ּכְ ִגין ּדְ למֹה , ּבְ ִליםׁשְ ִלים, ָלא ֲהָוה ׁשְ ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ ִתיב, ּכֵ ' ַוה )מלכים א ה(, ּכְ
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לֹמֹה לֹמֹה )מלכים א ה(, ּוְכִתיב. ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ָקְייָמא . ַוּתֵ ּדְ
ָלמּוָתא ַאׁשְ ֵני, ִסיֲהָרא ּבְ א ִאְתּבְ ׁשָ לֹמֹה, ּוְכֵדין. ּוֵבי ַמְקּדְ ֵעיָנא , ֲהָוה ָחֵמי ׁשְ

 .ְוָלא ִאְצְטִריְך ְלֶחְלָמא, ֵעיָנא ָחְכָמָתאבְּ 

ָחָטא ַקְדִמיָתא, ְלָבַתר ּדְ ִתיב, ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלֶחְלָמא ּכְ א ּכְ  )מלכים א יא(, ְוַעל ּדָ
ֲעַמִים ְרֶאה ֵאָליו ּפַ יר, ַהּנִ ֲעַמִים ֲהָוה ְולא ַיּתִ א ִסְטָרא ְדֶחְלָמא ֲהָוה . ְוִכי ּפַ ֶאּלָ

ֲעַמִים ל יֹוָמא ֲהָוה ,ֵליּה ּפַ  .ִסְטָרא ְדָחְכָמָתא ּכָ

א ל ּדָ א, ְוִעם ּכָ ִני ָנׁשָ ָאר ּבְ ל ׁשְ יר ַעל ּכָ ִגין , ִסְטָרא ְדֶחְלָמא ֲהָוה ַיּתִ ּבְ
א ַדְרּגָ א ּבְ ְרּגָ ִליל ּדַ ִאְתּכְ ַמְראֶ ''ַמְראֶ , ּדְ יְך . ה''ה ּבְ סֹוף יֹומֹוי ָחׁשִ א ּבְ ּתָ ְוָהא ַהׁשְ

יר ִגין ּדְ , ַיּתִ ְגָמא, ָחָטאְוָדא ּבְ ָלא , ַמאי ַטְעָמא. ְוִסיֲהָרא ָקְייָמא ְלִאְתּפָ ִגין ּדְ ּבְ
א יׁשָ ִרית ַקּדִ ים ָנְכִרּיֹות, ָנִטיר ּבְ ָנׁשִ ְדלּוֵתיּה ּבְ ּתַ ִאׁשְ ֲעַבד . ּבְ ַנאי ּדְ ְוָדא הּוא ּתְ

ִוד ִריְך הּוא ִעם ּדָ א ּבְ ְכִתיב, קּוְדׁשָ ְמרּו ָבֶניָך  )תהלים קלב(, ּדִ ִריִתי ְוגוִאם ִיׁשְ . 'ּבְ
א ָלךְ  בּו ְלִכּסֵ ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיׁשְ ם ּבְ  .ּגַ

ְכִתי ָהָאֶרץ. ַמאי ֲעֵדי ַעד לֹמֹ ְיאּות. ַהְיינּו ּדִ ׁשְ ְרָיא ִסיֲהָרא ְלִא , ּוְבִגין ּדִ ׁשַ
ְד ב, ִאְצְטִריְך ֶחְלָמא ַמִים ַעל ה ָלא ָנַטר ַהאי  )דברים יא(, ְוֵכן ַיֲע ּכִ ָ יֵמי ַהׁשּ ּכִ

ְגָמאבְּ  ְדָקא ְתּפָ א. ִרית ּכְ סֹוָפא קֹב ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלֶחְלָמא ֲאָמָרן, ְוַעל ּדָ  .ּבְ

ה )סימן ן(השלמה מההשמטות ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא  ב ַאְרּצָ ה סּוָלם ֻמּצָ ֲחלֹום ְוִהּנֵ ה סּוָלם . ַוּיַ ְוִהּנֵ
לֹוָתא ה, ָדא ּצְ ב ַאְרּצָ א ֵליהּ , ֻמּצָ ֵני ָנׁשָ ָלאן ּבְ ָמּצְ א  ּדְ ַמּיָ א ּוַמָטא ִלׁשְ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ ַאְרָעא ּדְ ּבְ

יה  ִריְך הּוא ְדִאְתָמר ּבֵ א ּבְ ִאיהּו קּוְדׁשָ ִמָלה  )'ח' מלכים א(ּדְ ַמִים ְוָרָזא ּדְ ַמע ַהׁשָ ׁשְ ה ּתִ ְוַאּתָ
ָכל ָהָאֶרץ וגוֹ ''ְיהוָֹ  )'תהלים ח( ְמָך ּבְ יר ׁשִ א ּוְבִזְמָנא ּדְ . 'ה ֲאדֵֹנינּו ָמה ַאּדִ מֹוָדע לֹון קּוְדׁשָ

לֹוָתא ַההּוא ּצְ ָסְלָקא ּבְ יּה ּדְ ִכְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים , ּבְ ִמָיד ְוִהּנֵ
ר ָנׁש . ּבוֹ  ַההּוא ּבַ  .ּבֹו ּבְ

לֹוָתא ַהִהיא ּצְ א ּבְ ִכיְנּתָ ָלא ׁשְ ְתִחין ַגְדַפְייהּו ְלָקּבְ הּו ּפַ ּלְ  )'יחזקאל א(א ִדְכִתיב ֲהָדא הוּ , ּכֻ
א ַעל ַגְדַפְייהּו ְויֹוְרִדים ּבוֹ  ִכיְנּתָ רּודֹות ִמְלַמְעָלה ְוַהאי ִאיהּו עֹוִלים ׁשְ , ָמאי ּבוֹ . ְוַכְנֵפיֶהם ּפְ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּוְמַייֵחד . ּבְ ִכיְנּתֵ ָלא ׁשְ ִריְך הּוא ָנִחית ָעַלְייהּו ְלָקּבְ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ
ר ָנׁש קּוְדׁשָ  ַההּוא ּבַ יה ּבְ ִריְך הּוא ּבֵ ם . א ּבְ ׁשֵ ִליָלא ּבְ ָוה ּכְ א ִאיִהי ִמּצְ ִכיְנּתָ לֹוֵתיּה ִדׁשְ ּצְ ּבִ

ה ִדיֵליהּ ''ְיהוָֹ  ָבה ֵלית ָלּה ְסִליקוּ . ה ִאיִהי ַחּיָ לא ַמֲחׁשָ ָוה ּבְ ָבה ִאיהּו ָאָד . ּוִמּצְ ד ''ם יוֹ ''ּוַמֲחׁשָ
א. ת''א ִתְפֶאְר ''ו הֵ ''א ָוא''הֵ  ְבּתָ ע ֵחיָוון ְדֶמְרּכַ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ָוה ַמְלכּוָתא ּכְ ִליָלא , ִמּצְ ּכְ

ע ַאְתוון ין ִדיֵליהּ , ִאיִהי נּוְקָבא ִדיֵליהּ . ֵמַאְרּבַ ַרֲחֵמי, ַאְנּפִ ִגיָנּה ֲאֵמיָנא . ַאְנּפֹוי ּדְ  )ג''שמות ל(ּבְ
ֶניָך הֹוְלִכים ְוגוֹ   .'ִאם ֵאין ּפָ
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ִדיק ְטָרא ְדּצַ ִליָלא חָ  ּוִמּסִ ה ּכְ ר ָנׁש ''ִאְתַקְרָיא ֲאחֹורֹוי ַחּיָ ּבָ ֲאחֹורֹוי ּדְ ָדֵמי , י חּוְלָיין ּדְ ּדְ
ֵביּה חָ  ְדָרה ּדְ ָבה ְדִאְתָמר . י חּוְלָיין''ְלׁשִ ית ְוֵקֶדם ְלַמֲחׁשָ ֵראׁשִ ּבְ ִאיִהי ָאחֹור ְלעֹוַבָדא ּדְ

הּ  ָבה, ּבָ ַמֲחׁשָ ָאָדם. ֲעָלּה ּבְ ָלאו ֲהִכי ּבַ ִאיהּו ָאחֹור  ,ָמה ּדְ ַעת טֹוב ָוָרע ּדְ ֵעץ ַהּדַ ֲאחֹור ּדְ ּדְ
ית ִראׁשִ ה ּבְ  .וֵקֶדם ְלּפּוְרֲענּות, ְלַמֲעׂשֶ

ָאה ִריְך ֲאְנְת ֵלֱאָלָהא ִעּלָ ִאין ְוֱאמֹוָרִאין ְוָאְמרּו ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבְ ּנָ הּוא ְיָקם ָלְך , ָקמּו ּתַ
א כֹּלָ עּוָתְך ּבְ ָאה בְּ . ּבַ ים ַהאי ְקָרא ָקם ָסָבא ִעּלָ ְך ִאְתָקּיָ יֵניהֹון ְוָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבָ

יְרָיין  )ב''ישעיה ס(ְדִאְתָמר  יָדְך ַמׁשִ ּצּוְלָמא ּדִ ִאין ֵמַקְנֵני ּבְ ִאין ְוַתּתָ ָהא ִעּלָ ְתנּו ּדִֹמי לֹו ּדְ ְוַאל ּתִ
 ִ ָאה ּוַמׁשּ א ִעּלָ ִאינּון ְמִתיְבּתָ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ יְבָתא ְדקּוְדׁשָ ִאינּון ִמְמּתִ ַמְטרֹוִניָתא ּדְ יְרָיין ּדְ

יְרָיין  ְך ָסְלִקין ַמׁשִ ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו ּבָ ָאה ֲעָלְך ִאְתָמר ְוִהּנֵ ַתּתָ
יּה  ִכיְנּתֵ י ׁשְ ִריְך הּוא ְלַגּבֵ א ּבְ יְרָיין ְדקּוְדׁשָ לֹוָתא ְוָנֲחִתין ַמׁשִ ּצְ א ּבִ ִכיְנּתָ יִרין ִדׁשְ ה ׁשִ ַכּמָ ּבְ

לֹוָתא ּצְ  .ְוִנּגּוִנין ּדִ

יָלךְ  לֹוָתא ּדִ ּצְ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ִריְך , ֲאְנְת הּוא ְקִריָבא ְדקּוְדׁשָ א ּבְ ָנא ְדקּוְדׁשָ ִאיהּו ָקְרּבָ ּדְ
ָרֵאל ְוכוּ  ֵני ִיׂשְ ו ֶאת ּבְ ּצַ ֵאיְזהּו ְמקֹוָמן ּבְ יּה ּבְ ִכְנּתֵ ינּו ָמאֵרי' הּוא ּוׁשְ ַתּקִ ִנין  ּדְ ַמְתִניִתין ָקְרּבָ

ן ּכֵֹהן ִאיׁש ֶחסֶ  ַתּמָ ְטָרא ִדְיִמיָנא ּדְ לֹוָתא ִמּסִ ּצְ ם ''ּדִ יר ִדְלִוּיִ ִאינּון ׁשִ ִמירֹות ּדְ ִקינּו ּזְ ד ְוּתַ
ְגבּוָר  ְטָרא ּדִ ְתַרְייהּו ִמּסִ ְגבּוָר ''ְוהוֹ . ה''ַאּבַ ָמאָלא ּדִ ׂשְ ר ּבִ ָדִוד ִאְתַקׁשַ א ּדְ רֹן ְוַאהֲ . ה''ד ַדְרּגָ

הוֹ  ֶחסֶ ''ְדַדְרָגא ִדיֵליּה ּבְ ר ּבְ ח )ז''תהלים י(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ד''ד ִאְתַקׁשַ יִמיְנָך ֶנּצַ  .ְנִעימֹות ּבִ

ה ְרכּו ּוְקדּוׁשָ ִליל ּבָ ִיחּוָדא ּכָ ָרֵאל ּדְ ַמע ִיׂשְ ִאיהּו ָקדֹוׁש . ׁשְ ּוְבָרָכה . ָקדֹוׁש . ָקדֹוׁש . ּדְ
ְטָרא ִדְיִמיָנא ֲהָדא הוּ  ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבְרכּו  )'במדבר ו(א ִדְכִתיב ִמּסִ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ּדַ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ָמאָלא . ֶאת ּבְ ִעיָתא ִקׁשּוָרא ִדְיִמיָנא ּוׂשְ ם ַעּמּוָדא ְדֶאְמּצָ ְטָרא ִדְלִוּיִ ה ִמּסִ ּוְקדּוׁשָ
ִאיהּו ִאיָמא עִ  א ּדְ ֵריׁשָ ין ּדְ ָאהְוִאיהּו ִקׁשּוָרא ִדְתִפּלִ  .ּלָ

יהּ  ִפיִלין ַעל ֵריׁשֵ אּוְקמּוַה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּתְ ָמה ּדְ ין ְדָמאֵרי ָעְלָמא. ּכְ הוּ , ְתִפּלִ ִתיב ּבְ . ָמה ּכְ
ין ְדַיד ָאה, ְוִאיהּו ִקׁשּוָרא ִדְתִפּלִ א ַתּתָ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ אּוְקמּוַה ָמאֵרי ַמְתִניִתין . ּדְ ְוַהאי ִאיהּו ּדְ

ינּו גֵהְרָאהּו ְלמֹׁשֶ  ַתּקִ י ֲאָבָהן ְלֵעיָלא ּדְ ה ָכִליל ְתָלת ַאְנּפֵ יָלְך מֹׁשֶ ין ש ּדִ ל ְתִפּלִ ר ׁשֶ ' ה ֶקׁשֶ
ֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית ִאיהּו ִסיָמָנם ׁשַ לֹוִתין ּדְ ת ְדִאְתָמר . ּצְ ּבָ ׁשַ לֹוָתא ּדְ יָדְך ּצְ ִמׁשּום ֲהִכי ּדִ

יּה  ִליל  )'בראשית א( )בה(ּבֵ ֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ְוִאְתּכְ ַמִים ּוַבּבְ ם ּוְבעֹוף ַהׁשָ ְדַגת ַהּיָ ּוְרדּו ּבִ
ל  א ֵאם ּכָ לֹמֹה וָאָדם ַקְדָמָאה ְלֵעיָלא ּוַבת זּוִגיּה ְלַתּתָ ָאה ְדֲאַהרֹן ָדוד ּוׁשְ ְבָתא ַתּתָ ֵמְרּכָ

יק חָ  ּדִ ִאיהּו ּצַ  .י ָעְלִמין''ָחי ּדְ

יהּ ּוְבִגין ָדא ַאֲהרֹן אַ  ָנן ּבֵ ִאיהּו ְיִמיָנא אּוְקמּוָה ָרּבַ ב ּדְ ַמְטרֹוִניָתא , ף ַעל ּגַ ִביָנא ּדְ ַאֲהרֹן ׁשּוׁשְ
יּה ָרִכיב ָאָדם ַקְדָמָאה ְוָלאו , ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ֲהָוה ִליל ְתָלת ֲאָבָהן ְדּבֵ ַיֲעקֹב ִאיהּו ּכָ

ָנא אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ׁשּוְפֵריּה ּדְ  ָאָדם ַקְדָמָאהְלַמּגָ ׁשּוְפָרא ּדְ יָנא . ַיֲעקֹב ּכְ ָאַמר ּבֹוּצִ
ה  ה מֹׁשֶ ָמְך ְוָאַמר מֹׁשֶ ִריְך הּוא ׁשְ א ּבְ ָפל קּוְדׁשָ ּכַ א ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָחֵזיָנא ּדְ יׁשָ ַקּדִ

ָאה ָאה ַתּתָ א ִעּלָ ְבּתָ ֶמְרּכַ ְך ָאָד . ְלַאְכָלָלא ָלְך ּבְ א ְלַאְכָלָלא ּבָ ְבּתָ ֶמְרּכַ ם ַקְדָמָאה ּוּבְ
לֹמֹה ְטָרא ְדֲאַהרֹן ָדִוד ּוׁשְ ה ִמּסִ ְך ַחּוָ ַאְבָרָהם ּוְלַאְכָלָלא ּבָ ְטָרא ּדְ  .ִמּסִ
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ִגין ְדָקָרא ֵליּה ַיֲעקֹב  א ּבְ יׁשָ יָנא ַקּדִ ַיֲעקֹב ֲהִכי ָאַמר ֵליּה ּבֹוּצִ ֵמיּה ּדְ ָפל ׁשְ ָלָמה לֹא ּכָ
ָרֵאל ָנא ּדְ . ְוָקָרא ֵליּה ִיׂשְ ַהְיינּו נּוְקָבאַיֲעקֹב ִליׁשָ ל ָאָדם , עּוְקָבא ּדְ ְדִאְתָמר ֲעֵקבֹו ׁשֶ

ה ל ַחּמָ ָרֵאל. ָהִראׁשֹון ַמְכֵהה ַגְלּגַ ן רֹאׁש ְדכּוָרא, ְוִאְקֵרי ִיׂשְ ַתּמָ א ְלנּוְקָבא, ּדְ ַהְיינּו , ֵריׁשָ ּדְ
יא . ָעֵקב ִריְך הּוא ְלִחְוּיָ א ּבְ ָאַמר קּוְדׁשָ ה ה )'בראשית ג(ְוַהאי ִאיהּו ּדְ ּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש ְוַאּתָ

ׁשּוֶפנּו ָעֵקב יה . ּתְ ָגלּוָתא ְדִאְתָמר ּבֵ א ּבְ ִכיְנּתָ  .ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְייָ  )ב''משלי כ(ְוָדא ָגַרם ׁשְ

יהּ  א וָאְמרּו ַקּמֵ ְמעֹון ְוַחּדּו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ י ׁשִ א ִסיַני. ָחָדא ַרּבִ ִכיְנּתָ ָמאן ָיִכיל , ּפּוָמא ִדׁשְ
ָאה  )קמיה(ְלֵמיָקם  א ַתּתָ ְמִתיְבּתָ ין ִרְבָבן ּדִ ּתִ יה ְוׁשִ ָלן ּבֵ יּה ְמַמּלְ ִכְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

יה ָאה ֲהִכי ְמַמְלִלין ּבֵ א ִעּלָ ְמִתיְבּתָ ין ִרּבֹוא ּדִ ּתִ יה ְואּוף ׁשִ ַעל ּפּוָמְך ִאְתַמר . ְמַמְלִלין ּבֵ
ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים ע ם. 'ֹוִלים וגוֹ וִהּנֵ ה ֻסּלָ ֲחלֹום ְוִהּנֵ ָבר ַאֵחר ַוּיַ  .ּדָ

ְמעֹון ְוָאַמר ִסינָ  י ׁשִ ַתח ַרּבִ ה ְיָי רֹוֵכב  )ט''ישעיה י(ל ְוָרָזא ְדִמָלה ''ם ְוִאיהּו ַק ''י ָדא ֻסלָּ ''ּפָ ִהּנֵ
ו ''א וא''ד הֵ ''יוֹ . ו''א וא''ד הֵ ''יוֹ . א''ד הֵ ''יוֹ . ד''י ְועֹוד יוֹ ''ו הֵ ''י ָוי''ד הֵ ''ב ָדא יוֹ ''ע. ל''ב ַק ''ַעל ע

יְלהֹון ָסְלִקין ַק ''ַאְתוון ַקְדָמַאן ָסְלִקין ְלע. ל''ָדא ַק , א''הֵ  ִאינּון ּתֹוָלִדין ּדִ ב ''ע. ל''ב ַאְתוון ּדְ
ן ב''ַק  ּבָ ֻחׁשְ ר. ר''ל ָמאַתן ּוְתֵרין ּכְ קּו נַ  )'תהלים ב(ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ֲעַלְך ִאְתַמר , ֲאְנְת הּוא ּבָ ׁשְ

ר ֵרת ב, ּבָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ן ּדְ א ַרּבָ ָרֵאל ָרב ְלַתּתָ ִיׂשְ ן ּדְ א ''ֲאְנְת הּוא ַרּבָ קּוְדׁשָ ָרא ּדְ ר ְלֵעיָלא ּבְ
יּה  ִכְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ן יֹוֵסף  )ה''ם לאשלמא רמ''ר ג''חס(ּבְ יַח ּבֶ י ָמׁשִ ' שמואל ב(ָעַלְייהּו ִאְתַמר ְלַגּבֵ

ם ְיהוָֹ  )ב''י מּות''ּגַ ַהאי גָּ . ה ֶהְעִביר ֲחָטאְתָך לֹא ּתָ יעּוָרא ''ּבְ ר ָדִוד וָהאי ִאיהּו ׁשִ ּפָ ם ִאְתּכַ
ה מ ַחּלָ ה ָרִמיז ''ּדְ יּצָ ים ְותֹוֶסֶפת חֹוֵמׁש ּבֵ יּצִ יו )'ויקרא ה(ג ּבֵ יתֹו יֹוֵסף ַעּלָ  .וֲחִמיׁשִ

א  קּוְדׁשָ ָנא ּדְ גוֹוָ לֹוָתא ְדָנִפיק ִמּפּוָמְך ּכְ ָאה ּצְ ַמר ַזּכָ ָנִחית ַעל טּוָרא ְדִסיָני ְוִאּתְ ִריְך הּוא ּדְ ּבְ
יה  נּו ַהּיֹום )ט''דברים כ(ּבֵ ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעּמָ נּו עֹוֵמד ַהּיֹום ְוֶאת ֲאׁשֶ נֹו ּפֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ , ּכִ

לֹוָתא אֹוַרְייָתא ּוִבּצְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ד ַאּתְ ִמׁשְ ִריְך הוּ , ֲהִכי ּכַ א ּבְ ִאיןקּוְדׁשָ ִאין ְוַתּתָ ִניׁש ִעּלָ ְוָכל . א ּכָ
ֲעִתִדין ְלֶמֱהִוי ָמִתין ַדֲהוּו ּוּדְ ין ִנׁשְ ַמְלָאִכין, ִאּלֵ יְרָיין ּדְ יָלךְ . ְוָכל ַמׁשִ ּצּוְלָמא ּדִ , ְוָנִחית ּבְ

יָלךְ  לֹוָתא ּדִ ָלא ּצְ יָלךְ , ְלָקּבְ יָלְך ְלַיֲחָדא לְ . אֹוַרְייָתא ּדִ ְבָתא ּדִ ַמֲחׁשָ ִגין ּדְ ִריְך ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ִריְך  א ּבְ לֹוָתְך קּוְדׁשָ אֹוָרְייָתְך ּוִבּצְ א ּבְ יֵליּה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ יְרָיין ּדִ ָכל ַמׁשִ יּה ּבְ ִכְנּתֵ הּוא ּוׁשְ

ה ָבה טֹוָבה ְלַמֲעׂשֶ ֵרף ַמֲחׁשָ ִאיהּו ָאַמר ָאנִֹכי. הּוא ְמּצָ  )ד''שמות כ(ְוִאיְנהּו ַאְמִרי , ּוְכַגְווָנא ּדְ
ָמעַנעֲ  ה ְוִנׁשְ  .ׂשֶ

ִגין  ְמִעין ְלִמלּוָלְך ּבְ ְתִקין וׁשָ יְרָיין ְוִאיְנהּו ׁשָ הּו ַמׁשִ ִריְך הּוא ֲעִביד ְלֻכּלְ א ּבְ ֲהִכי קּוְדׁשָ
יֵליּה ְוָכל ָמה  יְרָיין ּדִ ָכל ַמׁשִ יּה ּבְ ִכְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ הֹון ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ ְרעּוָתְך ּבְ ּדִ

א בְּ  קּוְדׁשָ הּו ּדְ ּלְ ֵלית לֹון סֹוף ּכֻ ה ָטִבין ּדְ ּמָ ד ָלְך ָחְכָמה ִמּכַ ִריְך הּוא ַאְבַטח ְואֹוֵדי ְלֶמְעּבָ
ָמע ה ְוִנׁשְ  .ָאְמִרין ַנֲעׂשֶ

ּבֹוֵרי ּכַֹח ְוגוֹ  )ג''תהלים ק(ּוְבִגין ָדא ֲאְמרּו  ְרכּו ְיָי ַמְלָאָכיו ּגִ א ' ּבָ ָהא קּוְדׁשָ ף ָבְך ּדְ ּקַ ְוִאְתּתַ
ִריְך  ל ְרעּוָתךְ ּבְ ד ּכָ מּו ְלֶמְעּבָ ּכְ יּה ִאְסּתַ ִכְנּתֵ ׁשְ יֵליּה ּוּדְ יְרָיין ּדִ יּה ְוָכל ַמׁשִ ִכְנּתֵ יר , הּוא ּוׁשְ ְוַיּתִ

ים ִתיָבת ְיָדְך ְדָלא ִאְתָקּיָ ה ְזִעיָרא ִמּכְ ִתיב ַעל ְיָדְך ולא ָנַפל ִמּלָ אי הּוא ּכְ ר . ִמּדָ ָאה ּבַ ַזּכָ
יב לֵ  ָמֵריּה ָחׁשִ ּפּומֹוי ָנׁש ּדְ ִקיל ִמּלּוִלין ּדְ ִדּיּוְקֵניּה ְלֶמֱהִוי ׁשָ גּוֵפיּה ְוָעִביד ֵליּה ְיָקָרא ּכְ יּה ּכְ
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טּוָרא ְדִסיָני ִלימּוד ּבְ לֹוָתא ּבְ ּצְ אֹוַרְייָתא ּבִ ָתח ּפּוֵמיּה ְלַקְטְרָגא. ּבְ ּפָ א , ְוֵלית ַחד ּדְ ֶאּלָ
ְר  מּוָתא ֲחָדא ּבִ ַאְסּכָ ִאין ּבְ ִאין וַתּתָ  )עד כאן רעיא מהימנא מההשמטות(: כ''ע. עּוָתא ֲחָדאִעּלָ

ה ה )בראשית כח( ַחד' ְוִהּנֵ ְמֵהיְמנּוָתא ּכְ ב ָעָליו ּדִ ֶאדֹום. ִנּצָ ב , ִנ ּוֶמֶלְך ֵאין ּבְ ִנּצָ
ָרא ְ ַחד ַעל ַההּוא ִקׁשּ הּו ּכְ ּלְ ִאְתְיִהיב ַההּו הּוא ִדְכִתיב . ֶמֶל ָקְייִמין ּכֻ ִגין ּדְ ּבְ

 בר אביך ואלהי יצחק הארץ ו בימינא( )א''עד ''ויקרא פ(

הכא . 'אלהי וגו' וכנסת ישר הוא דכתיב אני ה, נצב למהוי כלא רתיכא ויעקב בגוייהו' דבר אחר והנה ה
לאתקשרא כלא , דכל דרגין סלם, חמא) נצב עליו. (ך) מלכים א כב(וכתיב , חמא יעקב קשורא צב עליו

ֵרין ', ֱאלֵהי ַאְבָרָהם גו' ֲאִני ה )כח הדא אשית, בחד א סלם בין תרין סטרין ין ִאּנּון ּתְ ִאּלֵ
ָמאָלא, ִסְטִרין ַיֲעקֹב, )ויאמר(ָעָליו . ּוׂשְ א, ֲעֵליּה ּדְ יׁשָ ָמאָלא, ַקּדִ ֵאל , ָיִמיָנא ּוׂשְ

יַנְייהוּ  ָרא ּבֵ ְ ַיֲעקֹב . ֲהָדא ַאְבָרָהם ָאִביָך ִואלֵהי ִיְצָחק, ְלִאְתַקׁשּ ְמָנָלן ּדְ
ֶאְמצָ  ְכִתיב, ִעיָתאּבְ ַמע ּדִ ְוָלא , )הארץ(ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלֵֹהי ִיְצָחק , ַמׁשְ

ִתיב ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ָאִביךָ  ַאְבָרָהם. ּכְ יּה ּבְ ר ּבֵ ַ ִאְתַקׁשּ ֵכיָון ּדְ ִאיהּו , ּדְ ח ּדְ ּכַ ּתַ ִאׁשְ
ֶאְמָצִעיָתא ה ׁשֹוֵכב ָעֶליהָ . ּבְ ר ַאּתָ א ְרִתיָכא ָחָדא ָהא , ּוְלָבַתר ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּכֹּלָ

א יׁשָ ֲאָבָהן. ַקּדִ ִלימּו ּדְ ֶיהֵוי ׁשְ  .ְוָהָכא ָחָמא ּדְ

א ֲחֵזי ָאַמר ַאְבָרָהם ָאִביךָ , ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביךָ , ּתָ ֵכיָון ּדְ אי ִאיהּו , ּדְ ַוּדַ
ֶאְמָצִעיָתא יר ִלְתֵרין ִסְטִרין ְואָ , ֵואלֵֹהי ִיְצָחק, ּבְ ָקׁשִ . ִחיד לֹוןָהָכא ִאְתְרִמיז ּדְ

יר ְלִסְטָרא ָחד ְכִתיב ַאְבָרָהם ָאִביךָ , ָקׁשִ יר ְלִסְטָרא ָאֳחָרא. ּדִ ְכִתיב , ְוָקׁשִ ּדִ
י ִיְצָחק''ּתֹוֶסֶפת וא, ִואלֵֹהי ִיְצָחק  .ְלַאֲחָזָאה ְדַיֲעקֹב ָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִרין, ו ְלַגּבֵ

ַיֲעקֹב ָלא ִאְתָנִסיב ָמר , ְוַעד ּדְ ירָלא ִאּתְ ָיא ַיּתִ ּלְ ִאְתּגַ ָיא, ּבְ ּלְ ִאְתּגַ ָמר ּבְ , ְוִאּתְ
ָיַדע אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ִאְתָנִסיב ְואֹוִליד. ְלַמאן ּדְ ָמר ֵליּה , ְלָבַתר ּדְ ִאּתְ

ָיא ּלְ ִאְתּגַ ַח  )בראשית לג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבְ ם ִמְזּבֵ ב ׁשָ ּצֶ ְקָרא לֹו  )בראשית יט(ַוּיַ ַוּיִ
ָרֵאלֵאל ֱאלהֵ  א, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. י ִיׂשְ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ָלא ִאׁשְ ָלא , ַמאן ּדְ

ִלים ְלֵעיָלא ּתְ אֵני ַיֲעקֹב. ִאׁשְ א, ׁשָ ִלים ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ִאׁשְ ֲאָבל ָלא , ּדְ
ָיא ּלְ ִאְתּגַ  .ּבְ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִלים ּבְ ּתְ ִאׁשְ ּתְ . ָלא, ְוִאי ֵתיָמא ּדְ ִיׁשְ א ָחָמא ּדְ ִלים ְלָבַתר ֶאּלָ
ִתיב. ִזְמָנא ָכל  )בראשית כח(, ְוִאי ֵתיָמא ָהא ּכְ יָך ּבְ ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ ה ָאנִֹכי ִעּמָ ְוִהּנֵ

ֵלךְ  ר ּתֵ א. ֲאׁשֶ ִריְך הּוא ּוְנִטירּו ִדיֵליהּ , ֶאּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ חּוָתא ּדְ ּגָ ָלא , ַאׁשְ
ַיֲעקֹב ְלָעְלִמין יּה ּדְ ִביק ִמּנֵ ּתְ ָכל ַמה ּדְ , ִאׁשְ ַהאי ַעְלָמאּבְ , ִאְצְטִריְך ֵליּה ּבְ

ִלים ּתְ ִאׁשְ ָאה ַעד ּדְ ַעְלָמא ִעּלָ ָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש  )שם(. ֲאָבל ּבְ ְ יַקץ ַיֲעקֹב ִמׁשּ ַוּיִ
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י' ה ה ְוָאנִֹכי לא ָיַדְעּתִ קֹום ַהּזֶ ּמָ ָלא ָיַדע. ּבַ ָווָהא הּוא ּדְ א ַמאי . ְוִכי ּתְ ֶאּלָ
י ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוָאנִֹכי לא ָיָדְעּתִ יִתי' ּוְפִני ה )שמואל א יג(, ּכְ ְוִכי , ָאַמר. לא ִחּלִ

ְלָנא ְלִמְנַדע ָאנִֹכי ּכַ ִלי ִלי ְוָלא ִאְסּתַ ל ַהאי ִאְתּגְ ְדֵפי , ּכָ חֹות ּגַ ּוְלֵמיַעל ּתְ
ִלים א ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ִכיְנּתָ  .ִדׁשְ

 בב''''דף קז עדף קז ע
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ה ֶזה ָאנִֹכי )בראשית כה(, ּכְ ן ָלּמָ ל יֹוָמא ְויֹוָמא , ַוּתֹאֶמר ִאם ּכֵ ּכָ

א ִכיְנּתָ ָנָהא ) ב''דף קז ע(, ָחַמאת ִרְבָקה ְנהֹוָרא ִדׁשְ ּכְ ִמׁשְ א ּבְ ִכיְנּתָ ַהְוָיא ׁשְ ּדְ
ן ּמָ יַאת ּתַ ְמָעָהא. ְוַצּלִ יָלּה ּבִ ָחַמאת ָעאקּו ּדִ יָון ּדְ ֶלְך ִלְדרׁש , ּכֵ ִתיב ַוּתֵ ַמה ּכְ

ִאיהּו הוי', ֶאת ה א ָאֳחָרא ּדְ א ָדא ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִגיֵני ָכְך ָאַמר . ה''ָנְפַקת ִמּדַ ּבְ
ְך ָחֵמיָנא, ַיֲעקֹב ל ּכָ י, ְוִכי ּכָ ְלחֹודֹוי ְוָלא ָעאל , ְוָאנִֹכי לֹא ָיַדְעּתִ ֲהָוה ּבִ ִגין ּדְ ּבְ

א ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ  .ּתְ

יָרא ַוּיֹא )בראשית כח(ִמּיָד  הַוּיִ קֹום ַהּזֶ ה ָדא ִלְתֵרין ִסְטִרין . ַמר ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ִמּלָ
ה. ִאיהוּ  קֹום ַהּזֶ ַקְדִמיָתא, ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ָקֲאַמר ּבְ ְוַחד . ַחד ַעל ַההּוא ָמקֹום ּדְ

ָלא ּטָ ְעָיא ְלִאְתּבַ ָלא ּבַ א ּדְ יׁשָ יָמא ַקּדִ  .ַעל ָאת ַקּיָ

ֵרי ִסְטֵר  ִאיְנהּו ּתְ ב ּדְ ית  )בראשית כח(ָאַמר . ַחד הּוא, יְוַאף ַעל ּגַ י ִאם ּבֵ ֵאין ֶזה ּכִ
ִטיל, ֵאין ֶזה, ֱאלִֹהים ְלחֹודֹוי, ֵאין ֶזה. ְלֶמֱהֵוי ּבָ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְקָייָמא ִדיֵליּה , ְלִאׁשְ

ית ֱאלִֹהים א ּבֵ יִרין, ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ יּה ּפֵ ד ּבֵ יּה ּוְלֶמְעּבַ א ּבֵ ׁשָ ּמְ ּתַ ְוַלֲאָרָקא , ְלִאׁשְ
ְייֵפי גּוָפא ל ׁשָ ְרָכאן ִמּכָ יּה ּבִ ָכל ּגּוָפא. ּבֵ ְרָעא ּדְ ַהאי הּוא ּתַ ֲהָדא הּוא , ּדְ

ָמִים )בראשית כח(, ִדְכִתיב ָ ַער ַהׁשּ אי, ְוֶזה ׁשַ ְרָעא ְדגּוָפא ַוּדַ א ּתַ ְרָעא ִאיהּו , ּדָ ּתַ
א ְרָכאן ְלַתּתָ א, ַלֲאָרָקא ּבִ ְכִתיב , יד ְלֵעיָלאָאחִ . ָאִחיד ְלֵעיָלא ְוָאִחיד ְלַתּתָ ּדִ

ָמִים ָ ַער ַהׁשּ א )אחיד(. ְוֶזה ׁשַ ית ֱאלִֹהים, ְלַתּתָ י ִאם ּבֵ ְכִתיב ֵאין ֶזה ּכִ א . ּדִ ְוַעל ּדָ
ה קֹום ַהּזֶ יָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ֵביּה , ַוּיִ יָקָרא ּדְ ָחן ּבִ ּגְ א ָלא ַמׁשְ ּוְבֵני ָנׁשָ

ִלים יּה ׁשְ אְלֵעיָלא , ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ֵקיהּ . ְוַתּתָ  .ֲאָתא ֲאבֹוי ּוְנׁשָ

י ִיְצָחק ֵכיָנא, ָאַמר ִרּבִ ַמְעָנא ִמּפּוֵמיּה ּבָ ין ִאינּון ׁשְ ד ִמּלִ ִריְך , ּכַ ְוֲאֵמיָנא ּבְ
ָאה ִטיל ֵמַעְלָמא ָחְכְמָתא ִעּלָ ָלא ּבָ ְרֵסי. ַרֲחָמָנא ּדְ ַלת ּפַ הֹון ַעד ּתְ , ָאְזִליָנא ִעּמְ

הוֹ  ָעֳאָלָנא ִעּמְ ר ַנׁש , ָלא ְסִפיקּו ְלֵמיַעל. ן ְלָמָתאַעד ּדְ ְך ַההּוא ּבַ ּדֵ ׁשִ ַעד ּדְ
ָלה, ְוָאְמֵרי ֵליהּ , ִלְבֵריהּ  יְך ָלא ְיהֹון ְלַבּטָ  .ִמּלָ
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ְמעֹון, ֲאִמיָנא י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִניְנהוּ , ָהא ּדְ הּו ּבְ ּלְ ין ּכֻ ין ִאּלֵ ִמּלִ , ּדְ
ין ָאֳחָר  ְמעֹון. ִניןּוְלַאֲחָזָאה ִמּלִ י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ין ַקּמֵ ְרָנא ִמּלִ ד ַסּדַ ָלא , ָאַמר ִלי. ּכַ

ינּוָקא ִניְנהוּ  ין ּדִ ין ִאּלֵ ִמּלִ ִאין ִניְנהוּ , ֵתיָמא ּדְ ָרִזין ִעּלָ ין ּדְ א ִמּלִ ָרָזא , ֶאּלָ א ּבְ ְוכֹּלָ
יִמין ָחְכְמָתא ְרׁשִ ר ַיֲעקֹב ְנֶדר ֵלאמֹר ִאם )בראשית כח(. ּדְ ּדַ ִיְהֶיה ֱאלִהים  ַוּיִ

ִדי ְוגו ִריְך הּוא', ִעּמָ א ּבְ ָכל ַהאי ַאְבַטח ֵליּה קּוְדׁשָ יָון ּדְ י ְיהּוָדה ּכֵ , ָאַמר ִרּבִ
אי ָלא ֶהֱאִמין ָאַמר , ַאּמַ ִדי ְוגו )בראשית כח(ּדְ א. 'ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעּמָ ָאַמר , ֶאּלָ

ְייה, ֶחְלָמא ָחַלְמָנא, ַיֲעקֹב ְייהּו ָלא ְקׁשֹוטְוֶחְלִמין ִמּנַ ים , ּו ְקׁשֹוט ּוִמּנַ ְוִאם ִיְתַקּיֵ
ֶחְלָמא ְקׁשֹוט הּוא א ָאַמר ִאם ִיְהֶיה ֱאלִהים ְוגו, ָהא ְיַדְעָנא ּדְ ָמה ', ְוַעל ּדָ ּכְ

ַנֲחָלא , ְוָהָיה ְיָי ִלי ֵלאלִֹהים, ְדָחַלְמָנא ּבּוָעא ּדְ ְרָכאן ִמּמַ יְך ּבִ ֲאָנא ֱאֵהא ָמׁשִ
א כֹּלָ ִאְקֵרי ֱאלִהיםְלאֲ , ּדְ א ּדְ  .ַתר ּדָ

ֶאְמָצִעיָתא ִאיהּו ּבְ ָרֵאל ּדְ א ֲחֵזי ִיׂשְ קֹוָרא , ּתָ ַקְדִמיָתא ִמּמְ א ָנִטיל הּוא ּבְ ּכֹּלָ
א כֹּלָ ִיְמֵטי ֵליהּ , ּדְ יהּ , ּוְלָבַתר ּדְ יְך ְלַהאי ֲאַתר, ִמּנֵ ַמע , ָנִגיד ְוַאְמׁשִ ַמׁשְ

ְכִתיב ַקְדִמיתָ , ּדִ א ֵלאלִהים, אְוָהָיה ְיָי ִלי ּבְ ֱאלִֹהים. ּוְלָבַתר ּכֹּלָ ָמה ּדְ ְיֵהא , ּכְ
ין ָטָבאן, ָנִטיר ְוָעִביד ִלי ל ִאּלֵ ל , ּכָ יִלי ּכָ יְך ֵליּה ֵמֲאַתר ּדִ אּוף ֲאָנא ֱאֵהא ָמׁשִ
ְרָכאן יהּ , ִאינּון ּבִ א ּבֵ כֹּלָ ָרא ּדְ ר ִקׁשְ י  )בראשית כח(, ֵאיָמַתי. ְוִיְתַחּבַ ְבּתִ ְוׁשַ

לֹום ׁשָ ית ָאִבי ּבְ א ִדיִלי, ֶאל ּבֵ ַדְרּגָ ד ֱאֵהא ָיִתיב ּבְ א , ּכַ ַדְרּגָ ְוֱאֵהא ָיִתיב ּבְ
ית ָאִבי ָנא ּבֵ לֹום ְלַתּקְ ׁשָ ְייָקא, ּדְ לֹום ּדַ י ְבׁשָ ְבּתִ ֵדין ְוָהָיה ְיָי ִלי ֵלאלִהים, ְוׁשַ  .ּכְ

ית ָאִבי לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ ן הּוא ַאְר , ָדָבר ַאֵחר ְוׁשַ ַתּמָ אּדְ יׁשָ ן , ָעא ַקּדִ ּמָ ּתַ
ִלים ּתְ א. ְוָהָיה ְיָי ִלי ֵלאלִהים. ִאׁשְ ֲאַתר ּדָ ק , ּבְ א ָדא  )אסתלק(ֲאַסּלֵ ְרּגָ ִמּדַ

ְדָקא ְיאּות א ָאֳחָרא ּכְ ן ֶאְפַלח ּפּוְלָחֵניהּ , ְלַדְרּגָ  .ְוַתּמָ

 אא''''דף קנא עדף קנא ע
ַתח ְוָאַמר יא ּפָ י ִחּיָ ְבֵרי ֲעֹונֹות גָּ  )תהלים סה(, ִרּבִ ֵרםּדִ ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ י ּפְ . ְברּו ֶמּנִ

ָיא יהּ , ַהא ְקָרא ַקׁשְ ָלאו סֹוֵפיּה ֵריׁשֵ יּה סֹוֵפיהּ , ּדְ ָעא . ְוָלאו ֵריׁשֵ ִוד ּבָ א ּדָ ֶאּלָ
ְרֵמיהּ  א, ַעל ּגַ ְעָיא ַעל ּכֹּלָ י. ּוְלָבַתר ּבַ ְברּו ֶמּנִ ְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ ִוד. ּדִ ֲאָנא , ָאַמר ּדָ
ַחְבָנאַיָדְעָנא בְּ  ַעְלָמא, ַגְרַמי ּדְ יִבין ִאינּון ּבְ ה ַחּיָ ּמָ רּו חֹוַבְייהּו , ֲאָבל ּכַ ּבְ ִאְתּגַ ּדְ

י יר ִמּנִ ֵרם, ּוְלהֹון) א''דף קנא ע(ִלי , הֹוִאיל ְוֵכן. ֲעַלְייהּו ַיּתִ ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ  .ּפְ

א ֲחֵזי ַעְלמָ , ּתָ יִאין ּבְ יִבין ַסּגִ ַחּיָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ַעד ַההּוא ֲאַתר , ִאינּון ָסְלִקין, אּבְ
חוּ  ּתְ יַבָיא ִאְתּפַ ַחּיָ ִסְפֵרי ּדְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּדְ יָנא ָיִתיב ְוִסְפִרין  )דניאל ז(, ּכְ ּדִ
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ִתיחוּ  ךְ  )א לעילא מרישיה דדוד איהו''נ(, )דינא עלה קיימא(ְוַההּוא ֵסֶפר , ּפְ ִגיֵני ּכָ ְבֵרי , ּבְ ּדִ
ְברּו מֶ  יֲעֹונֹות ּגָ ֵרם, ּנִ ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ א ּפְ  .ְוַעל ּדָ

ְך ָלא ֵהיִמין, ַיֲעקֹב ִגין ּכָ ַגְווָנא ָדא ּבְ ִריְך , ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָלא ֵהיִמין ּבְ ִאי ֵתיָמא ּדְ
א. ָלא, הּוא ַגְרֵמיהּ , ֶאּלָ יּה ּבְ ָלא ֵהיִמין ּבֵ יְלָמא ֵיחּוב, ּדְ ִיְמַנע , ְוַההּוא חֹוָבא, ּדִ
יהּ ּדְ , ֵליהּ  ק ְנִטירּו ִמּנֵ ּלַ ָלם ְוִיְסּתַ ׁשְ ךְ , ָלא ְיתּוב ּבִ ַגְרֵמיהּ , ּוְבִגין ּכָ . ָלא ֵהיִמין ּבְ

ָלם, ֲאִפיּלּו ַרֲחֵמי, ְוָהָיה ְיָי ִלי ֵלאלִהים ׁשְ ד ִאיתּוב ּבִ י ְלֳקְבִלי ְלִדיָנא, ּכַ ּוֵ , ֲאׁשַ
ִגין  ִדיר )א דהא''ס(ּבְ יּה ּתָ ַלח ַקּמֵ ֲאָנא ּפָ  .ּדְ

י ַאָחא ָאַמר א ָלא ִאְצְטִריְכָנא ְלִדיָנא, ָאַמר ַיֲעקֹב, ִרּבִ ּתָ ד ִאיתּוב , ַהׁשְ ּכַ
א יהּ , ְלֵבית ַאּבָ ר ּבֵ ַ ִדיָנא ְוֶאְתַקׁשּ ִליְלָנא ּבְ י יֹוֵסי. ִאְתּכְ , ָלאו ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ
א ָאַמר ִדי, ֶאּלָ א ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעּמָ ּתָ יָנא ִאְצְטִריְכָנא , ַהׁשְ , ְלַנְטָרא ִליּדִ

א ָלם ְלֵבית ַאּבָ ׁשְ ִאיתּוב ּבִ ָלם, ַעד ּדְ ׁשְ ִאיתּוב ּבִ יָון ּדְ ִליְלָנא , ֲאָבל ּכֵ ִאְתּכְ
ִדיָנא ּוָרא ְמֵהיְמָנא, ַרֲחֵמי ּבְ ִקׁשּ ר ּבְ ַ ַחד, ְוֶאְתַקׁשּ א ּכְ  )בראשית כח(. ְלַאְכָלָלא ּכֹּלָ

ָבה ִיְהיֶ  י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ית ֱאלִהיםְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ א . ה ּבֵ ֵדין ְיֵהא ּכֹּלָ ָהא ּכְ ּדְ
ּוָרא ָחָדא ָמאָלא, ִקׁשּ ְרָכא ִמיִמיָנא ּוִמׂשְ ְרָכא ֵמֵעיָלא , ְוַהאי ֶאֶבן ִאְתּבָ ִאְתּבָ

א ּתָ ִגין , ּוִמּתַ א )דא(ּבְ ָרא ִמּכֹּלָ ן ַמַעׂשְ ֶאּתֵ  .ּדְ

א י ַאּבָ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ח ֵמַאבְ  )בראשית כח(, ָהא ּכְ ּקַ קֹוםַוּיִ ְוִאי ֵתיָמא . ִני ַהּמָ
ָאה , ְדַאְבָנא ָדא ה  )על(ִעּלָ ּמָ ֵרי ֲעַלְייהוּ , ַאְבִנין ְלֲאַתר מֹוָתֵביהּ  )ב''ז ע''קמ(ּכַ , ְלִמׁשְ

ָבה )א האי דכתיב''נ( י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ִתיב ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ . )א עליונה מבעי ליה''נ(, ְוָהא ּכְ
ִגין  אָ  )א כיון''נ(ּבְ ית ֱאלִהים )בראשית כח(ַמר ּדְ י ִאם ּבֵ ָהָכא ָאִרים ָלּה , ֵאין ֶזה ּכִ

ָאה א ִעּלָ הּ , ַקּמָ ֶזה ּבָ ָבָחא ּדְ ל ׁשְ ָתָלא ּכָ ִגין ּדְ יָמא , ּבְ ֵאין ֶזה ְלַקּיָ י  )לתתא(ּדְ ּכִ
ית ֱאלִֹהים יר. ִאם ּבֵ ּפִ ִתיב. ְוׁשַ ָבה ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ א ֲאׁשֶ  .ְוַעל ּדָ

ית ֱאלִֹהים ְלָעְלִמין ית ֱאלִֹהים, ִיְהֶיה ּבֵ ֵעי ֵליהּ , ּבֵ ית ְיָי ִמיּבָ ָמה ְדַאּתְ , ּבֵ ּכְ
ית ְייָ  )עזרא א(, ָאֵמר ית ְיָי ֵנֵלךְ  )תהלים קכב(ְוֵכן . ְלכֹוֵנן ֶאת ּבֵ א. ּבֵ ֵבי , ֶאּלָ ֲאַתר ּדְ

ִאין ֵרין ִסְטִרין ִעּלָ ְטָרא ְדיֹוְבלָ , ִדיָנא ִאיהּו ִמּתְ ים, אִמּסִ ִאיהּו ֱאלִֹהים ַחּיִ . ּדְ
ְטָרא ְדִיְצָחק ֱאלִהים  .ּוִמּסִ

י ֶאְלָעָזר ִדיִנין , יֹוְבָלא, ָאַמר ִרּבִ ב ּדְ הּו , ִמְתָעִרין ִמיָנהּ  )נפקין(ַאף ַעל ּגַ ְוֻכּלְ
ל ֵחידּו ִמיָנּה ָנְפִקין, )ודינין(ַרֲחֵמי  א )א והוא חירותא''ס(ְוהּוא ֶחְדָווָתא , ּכָ א . ְדכֹּלָ ֶאּלָ

ית ֱאלִהים ָיא, ּבֵ ִסְטָרא , ִאי ְלַטב, ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָמאָלא )דיובלא(ּבְ , ִדׂשְ
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יּה ְרִחימּוָתא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִאְתַער ּבֵ י )שיר השירים ב(, ּכְ ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ . ׂשְ
ָמאָלא, ִאי ְלִביׁש  ִסְטָרא ִדׂשְ ָיא, ּבְ יָנא ַקׁשְ יּה ּדִ ָמה ְדַאְת ָאֵמר, ִאְתַער ּבֵ , ּכְ

ֵבי ָהָאֶרץ )ירמיה א( ל יֹוׁשְ ַתח ָהָרָעה ַעל ּכָ ּפָ פֹון ּתִ ית ֱאלִהים, ִמּצָ אי ּבֵ י . ַוּדַ ִרּבִ
ְמעֹון ָאַמר ית ֱאלִהים ַהְיינּו ִדְכִתיב, ׁשִ ִאית ֶמֶלְך . ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב )תהלים מח(, ּבֵ

אי ַעְלָמא ִעלָּ , ְוִאית ֶמֶלְך ָרב, ְסָתם  )שם(ְוָדא הּוא , ֶמֶלְך ָרב ִאיהוּ , ָאהַוּדַ
 .ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב

י ִחְזִקּיָה יא ְוִרּבִ י ִחּיָ ֲחַקל אֹונוֹ , ִרּבִ חֹות ִאיָלֵני ּדַ יא, ֲהוּו ַיְתֵבי ּתְ י ִחּיָ , ִאְדמּוְך ִרּבִ
הוּ  ּתָ , ָאַמר. ַחְקָלא ָנִהיר, ָאַמר ַמְקְסִטיטּוָרא ְדַמר, ָחָמא ֵליּה ְלֵאִלּיָ א ַהׁשְ

ַל ם ָקִריב ִאיהּו ְלִאְתָחְרָבא, ָאֵתיָנא ְלאֹוָדָעא ְירּוׁשָ ין , ּדִ ְוָכל ִאינּון ַקְרּתִ
ֲחִכיַמָיא יָנא ִאיהוּ . ּדַ ַל ם ּדִ ְירּוׁשָ ִגין ּדִ יָנא ָקְייָמא, ּבְ יָנא ִאְתָחַרב, ְוַעל ּדִ , ְוַעל ּדִ

יֵפי עַ , ל ֲעָלהּ ''ְוָהא ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ְלסמא ּקִ ְוָאֵתיָנא ְלאֹוָדָעא , ְלָמאְוַעל ּתַ
ַל ם ְירּוׁשָ ִני ּדִ יְלָמא יֹוְרכּון ׁשְ ח , ַלֲחִכיַמָיא ּדִ ּכַ ּתַ אֹוַרְייָתא ִאׁשְ ל ִזְמָנא ּדְ ָהא ּכָ ּדְ

הּ  ָקְייֵמי ֲעָלהּ . ִהיא ָקְייָמא, ּבָ י ּדְ אֹוַרְייָתא ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִגין ּדְ ל  )תרי נוסחי אינון(, ּבְ ּכָ
אֹוַר  י ָלא ַאֲעֵדי ְלֵעיָלאִזְמָנא ּדְ א ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ַסק אֹוַרְייָתא , ְייָתא ִאְתַער ְלַתּתָ ּפָ

ק  ּלַ י ִאְסּתַ א ִאיָלָנא ְדַחּיֵ  .ֵמָעְלָמא )מינה(ְלַתּתָ

 בב''''דף קנא עדף קנא ע
א אֹוַרְייָתא, ְוַעל ּדָ ּה ּבְ ֲחִכיַמָיא ֶיחדּון ּבָ ל ִזְמָנא ּדְ הוּ ''ָלא ָיִכיל סמא, ּכָ , ל ּבְ
ָהא כְּ  ו )בראשית כז(, ִתיבּדְ ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ א הּוא אֹוַרְייָתא , ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב ְוַהּיָ ּדָ
ָאה ִאְקֵרי קֹול ַיֲעקֹב, ִעּלָ ַסק, ּדְ ַההּוא קֹול ָלא ּפָ עֹוד ּדְ ְלָטא , ּבְ ּבּור ׁשָ ּדִ
א ָלא ִאְצְטִריְך אֹוַרְייָתא ְלִמְפַסק, ְוָיְכָלא ) ב''דף קנא ע(ַער ְוִאְת  )א''ג ע''ל(. ְוַעל ּדָ

יא י ִחּיָ ה ָדא ַלֲחִכיַמָיא, ִרּבִ  .ְוֲאְזלּו ְוָאְמרּו ִמּלָ

י ֵייָסא א, ָאַמר ִרּבִ א ָיְדִעין ּדָ ְכִתיב, ְוָהִכי הּוא, ּכֹּלָ לֹא ' ִאם ה )תהלים קכז(, ּדִ
ַקד ׁשֹוֵמר ְוא ׁשָ ָמר ִעיר ׁשָ אֹוַרְייתָ , ִיׁשְ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ין ִאּנּון ּדְ א , אִאּלֵ ַקְרּתָ

א ָקְייָמא ֲעַלְייהוּ  יׁשָ ָעְלָמא, ַקּדִ יִפין ּדְ ּקִ ְבִרין ּתַ ' ַהְיינּו ִדְכִתיב ִאם ה, ְוָלא ַעל ּגַ
ָמר ִעיר ְוגו ֶדה ְוגו )בראשית כט(. 'לא ִיׁשְ ָ ׂשּ ה ְבֵאר ּבַ ְרא ְוִהּנֵ ַתח . 'ַוּיַ י ְיהּוָדה ּפָ ַרּבִ

בָ  )תהלים ג(, ְוָאַמר נוֹ ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ לֹום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ַהאי ְקָרא ִאְתָערּו . ְרחֹו ִמּפְ
יּה ַחְבַרָיא יָרה, ֲאָבל ִמְזמֹור ְלָדִוד. ּבֵ אי ָקֲאַמר ׁשִ ְבֵריּה ִאיהּו , ַאּמַ ִגין ּדִ ִאי ּבְ
ֵעי ֵליהּ , ְדָקם ֲעֵליהּ  יר ִמּבָ ַבר ַנׁש ְזֵעיר , ִקיָנה ַיּתִ ָהא ַאְבִאיׁש ֲעלֹוי ּדְ ּדְ
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ִריבֹוי י, ִמּקְ ָאֳחָרא ַסּגִ א. ִמּדְ יָרה, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ֶאּלָ , ְוָהִכי ָבֵעי ָדִוד, ָאַמר ׁשִ
ִריְך הּוא ָסִליק ֵליּה חֹובֹוי ְלַההּוא ַעְלָמא א ּבְ קּוְדׁשָ יב ּדְ ֲחׁשִ ָחָמא. ּדְ יָון ּדְ , ּכֵ

יהּ  ֵעי ְלִמְגֵביּה ִמּנֵ ַהאי ַעְלָמא ּבָ ָהָכא ּבְ  .ָחֵדי, ּדְ

ֶדה )ט''בראשית כ(תוספתא תוספתא  ׂשָ ה ְבֵאר ּבַ ְרא וִהּנֵ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ַוּיַ יב , ִרּבִ ּתִ  )ישעיה נא(ּכְ
ֶדק י ּצֶ ְמעּו ֵאַלי רֹוְדּפֵ א, ׁשִ ְמֵהיְמנּוּתָ ְבֵעי ָרָזא ּדִ ּתָ ִקׁשּוָרא , ִאינּון ּדְ קּו ּבְ ּבְ ּדַ ִאּתְ ִאינּון ּדְ

א ְמֵהיְמנּוּתָ ָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדַמְלכָּ , ּדִ ָאהִאינּון ּדְ  .א ִעּלָ

ֵרין ד ְסִליקּו ּתְ קּו ָלֳקָדמּוּת ַחד, ּכַ רֹוִעין, וָנּפְ ֵרין ּדְ ין ּתְ ִלין ֵליּה ּבֵ א. ְמַקּבְ ּתָ י ְלּתַ ֵרי ָנֲחּתֵ , ּתְ
ֵרין ִאינּון יַנְייהוּ , ּתְ ָבא ִדְנִביֵאי. ַחד ּבֵ ין מֹוּתָ ֵרין ִאּלֵ יהּ , ּתְ ַיְנֵקי ּבֵ ר ּדְ יַנְייהוּ , ֲאּתַ ִאי, ַחד ּבֵ הּו ּדְ

א כֹּלָ ר ּבְ ַחּבַ א, ִאּתְ ְייהוּ . הּוא ָנִטיל ּכֹּלָ חֹוּתַ א ָקִאים ּתְ יׁשָ יָרא ַקּדִ ּפּוִחין , ַההּוא ּבֵ ַחְקָלא ְדּתַ
ין ִאיהוּ  יׁשִ ְקָיין ֲעָדַרָיא. ַקּדִ ׁשַ יָרא ִמּתְ יִכין, ֵמַהאי ּבֵ ל ִאינּון ְרּתִ ין, ּכָ ל ִאינּון ָמאֵרי ַגְדּפִ ' ג. ּכָ
יָרא )קיימין(ין ָקְייִמין ְרִביעִ  ְמֵלי, ַעל ַהאי ּבֵ ְייהּו ִאּתְ יָרא ִמּנַ יב, ַהאי ּבֵ , ֲהָדא הּוא ִדְכּתִ

קּו ָהֲעָדִרים ְוגו )בראשית כט( ֵאר ַהִהיא ַיׁשְ י ִמן ַהּבְ א אדנ. 'ּכִ ְקֵרי''ּדָ יב, י ִאּתְ ּתִ א ּכְ , ַעל ּדָ
ה ַהִחילֹוּתָ  )דברים ג( יב, ֲאדָֹני ֱאלִהים ַאּתָ ֵמם  )דניאל ז(, ּוְכּתִ ָך ַהׁשָ ׁשְ ְניָך ַעל ִמְקּדָ וָהֵאר ּפָ

ל ָהָאֶרץ. ְלַמַען ֲאדָֹני יב, ֲאדֹון ּכָ ל  )יהושע ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכּתִ ִריּת ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ ִהּנִ
 )כ תוספתא''ע(. ָהָאֶרץ

ַעְלָמא, תוּ  יּה ֲהוּו ּבְ ֵאי ִמּנֵ ִעּלָ ָחָמא ּדְ ְרחוּ , ּדְ ָקא ּבָ ְלחֹוַדְייהוּ ְוכֻ , ּדְ הּו ּבִ ַיֲעקֹב . ּלְ
ְכִתיב, ָעַרק ֵדה ֲאָרם )הושע יב(, ּדִ ְבַרח ַיֲעקֹב ׂשְ ְלחֹודֹוי, ַוּיִ ה ָעַרק. ְוָעַרק ּבִ , מׁשֶ

ְכִתיב ֵני ַפְרעֹה )שמות ב(, ּדִ ה ִמּפְ ְבַרח מׁשֶ ְלחֹודֹוי, ַוּיִ ַרח. ְוָעַרק ּבִ ל , ְוָדִוד ּבָ ּכָ
ֵרי ַאְרָעא, ִאינּון ׁשּוְלָטֵני ַאְרָעא יּבָ ָרֵאל, ְוָכל ִאינּון ּגִ ִיׂשְ יהֹון ּדְ הּו , ְוֵריׁשֵ ּלְ ּכֻ

יּה ְוָסֲחִרין ֵליהּ  ָמאֵליהּ , ָעְרִקין ִעּמֵ ל ִסְטִרין, ִמיִמיֵניּה ּוִמׂשְ , ְלַנְטָרא ֵליּה ִמּכָ
ָבָחא ָדא ָחָמא ׁשְ יָון ּדְ יָרָתא, ּכֵ  .ָאַמר ׁשִ

י ְיהּוָדה הּו אִ , ְוָאַמר ִרּבִ ּלְ ֵארּכֻ ַהאי ּבְ יהּ . ָעְרעּו ּבְ אי ָלא ַאֲעַרע ּבֵ . ְוָדִוד ַאּמַ
א ִוד ָמאֵרי ְדָבבוּ , ֶאּלָ ַההּוא ִזְמָנא )דבירא(, ֲהָוה ְלֳקְבֵליהּ , ּדָ ךְ , ּבְ ָלא , ּוְבִגין ּכָ

יהּ  ה. ַאֲעַרע ּבֵ ֵאר, ְלַיֲעקֹב ּומׁשֶ יל לֹון ַהאי ּבְ ֶחְדָוה ַקּבִ ּוָבָעא ְלִאְתָקְרָבא , ּבְ
הֲ  ְייהוּ , ַדְייהוּ ּבַ ֵאר ְסִליקּו ַמָיא ְלַגּבַ ָחָמא לֹון ַהאי ּבְ יָון ּדְ א ּכֵ ָתא , ְוַעל ּדָ ִאּתְ ּכְ

ֲעָלהּ  ֲחִדיַאת ִעם ּבַ  .ּדְ

יהּ  ַרח ְוָלא ַאֲעַרע ּבֵ הּו ּבָ אי, ְוִאי ֵתיָמא ָהא ֵאִלּיָ א. ַאּמַ א ִמן , ֶאּלָ הּו ְלַתּתָ ֵאִלּיָ
ֵאר הּוא מָ , ְוָלא ְלֵעיָלא, ּבְ ה ְוַיֲעקֹבּכְ ֲהוּו מׁשֶ ְך , ה ּדְ ַמְלָאְך , )ב''ז ע''מ(ּוְבִגין ּכָ

ִליחּוָתא, ִאיהוּ  ה, ְוֲעִביד ׁשְ ַיֲעקֹב ּומׁשֶ ֵאר, ּוְבִגין ּדְ ֵאר , ְלֵעיָלא ִאינּון ִמן ַהּבְ ּבְ
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ְייהוּ  ָלא לֹון, ָחֵדי ְלַגּבַ ֲעָלהּ , ְוָסִליק ְלַקּבְ י ּבַ ָתא ְדָחַדאת ְלַגּבֵ ִאּתְ ָלא ּוְמַק , ּכְ ּבְ
 .ֵליהּ 

 אא''''דף קנב עדף קנב ע
ֶדה ָ ׂשּ ה ְבֵאר ּבַ ְרא ְוִהּנֵ ֵאר ְלֵעיָלא, ָרָזא ִאיהוּ , ַוּיַ ָחָמא ַהאי ּבְ ַגְווָנא , ּדְ א ּכְ ּדָ

ִתיב, ָדא ה ֶעְדִרי צֹאן רֹוְבִצים ָעֶליהָ  )בראשית כט(, ּכְ לׁשָ ) א''דף קנב ע(ִאי ִאינּון , ׁשְ

ה לׁשָ ִתיב, ׁשְ אי ּכְ ל ָהֲעָדִרים )בראשית כט(, ַאּמַ ה ּכָ ּמָ א. ְוֶנֶאְספּו ׁשָ ִאינּון , ֶאּלָ
ה לׁשָ רֹום, ׁשְ רֹום ֵמַהאי ִסְטָרא. ָצפֹון, ִמְזָרח, ּדָ ּוִמְזָרח , ְוָצפֹון ֵמַהאי ִסְטָרא, ּדָ
יַנְייהוּ  ֵאר ְוֲאִחיָדן ֵליהּ , ּבֵ ין ָקְייִמין ַעל ַהאי ּבְ , ַמאי ַטְעָמא. ּוַמְלָיין ֵליהּ , ְוִאּלֵ

ִגין קּו ָהֲעָדִרים )בראשית כט(, ּבְ ֵאר ַהִהיא ַיׁשְ י ִמן ַהּבְ  )תהלים קד(, ַהְיינּו ִדְכִתיב. ּכִ
ָדי ל ַחְיתֹו ׂשָ קּו ּכָ  .ַיׁשְ

ל ְוְנֶאְסּפּו ָהֲעָדִריםִסְתֵרי ּתֹוָרה ִסְתֵרי ּתֹוָרה  ה ּכָ ּמָ ה ָהֲעָדִרים, ׁשָ ּמָ יב, ְוֶנֶאְסּפּו ׁשָ ּתִ ל , ָלא ּכְ א ּכָ ֶאּלָ
ְרָיין, ָהֲעָדִרים ין ְלֵעיָלא ַמׁשִ יׁשִ א, ַקּדִ ּתָ ין ְלּתַ יׁשִ ְרָיין ַקּדִ ָחן , ּוַמׁשִ ּבְ יִרין ְוּתּוׁשְ ׁשִ ין ּבְ ִאּלֵ

א, ְלֵעיָלא ּתָ ין ְלּתַ ין ּוָבעּוּתִ לֹוּתִ ּצְ ין ּבִ ד , וִאּלֵ ין ִמּיָ ין ְוִאּלֵ ְוָגֲללּו ֶאּת ָהֶאֶבן  )בראשית כט(ִאּלֵ
ֵאר י ַהּבְ ִרין ָלהּ , ֵמַעל ּפִ יָנאוּ , ְמַגְנּדְ יק ִמן ּדִ ּלִ א ְוִאְסּתַ קּו . ַמַעְבִרין ָלּה ִמן קּוְדׁשָ ד ְוִהׁשְ ִמּיָ

ֵאי ְלֵעיָלא, ֶאּת ַהּצֹאן א, ָנְטלּו ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ּתָ ָרֵאל ְלּתַ  .ְוָנְטֵלי ִיׂשְ

יבּו ֶאּת ָהֶאֶבן ר ְוֵהׁשִ אר, על ֵמיְמָרא, ְלָבּתַ ַהאי ּבְ ַעְטָרא , ּדְ , יהּ ַקמֵּ  )א לאתעתדא''ס(ְלִאּתְ
יָנא ְדַעְלָמא ע ּדִ ּבַ ִדיָנא, ּוְלִמּתְ ַנֲהָגא ַעְלָמא ּבְ ָהא ָלא ָיִכיל ַעְלָמא , ְלִאּתְ ְטִריָך ּדְ ְוָהִכי ִאּצְ
יָנא א ַעל ּדִ ְקׁשֹוט ּוְזכוּ , ְלֵמיַקם ֶאּלָ א ּבִ  .ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ

ִלים ַיֲעקֹב ּתְ ִאׁשְ יָון ּדְ ְטִריָך ְלַהאי ֶאֶבן ִסּיוּ , ּכֵ יב , ָעא ָאֳחָראָלא ִאּצְ ּתִ  )בראשית כט(ַמה ּכְ
ַגׁש ַיֲעקֹב ַוְיַגל ֶאּת ָהֶאֶבן ַסר ְוֵהִסירוּ , ַוְיַגל ְוָגֲללוּ . ַוּיִ יב ַוּיָ ּתִ ַהְיינּו , אּלא ְוָגֲללוּ . ולא ּכְ

ָטן ִבין ֵליהּ , ִעְרּבּוָבא ְדׂשָ ְמַעְרּבְ ָלא ָיִכיל ְלַקְטְרָגא, ּדִ ְלחֹוֵדיהּ . ּדְ ְטִריָך לָ , ְוַיֲעקֹב ּבִ א ִאּצְ
א ֲהָוה ַיֲעקֹב, אּלא ִאיהּו ִבְלחֹוֵדיהּ , ְלִסּיּוָעא ָאֳחָרא ֲאָבָהּתָ ִלימּו ּדְ ָהא ׁשְ ָיִכיל , ּדְ ֵכיָון ּדְ ּדְ

ַהאי ַעְלָמא ָיִכיל ְלֵעיָלא ו ּבְ ֵעׂשָ יּה ּבְ ְטִריָך עֹוָבָדא. ּבֵ א ִאּצְ  .ּוְבכּלָ

ֵרין ַעְלִמין ַאְחִסין ַיֲעקֹב ָיאַחד ַעְלמָ , ּתְ ּלְ ּגַ ַגְווָנא ִדְלהֹון , א ְדִאּתְ ָיא ּכְ ּסְ ּכַ ְוַחד ַעְלָמא ְדִאּתְ
ׁש  ְבִטין, ַמּמָ יּת ׁשִ קּו ׁשִ ְבִטין, ֵמַחד ָנּפְ ֵרין ׁשִ קּו ּתְ יּת . ּוֵמָחד ָנּפְ יק ׁשִ ָיא ַאּפִ ּסְ ּכַ ַעְלָמא ְדִאּתְ

ֵרין, ִסְטִרין יק ּתְ ָיא ַאּפִ ּלְ ּגַ הּ ְוִאינּון ּתְ , ַעְלָמא ְדִאּתְ חֹוּתָ ּתְ רּוִבין ּדִ ֵרין , ֵרין ּכְ ין ּתְ וַיֲעקֹב ּבֵ
ח ּכַ ּתַ ׁש , ָעְלִמין ִאׁשְ הֹון ַמּמָ ּלְ ִדיּוְקנא ּדִ ָיא, ּבְ ּסְ ּכַ ִאּתְ ֵלָאה ֲהוּו ּבְ ל ִמּלֹוי ּדְ ָך ּכָ ּוְדָרֵחל , ּוְבִגין ּכָ

ָיא ּלְ ּגַ ִאּתְ  .ּבְ
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ל ָהֲעָדִרים ה ּכָ ּמָ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל  )קהלת א(, ַהְיינּו ִדְכִתיב, ְוֶנֶאְספּו ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ
ָיא, ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן )בראשית כט(. ַהּיָם ִקיפּו ְדִדיָנא ַקׁשְ ַההּוא , ַמֲעִביִרין ִמיָנּה ּתְ

ָגִליד ְוָקִריׁש  ְכֵדין ִאְקֵרי ֶאֶבן )א מיין דיכרין''ס(, ּדְ . ְלַברְוָלא ָנְפֵקי ִמיָנּה ַמָייא , ּדִ
ִאיהּו ְיִמיָנא, ְוַכד ִאינּון ַנֲחִלין ַאְתָיין רֹום ּדְ ף ּדָ ּקַ ְוָלא ָיְכָלא ָצפֹון , ִאְתּתַ

ַהאי ַנֲהָרא, ְלִמְקַרׁש ַמִיין יִאין, ּכְ ד ֵמימֹוי ַסּגִ י ַמָיא, ּכַ , ָלא ְגִליִדין ְוָקֵרׁשֵ
ַנֲהָרא ְדֵמימֹוי ְזִעיִרין  .ּכְ

א ד ִאינּון ַנֲחלִ , ְוַעל ּדָ ף , ין ַאְתָייןּכַ ּקַ ִאיהּו ְיִמיָנא )ב''ט ע''כ(ִאְתּתַ רֹום ּדְ ּוַמִיין , ּדָ
ְרָיין ּתַ ְקָיין ֲעָדַרָייא, ִאׁשְ ל ַחְייתֹו , ְוָנְגִדין ְוַאׁשְ קּו ּכָ ְכִתיב ַיׁשְ ֲאְמָרן ּדִ ָמה ּדְ ּכְ

ָדי ֵאר )בראשית כט(. ׂשָ י ַהּבְ יבּו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ּפִ ַעְלָמא בְּ , ִלְמקֹוָמהּ , ְוֵהׁשִ ִגין ּדְ
יָנא ִדיָלהּ  יַבָיא, ִאְצְטִריְך ּדִ יּה ַחּיָ ִדיָנא ְלאֹוָכָחא ּבֵ ֶתֱהֵוי ּבְ  .ּדְ

 בב''''דף קנב עדף קנב ע
א ֲחֵזי יָרא, ּתָ ד ֲהָוה ָיִתיב ַעל ּבֵ יהּ , ַיֲעקֹב ּכַ ָיַדע , ְוָחָמא ַמָיא ְדָסְלִקין ְלַגּבֵ

ֵתיהּ  ן ֵליּה ִאּתְ ּמֵ ְזּדַ ן ּתִ ַתּמָ מ. ּדְ הְוֵכן ּבְ יָרא, ׁשֶ ד ָיִתיב ַעל ּבֵ ָחָמא , ּכַ יָון ּדְ ּכֵ
יהּ  ן, ְדַמָיא ַסְלִקין ְלַגּבֵ ּמָ ַנת ֵליּה ּתַ ּמְ ֵתיּה ִאְזּדַ ִאּתְ ְוָהִכי ֲהָוה ֵליּה , ָיַדע ּדְ

ֵתיהּ , ְלַיֲעקֹב יַנת ֵליּה ִאּתְ ּמֵ ן ִאְזּדַ ַתּמָ ָמה ִדְכִתיב, ּדְ ר  )בראשית כט(, ּכְ עֹוֶדנּו ְמַדּבֵ
ם וְ  ָאה ִעם ַהּצֹאןִעּמָ ר ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל ְוגו, ָרֵחל ּבָ ֲאׁשֶ ה. 'ַוְיִהי ּכַ , מׁשֶ
ְכִתיב בֹאּו ָהרֹוִעים ַוְיָגְרׁשּום ְוגו )שמות ו(, ּדִ ַנת ֵליּה ִצּפֹוָרה', ַוּיָ ּמְ ן ִאְזּדַ דף (, ְוַתּמָ

ְרָמא לֹון) ב''קנב ע ֵאר ּגָ ַההּוא ּבְ ִגין ּדְ  .ּבְ

א ֲחֵזי ַהאי בְּ  ָתא ָדא, ֵארּתָ ָפְרׁשָ ִתיב ּבְ ַבע ִזְמִנין ּכְ ַבע, ׁשֶ ִאיהּו ֶרֶמז ְלׁשֶ ִגין ּדְ . ּבְ
ַבע ֵאר ׁשֶ א )ובגין(, ְוָהִכי ִאְקֵרי ּבְ ֵאר ּדָ ָתא ָדא, ּבְ ָפְרׁשָ ַבע ִזְמִנין ּבְ ר ׁשֶ . ִאְדּכַ

ְכִתיב ֶדה )בראשית כט(, ּדִ ָ ׂשּ ֵאר ּבַ ה ּבְ ְרא ְוִהּנִ ֵאר. ַוּיַ י ִמן ַהּבְ ְוָהֶאֶבן . ַהִהיא ּכִ
ֵאר י ַהּבְ דֹוָלה ַעל ּפִ ל ָהֲעָדִרים ְוגו. ּגְ ה ּכָ ּמָ ֵאר' ְוֶנֶאְספּו ׁשָ י ַהּבְ קּו . ֵמַעל ּפִ ְוִהׁשְ

ֵאר י ַהּבְ יבּו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ּפִ ֵאר. ֶאת ַהּצֹאן ְוֵהׁשִ י ַהּבְ . ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ּפִ
י ַהבְּ  ְבָעה. ֵארַוְיַגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ּפִ ָהִכי הּוא. ָהא ׁשִ אי ּדְ  .ּוְבַוּדַ

א ִזְמָנא ָחָדא ִתיב ֶאּלָ ה ָלא ּכְ מׁשֶ ְכִתיב, ּבְ ב  )שמות ב(, ּדִ ׁשֶ ֶאֶרץ ִמְדָין ַוּיֵ ב ּבְ ׁשֶ ַוּיֵ
ֵאר ה. ַעל ַהּבְ מׁשֶ ִגין ּדְ א )א''ד ע''כ(, ּבְ יָתא ִדְלַתּתָ ַרׁש ִמּכֹל ָוכֹל ִמּבֵ ְוַיֲעקֹב , ִאְתּפָ
ָללָלא ִאְתפָּ  ה ַחד. ַרׁש ּכְ מׁשֶ ָמה ִדְכִתיב, ּבְ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי  )שיר השירים ו(, ּכְ

ִתי הּ . ַתּמָ ֵביָתא ֲהָוה. ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ה ָמאֵריּה ּדְ ְך מׁשֶ ק , ּוְבִגין ּכָ ּלַ ְוִאְסּתַ
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ִתיב, ְלֵעיָלא ה ּכְ מׁשֶ ֵאר )שמות ב(, ּבְ ב ַעל ַהּבְ ׁשֶ ְרא וְ , ַוּיֵ ַיֲעקֹב ַוּיַ ה ְבֵאר ּבְ ִהּנֵ
ֶדה ָ ׂשּ ֵאר, ּבַ ב ַעל ַהּבְ ׁשֶ ִתיב ַוּיֵ  .ְוָלא ּכְ

ָבר ַאֵחר  ֶלְך ָחָרָנה )בראשית כח(ּדָ ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ ַתח , ַוּיֵ א ּפָ י ַאּבָ ִרּבִ
ט  )תהלים קו(, ְוָאַמר ּפָ ֵרי ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ָכל ֵעת )שם(ַאׁשְ ה ְצָדָקה ּבְ ֵרי . עֹׂשֵ ַאׁשְ
טׁשֹומְ  ּפָ ָרֵאל, ֵרי ִמׁשְ ִאין ִאינּון ִיׂשְ ִריְך הּוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא , ַזּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

ָלא ָבּה ְיָמָמא ְוֵליֵלי ּדָ ּתַ אֹוַרְייָתא. ִדְקׁשֹוט ְלִאׁשְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ל ַמאן ּדְ ָהא ּכָ , ּדְ
א ָלא ָיְכָלא, ִאית ֵליּה ֵחירּו ִמּכֹּלָ ָטָאה ֲעֵליהּ  ֵחירּו ִמן מֹוָתא ּדְ ּלְ ְוָהא , ְלׁשַ

הּ . אּוְקמּוהָ  אֹוַרְייָתא ְוִאְתֲאִחיד ּבָ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ ִגין ּדְ ִאְתֲאִחיד , ּבְ
י ִאיָלָנא ְדַחּיֵ י. ּבְ י ַגְרֵמיּה ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ְרָיא , ְוִאי ַאְרּפֵ ָהא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ׁשַ

יהּ , ֲעלֹוי יֹום ָצָרה ַצר  )משלי כד(, א הּוא ִדְכִתיבֲהָד . ְוִאְתֲאִחיד ּבֵ יָת ּבְ ִהְתַרּפִ
יתָ . ּכֶֹחָכה י ְידֹוי ֵמאֹוַרְייָתא, ִהְתַרּפִ  .ִאי ַאְרּפֵ

יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכה ִדיר , ַצר ּכַֹח ּכֹה. ַמאי ַצר ּכֶֹחָכה, ּבְ ָהא ִאיִהי ּתָ ּדְ
ר ָנׁש כַּ . ִליִמיָנא ִדיר ַעל ּבַ אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתאּוְנִטירּו ִדיָלּה ּתָ ּוְכֵדין , ד ָאִזיל ּבְ

ר ָנׁש  ּבַ יּה ּדְ ָלא ִיְקַרב ְלַגּבֵ ֵחי ֵליּה ָלַרע ְלַבר ּדְ . ְוָלא ָיִכיל ְלַקְטְרָגא ֵליהּ , ּדָ
הּ  י ִמּנָ ר ָנׁש ַאְסֵטי ֵמָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ְוִאְתַרּפֵ ֵדין ַצר ּכַֹח ּכֹה, ְוַכד ּבַ ִגין , ּכְ ּבְ

ַההּוא ַבר ָנׁש , ַרע ּדְ יט ֲעֵליּה ּדְ ּלִ ָמאָלא ׁשַ ִאיהּו ׂשְ ְוָדֵחי ֵליּה ְלַהאי ּכֹה , ּדְ
ָעקוּ , ְלַבר ָדִחיק ֵליּה ֲאַתר ּבְ  .ַעד ּדְ

ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, ָדָבר ַאֵחר ַצר ּכֶֹחָכה ר ָנׁש ָאִחיד ּבְ ַכד ּבַ ִאְתָרִחים , ּדְ
א ִריְך הּוא ֲהִויּוְרִחיָמא ְד , ְלֵעיָלא ְוִאְתָרִחים ְלַתּתָ א ּבְ ָמה ְדַאּתְ , קּוְדׁשָ ּכְ

ִריְך הּוא, ַוְיָי ַאֲהבוֹ  )שמואל ב יב(, ָאֵמר א ּבְ ֲהָוה ְרִחימֹוי ְדקּוְדׁשָ . ְוָרִחים ֵליהּ , ּדְ
ר ָנׁש ַאְסֵטי ֵמָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ֵדין ַצר ּכַֹח ּכֹה, ְוַכד ּבַ יֵליהּ , ּכְ ּוָמאֵרי , ַצר ּדִ

יהּ  ְדָבבּו ִאיהוּ  יט ֲעלֹוי ַההּוא ְדִאְקֵרי ַרע, ְלַגּבֵ ּלִ ַהאי . ְוׁשַ יּה ּבְ ְמַקְטֵרג ּבֵ ַעד ּדִ
 .ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ַעְלָמא

א ֲחֵזי ִאיהּו ֵיֶצר ָהָרע, ּתָ ה ִסְטִרין, ַהאי ַרע ּדְ ַכּמָ יט ַעל ַעְלָמא ּבְ ּלִ ה . ׁשַ ְוַכּמָ
ַעְלָמא ְלָטנּו ִאית ֵליּה ּבְ יּה ָאָדםְוִאיהּו ִחוְ , ׁשָ ָחב ּבֵ יָפא ּדְ ּקִ יּה , ָיא ּתַ ִלין ּבֵ ְוָכׁשְ

ֵני ַעְלָמא ֵכי ֵליּה ֲעַלְייהוּ , ּבְ ָמַתְייהוּ , ּוָמׁשְ יק לֹון ִנׁשְ ַאּפִ  .ַעד ּדְ

א ֲחֵזי יט, ְוּתָ ּלִ ד ִאיהּו ׁשַ יט ַעל ּגּוָפא, ּכַ ּלִ ַעל ּגּוָפא  )ב''ב ע''שלח לך קע(. ׁשַ ְוֵכיָון ּדְ
יט ּלִ מָ , ׁשַ יהּ ִנׁשְ ַאב, ָתא ָנְפָקא ִמּנֵ גּוָפא ִאְסּתָ ִגין ּדְ ָמָתא ָסְלָקא, ּבְ ְוָלא . ְוִנׁשְ
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ָנִטיל ְרׁשוּ  יט ֲעֵליּה ַעד ּדְ ּלִ ְטֵריהּ . ׁשַ ַאְתָיין ִמּסִ ה ִאינּון ּדְ ְלִטין ַעל , ְוַכּמָ ְוׁשָ
ִאְתֲעִבידוּ . ָעְלָמא ַעְלָמא ּדְ ָכל עֹוָבִדין ּדְ ִניָנן ּדְ ְלטֵ , ְוָהא ּתָ הוּ ְוׁשָ ְוִאית ֵליּה , י ּבְ

ין ׁשִ ּמָ ן ְוׁשַ ָעְלָמא, ְמַמּנָ עֹוָבִדין ּדְ ין ּבְ ׁשִ ּמָ הּו ׁשַ ּלְ  .ּכֻ

ָמאָלא ׂשְ א ִאיהּו ֵקץ ּדִ ִאית ֵקץ ִליִמיָנא, אּוְקמּוהָ  )ב''ב ע''ס(ְוָהא , ְוַעל ּדָ ְוִאית , ּדְ
ָמאָלא ָמאָלא, ֵקץ ִלׂשְ ׂשְ ר, ְוַהאי ֵקץ ּדִ ׂשָ ל ּבָ ר ִאְקֵרי. ִאיהּו ֵקץ ּכָ ׂשָ ל ּבָ , ֵקץ ּכָ

ל רּוָחא ָלא ִאְקֵרי ה, ֵקץ ּכָ א ִאיהּו ֵקץ , ְוָרָזא ְדִמּלָ , ְוָדא ִאיהּו ֵקץ )כל בשר(ּדָ
א ֵקץ ַעל  ָרא ְוָדא ַעל רּוָחא )ב''ב ע''ס(ּדָ ׂשְ ךְ . ּבִ ִגין ּכָ ִניִמי ְוָדא ִחיצֹון, ּבְ א ּפְ . ּדָ

א ְיִמיָנא ָמאָלא, ּדָ א ַקּדִ . ְוָדא ׂשְ אּדָ  .ְוָהא אּוְקמּוהָ . ְוָדא ְמָסֲאָבא, יׁשָ

 אא''''דף קנג עדף קנג ע
א ֲחֵזי ְמֵהיְמנּוָתא, ְוּתָ א ּדִ יׁשָ ָאה ַקּדִ ָרָזא ְדַעְלָמא ִדְדכּוָרא ְוַעְלָמא , ָרָזא ִעּלָ
יהּ , ְדנּוְקָבא ין ּבֵ יׁשִ א ְדַקּדִ . ְוָכל ָרֵזי ִדְמֵהיְמנּוָתא ֵמָהָכא ָנְפקוּ , ְוָכל ִקּדּוׁשָ
ְרָכאן , ְנהֹוִרין ֵמָהָכא ִאינּון) א''דף קנג ע(ין ְוָכל ֵחירּו ְוָכל ָטִבין ְוָכל ְוָכל ַחיִּ  ְוָכל ּבִ

ְטָרא ָדא א ִמּסִ י ִנְדָבאן ְוָכל ְרִחימּו ִדְרִחימּוָתא ּכֹּלָ ָדרֹום, ְוַטּלֵ  .ָרָזא ּדְ

ין ֵטי ַדְרּגִ ׁשְ ְטָרא ְדָצפֹון ִמְתּפַ א ַקְסטוּ , ִמּסִ ָמָטא ְלַתּתָ ַדֲהָבאַעד ּדְ , ָפא ּדְ
ִסְטָרא ְמָסֲאָבא ְוָאִחיד ְלַהאי ְלֵעיָלא ְוָאִחיד ְלַהאי , ִלְכלּוָכא ִדְמָסַאב, ּבְ

א ֲחָדא, ְלַתּתָ ַכר ְונּוְקָבא ּכְ ְווֵגי ּדְ ְדַכר , ְוִאינּון רֹוֵכב ָנָחׁש , ְוָהָכא ִמְזּדַ ָרָזא ּדִ
 .ל''ְוָרָזא ָדא ֲעָזאזֵ , ְונּוְקָבא

ְר  יןּוֵמָהָכא ִמְתּפָ ְרּגִ ין ּדַ ה ִסְטִרין ְלַעְלָמא, ׁשִ ּמָ ִטין ֵמָהָכא, ְוָנְפִקין ּכַ ׁשְ ִמְתּפַ , ּדְ
ְלִטין ַעל ַעְלָמא הּו ִסְטֵרי ְמָסֲאָבא, ְוׁשָ ן ּגֹו ַעְלָמא, ְוֻכּלְ א ֲחֵזי. ְוַרְבְרִבין ְמַמּנָ , ּתָ

ד ָנַפק ְלַעְלָמא ו ּכַ ַוְרָדא, ֵעׂשָ ֲעָר , ּכּוֵליּה סּוְמָקא ּכְ ׂשַ ִעירּבְ ׂשָ ַגְווָנא ּדְ , א ּכְ
ֵריִסין  ן ּתְ ן ַאּלּוִפין ְמַמּנָ ּמָ ַעְלָמא )א תריסר''ס(ּוִמּתַ ְלִטין ּבְ ׁשָ  .ְוָהא אּוְקמּוהָ , ּדְ

א ֲחֵזי ט )תהלים קו(, ּתָ ּפָ ֵרי ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ִריְך , ַאׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָנְטֵרי ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ ּדְ
א , הּוא קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ִריְך הּואּבְ ט, ּבְ ּפָ ּוָבֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלַנְטָרא . ִאיהּו ִמׁשְ

ָלא ִיְסֵטי ְלאֹוְרָחא ָאֳחָרא ט, ּדְ ּפָ יֵהא ָנִטיר ִמׁשְ א ּדִ ִריְך , ֶאּלָ א ּבְ ִגין ְדקּוְדׁשָ ּבְ
ט ּפָ ט, הּוא ִאיהּו ִמׁשְ ּפָ ָכל ָאְרחֹוי ִמׁשְ ָכל ֵעת )תהלים קו(. ּדְ ה ְצָדָקה ּבְ ִכי וְ , עֹוׂשֵ

ד ְצָדָקה ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ָכל ֵעת ָיִכיל ּבַ א. ּבְ אֹוְרחֹוי , ֶאּלָ ל ּבְ ּדַ ּתָ ִיׁשְ ַמאן ּדְ
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ִאְצְטִריכּו ָלהּ , ְדאֹוַרְייָתא ָעִביד ְצָדָקה , ְוָעִביד ְצָדָקה ִעם ִאינּון ּדְ ָכל ַמאן ּדְ ּדְ
ָנא א, ִעם ִמְסּכֵ  .ַאְסֵגי ַהִהיא ְצָדָקה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

א ֲחזֵ  ְצָדָקה, יּתָ ל ּבִ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ָעִביד, ַמאן ּדְ ּוָמָטא , ָסִליק ְלֵעיָלא, ַהִהיא ְצָדָקה ּדְ
ָאה, ְלֵעיָלא ְלַההּוא ַאְתָרא ְדַיֲעקֹב ִאיהּו ְרִתיָכא ִעּלָ ְרָכאן . ּדְ יְך ּבִ ְוַאְמׁשִ

ּבּוָעא ְדָכל ַמּבּוִעין, ְלַההּוא ֲאַתר יְך וְ , ּוֵמַהִהיא ְצָדָקה. ִמּמַ י ַאְמׁשִ ַאְרּבֵ
ֵאי ּתָ ְרָכאן ְלָכל ִאינּון ּתַ ְרָכאן , ּוְלָכל ְרִתיִכין ּוְלָכל ֵחיִלין, ּבִ הּו ִאְתּבָ ְוֻכּלְ

ְדָקא ְיאּות, ְוִאּתֹוְסָפן ְנהֹוִרין הּו ִאְקרּו ֵעת. ּכְ ֻכּלְ ִגין ּדְ , ְוָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבְ
ָכל ֵעת ה ְצָדָקה ּבְ  .עֹוׂשֵ

א ֲחֵזי הֲ , ּתָ ִזְמָנא ּדְ אּבְ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ָרֵאל ּבְ ְרָכאן , וּו ִיׂשְ ֵכי ּבִ ִאינּון ֲהוּו ָמׁשְ
א ֵעיָלא ְלַתּתָ א, ִמּלְ יׁשָ ָרֵאל ֵמַאְרָעא ַקּדִ חֹות ְרׁשּו , ְוַכד ָנְפקּו ִיׂשְ ָעאלּו ּתְ

 .ּוִבְרָכאן ִאְתְמָנעּו ֵמָעְלָמא, ָאֳחָרא

א ֲחֵזי יׁשָ , ּתָ חֹות ְרׁשּו ַקּדִ יָון ְדָנַפק ֵמַאְרָעא, אַיֲעקֹב ֲהָוה ּתְ ְרׁשּו , ּכֵ ָעאל ּבִ
חֹות ְרׁשּו ָאֳחָרא, ָאֳחָרא ִריְך הּוא , ְוַעד ָלא ָעאל ּתְ א ּבְ ִלי ֲעֵליּה קּוְדׁשָ ִאְתּגְ

ֶחְלָמא ָחָמא, ּבְ ל ַמה ּדְ ין, ְוָחָמא ּכָ יׁשִ יּה ַמְלָאִכין ַקּדִ ָיִתיב ַעל , ְוֲאְזלּו ִעּמֵ ַעד ּדְ
יָרא יָראְוֵכיָון ּדְ . ּבֵ יהּ , ָיִתיב ַעל ּבֵ ה, ְסִליקּו ַמָיא ְלַגּבֵ ן , ְוֵכן ֲהָוה מׁשֶ ּמָ ִמּתַ ּדְ

ֵתיהּ  ַנת ֵליּה ִאּתְ ּמְ ה. ִאְזּדַ יָרא ָלא ָסְלָקא, ָרָזא ְדִמּלָ ָרא , ּבֵ ד ָחָמא ִקׁשְ א ּכַ ֶאּלָ
ֲהֵדיהּ  ָרא ּבַ  .ִדיֵליּה ְלִאְתַחּבְ

א י ַאּבָ ל ָהֵני ְקָרֵאי ַק , ְוָאַמר ִרּבִ ָיין ַאֲהָדֵדיּכָ ִתיב, ׁשְ ַקְדִמיָתא ּכְ  )בראשית כח(, ּבְ
ֶלְך ָחָרָנה ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ ָחָרן ֲהָוה ָיִתיב, ַוּיֵ אי ָנִטיל , ְוָלָבן ּבְ ַאּמַ

ן ּמָ ְכִתיב , ִמּתַ ֵני ֶקֶדם )בראשית כט(ּדִ ֶלְך ַאְרָצה ּבְ א ַיֲעקֹב ַרְגָליו ַוּיֵ ָ ׂשּ ָלן . ַוּיִ ּוִמּנָ
ָלָבן ְבָחָרן ֲהָוה ִדּיּוֵריּה ּדְ ְכִתיב, ּדִ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעקֹב ַאַחי ֵמַאִין  )בראשית כט(, ּדִ
ם ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנוּ  ן ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענוּ . ַאּתֶ ם ֶאת ָלָבן ּבֶ . ַוּיֹאֶמר ַהְיַדְעּתֶ

ָלָבן ִדּיּוֵריּה ּדְ ַמע ּדְ ָחָרן ֲהָוה, ַמׁשְ  .ּבְ

א א, ַיֲעקֹב ָאַמר, ֶאּלָ ִכיְנּתָ ׁשְ ִעיָנא ְלֵמיַעל ּבִ וָגא, ֲאָנא ּבָ ּוְ ְבִעיָנא ְלִאְזּדַ ִגין ּדִ . ּבְ
ַדר ְלַעְבָדא ד ִאְתָנִסיב ְוׁשָ א ּכַ ח ֵעיָנא ְדַמָיא, ַאּבָ ּכַ ַנת ֵליּה , ַאׁשְ ּמְ ּוְכֵדין ִאְזּדַ

ָתא א ִאּתְ א. ְלַאּבָ ֲאַתר ּדָ ְחנָ , ְוָהא ּבְ ּכַ יָרא ְוָלא ַמּיָאָלא ַאׁשְ , א ָלא ֵעיָנא ְוָלא ּבֵ
ִני ֶקֶדם ֶלְך ַאְרָצה ּבְ א ַיֲעקֹב ַרְגָליו ַוּיֵ ָ ׂשּ ד ַוּיִ יָרא, ּוִמּיָ ַנת ֵליּה ּבֵ ּמְ ן ִאְזּדַ , ְוַתּמָ

ְדָקֲאָמָרן ֵתיהּ , ּכִ ַנת ֵליּה ִאּתְ ּמְ  .ְוִאְזּדַ
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י ֶאְלָעָזר ָאַמר אי, ִרּבִ ן ֲהָוה ַוּדַ ּמָ ַחְקָלא ֲהָוהְוהַ , ָחָרן ּתַ יָרא ּבְ ִאי ָלאו . אי ּבֵ ּדְ
ִתיב, ָהִכי אי ּכְ ד ְלָאִביהָ  )בראשית כט(, ַאּמַ ּגֵ ָרץ ַוּתַ ֲהָוה ָסִמיְך , ַוּתָ ִגין ּדְ א ּבְ ֶאּלָ

 .ְלָמָתא

י ֶאְלָעָזר ָתא, ְוָאַמר ִרּבִ יָרא ִאּתְ ַנת ֵליּה ַעל ּבֵ ּמְ ִאְזּדַ אי ָלא , ַיֲעקֹב ּדְ ַאּמַ
ַנת ֵלי ּמְ ְבִטין, ּה ֵלָאהִאְזּדַ ל ִאינּון ׁשִ ָהא ָקְייָמא ֵליּה ְלַיֲעקֹב ּכָ א ֵלָאה. ּדְ , ֶאּלָ

ָיא ּלְ ִאְתּגַ ִריְך הּוא ְלַזְווָגא ֵליּה ְלַיֲעקֹב ּבְ א ּבְ ְכִתיב, ָלא ָבָעא קּוְדׁשָ בראשית (, ּדִ

ה ִהיא ֵלָאה )כט ָהא קֹוֶדם ָלֵכן ָלא ִאְתגַּ  )מכלל(, ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ הּדְ ָיא ִמּלָ  .ּלְ

 בב''''דף קנג עדף קנג ע
ָרֵחל, ְותוּ  ירּו ּדְ ּפִ ׁשַ א ְדַיֲעקֹב ּבְ ָכא ֵעיָנא ְוִלּבָ ִגין ְלַאְמׁשָ ּיּוֵריּה , ּבְ ד ּדִ ְלֶמְעּבַ

ן ּמָ וַגת ֵליּה ֵלָאה) ב''דף קנג ע(ּוְבִגיָנּה , ּתַ ּוְ ְבִטין, ִאְזּדַ ל ִאינּון ׁשִ ה . ְואֹוִקיַמת ּכָ ּמֶ ּבַ
ִאינּון ַרְעָיין ָאְמרּו ֵליהּ . ִהיא ָרֵחל ָיַדע ַיֲעקֹב ַמאן א ּדְ ְכִתיב, ֶאּלָ  )בראשית כט(, ּדִ

ָאה ִעם ַהּצֹאן ּתֹו ּבָ ה ָרֵחל ּבִ  .ְוִהּנֵ

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ָך  )בראשית כט(ַוּיֹאֶמר , ּתָ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ֶאֱעָבְדָך ׁשֶ
ה ַטּנָ ַיֲעקֹב, ַהּקְ יּה ּדְ ְעּתֵ א ָחָדא ְוִכי ַמה ּדַ ּתָ ר ַיְרִחין אֹו ׁשַ ָלא ָקֲאַמר ֶעׂשֶ , ּדְ

אי ִנים ַאּמַ ַבע ׁשָ א ׁשֶ ָחְכָמָתא ֲעַבד. ֶאּלָ א ַיֲעקֹב ּבְ ָלא ֵייְמרּון. ֶאּלָ ִגין ּדְ , ּבְ
ירּו ְדָרֵחל ֲעַבד ּפִ ׁשַ א ּדְ יאּוְבּתָ ְבִגין ּתִ ִגין ָחְכְמָתא, ּדִ א ּבְ ת , ֶאּלָ ִסיֲהָרא ּבַ ּדְ

ִנין הִ  ַבע ׁשְ ִאין. יאׁשֶ ִנין ִעּלָ ַבע ׁשְ הּו ׁשֶ ַיֲעקֹב ַעד ָלא ָנִסיב , ְוֻכּלְ רּו ֲעֵליּה ּדְ ׁשָ
ְדָקא ְיאּות ּה ּכְ ּבָ ַקְדִמיָתא. ָלּה ְלָרֵחל ְלֵמיַתב ּגַ הּו ּבְ ּלְ ָהא ַיֲעקֹב ָנַטל ּכֻ , ּדְ

הּ  ַמִים, ּוְלָבַתר ֲאָתא ְלַגּבָ ָחא ִאיהּו ׁשָ ּכָ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ  .ֶרץְוִאיִהי אָ , ּבְ

ה ָיִמים ֲאָחִדים, ְוָרָזא ְדִמּלָ ֵעיָניו ּכְ ְהיּו ּבְ ָיִמים ֲאָחִדים, ַוּיִ א, ַמאי ּכְ הּו , ֶאּלָ ּלְ ּכֻ
ֵעינֹוי ִקיל לֹון ּבְ ִנין ׁשָ ַבע ׁשְ ִאין, ׁשֶ ִאינּון ִעּלָ אן. ּכְ ְרׁשָ ָלא ִמְתּפָ ִאינּון ֲאָחִדין ּדְ , ּדְ

הּו ַחד )ב''ה ע''צ( ָר , ְוֻכּלְ ְ ִמְתַקׁשּ ָדאּדְ א ּבְ ַאֲהָבתֹו אֹוָתהּ . ן ּדָ ָחא , ּבְ ּכָ ּתַ ְלִאׁשְ
ָאה ַגְווָנא ִעּלָ  .ּכְ

א ֲחֵזי ַבע, ּתָ ִאינּון ׁשֶ ָאִפיּלּו ָלָבן ָרַמז ֵליּה ּבְ ָפַתח , ְוָלא ָיַדע ַמאי ָקֲאַמר, ּדְ ּדְ
ְכִתיב, ְוָאַמר טֹוב י ְוגו )בראשית כט(, ּדִ ּתִ א. 'טֹוב ּתִ י ַאּבָ הּוא  ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ

אי ִנין, ַוּדַ ַבע ׁשְ ַלח ׁשֶ ה, ּפָ ִמּטָ ׁשְ וָגא ּבִ ּוְ י ֶאְלָעָזר. ְלִאְזּדַ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ָכל , ּתָ ּבְ
ָיא ּלְ ה ִאְתּגַ ִמּטָ ָיא ּוׁשְ ּלְ ָלא ִאְתּגַ  .ֲאַתר יֹוְבָלא ָסִתים ּדְ
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א ֲחֵזי ִנין ַקְדָמִאין, ּתָ ַבע ׁשְ ַלח ׁשֶ ַיֲעקֹב ּפָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ , ַיֲעקֹב, ָקא ָקָלא ְוָאַמרָנפְ , ּבְ
ִתיב )תהלים קו( ן , ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ּכְ ּמָ ְלֵעיָלא יֹוְבָלא ִמּתַ עֹוָלם ָסִתים ּדִ

ירּוָתא ִאינּון ְסִתיִמין. ׁשֵ ין ּדְ ִאּלֵ ָיא לֹון ִמן יֹוְבָלא ִאינּון, ּדְ ּלְ ָלא ִאְתּגַ ְך . ּדְ ִגין ּכָ ּבְ
ֲעקֹב ימּו ִמּיַ לָ , ִאְסּתִ ה ִאינּון, א ָיַדעּדְ ִמּטָ ָהא ִמן ׁשְ ב ּדְ ָחׁשַ ַיֲעִביד . ּדְ ּוְבִגין ּדְ

ְלֵעיָלא ירּוָתא ֵמעֹוָלם ּדִ יהּ , ׁשֵ ְסָיין ִמּנֵ יֹוְבָלא ִאיהּו ָסִתים, ִאְתּכַ ִגין ּדְ ּוְלָבַתר , ּבְ
ְסָייא ִאְתּכַ ֵני יֹוְבָלא ּדְ ֲעָברּו ׁשְ ְלָיין, ּדַ ה ְדִאְתּגַ ִמּטָ ֵני ׁשְ  )ב''ו ע''פקודי רנ(, ֲעַבד ׁשְ

ְתֵרין ָעְלִמין ְוָאִחיד לֹון ר ּבִ  .ְוִאְתַעּטַ

א ֲחֵזי א ָחָדא, ּתָ ִנין ּוְבַרּתָ ית ּבְ ית , ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי. ֵלָאה אֹוִליַדת ׁשִ ָהא ׁשִ ּדְ
ית ין ׁשִ א ָחָדא, ִסְטִרין ָקְייִמין ֲעָלּה ְוִאּלֵ ָאה ָנְפָקא, ּוְבַרּתָ ָרָזא ִעּלָ ָרֵחל . ּבְ

יִקיםאוֹ  ֵרין ַצּדִ ה, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי. ִליַדת ּתְ ִמּטָ יֵקי ָיְתָבא , ָהא ׁשְ ֵרי ַצּדִ ֵבין ּתְ ּדְ
ְכִתיב, ְלָעְלִמין יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ )תהלים לז(, ּדִ א, ַצּדִ יק ְלַתּתָ יק ְלֵעיָלא ְוַצּדִ . ַצּדִ

יק ְלֵעיָלא ִאין, ַצּדִ יּה ָנְגָדן ַמִיין ִעּלָ יק לְ . ִמּנֵ אַצּדִ יּה ָנְבָעא נּוְקָבא ַמָיא , ַתּתָ ִמּנֵ
י ְדכּוָרא ִלים, ְלַגּבֵ א ׁשְ ִתיאּוְבּתָ ְטָרא ָדא. ּבְ יק ִמּסִ ְטָרא ָדא, ַצּדִ יק ִמּסִ , ְוַצּדִ

ֵרי נּוְקֵבי ין ּתְ ְדכּוָרא ְלֵעיָלא ָיִתיב ּבֵ ָמא ּדִ א ָיְתָבא , ּכְ ָהִכי ָנֵמי נּוְקָבא ְלַתּתָ
יִקי ֵרי ַצּדִ ין ּתְ  .ּבֵ

אוְ  יִקין ִניְנהוּ , ַעל ּדָ ֵרין ַצּדִ יק ְלֵעיָלא. יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין ּתְ , יֹוֵסף ָזָכה ְלֶמהֵוי ַצּדִ
יָמא ָנַטר ָאת ַקּיָ ִגין ּדְ א. ּבְ יק ְלַתּתָ ְנָיִמין ִאיהּו ַצּדִ ין , ּבִ ה ּבֵ ִמּטָ ָרא ׁשְ ְלִאְתַעּטְ

יֵקי ֵרי ַצּדִ יק, ּתְ ּדִ ּדִ , יֹוֵסף ַהּצַ  .יקּוִבְנָיִמין ַהּצַ

יק ֲהָוה ְנָיִמין ַצּדִ יָמא. ִאין, ְוִכי ּבִ ַהאי ָאת ַקּיָ ָכל יֹומֹוי ָלא ָחָטא ּבְ ְוַאף ַעל , ּדְ
יֹוֵסף ן ֵליּה עֹוָבָדא ּכְ ּמַ ָלא ִאְזּדַ ב ּדְ יק, ִאי ָהִכי. ּגַ אי ִאְקֵרי ַצּדִ ל . ַאּמַ א ּכָ ֶאּלָ
ֶאְבָלא ְדיֹוֵסף מֵּ , יֹומֹוי ְדַיֲעקֹב ֲהָוה ּבְ ַכד . ׁש ַעְרֵסיהּ ָלא ׁשִ ְוִאי ֵתיָמא ּדְ

ֲעקֹב ׁש . ַרְבָיא ֲהָוה ְוָלא ְנִסיב, ִאְתְנִטיל יֹוֵסף ִמּיַ ּמֵ ָלא ׁשִ ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ּדְ
א ַעְרֵסיהּ , ַעְרֵסיהּ  ׁשָ ּמְ וג ְלָבַתר ָלא ָבָעא ְלׁשַ ּוַ ִאְזּדַ ב ּדְ א ַאף ַעל ּגַ  .ֶאּלָ

ַנן ִאי, ְוֲאַנן ָהִכי ּתְ ׁשָ ָעה ּדְ ׁשָ ָאַמר . ָאַמר ֵליּה ִאית ָלְך ִאיְנּתוּ , ל יֹוֵסף ְלִבְנָיִמיןּבְ
ִנין. ִאין, ֵליהּ  ָאַמר ֵליּה ַעל , ְוֵהיְך ִאְקרּון. ָאַמר ֵליּה ִאין, ָאַמר ֵליּה ִאית ָלְך ּבְ

י אמר ליה על שום אח, ואיך יתקרון לך. אמר ליה זמינין לי, א אמר ליה אית לך בנין''נ(' ׁשּום ָאִחי ְוכוּ 

ְכִתיב ' ֵגָרא ְוַנֲעָמן ְוגו )'וגו ַלע ָוֶבֶכר ְוגו )בראשית מו(ּדִ ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ', ּוְבֵני ִבְנָיִמין ּבֶ
ׁש  ּמֵ ָלא ׁשִ  .)א אלא בההיא שעתא''ס(. ּדְ



Zohar Vayetze 

Formated by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 28 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

 אא''''דף קנד עדף קנד ע
א ָלא ֲהוּו ֵליהּ , ָאַמר ֵליּה ִאין ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָהא ּבְ א לבתר דיצא מבית האסורין הוו ''ס(. ּדְ

ַלע ָוֶבֶכר )ליה ד ָעאלּו ְלִמְצַרִים. ְוִאי ֵתיָמא ּוְבֵני ִבְנָיִמן ּבֶ אי, ּכַ , ָהִכי הּוא ַוּדַ
ִנין ׁש ַעְרֵסיּה ְואֹוִליד ּבְ ּמֵ ל ַיֲעקֹב ַעל יֹוֵסף ָלא ׁשִ ָכל ִזְמָנא ְדִאְתַאּבַ ְוָאַמר . ּדְ

ְנָיִמן א ֲהָוה ,ָהא יֹוֵסף ָאִחי, ּבִ ַאּבָ ִרית ִסּיּוָמא ְדגּוָפא . ַאּתְ ְקָייָמא ּדְ ָהא ּבְ ּדְ
ִאיהּו ִאְתֲאִביד, ִאיהוּ  יָון ּדְ ָאִחי) א''דף קנד ע(ֲאָנא ֱאֵהא ָנִטיר , ּכֵ  .ַאְתֵריּה ּדְ

ִאְתֲאִביד, ְוִאי ֵתיָמא ַההּוא ִזְמָנא ּדְ יק, ָהא ּבְ יק ָלא ֲהָוה . ָלא ֲהָוה ַצּדִ ַצּדִ ּדְ
יהּ ַעד ּדְ  א. ָאֲעַרע עֹוָבָדא ּבֵ ֲעקֹב, ֶאּלָ הּו ֲהוּו ָיְדֵעי ִמּיַ ּלְ ַיֲעקֹב ֲהָוה ְיַדע . ּכֻ ּדְ

א ָיִרית יֹוֵסף ֲאַתר ּדָ ים ּגּוָפא, ּדְ ּיֵ ִיְסּתַ ְך ַעד ּדְ ל ּכָ ָלָבן ּכָ , ּוְבִגיֵני ָכְך אֹוִריְך ּבְ
ִרית, ּוַמאן הּוא ִסּיּוָמא ְדגּוָפא ִתיב. ּבְ א ּכְ ר ָיְלָדה  )בראשית ל(, ְוַעל ּדָ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ

ִלים ּגּוָפא', ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו ּתְ א ִאׁשְ ּתָ אי ַהׁשְ ָהא ַוּדַ ִלים, ּדְ ּתְ גּוָפא ִאׁשְ יָון ּדְ , ּכֵ
ִעיָנא ְלֵמיַזל ֲאחּוי. ּבְ ְנָיִמן ָיַדע ְוָנַטר אֹוְרֵחיּה ּדַ ְך ּבִ  .ּוְבִגיֵני ּכָ

ֲאָתא ְליֹוֵסף יָון ּדְ חְוִאׁשְ , ּכֵ ּכַ ְנָיִמין ָהַדר ְלֵביֵתיהּ . ּתַ ׁש ַעְרֵסיּה , ּבִ ּמֵ  )אזלי ועאלו(ְוׁשִ
ִנין א. ְואֹוִליד ּבְ יק ְלַתּתָ ִריְך הּוא ָעִביד ֵליּה ַצּדִ א ּבְ א קּוְדׁשָ ְויֹוֵסף , ְוַעל ּדָ

יק ְלֵעיָלא ךְ . ַצּדִ ִנין אֹוִליַדת, ּוְבִגיֵני ּכָ ֵרין ּבְ נִ , ָרֵחל ּתְ ית ּבְ אְוֵלָאה ׁשִ  .ין ּוְבַרּתָ

א ָיין, ְוַעל ּדָ ּסְ ִנין ַקְדָמֵאי ִאְתּכַ ַבע ׁשְ ֲהוּו , ִאינּון ׁשֶ ִגין ּדְ הּו ַיֲעקֹב ּבְ ָלא ָיַדע ּבְ ּדְ
יֹוְבָלא ְלָיין, ּדְ ה ִאְתּגַ ִמּטָ ׁשְ ַלח ְליֹוְבָלא , ְוִאינּון ּדִ ָיא ּפָ ּלְ ִאְתּגַ ה ּדְ ִמּטָ ּוִבׁשְ

ְסָיא ִאְתּכַ ְכִתיב , ּדְ ִנים )כט בראשית(ּדִ ַבע ׁשָ ָרֵחל ׁשֶ ֲעבֹד ַיֲעקֹב ּבְ ִנים . ַוּיַ ַבע ׁשָ ׁשֶ
ִאין. ְסָתם ִנין ִעּלָ ַבע ׁשְ ַלח ׁשֶ ָרֵחל ּפָ ְתֵרי ָעְלִמין, ּבְ הּו ּבִ אן . ְוִאְתֲאִחיד ּבְ ִמּכָ

ָיא, אֹוִליְפָנא ּלְ ִאְתּגַ ר ָנׁש ִלְסִתיָמָאה, ִמּגֹו ּדְ  .ָאֵתי ּבַ

ׁשְ , ְוִאי ֵתיָמא ִתיב , ִנין ַקְדָמֵאי ִמּיֹוְבָלא ִאינּוןִאי ָהִכי ּדִ יֹוְבָלא ּכְ  )ויקרא כה(ָהא ּבְ
ִנים ַבע ׁשָ ָעִמים, ׁשֶ ַבע ּפְ ִכיֵחי. ׁשֶ ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ָעִמים , ׁשֶ ַבע ּפְ ָאן  )לא שכיחי(ׁשֶ

א. ִאינּון בְּ , ֶאּלָ ִלימּו חּוׁשְ ִהּלּוָלא ְדֵלָאה ַאׁשְ ָנַטר ּבְ ְבָעה יֹוִמין ּדְ , ָנאִאינּון ׁשִ
ל יֹוָמא  ָהא ּכָ ְכִתיב, ַאַחת ִאְקֵרי )שבע( )א פעם אחת ושבע אחת''ס(ּדְ  )תהלים קיט(, ּדִ

ֵטי ִצְדֶקךָ  ּפְ יָך ַעל ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ְבָעה . ׁשֶ ׁשִ ִלים ּבְ ּתְ ְבָעה ִאׁשְ ְוָכל ׁשִ
ָכל יֹוָמא' ז, יֹוִמין ַעם ַאַחת, ּבְ ִאְקֵרי ּפַ  .ּדְ
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ָלא ָנַטר ז, ֲהָוה ֵכןּוְבָרֵחל ָלא  ָפַלח ְלָבַתר, יֹוִמין' ּדְ ִנין ּדְ ַבע ׁשְ א ׁשֶ ְוִאי . ֶאּלָ
ה ֲהָוה ֵליּה ְלִמְפַלח קֹוֶדם, ִאי ָהִכי, ֵתיָמא ִמּטָ ׁשְ ִנין ּדִ וָגא , ׁשְ ּוְ ּוְלָבַתר ְלִאְזּדַ

ה ִמּטָ ׁשְ יל ֲעֵליּה ְלִמְפַלח. ּבִ ַקּבִ יָון ּדְ א ּכֵ ַלח , ֶאּלָ ִאיּלּו ּפָ א . לֹוןּכְ י ַאּבָ ֲאָתא ִרּבִ
ֵקיהּ  ָזִכיָנא ְלַהאי ְקָרא. ּוְנׁשָ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ִתיב , ָאַמר ּבְ ַעל ַההּוא ֲאַתר ּכְ

יר' ה )ישעיה מב( יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ  .ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגּדִ

י ֶאְלָעָזר ִנין, תּו ָאַמר ִרּבִ ית ּבְ ָמר ֵלָאה אֹוִליַדת ׁשִ ִאּתְ א ָחָדא ָהא ּדְ , ּוְבַרּתָ
אי אי, ָהִכי הּוא ַוּדַ ִנין ַוּדַ ֵרי ּבְ ָעה, ָרֵחל ּתְ ָפחֹות ַאְרּבָ ִני ׁשְ ּקּוָנא ִדְלהֹון ֵהיְך , ּבְ ּתִ

ע . ָקְייֵמי א ִאינּון ַאְרּבַ ִאְקרּון ֲאחֹוַרִים )א''ח ע''קנ(ֶאּלָ ִרים ּדְ ְכִתיב , ְקׁשָ  )מלכים א ז(ּדִ
ְיָתה  .ְוָכל ֲאחֹוֵריֶהם ּבָ

ַלת ּדְ  ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ּתְ ִרין )א''א ע''רמ(ָהא ּבִ ֶאְמָצִעיָתא . ִקׁשְ ָרא ַחד ּבְ ֲאָבל ִקׁשְ
ִאיהּו ַרב ְוִאיהּו ָאחֹור ַאר ְלַבר, ּדְ ּתָ ִאׁשְ ָמאָלא. ּדְ ְדרֹוָעא ׂשְ ְוֵכן ַחד , ְוֵכן ַחד ּבִ

ַיְרָכא ְיִמיָנא ָמאָלא, ּבְ ַיְרָכא ׂשְ ּקַ . ְוֵכן ַחד ּבְ אְוַכד ִאְתּתַ הּו , ן ּכֹּלָ ּלְ חּו ּכֻ ּכָ ּתַ ִאׁשְ
ְיָתה ְיָתה, ּבָ ְכִתיב ְוָכל ֲאחֹוֵריֶהם ּבָ  .ְלַקְייָמא ְקָרא ּדִ

ּוִרין ָאר ִקׁשּ ל ׁשְ ין ָנְפִקין, ּכָ ר ְוִאּלֵ ֵמיׁשַ ָיין ּבְ הּו ִאְתַחּזְ ּלְ רֹוִעין ּוְלַבר , ּכֻ ְלַבר ִמּדְ
ְרִכין ָפחוֹ , ִמּיַ ְ ְבִני ַהׁשּ ִמְנָייָנא, תְלִאְתֲחָזָאה ּבִ ִאינּון ּבְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ יֵבי , ּדְ ָלא ֲחׁשִ

ְבִני ָרֵחל ְוֵלָאה  .ּוְבִגיֵני ָכְך ָנְפֵקי ְלַבר. ּכִ

ע ין ִאינּון ַאְרּבַ ִגיַנְייהוּ , ָדָבר ַאֵחר ִאּלֵ ִרין ָנְטֵלי ּבְ ָאר ִקׁשְ ָכל ׁשְ ין ָנְטֵלי , ּדְ ְוִאּלֵ
א. לֹון י ַאּבָ אי ָהִכי הּוא, ָאַמר ִרּבִ א  )א אמר רבי אבא דא לאו דא''נ(, ַוּדַ א ּכֹּלָ ְוַעל ּדָ

ֲחָדא ן ּכְ ּקַ ְרא ה )בראשית כט(. ִמְתּתַ נּוָאה ֵלָאה ְוגו' ַוּיַ י ׂשְ ַתח. 'ּכִ י ֶאְלָעָזר ּפָ , ַרּבִ
ִית  יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ֵמָחה ַהְללּוָיה )תהלים קיג(מֹוׁשִ ִנים ׂשְ יִבי ֲעֶקֶרת . ֵאם ַהּבָ מֹוׁשִ

ִאיִהי ִעְקָרא ְדֵביָתא, ִיתַהבַּ  א ָרֵחל ּדְ ֵמָחה. ּדָ ִנים ׂשְ א ֵלָאה, ֵאם ַהּבָ  .ּדָ

ָבר ַאֵחר ה, ּדָ ִמּטָ א ׁשְ ִית ּדָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ָרא, מֹוׁשִ ִאיִהי ִעּקָ ַהאי ַעְלָמא, ּדְ , ּדְ
ר ּבַ ֵמָחה. ֲעֵליּה ִאְתּדַ ִנים ׂשְ א יֹוְבָלא, ֵאם ַהּבָ ָכל ֵחידּו ְוָכל חֶ . ּדָ ְדָוה ּדְ

ְלָיין יּה ּתַ הּו ַעְלִמין ּבֵ ֻכּלְ א הּוא, ְוַהאי ְקָרא. ּדְ ָלָלא ְדכֹּלָ ִליל . ּכְ ַהאי ּכָ ִגין ּדְ ּבְ
א א, ּכֹּלָ יׁשָ ָרָזא ַקּדִ א ִסּיּוָמא ִדְקָרא, ּבְ  .ַהְללּוָיה, ְוַעל ּדָ

 בב''''דף קנד עדף קנד ע
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ְרא ה נּוָאה ֵלָאה' ַוּיַ י ׂשְ נּוָאה, ּכִ אי ִהיא ׂשְ ִני , ְוִכי ַאּמַ נּוָאה ָלאו ּבְ ֵני ׂשְ ְוָהא ּבְ
ָאה ָנְפקוּ . ַמַעְלָיא ִניְנהוּ  ִני ַמֲעֵלי ִמּלֵ ָכל ִאינּון ּבְ י , ַוֲחִזיָנן ּדְ ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ּכִ
נּוָאה ֵלָאה א. ׂשְ ָיא, ֶאּלָ ּסְ ִדיר ַעְלָמא ְדִאְתּכַ אי יֹוְבָלא ִאיהּו ּתָ ְוָכל ִמיּלֹוי , ַוּדַ

ָיא ִניְנהוּ ) ב''דף קנד ע( )בני(ָלאו  ּלְ ִאְתּגַ ךְ , ּבְ ל , ּוְבִגין ּכָ יּה ּכָ ָיין ִמּנֵ ּסְ ַיֲעקֹב ִאְתּכַ
 .עֹוָבדֹוי

א ֲחֵזי ָיא ִאיהוּ , ּתָ ּלְ ִאְתּגַ ָאה ּבְ ּתָ א, ַעְלָמא ּתַ כֹּלָ ירּוָתא ּדְ ָקא , ְוהּוא ׁשֵ ְלַסּלְ
ַדְרּגֹוי א. ּבְ כֹּלָ ירּוָתא ּדְ ָאה הּוא ׁשֵ ָמה ְדָחְכָמה ִעּלָ ָאה, ּכְ ּתָ , ָהִכי ָנֵמי ַעְלָמא ּתַ

א, ָחְכָמה ִאיהוּ  ירּוָתא ְדכֹּלָ ךְ . ְוִהיא ׁשֵ ה, ּוְבִגין ּכָ ִגין  )ב''ח ע''שמות קל(, ָקֵריָנן ַאּתָ ּבְ
ה ִמּטָ ִאיהּו ׁשְ ָיא, ּדְ ּלְ  .ְוִאְתּגַ

ִאיהּו יֹוְבָלא ָאה ּדְ יָ , ָקֵריָנא הּוא, ְוַעְלָמא ִעּלָ ּסְ ִאְתּכַ ָכל ִמּלֹוי ּבְ ְוָרָזא . א ִאינּוןּדְ
ה ְדֵלָאה ְכִתיב, ְדִמּלָ ְיָלה הּוא )בראשית ל(, ּדִ ּלַ ּה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ׁשְ ִתיב. ַוּיִ א ּכְ , ְוַעל ּדָ

ִוי הּוא )במדבר יח( א. ְוָעַבד ַהּלֵ ְרָכאן ְלכֹּלָ יּה ּבִ ָכא ִמּנֵ ִגין ְלַאְמׁשָ ַעְלָמא , הּוא. ּבְ
ִדיר ָיא ּתָ ּסְ ִאְתּכַ ָאה ּדְ ְרעּוֵתיהּ ְוַיעֲ , ִעּלָ ק ּבִ ּבַ ָיא ָלא ִאְתּדָ ּסְ ִאְתּכַ ה ּדְ ּמָ , קֹב ּבְ

ָיא ּלְ ִאְתּגַ ה ּדְ ּמָ א ּבְ ְכִתיב, ֶאּלָ ּתוֹ  )בראשית ב(, ְוָרָזא ָדא ּדִ ִאׁשְ  )בראשית כט(. ְוָדַבק ּבְ
ְרא ה נּוָאה ֵלָאה' ַוּיַ י ׂשְ יהּ , ֵמָהָכא. ּכִ ִאּמֵ ר ָנׁש ֶעְרָיין ּדְ ָסאֵני ּבַ  )ואחותיה(, ּדְ

ׁש  ָכל ֲאַתר ְוָלא ִיְתֲחׁשָ יּה ּבְ ר ָנׁש ִעם ִאּמֵ ן ִמְתַיֵחד , ְוָהא ִאְתָערוּ . ְוִיְתַיֵחד ּבַ ּבֵ
ֲעקֹב. ִעם ִאּמוֹ  י ִמּיַ ּסֵ א ִאְתּכַ ָלל, ְוכֹּלָ ָיא ּכְ ּלְ ָאה ָלא ִאְתּגַ ַעְלָמא ִעּלָ  .ּדְ

א ֲחֵזי ים ַעְלָמא, ּתָ ַיֲעקֹב ִאְתְקּיַ ִגיֵניּה ּדְ ַאְבָרָהםְוִאי ֵתי, ּבְ , ָמא ָהא ְבִגיֵניּה ּדְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְרָאם )בראשית ב(, ּכְ ִהּבָ ַאְבָרָהם, ּבְ א ּבְ ְרָאם ֶאּלָ ִהּבָ ְקֵרי ּבְ . ַאל ּתִ

ים ַאְבָרָהם ַיֲעקֹב ִאְתְקּיַ ִגיֵניּה ּדְ א ּבְ ְכִתיב, ֶאּלָ ֶאל ' ּכֹה ָאַמר ה )ישעיה כט(, ּדִ
ָדה ֶאת אַ  ר ּפָ ית ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ ִריְך הּוא . ְבָרָהםּבֵ א ּבְ ָנא ֲהָוה קּוְדׁשָ ַמת ּדְ ּדְ ּוִמּקַ

ֵני ָעְלִמין ְוָחִריב לֹון ְכָללּו ָעְלִמין, ּבָ ּתַ יּה ִאׁשְ ֲאָתא ַיֲעקֹב ִמּנֵ יָון ּדְ ְוָלא , ּכֵ
ַקְדִמיָתא ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב ' ּכֹה ָאַמר ה )ישעיה מג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאְתָחָרבּו ּכְ

ָרֵאל ְוגוְויֶֹצְר   .'ָך ִיׂשְ

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ָרֵאל )שמות ד(, ּתָ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ִני  )שם(ּוְכִתיב , ּבְ ח ֶאת ּבְ ּלַ ׁשַ
ִריְך הּוא, ְוַיַעְבֵדִני א ּבְ ן ְלקּוְדׁשָ ָרֵאל ִאְקֵרי ּבֵ יהּ , ִיׂשְ ק ּבֵ ּבַ ִאְתּדָ ִגין ּדְ ָמה , ּבְ ּכְ

מֹו  )משלי ל(, ְדַאּתְ ָאֵמר ְ י ֵתָדעַמה ׁשּ נֹו ּכִ ם ּבְ ֵ  .ּוַמה ׁשּ
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ִתיב, ֵלָאה ד אֹוִליַדת ִלְראּוֵבן ַמה ּכְ מֹו ְראּוֵבן )בראשית כט(, ּכַ ְקָרא ֶאת ׁשְ . ַוּתִ
ֲחָדא, ְראּוֵבן ְסָתם ָרן ּכְ ְתַלת ִסְטִרין ִמְתַחּבְ ִליל ּבִ ִאְתּכְ ִגין ּדְ ְמעֹון ְוֵלִוי, ּבְ . ׁשִ

ָמה ְדַאּתְ אָ , ַמאי ַטְעָמא ֵלִוי  .ִחּבּוָרא ְדָכל ִסְטִרין, לֹיֹות )מלכים א ז(, ֵמרּכְ

י ְיהּוָדה ְכִתיב, ֵמָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ֵאת ְוֶיֶתר ָעז )בראשית מט(, ּדִ ַתְרּגּומֹו , ֶיֶתר ׂשְ ּכְ
ֵכירּוָתא א, ּבְ הּוְנּתָ ִסְטָרא ִדְגבּוָרה ִאיהוּ . ּוַמְלכּוָתא, ּכְ א , ּוַמְלכּו ּבְ ְוַעל ּדָ

 .ְראּוֵבן ְסָתם

יןִסְתֵרי ּתֹוָרה ִסְתֵרי ּתֹוָרה  ִניּתִ ֵני ֶעְליֹון. ַמּתְ י ֶעְליֹוִנין, ּבְ יׁשֵ ִריָכן , ַקּדִ ָעְלָמא )א ברירן''ס(ּבְ מֹוָחא , ּדְ
ֱאגֹוָזא ָנׁשּו ְלִמְנַדע. ּדֶ ָכל יֹוָמא, ּכְ ָרא ָנִחיּת ּבְ ּפֳ א, ָהא ּצִ ִגְנּתָ ַער ּבְ נּוָרא . ִאּתְ ְלהֹוָבא ּדְ ׁשַ

ָהא ַגְדּפָ יָדָהא ּתְ . ּבְ אּבִ ַחְרּבָ ִניָנן ּכְ ָיין ׁשְ א ַמְגרֹוּפְ יָדא ְיִמיָנא. ָלּתָ ִניִזין ּבִ ָחן ּגְ ּתְ  .ַמּפְ

י ְנִהירּו ַאְנּפֹוי, ָקֵרי ְבָחִיל ְוָאַמר כֹון ּדִ י, ַמאן ִמּנְ ִאיָלָנא ְדַחּיֵ יף ּבְ ּקִ ּתַ ק ְוִאּתְ י ָעאל ְוָנּפַ , ּדִ
ַעְנּפֹוי ְרׁשֹוי, ָמָטא ּבְ ׁשָ א ָאִכיל, ָאִחיד ּבְ יק ִמּדּוְבׁשָ יּה ָמּתִ א, ֵמִאיּבֵ ׁשָ ין ְלַנּפְ , ָיִהיב ַחּיִ

א ְלַגְרֵמיהּ   .ַאְסָווּתָ

א יׁשָ ר ֵמִהְרהּוָרא ּבִ ּמַ י, ִאְסּתַ ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ר ּבְ ּקֵ ְמׁשַ ַמְסִאיב ַנֲהָרא ְוַנֲחָלא , ֵמִהְרהּוָרא ּדִ
ָרֵאל א, ְמקֹוָרא ְדִיׂשְ ׁשָ א ְלַנּפְ יֵהיב מֹוּתָ ָללּוּתְ , ּדִ  .ִבירּו ְלַגְרֵמיּה ֵליּת ֵליּה ִקּיּוָמא ּכְ

ַמְסִאיב ַההּוא ְמקֹוָרא ִדיֵליהּ  ְקָרא, ִהְרהּוָרא ּדְ ַההּוא ִהְרהּוָרא , ָעִביד ִאיָלָנא ְדׁשִ ִגין ּדְ ּבְ
א, ָסְלָקא ׁשָ חֹוּת ַנּפְ א ּתְ ׁשָ ק. ְוַאְחַלף ַנּפְ ּלַ י ִאְסּתַ א , ִאיָלָנא ְדַחּיֵ יהּ ְוִאיָלָנא ְדמֹוּתָ יף ּבֵ ּקִ ּתַ , ִאּתְ

יךָ  ן ָמׁשִ ּמָ א ִמּתַ ׁשָ  .ַנּפְ

ַההּוא ִהְרהּוָרא, ַווי ֵליהּ  ר ּבְ ַעּקַ ִאּתְ י, ּדְ א, ִמּגֹו ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִאיָלָנא ְדמֹוּתָ ק ּבְ ּבַ ּדָ ין . ְוִאּתְ ַעְנּפִ
יהּ  ָלל, ָלא ָחָמא ָטָבא ְלָעְלִמין, ֵליּת ּבֵ א ּכְ ָלא ַלחּוּתָ א ִאיהּו ּבְ ַלֲעָנה. ְיֵבׁשָ יּה ָמִריר ּכְ , ִאְנּבֵ

ָמר  ֲעָרָבה ולא ִיְרֶאה ִכי ָיבֹא טֹוב ְוגו )ירמיה יז(ֲעֵליּה ִאּתְ ַעְרָער ּבָ  .'ְוָהָיה ּכְ

ִהְרהּוָרא ָטָבא ָסִליק ְלֵעיָלא ִגין ּדְ י, ּבְ ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ַעְנּפֹוי, ָאִחיד ּבְ ִקיף ּבְ יהּ , ַאּתְ , ָאִכיל ֵמִאְנּבֵ
יהּ ּכל ִקּדּוׁשִ  ִקין ִמּנֵ ְרָכאן ָנּפְ א ְלַגְרֵמיהּ . ין ְוָכל ּבִ יּה ְוַאְסָווּתָ ׁשֵ ין ְלַנּפְ ָמר , ַאְחִסין ַחּיִ ֲעֵליּה ִאּתְ

י ָיבֹא חֹום וגו )ירמיה יז( יו ְולא ִיְרֶאה ּכִ ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ ּתּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיׁשַ ֵעץ ׁשָ  .'ְוָהָיה ּכְ

ַעְלָמא ין ּדְ ל ִמּלִ ָבה ְוִהְרהּוָראָאזְ , ּכָ ר ַמְחׁשָ ּתַ א , ִלין ּבָ ם  )ויקרא יא(ְוַעל ּדָ ם ִוְהִייּתֶ ּתֶ ׁשְ ַקּדִ ְוִהּתְ
ים ִהְרהּוָרא ָטָבא, ְקדֹוׁשִ יָך ּבְ יק ּוָמׁשִ ַעְלָמא ַאּפִ ין ּדְ ָכל ִקּדּוׁשִ ִגין ּדְ  .ּבְ

ִהְרהּוָרא  ַאב ּבְ ִאְסּתָ א )א''ו ע''שם נ, א''ד ע''ויקרא פ(ַמאן ּדְ יׁשָ יּה , ּבִ ּתֵ ִאּתְ וָגא ּבְ ּוְ י ְלִאְזּדַ ד ָאּתֵ ּכַ
א ָאֳחָרא ּתָ ִאּתְ יּה ְוִהְרהּוֵריּה ּבְ י ְרעּוּתֵ ִהְרהּוָרא ָאֳחָרא, ושּוִֹ ַאְחַלף , וָזַרע ַזְרָעא ּבְ א הּוא ּדְ ּדָ

ְלֵעיָלא ִאין ּדִ ין ִעּלָ ְרּגִ ְמָסֲאָבא, ּדַ א ּדִ ְרּגָ ִגין ּדַ א ּבְ א ְדקּוְדׁשָ ְרּגָ ָמה. ּדַ ִהְרהּוָרא ִדיֵליּה  ּכְ ּדְ
א ּתָ ין ְלּתַ ין ְלֵעיָלא, ָעִביד ִחּלּוּפִ יֹוִליד. אּוף ָהִכי ֲעַבד ִחּלּוּפִ ָרא ּדְ ַההּוא ּבְ א ּדְ ָמה ְדגּוּפָ , ּכְ

מּוָרה ן ּתְ מּוָרה ִאְקֵרי. ִאְקֵרי ּבֶ ן ּתְ א ּבֶ ׁשָ ַנּפְ א . אּוף ָהִכי ּבְ יׁשָ יכּו ַקּדִ יָך ְמׁשִ ָהא ָלא ָמׁשִ ּדְ
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הַ  א ָאֳחָרא, הּוא ִהְרהּוָראּבְ ַדְרּגָ ף ּבְ ַחּלַ א ִדיֵליּה ִאּתְ ׁשָ א. ְוַנּפְ ֵליָמא ְדכּלָ י , ַיֲעקֹב ׁשְ י ַקּמֵ ּלֵ ּגַ
ְקׁשֹוט ֲהווּ  ָכל ָאְרחֹוי ּבִ ִריָך הּוא ּדְ א ּבְ א, קּוְדׁשָ כּלָ ִדיר ּבְ . ְוִהְרהּוָרא ִדְקׁשֹוט ִהְרֵהר ּתָ

ׁש בְּ  ּמֵ ְמׁשַ ַההּוא ֵליְלָיא ּדִ ֵלָאהּבְ יּה ּבְ ּתֵ ָרֵחל  )א''ב ע''ויקרא רצ, ב''ו ע''קע(ִהְרהּוָרא , ִאּתְ ִדיֵליּה ּבְ
ָרֵחל. ֲהַוּת  יב ּבְ ֵלָאה ְוָחׁשִ ׁש ּבְ ַההּוא ִהְרהּוָרא ִדיֵליּה ָאְזָלא, משּמֵ  .ּוְמקֹוָרא ִדיֵליּה ּבְ

א ָהא ָלא ֲהָוה ָיַדע, ְוָלאו ְלַדְעּתָ ךָ . ּדְ ִגין ּכָ ָמאָלא ָסִליק , ּבְ ׁשְ ִריָך הּוא . ְראּוֵבן ּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ
ֲהָוה ָיַדע ַעְלָמא, ַאְחֵמי ֵליּה ְוָאַמר, ּדְ ְיִליד ּבְ ִאּתְ יב. ְראּו ֵבן ּדְ ּתִ א ּכְ ִאם  )ירמיה כג(, וַעל ּדָ

ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנוּ  ְסּתָ ּמִ ר ִאיׁש ּבַ ּתֵ א ַאְרֶאּנוּ , ִיּסָ ְקֵרי ֶאְרֶאּנּו ֶאּלָ יהּ ּדְ , ַאל ּתִ לּון ּבֵ ּכְ . ִיְסּתַ
ִריָך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ֵלי ַקּמֵ ּגְ ִאּתְ א ֲהָוה ּוְבאַֹרח ְקׁשֹוט ִהְרֵהר , ּוְבִגין ּדְ ָהא ָלאו ְלַדְעּתָ ּדְ

יּה ַיֲעקֹב ְרעּוּתֵ ין, ּבִ יׁשִ ְבִטין ַקּדִ ַסל ִמּגֹו ׁשִ ַסל, ָלא ִאיּפְ ִאי ָלאו ָהִכי ֲהוה ִאיּפְ  .ּדְ

הִ  ָרא ִאיהּו ְוָעִביד עֹוָבָדאּוְבִגין ּדְ ֲהָוה ָיַדע ַההּוא , ְרהּוָרא ִעּקָ ִריָך הּוא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ָקא, ִהְרהּוָרא ּבְ ּדַ ִאּתְ ר ּדְ ֲאּתַ ה ַקְדָמָאה. ּבְ ַהִהיא ִטּפָ א, ּבְ ִכירּוּתָ ר ֵליּה ּבְ ּמַ יב, ִאְסּתַ ְכּתִ , ּדִ

כֹור ְוגו )דברי הימים א ה( י הּוא ַהּבְ ָנה', ּכִ כֹוָרּתֹו ְליֹוֵסף ִנּתְ ִהְרהּוָרא ָאְזָלא . ּבְ ר ּדְ ַההּוא ֲאּתַ ּבְ
ה ַהִהיא ִטּפָ ק ּבְ ּבַ ּדָ כֹוָרה, ְוִאּתְ ָמַסר ַההּוא ּבְ ק ְוִאּתְ ּבַ ּדָ ן ִאּתְ ּמָ כֹוָרה . ּתַ ְנִטיַלּת ּבְ ְוִאּתְ

הּ , ֵמְראּוֵבן ק ּבָ ּבַ ּדָ ִהְרהּוָרא ִאּתְ ר ּדְ ֲאּתַ ָמַסר ּבְ ָרֵחל ִהְר . ְוִאּתְ אּבְ ק ְרעּוּתָ ּבַ ּדָ , ֵהר ְוִאּתְ
א ִכירּוּתָ ק ּבְ ּבַ ּדָ ָרֵחל ִאּתְ ָבה, ּבְ ר ִהְרהּוָרא ּוַמֲחׁשָ ּתַ ר ּבָ ַהּדַ א ִאּתְ  .ְוכּלָ

ַגְווָנא ָדא ָבה, ּכְ יכוּ , ִהְרהּוָרא ּוַמֲחׁשָ ָך ְמׁשִ ְמׁשַ ר , ָעִביד עֹוָבָדא ְוִאּתְ ק ּבַ ּבַ ּדָ ִאּתְ ָכל ַמה ּדְ ּבְ
ָרא ִסּתְ יבּדִ , ָנׁש ּבְ ה ְלִאיׁש ָזר )דברים כה(, ְכּתִ ּת ַהחּוּצָ ְהֶיה אשּת ַהּמֵ ְיָבָמּה ָיבֹא , לֹא ּתִ

ָקא, ָעֶליהָ  ּבְ ּדַ א ְלִאּתְ ְטִריָך ִהְרהּוָרא ּוְרעּוּתָ ָבה. ְוָהָכא ִאּצְ א ּוַמֲחׁשָ יָך , ּוְבַההּוא ְרעּוּתָ ָמׁשִ
ְטִריךָ  יכּו ְוָעִביד עֹוָבָדא ְדִאּצְ א ֵמָעְלָמאְוָלא ִיׁשְ , ְמׁשִ ָמא ְדִמיּתָ י ׁשְ ּצֵ  .ּתְ

ָרא ָדא  ָמּתֹו ֵאָליו ֶיֱאסֹף )איוב לה(ְוִסּתְ ים ֵאָליו ִלּבֹו רּוחֹו ְוִנׁשְ א , ִאם ָיׂשִ אי ְרעּוּתָ ָהא ַוּדַ ּדְ
ָבה יכוּ , ּוַמֲחׁשָ יָך ְמׁשִ ְטִריךָ , ָמׁשִ ִאּצְ ָכל ַמה ּדְ א. ְוָעִביד עֹוָבָדא ּבְ ְטִריָך , ְוַעל ּדָ א ִאּצְ לֹוּתָ ּצְ ּבִ

וָנא א ְוִהְרהּוָרא ְלַכּוְ ִריָך הּוא, ְרעּוּתָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָכל ִאינּון ּפּוְלָחִנין ּדְ ִהְרהּוָרא , וֵכן ּבְ
ָבה ָעִביד עֹוָבָדא ְטִריךָ , ּוַמֲחׁשָ ִאּצְ ָכל ַמה ּדְ יכּו ּבְ יָך ְמׁשִ  )כ סתרי תורה''ע(. ּוָמׁשִ

י  א ְראּו ֵבן ְסָתםָאַמר ִרּבִ ְמעֹון ְוֵלִוי, ַאּבָ ׁשִ ִליל ּבְ ִאְתּכְ ֵלָאה ָהִכי ֲהָוה . ּדְ
הּ  ְכִתיב )א רעותא''ס(. ַדְעּתָ י לֹו  )בראשית כט(, ּדִ י ָיַלְדּתִ י ֵאַלי ּכִ ֶוה ִאיׁשִ ַעם ִיּלָ ַהּפַ

ה ָבִנים לׁשָ ֲחָדא. ׁשְ ָרן ּכְ ִמְתַחּבְ ָלָתא ּדְ ֲהָוה ּתְ ִגין ּדְ  .ּבְ

 אא''''דף קנה עדף קנה ע
ָהָכא הּוא, ְוָתא ֲחֵזי ָאה. ּדְ ָהא ְרִתיָכא ִעּלָ ר , ּדְ ִאְתַחּבַ א ּדְ ֲאָבָהן ְוָדִוד ַמְלּכָ

הוּ  ִאין, ּבְ ע ִאינּון ְרִתיִכין ִעּלָ הּו ַאְרּבַ א, ְוֻכּלְ יׁשָ ָמא ַקּדִ א. ָרָזא ִדׁשְ , ְוַעל ּדָ
ְמעֹון ֵלִוי ָיִרית ַמְלכוּ , ְראּוֵבן ׁשִ אוְ , ְלָבַתר ְיהּוָדה ּדְ א, ַעל ּדָ ֲאַתר ּדָ הּו ּבְ ּלְ . ּכֻ
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ַעם אֹוֶדה ֶאת ה )בראשית כט( )א דא בתר דא דכתיב''ס(ּוְכִתיב   )בראשית כט(' ְוגו' ַהּפַ
ֶדת ֲעמֹד ִמּלֶ ע ָסְמִכין, ַוּתַ ְכָללּו ַאְרּבַ ּתַ ָהָכא ִאׁשְ ִגין ּדְ ַעם אֹוֶדה ֶאת ה. ּבְ ', ַהּפַ

הַ ' ַמאי ַטֲעָמא ָאְמָרה אֹוֶדה ֶאת ה הוּ , איּבְ ֻכּלְ א ֵמָהָכא. ְוָלאו ּבְ ל , ֶאּלָ ּכָ
ָגלּוָתא) א''דף קנה ע(ִזְמָנא  ָרֵאל ּבְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ִלים הּוא, ּדִ א ָלאו ׁשְ יׁשָ ָמא ַקּדִ  .ׁשְ

א ֲחֵזי אֹוִליַדת ִליהּוָדה, ּתָ ִנין ֲהוּו ַעד ּדְ ְתַלת ּבְ ב ּדִ ִלים , ַאף ַעל ּגַ ָלא ׁשְ
ְרְסָייא ךְ . ּכֻ ַעם אֹוֶדה ֶאת ה ּוְבִגיֵני ּכָ הוּ ', ַהּפַ ֻכּלְ ֲעמֹד , ְוָלא ּבְ א ַוּתַ ְוַעל ּדָ
ֶדת ֲעמֹד )א''ו ע''קפ(ַמאי . ִמּלֶ ְרְסָייא ַעל ַסְמכֹוִהי, ַוּתַ ָקְייָמא ּכֻ  )ותעמד עד הכא(. ּדְ
ֲעמֹד ָהא ַעד ָהָכא, ַוּתַ ִיחּוָדא ַחד, ּדְ ֲעמֹד ּבְ א ַעְלָמא , ַוּתַ אן ּוְלַתּתָ ִמּכָ
אֹוִליַדת ְלָבַתר. א ִאיהוּ ְדִפירּוָד  ִנין ּדְ ֵרין ּבְ א, ְוִאי ֵתיָמא ִאינּון ּתְ ַגְווָנא ּדָ , ָלא. ּכְ

רוּ  ין ִאְתַחּבְ ִאּלֵ ִרין ּבְ ָהא ִאינּון ּתְ ֲחָדא ִאינּון, ּדְ ָעְלָמא ּכְ ית ִסְטִרין ּדְ ׁשִ ִגין ּדְ  .ּבְ

ְבִטין, ְוָתא ֲחֵזי ֵריַסר ׁשִ הּו ּתְ ּלְ ּקּוֵני ִדְכנֶ , ּכֻ ַהאי ַעְלָמא ִניְנהוּ ּתִ ָרֵאל ּבְ , ֶסת ִיׂשְ
ָאה  ָנא ְנהֹוָרא ִעּלָ ּקְ ָמה ְדִאְתֲחֵזי )א''ז ע''ע(ְלִאְתּתַ ָרא , אּוְכָמא ּכְ ְוְלֲאָתָבא ִעּקְ

א ְלַאְתֵריהּ  ַגְווָנא ַחד ָקְייֵמי. ְדכֹּלָ הּו ָעְלִמין ּכְ ּלְ ְכַלל ַעְלָמא , ּכֻ ּתַ ּוְבַהאי ִאׁשְ
ַגְוונָ  ָאה ּכְ ּתָ ַעְלָמא ִדְלֵעיָלאּתַ  .א ּדְ

ׂשָכר ְזבּולּון ָ ִנין, ִיׂשּ ית ּבְ ְכָללּו ׁשִ ּתַ ַעְלָמא, ָהָכא ִאׁשְ ית ִסְטִרין ּדְ ַגְווָנא ָדא. ׁשִ , ּכְ
ע ָפחֹות ִאינּון ַאְרּבַ ְ ֵני ַהׁשּ ין, ּבְ ִאּלֵ רּו ּבְ ָרן . ְוִאְתַחּבְ ִמְתַחּבְ ִרין ּדְ ע ִקׁשְ ין ַאְרּבַ ְוִאּלֵ

הוּ  ִתיב, הָ ְואּוְקמוּ , ּבְ א ּכְ ְיָתה )מלכים א ז(, ְוַעל ּדָ ב , ְוָכל ֲאחִֹריֶהם ּבָ ַאף ַעל ּגַ
ָפחֹות ִניְנהוּ  ְבֵני ׁשְ ְיָתה, ּדִ  .ּבָ

י ִחְזִקָיה ָאַמר ָאה, ִאי ָהִכי, ִרּבִ ּתָ אֹוִליד ַעְלָמא ּתַ ל ַמה ּדְ ָמר ּכָ , ָהא ִאּתְ
ירּוָדא ִאיהוּ  ִתיב, ּפִ ָהא ּכְ ָ  )בראשית ב(, ּדְ ֶרדּוִמׁשּ יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין, ם ִיּפָ יָמא ּבְ , ַמה ּתֵ

י ַהּנֵ ַעְלָמא ַחד ּבְ ָאה. ָלאו ִאיהוּ , ִאי ֵתיָמא ּדְ ָהא ָלא ָנְפקּו ֵמַעְלָמא ִעּלָ , ּדְ
א ְוָלא ְלֵעיָלא אֹוִליַדת אֹוִליַדת ְלַתּתָ ָאה ַמה ּדְ ּתָ ירּוָדא , ְוַעְלָמא ּתַ ְוִאי ָהִכי ּפִ

 .ִאיהוּ 

 בב''''דף קנה עדף קנה ע
ֵקיהּ ֲאתָ  א ּוְנׁשָ י ַאּבָ ה ָדא ָסִתים ִאיהוּ . א ִרּבִ ָהא ַעְלָמא , ָאַמר ֵליּה ִמּלָ ּדְ

יֵליהּ  ִאינּון ִמּדִ ְתֵריַסר ּדְ ן ּבִ ּקַ ָאה ִאְתּתַ א ֲחֵזי. ִעּלָ ה, ֲאָבל ּתָ ָכל , ָרָזא ְדִמּלָ ּבְ
ָאה ָנִפיק ְוָעִייל ּתָ יק ֵמַעְלָמא ּתַ יּה ָעִייל ּוִמנֵּ , ִזְמָנא ַצּדִ ךְ . יּה ָנִפיקּבֵ , ּוְבִגין ּכָ
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א ֲאַתר ּדָ ֵני ּבְ א, ִאְתּבְ ָרא הּוא ְלַתּתָ ָרא הּוא ְלֵעיָלא ְוִעּקָ א צדיק ביה עייל ''ס(, ְוִעּקָ

ָאה  )ביה נפיק ּתָ ִדיר ְלעֹוָלם) ב''דף קנה ע(ּוְבַעְלָמא ּתַ ִתיב, ִאיהּו ּתָ ַוְיִהי  )בראשית לה(, ּכְ
י ֵמָתה ּה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ  .ּבְ

ָאה ּתָ ַהאי ַעְלָמא ּתַ א ֲחֵזי ּבְ יק , ּתָ יּה ָנִפיק )א''ט ע''שמות רנ(ַצּדִ יּה ָעִייל ּוִמּנֵ ד , ּבֵ ּכַ
יל יק, ֲעּיִ ּדִ ָרָזא ְדיֹוֵסף ַהּצַ ִבְנָיִמין ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאיהּו ּבְ ָרָזא ּדְ ד ָנִפיק ּבְ , ּכַ

י ֵמָתה )בראשית לה( ּה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ הּ מַ , ַוְיִהי ּבְ הּ , אן ַנְפׁשָ ָנִפיק ִמּנָ יק ּדְ א ַצּדִ  .ּדָ

ְנָיִמין ן אֹוִני, ְוָדא ּבִ ִפירּוָדא, ִנְקָרא ּבֶ ַעְלָמא ּדְ א ּבְ אֹוִליַדת ְלַתּתָ יַבת ּדְ ֲחׁשִ , ּדְ
ִאינּון ְלֵעיָלא ֲארּו ַחד ָסֵרי ּבְ ּתָ ן ָיִמין. ְוִאׁשְ ְנָיִמין ּבֶ ִתיב ְוָאִביו ָקָרא לֹו ּבִ , ַמה ּכְ

ָהא  ָאהּדְ ַעְלָמא ִעּלָ ק ְלֵעיָלא ּבְ ּלַ ַכד ִאְתֲאִביד יֹוֵסף. ִאְסּתַ ְנָיִמין , ּדְ  )ב''ג ע''קנ(ּבִ
ִלים ַאְתִריהּ  ָאה ָעִייל ְוָנַפק. ַאׁשְ ּתָ ַעְלָמא ּתַ יק ּבְ א ַצּדִ ְך יֹוֵסף , ְוַעל ּדָ ִגין ּכָ ּבְ

ִריַסר הּו ּתְ ִיחוּ , ּוִבְנָיִמין ְוֻכּלְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּבְ ַעם  )בראשית כט(. ָדא ַחדּכְ ח ''קע(ַהּפַ

ַתח ְוָאַמר', אֹוֶדה ֶאת ה )ב''ע ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ָכל ֵלָבב ' אֹוֶדה ה )תהלים קיא(, ִרּבִ ּבְ
ִרים ְוֵעָדה סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב, ּבְ ֵעי ֵליהּ , ּבְ ָכל ֵלב ִמּבָ א. ּבְ ִוד , ֶאּלָ ָרָזא ּדָ ּבְ

א יׁשָ ָמא ַקּדִ ָאה ִדׁשְ ִריְך הּוא, ִעּלָ א ּבְ ֵעי ֵליּה ְלאֹוָדָאה ֵליּה ְלקּוְדׁשָ , ָקא ּבָ
ֵיֶצר טֹוב ּוְבֵיֶצר ָרע' אֹוֶדה ה ָכל ֵלָבב ּבְ ֵרין ִסְטִרין, ּבְ ין ּתְ ַחד ָיִמיָנא ְוַחד , ְוִאּלֵ
ָמאָלא  .ׂשְ

ִרים ְוֵעָדה סֹוד ְיׁשָ ין ִאינּון ׁשְ , ּבְ ַהאי ַעְלָמאִאּלֵ ָהא ֵלָבב, ָאר ִסְטִרין ּדְ , ּדְ
ַגְווָנא ְדָדרֹום ְוָצפֹון ִרים. ּכְ סֹוד ְיׁשָ ָאר ִסְטֵרי ַעְלָמא, ּבְ ין ִאינּון ׁשְ ִאינּון , ִאּלֵ ּדְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ית ּכְ יהּוָדה, ְוֵעָדה. ׁשִ א הּוא ֲאַתר ּדִ  )תהלים קלב(, ּוְכִתיב, ּדָ
ִתיב . 'ִויהּוָדה עֹוד ָרד ִעם ֵאל ְוגו )הושע יב(, ּוְכִתיב. ֵדםְוֵעדֹוִתי זֹו ֲאַלמְּ  תהלים (ּכְ

ֶרךָּ  )קלח י ֶנֶגד ֱאלִהים ֲאַזּמְ ָכל ִלּבִ ֲאַתר ַחד ָקֲאַמר, אֹוְדָך ּבְ ְכִתיב , ָהָכא ּבְ ּדִ
ֶרךָּ  יָרָתא. ֶנֶגד ֱאלִהים ֲאַזּמְ א ָקֲאַמר ׁשִ י ַהאי ַדְרּגָ ָהא ְלַגּבֵ ָרא לֵ , ּדְ יּה ְלַחּבְ

יִמיָנא  .ּבִ

א ֲחֵזי ָכל ִסְטִרין, ּתָ ִמְזָרח, ְיהּוָדה ָאִחיד ּבְ ָדרֹום ְוָאִחיד ּבְ ָהא ִאיהּו . ָאִחיד ּבְ ּדְ
ָמאָלא ָקא ַאְתָיא ַטר ׂשְ ָדרֹום )א''ג ע''שמות רכ(, ִמּסְ פֹון ְוָאִחיד ּבְ ּצָ ירּוֵתיּה ּבַ , ְוׁשֵ

ִאיהּו ָאִזיל ִליִמיָנא ְוִאְתֲאִחי ִגין ּדְ גּוָפאּבְ ְך , ד ּבְ ִגין ּכָ ַעם אֹוֶדה  )בראשית כט(ּבְ ַהּפַ
ֶדת. 'ֶאת ה ֲעמֹד ִמּלֶ ֲעמֹד, ַוּתַ ְדָקא ָיאֹות, ַוּתַ ָקְייָמא ּכְ ִקּיּוָמא ּדְ ָקְייָמא ּבְ , ּדְ

א יׁשָ א ְרִתיָכא ַקּדִ ן ּכֹּלָ ּקַ ָהא ִאְתּתַ  .ּדְ
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ְמעֹון ָנַפק ְלִקְרָייָתא י ׁשִ ן ֵליּה ַרבִּ , ַרּבִ ּמַ י יֹוֵסיִאְזּדַ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ א ְוַרּבִ יָון , י ַאּבָ ּכֵ
ָחָמא לֹון תּוֵתי ְדאֹוַרְייָתא ִאְצְטִריְך ָהָכא, ּדְ ין, ָאַמר ַחּדְ ָלָתא ִאּלֵ א ''ס(, ָיְתבּו ּתְ

ָעא ְלֵמיַזל )יומין ד ּבָ ל ַחד ְוַחד ְקָרא, ּכַ ַתח ּכָ  .ּפָ

ַתח ְוָאַמר א ּפָ י ַאּבָ ֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו אָ ' ַוה )בראשיתיג(, ִרּבִ ַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהּפָ
א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ְוגו', ְוגו יר. 'ׂשָ . ְוִכי ְלפּום ֵחיזּו ְדַאְבָרָהם ָיִרית ַאְרָעא ְוָלא ַיּתִ

ר ָנׁש  ה ָחֵמי ּבַ ּמָ ְרֵסי, ַעד ּכַ ע אֹו ָחֵמׁש ּפַ ְרֵסי אֹו ַאְרּבַ ַלת ּפַ ְוִאיהּו ָאַמר , ּתְ
ה רֹוֶאה ְוגו )בראשית יג( ר ַאּתָ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ  .'ּכִ

 אא''''דף קנו עדף קנו ע
א ַעְלָמא ָחֵמי, ֶאּלָ ע ִסְטִרין ּדְ ַאְרּבַ יָון ּדְ ל ַאְרָעא ָחֵמי, ּכֵ ע ִסְטֵרי . ּכָ ָהא ַאְרּבַ ּדְ

ָלָלא ְדָכל ָעְלָמא, ְדָעְלָמא ִריְך הּוא ַעל ַאְרָעא , תוּ . ּכְ א ּבְ ְזַקף ֵליּה קּוְדׁשָ
ִסְטֵרי ְדַעְלָמא) א''דף קנו ע(, ָרֵאלְדִיׂשְ  יָרא ּבְ ִאיִהי ְקׁשִ ְוֲהָוה ָחֵמי , ְוַאְחֵמי ֵליּה ּדְ
א ַגְווָנא ָדא. ּכֹּלָ ְמעֹון, ּכְ י ׁשִ ָחֵמי ֵליּה ְלַרּבִ ל ַעְלָמא ָחֵמי, ַמאן ּדְ ֶחְדָווָתא , ּכָ

א ֵעיָלא ְוַתּתָ  .ּדְ

יא ְוָאַמר  י ִחּיָ ַתח ִרּבִ ה ָהאָ  )בראשית כח(ּפָ ְנּנָ ה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה ְלָך ֶאּתְ ר ַאּתָ ֶרץ ֲאׁשֶ
ִריְך הּוא, ּוְלַזְרֶעךָ  א ּבְ ְלחֹודֹוי ַאְבַטח ֵליּה קּוְדׁשָ ָהא , ְוִכי ַההּוא ֲאַתר ּבִ ּדְ

יר א ֲהוּו ְוָלא ַיּתִ ין אֹו ַחְמׁשָ ע ַאּמִ א. ַאְרּבַ ִזְמָנא ַההּוא, ֶאּלָ ע , ּבְ ִאינּון ַאְרּבַ ּבְ
ין ִפי, ַאּמִ ָרֵאלּכָ ל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ ח ַההּוא . ל ֵליּה קּוְדׁשָ ּכַ ּתַ ִאׁשְ

ָלָלא ְדָכל ַאְרָעא ָלָלא ְדָכל ַאְרָעא, ֲאַתר ּכְ י , ּוַמה ַההּוא ֲאַתר ִאיהּו ּכְ ִרּבִ
ִאיהּו ּבּוִציָנא ְדָכל ַאְרָעא ְמעֹון ּדְ ָכל, ׁשִ ִקיל ּכְ ׁשָ ה ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ  ַעל ַאַחת ּכַ

 .ַעְלָמא

י יֹוֵסי ְוָאַמר ַתח ִרּבִ ַעם אֹוֶדה ֶאת ה, ּפָ אֹוִליַדת', ַהּפַ הּו ּדְ ֻכּלְ ָלא ִאְתֲחֵזי , ְוִכי ּבְ
ַהאי א ּבְ ִריְך הּוא ֶאּלָ א ּבְ ָרא . ְלאֹוָדָאה ֵליּה ְלקּוְדׁשָ א ְיהּוָדה ִאיהּו ּבְ ֶאּלָ

ְרְסָייא ְרְסָיי, ְרִביָעָאה ְלּכֻ ִלים ְלּכֻ ךְ . אְוִאיהּו ַאׁשְ ְלחֹודֹוי, ּוְבִגין ּכָ , ְיהּוָדה ּבִ
הּו ְסָמִכין ֻכּלְ ְרְסָייא ּוְסָמָכא ּדְ ּקּוָנא ְדּכֻ אברהם ויצחק ויעקב וכדין אתא , א דהוו תלת''נ(. ּתִ

מרגלוהי ) רגלוהי' א ד''ס(ת ''ועל כך אקרי יהודה דאיהו שמא קדישא והדל, דוד מיהודה ואשלים לכרסייא

י ׁשִ  )דכורסייא ה ּבּוִציִנין ָנֲהִרין ִרּבִ אֹוַרְייָתא ְוַכּמָ ל ַעְלָמא ּבְ ָנִהיר ּכָ ְמעֹון ּדְ
ִגיֵניהּ  ה, ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ  .ַעל ַאַחת ּכַ
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ֶדה ְוגו )שם(ִסְתֵרי ּתֹוָרה ִסְתֵרי ּתֹוָרה  ׂשָ א דּוָדִאים ּבַ ְמּצָ יר ִחִטים ַוּיִ יֵמי ְקּצִ ֶלָך ְראּוֵבן ּבִ ַנן. 'ַוּיֵ ּכֹוס , ּתְ
ָרָכה ָלא ִאּתְ  ל ּבְ ְרָכאׁשֶ א ִבְסַטר ְיִמיָנא, ּבָ ךָ . ֶאּלָ י ּכֹוס , ּוְבִגין ּכָ ַער ְיִמיָנא ְלַגּבֵ ִאּתְ עֹוד ּדְ ּבְ

ָרָכה ל ּבְ ן, ׁשֶ ּמָ יַע ּתַ ַסּיֵ ָמאָלא ָלא ּתְ ַההּוא ּכֹוס. ׂשְ ה ּבְ ח ִעיּלָ ּכַ ָהא ְיִמיָנא ַאׁשְ ָעָרא , ּדְ ְלִאּתְ
ָאה י ַעְלָמא ִעּלָ ָרא ָדא. ְלַגּבֵ א ִסְטָרא ְדָדרֹום, ֶלָך ְראּוֵבןַויֵּ , ְוִסּתְ ְגֵליּה . ּדָ ָך ּדִ ִגין ּכָ ּבְ

רֹום ּדָ חּוִמין, ּבַ ֵריַסר ּתְ א ִלּתְ ִאיהּו ֵריׁשָ רֹום, ּדְ ְסַטר ּדָ יּה ּדִ יאּוְבּתֵ ה , ְוּתִ ָחא ִעיּלָ ּכָ ְלַאׁשְ
א ְלָבְרָכא ָלהּ  ְקרֹוָבא ְלַמְטרֹוִניּתָ  .ְוּתִ

יב ּתִ א דּוָדאִ , ַמה ּכְ ְמּצָ ֶדהַוּיִ ׂשָ יָלהּ , ים ּבַ ִניִזין ּדִ ָכל ִאינּון ּגְ א ּבְ ׂשָ ַהאי , ֲאַזל ְלַחּפְ ח ּבְ ּכַ ְוַאׁשְ
ֶדה ִאינּון ּדּוָדִאים ָמר , ׂשָ נּו ֵריחַ  )שיר השירים ז(ְוֲעַלְייהּו ִאּתְ ֵרין , ַהּדּוָדִאים ָנּתְ ב ''קנ(ְוִאינּון ּתְ

רּוִבים )א''ע יָלהּ , ּכְ ּקּוִנין ּדִ ִאינּון ּתִ ָערּו ְלֵעיָלא ,ּדְ ָעָרא ִאּתְ ּקּוִנין , ְלִאּתְ ָכל ִאינּון ּתִ ָהא ּבְ ּדְ
ֶדה ַהאי ׂשָ י ֵעיָלא, ּדְ ַער ְלַגּבֵ ִיּתְ ּקּוָנא ּדְ רּוִבים, ֵליּת ּתִ ר ּכְ  .ּבַ

הּ  ַער ְלַגּבָ י ִאּתְ רֹום ֵאיָמּתַ ה ְלָבְרָכה ָלהּ , ְסַטר ּדָ ָחא ִעיּלָ ּכָ יר ִחִטים. ְלַאׁשְ יֵמי ְקּצִ , ּבִ
ָלָלא ְלאּוְכלּוָסָהאבְּ  ִליַגּת חּוַלק ׁשְ ּפְ ֵדי ַחְקָלא, ִזְמָנא ּדִ הּו ַחּצְ ם אל . ְוֻכּלְ ֵבא אֹוּתָ ד ַוּיָ ִמּיָ

ָאה, ָסִליק ֵריָחא, ֵלָאה ִאּמוֹ  ְלהֹון ְלַגֵבי ַעְלָמא ִעּלָ ָערּו ּדִ ָיא, ְוִאּתְ ּסְ ּכַ ִגין , ַעְלָמא ְדִאּתְ ּבְ
ַער  ִאּתְ ְרכָ  )א דיתער''נ(ּדְ ָאהּבִ ּתָ  .אן ְלַעְלָמא ּתַ

ְרָכא ּבָ יב, ִאינּון ּדּוָדִאים ָנְקִטין ְוָיֲהִבין ְלָכל ַעְלִמין, ְוַכד ִאּתְ ְכּתִ ַהּדּוָדִאים  )שיר השירים ז(, ּדִ
ל ְמָגִדים ֵחינּו ּכָ ּתָ נּו ֵריַח ְוַעל ּפְ נּו ֵריחַ . ָנּתְ ד ִאינּון ָנּתְ רֹום ַההּוא ֵריָחא , ּכַ ָנִקיט ֵליּה ְסַטר ּדָ

ָאה י ַעְלָמא ִעּלָ ָעָרא ְלַגּבֵ ל ְמָגִדים, ְלִאּתְ ֵחינּו ּכָ ּתָ ד על ּפְ א ''ס(ְוָכל טּוָבא ָלא ָחִסיר , ִמּיָ

 .ֵמַעְלָמא )מכלא

ָאה י ַעְלָמא ִעּלָ ַער ְלַגּבֵ ָאה ָלא ִאּתְ ּתָ ד ִאינּון ּדּוָדִאים ַיֲהִבין ֵריָחא, ַעְלָמא ּתַ א ּכַ  ֶאּלָ
ִאינּון ָיֲהִבין ֵריָחא ִליִמיָנא, ִליִמיָנא יָון ּדְ ָאה, ּכֵ י ַעְלָמא ִעּלָ ַער ְלַגּבֵ ד ַעְלָמא , ִויִמיָנא ִאּתְ ִמּיָ

ְטִריךָ  ִאּצְ ֲאָלא ַמה ּדְ ַער ְלׁשָ ָאה ִאּתְ ּתָ יב. ּתַ ּתִ ִני  )בראשית ל(, ַמה ּכְ ַוּתֹאֶמר ָרֵחל אל ֵלָאה ּתְ
ִנךָ  ָערוּ , ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ּבְ ְרָכאן ֵמַההּוא ִאּתְ י ְסַטר , ַהב ִלי ּבִ ַער ְלַגּבֵ ִאּתְ ִאינּון ּדּוָדִאים ּדְ ּדְ

 .ְיִמיָנא

ֶחְדָוה ָאה ּבְ ֵדין ַעְלָמא ִעּלָ ֲעׁשּוע, ּכְ ׁשִ הּ , ּבְ יב ְלַגּבָ י, ָאּתִ ָך ֶאּת ִאיׁשִ , ְוֲאְמַרּת ַהְמַעט ַקְחּתֵ
א ַרּתָ י ּבְ א ְלַגּבֵ ִאּמָ ָאה ַיֲעקֹב ִאיהוּ וִאי ָהִכי בַּ . ּכְ ַעְלָמא ִעּלָ א , ָלאו ָהִכי. ֲעָלה ּדְ ֶאּלָ

ִדיר א ּתָ א ְדַאּבָ יאּוְבּתָ א ְדָנא, ָלאו ִאיהוּ , ּתִ ַרּתָ י ּבְ א ְלַגּבֵ ּת  )דאיהי(, ֶאּלָ ַהאי ּבַ ְרִחימּו , ּדְ
ִדיר ּה ּתָ ִנין, ִדיֵליּה ְלַגּבָ יּת ּבְ ין ׁשִ ּת ְיִחיָדָאה ּבֵ ִאיִהי ּבַ ִגין ּדְ ִנין, ּבְ יּת ּבְ ִליג , ּוְלָכל ִאינּון ׁשִ ּפָ

ָנן ָזן ּוַמּתְ ִליג, לֹון חּוָלִקין ּוְנַבְזּבְ לּום, ְוָלּה ָלא ּפָ א ּכְ א, ְוֵליּת ָלּה ְירּוּתָ ל ּדָ ח , ְוַעל ּכָ ּגַ ִאיהּו ַאׁשְ
א יר ִמּכֹּלָ א ּוְרִחימּו ַיּתִ יאּוְבּתָ ּתִ ּה ּבְ  .ּבָ

ְרִחימּו ִדיֵליּה ָקָרא ָלּה בַּ  א, ּת ּבִ יק ֵליּה ּדָ א, ְוָקָרא ָלּה ָאחֹוּת , ָלא ָסּפִ יק ֵליּה ּדָ , ָלא ָסּפִ
יהּ  ׁשּום ִאּמֵ א, ָקָרא ָלּה ֵאם ּבְ יק ֵליּה ּדָ ֵמיהּ , ָלא ָסּפִ ׁשְ יב, ָקָרא ָלּה ּבִ ְכּתִ  )איוב כח(, ּדִ

א ּצֵ ּמָ אי, ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ א. ָחְכָמה וּדַ ָאה אֲ , ְוַעל ּדָ הּ ַעְלָמא ִעּלָ ָך , ְמַרּת ְלַגּבָ ַהְמַעט ַקְחּתֵ
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י א, ֶאּת ִאיׁשִ ָך ועל ּדָ ָך ָלָך ְלַגּבָ ְמׁשַ ָכל ְרִחימּו ִדיֵליּה ִאּתְ א . ּדְ ֲעׁשּועא ּוְרִחימּו ִאיּמָ ׁשַ ּבְ
א ַרּתָ י ּבְ  .ְלַגּבֵ

יַבּת ִאיִהי ְיָלה )בראשית ל(, ָמה ֲאּתִ ָך ַהּלַ ב ִעּמָ ּכַ ר. ָלֵכן ִיׁשְ ָכל ֲאּתַ בּוָעה ִאיִהי, ןָלכֵ , ּבְ . ׁשְ
ב ּכַ ב, ִיׁשְ ּכַ י ְדכּוָרא. ַמהּו ִיׁשְ ּקּוָנא ְדנּוְקָבא ְלַגּבֵ ר ּתִ ָכל ֲאּתַ ִכיָבה ּבְ א ׁשְ ְלָאֳעָלא ָבּה , ֶאּלָ

הוּ  ּלְ ָוון ּכֻ ַאּתְ ּיּוָרא ּדְ ב, ּצִ ּכַ ָאה''י. ב''ׁש כַּ ''יִ , ְוָדא ִאיהּו ִיׁשְ א ִאיהּו ַעְלָמא ִעּלָ ב ''א כ''ס(, ׁש ּדָ

א ְנקּוָדה ְטִמיָרא )רזא ּה כ, ָרָזא ְדאֹוַרְייּתָ ַער ְלַגּבָ ִאּתְ ָוון''ּדְ ב, ב ַאּתְ ּכַ ש ''י, ְוָדא הּוא ִיׁשְ
י יב, ַעְלָמא ְדָאּתֵ ְכּתִ ל כ''כ. ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש  )משלי ח(, ּדִ ָאִעיל ּכָ ָאה ּדְ ב ''ב ְנקּוָדה ִעּלָ

וון א. ַאּתְ ָכל אֹוַרְייּתָ ב .ָרָזא ּדְ ּכַ יב, ְוָדא הּוא ִיׁשְ ּתִ ָך ַיֲעקֹב ָלא ּכְ ב ִעּמָ ּכַ ב , ִיׁשְ ּכַ א ִיׁשְ ֶאּלָ
ךָ  ךָ . ִעּמָ ָעָרא ְלַגּבָ ֲחֵזי ְלִאּתְ ִאּתְ ִאינּון , ַההּוא ְטִמיָרא ּדְ ָערּו ּדְ ִאּתְ א ּבְ , ּדּוָדִאים )דכולהו(ְוכּלָ

ְרִחימוּ  יב ּבִ ּתִ א ּכְ  .וכֹּלָ

ֶלְך ְראּוֵבן )בראשית ל( ֶדה ַוּיֵ ָ ׂשּ ְמָצא דּוָדִאים ּבַ ים ַוּיִ יֵמי ְקִציר ִחּטִ י ִיְצָחק . ּבִ ִרּבִ
ַתח ְוָאַמר יָך ה )תהלים קד(, ּפָ יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ' ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ ּכֻ

ה ֲאַתר, ַהאי ְקָרא אּוְקמּוהָ . ִקְנָיֶנךָ  ַכּמָ א. ּבְ ֹוי ַמאן ָיִכיל ְלִמְמֵני עֹוָבד, ֶאּלָ
ִריְך הּוא א ּבְ ְרָיין. ְדקּוְדׁשָ ִ ה ֵחיִלין ּוַמׁשּ ּמָ ָהא ּכַ א, ּדְ א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ ֵלית , ְמׁשַ ּדְ

ָנא ּבְ ִזְמָנא ָחָדא. לֹון חּוׁשְ הּו ּבְ ִזְמָנא , ְוֻכּלְ יק ִזיִקין ְלָכל ִסְטִרין ּבְ ַאּפִ ַמְרְזָפא ּדְ ּכְ
ִריְך הּוא. ָחָדא א ּבְ ְך קּוְדׁשָ יק, ּכָ א ַאּפִ א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ ְרָיין ְמׁשַ ִ ה ִזיִנין ּוַמׁשּ ּמָ , ּכַ

ִזְמָנא ָחָדא הּו ּבְ ָנא ְוֻכּלְ ּבְ ֵלית לֹון חּוׁשְ  .ּדְ

א ֲחֵזי ֲחָדא, ּתָ ִדּבּוָרא ּוְברּוָחא ּכְ ְכִתיב , ִאְתֲעִביד ַעְלָמא, ּבְ ְדַבר  )תהלים לג(ּדִ ּבִ
ל ְצבָ ' ה יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ה. ָאםׁשָ א ִדּבּוָרא', ּבִ יו. ּדָ א , ּוְברּוַח ּפִ ּדָ

א ְבָלא ָדא ָלא ָאִזיל. רּוָחא ָדא, ּדָ א ּבְ ִליל ּדָ ה ֵחיִלין , ְוִאְתּכְ ּמָ ְוָנִפיק ִמַנְייהּו ּכַ
ְרָיין, ְלֵחיִלין ִ ְרָיין ְלַמׁשּ ִ ִזְמָנא ָחָדא, ּוַמׁשּ א ּבְ  .ְוכֹּלָ

א  ָעא קּוְדׁשָ ד ּבָ א ֲחֵזי ּכַ ִריְך הּוא ְלִמְבֵרי ָעְלִמיןּתָ יק ַחד ְנהֹוָרא , ּבְ ַאּפִ
ִמן ַההּוא ְנהֹוָרא. ְסִתיָמָאה ָיין, ּדְ ּלְ ִאְתּגַ ל ִאינּון ְנהֹוִרין ּדְ . ָנְפִקין ְוָנֲהִרין ּכָ

ָאר ְנהֹוִרין ְוִאיהּו ַעְלָמא , ּוֵמַההּוא ְנהֹוָרא טּו ְוִאְתֲעִבידּו ׁשְ ְ ׁשּ ָנְפִקין ְוִאְתּפַ
אָ   .הִעּלָ

 בב''''דף קנו עדף קנו ע
ָאה, תוּ  ט ַהאי ְנהֹוָרא ִעּלָ ַ ׁשּ ָלא ָנִהיר, ְוָעִביד אּוָמָנא, ִאְתּפַ ְוָעִביד , ְנהֹוָרא ּדְ

ָאה ּתָ ָלא ָנִהיר. ַעְלָמא ּתַ ִאיהּו ְנהֹוָרא ּדְ ָרא ְלֵעיָלא, ּוְבִגין ּדְ ְ ֵעי ְלִאְתַקׁשּ דף (, ּבָ

א) ב''קנו ע ָרא ְלַתּתָ ְ ֵעי ְלִאְתַקׁשּ אּוְבִק , ּבָ ּוָרא ִדְלַתּתָ ר ְלִאְתְנָהָרא , ׁשּ ַ ִאְתַקׁשּ
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ּוָרא ִדְלֵעיָלא ִקׁשּ ָלא ָנִהיר. ּבְ ּוָרא ִדְלֵעיָלא, ְוַהאי ְנהֹוָרא ּדְ ִקׁשּ ל , ּבְ יק ּכָ ַאּפִ
יִאין ְרָיין ְלִזיִנין ַסּגִ ִ יָך ה, ֵחיִלין ּוַמׁשּ ם ' ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ּלָ ּכֻ

ָחְכָמה ָעׂשִ   .'יָת ְוגוּבְ

י ְבַאְרָעא ַהאי ָעְלָמא. ָהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ְוָכל ַמה ּדִ ה ְזֵעיָרא ּבְ , ְוֵלית ָלְך ִמּלָ
ָדא ֲעֵליּה ְלֵעיָלא ּקְ ִאְתּפַ ָאה ּדְ ה ָאֳחָרא ִעּלָ ִמּלָ ָלא ַתְלָייא ּבְ ַכד , ּדְ ִגין ּדְ ּבְ

א ָדא עֲ , ִאְתַער ַהאי ְלַתּתָ ּקְ ִאְתּפַ א ִאְתֲאַחד , ֵליּה ְלֵעיָלאִאְתַער ַההּוא ּדְ כֹּלָ ּדְ
ָדא א ּבְ  .ּדָ

ִתיב א ֲחֵזי ּכְ ֵנךְ  )בראשית ל(, ּתָ ִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ּבְ ָלאו ּדּוָדִאים אֹוִלידּו ָלּה . ּתְ
ִאינּון ּדּוָדִאים, ְלָרֵחל ה ַעל ְיֵדי ּדְ ל ִמּלָ ְלּגֵ ִריְך הּוא ָקא ּגִ א ּבְ א קּוְדׁשָ ִגין . ֶאּלָ ּבְ

ִיפּ  שָכרּדְ ָ ְבִטין, ּוק ִיׂשּ הּו ׁשִ ּלְ יר ִמּכֻ אֹוַרְייָתא ַיּתִ ָאִחיד ּבְ ָהא ָרֵחל . ּדְ ִגין ּדְ ּבְ
ַיֲעקֹב יּה ּבְ י ֵלָאה, ֲאִחיָדא ּבֵ ְבַקת ֵליּה ְלַגּבֵ בראשית (ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ָלא ׁשַ

י )ל ְך ֶאת ִאיׁשִ ְך ַהלַּ , ַהְמַעט ַקְחּתֵ ב ִעּמָ ּכַ ַחת ּדּוָדֵאי ּוְכִתיב ָלֵכן ִיׁשְ ְיָלה ּתַ
ִנךְ   .ּבְ

שָכר ְלַעְלָמא ָ ִיּפּוק ִיׂשּ ְרמּו ּדְ ָסִליק ֵריָחא ְדאֹוַרְייָתא, ִאינּון ּגָ ִגין ּדְ י , ּבְ ַקּמֵ
ִריְך הּוא א ּבְ . 'ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוגו )שיר השירים ז(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , קּוְדׁשָ

ב )בראשית ל(, ּוְכִתיב ּכַ ׁשְ ְיָלה הּוא ַוּיִ ּלַ ּה ּבַ אי )ב''ד ע''קכ(הּוא . ִעּמָ ְוָהא , ַוּדַ
ָאה, אּוְקמּוהָ  ַעְלָמא ִעּלָ ָסִתים ְוָלא ַגְלָיא, הּוא. ּדְ ָהא אֹוַרְייָתא , ּדְ ִגין ּדְ ּבְ
ָאה ָנְפַקת )ב''ו ע''פ(ֵמַעְלָמא   .ִעּלָ

ָאה, ּוְבָכל ֲאַתר ָיא, הּוא. ַעְלָמא ִעּלָ ּלְ ָלא ִאְתּגַ ָמרְוהָ , ּדְ ְוָעַבד  )במדבר יח(, א ִאּתְ
ִוי הּוא א, ַהּלֵ ְרָכאן ְלכֹּלָ יּה ּבִ ָכא ִמּנֵ ִגין ְלַאְמׁשָ יּה ִאְתֲאִחיד, ּבְ שָכר ּבֵ ָ ְוַעל , ְוִיׂשּ

ים א ָקִריָנן ֵעץ ַהַחּיִ ִאין, ּדָ ין ִעּלָ ה, ִאיָלָנא ְדִאינּון ַחּיִ ִאְקֵרי הּוא ְולא ַאּתָ  .ּדְ

 אא''''דף קנז עדף קנז ע
ְתחּו ְמָעָהא ְדָרֵחל ין ּדּוָדִאים ּפָ ִתיב, ָלאו. ְוִאי ֵתיָמא ְדִאּלֵ ָהא ּכְ  )בראשית ל(, ּדְ

ח ֶאת ַרֲחָמהּ  ְפּתַ ַמע ֵאֶליָה ֱאלִהים ַוּיִ ׁשְ ִריְך הּוא, ַוּיִ א ּבְ ה , קּוְדׁשָ ְוָלא ִמּלָ
ִאינּון ּדּוָדִאים. ָאֳחָרא ִגין ּדְ ֵחיָלא ִדְלהֹון, ּבְ ב ּדְ ַההּוא . ְלֵעיָלא ַאף ַעל ּגַ ּבְ

ִקיָדא ִדְבִנין, ֵחיָלא ִדְלהֹון י ּפְ ְלָיין, ָלא ִאְתַמּנֵ ָלא ּתַ ַמּזָ ִנין ּבְ ָהא ּבְ ְוָלאו , ּדְ
ה ָאֳחָרא ִמּלָ ִריאוּ . ּבְ ָנא ִאְתּבְ ָהא ִאינּון ְלַמּגָ ָהא ֲאִפיּלּו , ָלאו, ְוִאי ֵתיָמא ּדְ דף (ּדְ
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ה ָדא) א''קנז ע ֵביִסּיּוָעא ִאינ, ְלִמּלָ ִמְתַעּכְ ְוָלא , ְוָלאו ִאינּון ֲעָקָראן, ּון ְלִאינּון ּדְ
ָלא ַמּזָ א ּבְ ַזר ֲעַלְייהּו ֶאּלָ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר ֵאַלי  )בראשיתל(. ִאְתּגְ ַוּתֵ

ה ֲחִציפּוָתא ִאיהוּ . 'ָתבֹוא ְוגו , ֶאָלא ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא, ָלאו ִאיהּו ָהִכי. ַהאי ִמּלָ
י, נּוָתא ְדֵלָאהִעְנְוותָ  י ֲאָחָתּה ִמיּדִ ָלא ָאְמָרה ַקּמֵ , ְוִאיִהי ַאְקִדיַמת ְלאֹוְרָחא, ּדְ

אי ֲחׁשַ ָהא ִבְרׁשּוָתא ְדָרֵחל ֲהָוה. ְואֹוְדָעא ֵליהּ , ְוָאְמָרה ֵליּה ּבַ ְכִתיב, ּדְ  )שם(, ּדִ
יךָ  ַכְרּתִ כֹור ׂשְ י ׂשָ ָלא יַ , ֵמָרֵחל ְנִטיַלת ְרׁשוּ , ּכִ ֵעיָנָאה ְדָרֵחלּוְבִגין ּדְ , ְבִאיׁש ּבְ

ֵביָתא  .ָאְמָרה ֵליּה ְלַבר ְוָלא ּבְ

ָנא ְדֵלָאה  ּכְ ְתָחא ִמׁשְ א ּפִ ְוַעְייַלת ֵליּה ְלַיֲעקֹב , ָנְפַקת ְלַבר, )לבר(ְוָלא עֹוד ֶאּלָ
ִפְתָחא ִדְלַבר ָנא ְדָרֵחל, ּבְ ּכְ ָלא , ַמאי ַטְעָמא. ַעד ָלא ֵייעּול ְלִמׁשְ ִגין ּדְ ּבְ

י ְדָרֵחל ֵתיָמא ה ַקּמֵ י ֲאָחָתָהא, ִמּלָ א ָאְמָרה , ְוָלא עֹוד. ְוָלא ַתְחִציף ַקּמֵ ֶאּלָ
ָנא ְדָרֵחל, ֵלָאה ּכְ ִמׁשְ ן, ִאי ֵייעּול ַיֲעקֹב ּבְ ּמָ ין הּוא ְלַאְפֵקיּה ִמּתַ ִגין , ָלאו ּדִ ּבְ

ְך ַאְקִדיַמת ֵליּה ְלַבר  .ּכָ

ה א ֵלָאה רּוָחא ְדקוּ , ְוָכל ַהאי ָלּמָ הּ ֶאּלָ א ִאְתָעַרת ּבָ י , ְדׁשָ ָכל ַהּנֵ ְוָיְדַעת ּדְ
ִאין ְבִטין ִעּלָ ין, ׁשִ יׁשִ הּו ַקּדִ ּלְ הּ , ּכֻ א, ִיְפקּון ִמּנָ ְעּתָ ֲחִביבּוָתא , ְוָדְחַקת ׁשַ ּבַ

ִריְך הּוא א ּבְ ָמָהן, ְלקּוְדׁשָ ְך ִהיא ָקָראת לֹון ׁשְ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּוְבִגין ּכָ  .ּבְ

יא ְוַר  י ִחּיָ י יֹוֵסיַרּבִ אֹוְרָחא, ּבִ יא, ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ י ִחּיָ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ָכל , ָאַמר ִרּבִ ּבְ
אֹוְרָחא )דאנן(ִזְמָנא  ָאְזִליָנן ּבְ אֹוַרְייָתא, ּדְ ִריְך הּוא ַמְרִחיׁש , ְוָלֵעיָנן ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ין א אֹוְרָחא ָדא ָאִריְך ָלן, ָלן ִנּסִ ּתָ אוֹ , ְוַהׁשְ ק ּבְ ִריְך , ַרְייָתאִנְתַעּסַ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
ֲהָדן וג ּבַ ּוֵ  .הּוא ִיְזּדַ

יא ְוָאַמר י ִחּיָ ַתח ִרּבִ ֶעֶרב  )שמות יב(, ּפָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ּבָ
ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני )דבהם טז(, ּוְכִתיב, ּתֹאְכלּו ַמּצֹות , ׁשִ

ִתיבֶלֶחם ָענִ  ּה ַחְבַרָייא, י ּכְ ה ִאְתָערּו ּבָ א ֲחֵזי. ַהאי ִמּלָ ד ֲהוּו , ֲאָבל ּתָ ּכַ
ִמְצַרִים ָרֵאל ּבְ ְרׁשּוָתא ָאֳחָרא, ִיׂשְ ִריְך הּוא . ֲהוּו ּבִ א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ ד ּבָ ּכַ

יהּ  ֶלֶחם עִֹני, ְלָקְרָבא לֹון ְלַגּבֵ ִוד ּדָ . ַמאן ָעִני, ֶלֶחם ָעִני. ָיַהב לֹון ֲאַתר ּדְ א ּדָ
א יּה , ַמְלּכָ ְכִתיב ּבֵ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני )תהלים מו(ּדִ  .ּכִ

ה ָלא ְדכּוָרא, ְוַהאי ֶלֶחם עִֹני ִאְקֵרי ַמּצָ נּוָתא ֲהֵוי, נּוְקָבא ּבְ ִאְתְקִריבּו , ִמְסּכְ
ַקְדִמיָתא ה ּבְ י ַמּצָ יר, ְלַגּבֵ ָקִריבּו לֹון ַיּתִ יָון ּדְ יל לֹון קּוְד , ּכֵ ִריְך הּוא ֲעּיִ א ּבְ ׁשָ

ין ָאֳחָרִנין ַדְרּגִ נּוְקָבא, ּבְ כּוָרא ּבְ ר ּדְ ַרת , ּוְכֵדין. ְוִאְתַחּבַ ד ִאְתַחּבְ ה ּכַ ַמּצָ
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תֹוֶסֶפת וא ְדכּוָרא ִאְקֵרי ִמְצָוה ּבְ ְצָוה  )דברים ל(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ו''ּבִ י ַהּמִ ּכִ
ךְ . ַהּזֹאת ִגיִני ּכָ ַקְדִמיָתא, ּבְ ה ּבְ  .ּוְלָבַתר ִמְצָוה ,ַמּצָ

ֲהוּו ָאְזֵלי ָאַמר, ַעד ּדְ ָמעּו ַחד ָקָלא ּדְ ַקְטּנּון, ׁשְ אֹוְרָחא, טּוְפְסָרא ּדְ , ֲעִקיָמן ּבְ
א, ְסטּו ְלֵעיָלא ִקְטָרא ִדְלַתּתָ קּוְסְטָרא ּדְ י יֹוֵסי. ָלא ֶתחתּון ּבְ ַמע , ָאַמר ִרּבִ ׁשְ

ֵעי לְ , ִמיָנהּ  ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ ַחד , ְסִליקּו ְלֵעיָלא. ַנְטָרא אֹוְרִחיןּדְ ְוָעאלּו ּבְ
יִפין, טּוָרא ּקִ ִרין ּתַ ין ִטּנָ אֹוְרָחא , ָאְמרוּ , ּבֵ ָעא ּבְ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ הֹוִאיל ְוקּוְדׁשָ

א , ָדא ה ְנחֵמי אֹו ִניּסָ  .ִאְתְרִחיׁש ָלן )תרחיש(ִמּלָ

ָרא, ָאְזֵלי ִטּנָ ִקיֵעי ּדְ י ּבְ ּבֵ ר ָנׁש  .ָיְתֵבי ּגַ ָווהוּ , ָסִליק לֹון ַחד ּבַ י יֹוֵסי , ּתְ ָאַמר ִרּבִ
י ַאְרָקא ֲאָנא. ַמאן ַאְנּתְ  א, ָאַמר ֵליהּ , ָאַמר ֵמַאְנׁשֵ ֵני ָנׁשָ ן ִאית ּבְ ָאַמר , ְוַתּמָ

אי, ְוָזְרִעין ְוַחְצִדין, ִאין ְנָיין ִמּנָ ֵחיזּו ָאֳחָרא ְמׁשַ ְייהּו ּבְ ְייכוּ , ִמּנַ , ְוָסִליְקָנא ַגּבַ
ְייכוּ  הּ , ְלִמְנַדע ִמּנַ ַאּתּון ּבָ ַאְרָעא ּדְ ֵמיּה ּדְ ְ  .ַמה ׁשּ

ְרָיא, ֶאֶרץ, ָאַמר ֵליהּ  ים ׁשַ ָהָכא ֶאֶרץ ַהַחּיִ ִגין ּדְ ְכִתיב, ּבְ ֶאֶרץ  )איוב כח(, ּדִ
ה ֵיֵצא ָלֶחם ּנָ ָאר ַאְרָעא ָלא ֵיֵצא ָלֶחם, ֵמַהאי ֵיֵצא ֶלֶחם, ִמּמֶ ׁשְ , ְוִאי ָנִפיק, ּבִ

יִניןָלאו  ְבַעת ַהּמִ ִ ָהִכי ָעאל ְלַאְתֵריהּ . ִמׁשּ ָווהוּ . ַאּדְ א , ּתְ אי קּוְדׁשָ ָאְמרּו וּדַ
ה ִמּלָ ֵעי ְלִאְתָעָרא ָלן ּבְ ִריְך הּוא ּבָ  .ּבְ

יא י ִחּיָ ֲאַמְרּתָ , ָאַמר ִרּבִ אי ַעל ַהאי ְקָרא ּדְ ָבאי, ַוּדָ אֹוִליְפָנא ִמּסָ ִכיְרָנא ּדְ , ּדָ
ָאה ה ִעּלָ א, ֶפַסחבְּ . ַחד ִמּלָ ָרֵאל ֶלֶחם ּדָ ִריְך הּוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָיַהב לֹון קּוְדׁשָ , ּדְ

י ַמִים, ֵמַאְרָעא ְדַחּיֵ ָ א, ּוְלָבַתר ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ה, ֶלֶחם ּדָ  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלָ

 בב''''דף קנז עדף קנז ע
ַבר , תּו ֲהָוה ָאַמר ד ָנִפיק ְלַהאי ַעְלָמא, ָנׁש ) ב''דף קנז ע(ּדְ י ָלא ָיַדע, ּכַ ַעד , ִמיּדִ

ַאְטִעים ַנֲהָמא יָון ְדָאִכיל ַנֲהָמא. ּדְ מֹוְדָעא, ּכֵ ּתְ ד . ִאְתַער ְלִמְנַדע ּוְלִאׁשְ ְך ּכַ ּכָ
ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ י, ָנְפקּו ִיׂשְ ִריְך , ָלא ֲהוּו ָיְדֵעי ִמּדֵ א ּבְ ַאְטִעים לֹון קּוְדׁשָ ַעד ּדְ
ְכִתיב ֶאֶרץ ִממֶּ , הּוא ֶלֶחם ֵמַהאי ֶאֶרץ ה ֵיֵצא ָלֶחםּדִ ָרֵאל, ּנָ , ּוְכֵדין ָעאלּו ִיׂשְ

ִריְך הּוא א ּבְ מֹוְדָעא ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּתְ ְוָלא , ִוינּוָקא ָלא ָיַדע. ְלִמְנַדע ּוְלִאׁשְ
מֹוְדָעא ּתְ ַהאי ַעְלָמא, ִאׁשְ ָטִעים ַנֲהָמא ּדְ  .ַעד ּדְ

ָרֵאל ָלא ָיְדעוּ  ין ּדִ , ִיׂשְ ִמּלִ מֹוְדעּו ּבְ ּתְ ָאה, ְלֵעיָלאְוָלא ִאׁשְ ָאְכלּו ֶלֶחם ִעּלָ , ַעד ּדְ
עּון  ִיְנּדְ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ַההּוא ֲאַתר ּוָבָעא קּוְדׁשָ מֹוְדעּו ּבְ ּתְ ּוְכֵדין ָיְדעּו ְוִאׁשְ
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יר ָרֵאל ַיּתִ ִאְתֲחֵזי ְלַהאי ֶאֶרץ, ִיׂשְ ַההּוא ֲאַתר ּדְ ָטֲעמּו , ְוָלא ָיִכילוּ . ּבְ ַעד ּדְ
ַמִים, ּוַמאן ִאיהוּ  ,ֵמַההּוא ֲאַתר, ֶלֶחם ְכִתיב. ׁשָ ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם  )שמות טז(, ּדִ

ַמִים ָ ַההּוא ֲאַתר, ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ לּו ּבְ ּכָ ָאְכלּו ֶלֶחם , ּוְכֵדין ָיְדעּו ְוִאְסּתַ ְוַעד ּדְ
מֹוְד  )א ועד דלא אכלו לחם מאלין אתרי''ס(, ֵמַההּוא ֲאַתר ּתְ י ְוָלא ִאׁשְ  .עוּ ָלא ָיְדעּו ִמיּדִ

ֵקיהּ  י יֹוֵסי ּוְנׁשָ ִריְך הּוא , ָאַמר. ֲאָתא ַרּבִ א ּבְ א ִאְתַער לֹון קּוְדׁשָ אי ַעל ּדָ ַוּדַ
ַהאי ָרֵאל ְלִמְנַדע, ּבְ ירּוָתא ְדִיׂשְ א ׁשֵ ֲהוּו , ָקמּו ְוֲאְזלוּ . ֶלֶחם ֲהָוה, ְוַעל ּדָ ַעד ּדְ
ְרמּוְסִקין, ָאְזלוּ  ֵרי ּדַ ַכר ְוַחד נוּ , ָחמּו ּתְ י יֹוֵסי. ְקָבאַחד ּדְ ֵלית ָלן , ָאַמר ִרּבִ

ָעְלָמא ה ּבְ ַכר ְונּוְקָבא, ִמּלָ ָלא ֲהֵוי ּדְ י ְבַאְרָעא, ּדְ א, ְוָכל ַמה ּדִ ַיּמָ  .ָהִכי ָנֵמי ּבְ

ֶעֶרב )בראשית ל(ִסְתֵרי ּתֹוָרה ִסְתֵרי ּתֹוָרה  ֶדה ּבָ בֹא ַיֲעקֹב ִמן ַהׂשָ בֹא . ַוּיָ ֶאֶרּת , ַיֲעקֹבַוּיָ ּפְ א ּתִ ּדָ
א יׁשָ ְרָכאן, ַקּדִ ל ּבִ ָנִקיט ּכָ ֶדה ּדְ יּה , ֵמַההּוא ׂשָ יב ּבֵ ְכּתִ ֲרכֹו ְייָ  )בראשית כז(ּדִ ר ּבֵ . ֲאׁשֶ
ֶעֶרב ֶעֶרב, ּבָ אי ּבָ ֶעֶרב, ַאּמַ יב, ֶאָלא ּבָ ְכּתִ נֹוּת  )בראשית כד(, ּדִ ֶדה ִלּפְ ׂשָ ָחק ָלׂשּוַח ּבַ א ִיּצְ ּצֵ ַוּיֵ

ֶדה .ֶעֶרב י ַהאי ׂשָ ָחק ֲאבֹוי ְלַגּבֵ ַער ִיּצְ ִזְמָנא ְדִאּתְ ַער , ְוָנִקיט ֵליהּ , ּבְ ָחק ָלא ִאּתְ ָהא ִיּצְ ּדְ
ֶדה י ַהאי ׂשָ ֶעֶרב, ְלַגּבֵ ן ּבָ ּמָ ק ַיֲעקֹב ִמּתַ ּלַ ִאְסּתַ יָון ּדְ ָחק ֲאבֹוי, ּכֵ ֶדה ְלִיּצְ ִביק ַהאי ׂשָ , ׁשָ

ַההּוא ִזְמָנא ְלגַ  י ֵעיָלאְוִאיהּו ָסִליק ּבְ  .ּבֵ

יב ּתִ א ֵלָאה ִלְקָראּתוֹ  )בראשית ל(, ַמה ּכְ ּצֵ ָרא ְיִחיָדא. ַוּתֵ י ּבְ ָאה ְלַגּבֵ א ִעּלָ ַוּתֹאֶמר ֵאַלי . ִאּמָ
בֹוא אי ְלָבְרָכא ָלךָ , ּתָ ְדּפָ חֹוּת ּגַ ִאין, ּתְ נּוִקין ְוִעּדּוִנין ִעּלָ ּפְ ּתַ ָהא ִעיַדן ַרֲעָוא . ּוְלַרָווָאה ָלָך ּבְ

ָאהְוִעּנוּ  ֶדה, ָגא ְלֵמיַהב ָלָך ַנְייָחא ְדרּוָחא ִעּלָ י ַההּוא ׂשָ א , ְלַגּבֵ ּתּוְקּפָ ד ּבְ ַעד ָלא ִיּתֹוּקַ
ָחק  .ְדִיּצְ

ָאה ְדּפָ חֹוּת ּגַ ָנְקָטא ְלַיֲעקֹב ּתְ יָון ּדְ ֵדין , ּכֵ ְיָלה הּוא )שם(ּכְ ּלַ ּה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ׁשְ ים . הּוא. ַוּיִ ָסּתִ ּדְ
א כָ . הּוא. ִמּכֹּלָ ןּדְ ּמָ ֵקי ִמּתַ ין ָנּפְ ְרָכאן ְוָכל ִקּדּוׁשִ א הּוא. ל ּבִ יב ֶאּלָ ּתִ ַמאן . ַיֲעקֹב ָלא ּכְ

הּ  ָעָרא ְלַגּבָ ֲחֵזי ְלִאּתְ ִאּתְ  .ּדְ

ָהא ְדּפָ חֹוּת ּגַ ּה ּתְ ין ְלַגּבָ ָלא ַזּמִ אן , ְוַעד ּדְ יׁשָ ָנִקיט ִאינּון ַקּדִ ּוִבְרָכאן ָלא  )קדושאן(ַמאן ּדְ
ְמֵלי ִמנְּ  ָאה, קּוָדה ְטִמיָראִאּתְ א. ַההּוא ַעְלָמא ִעּלָ ָעֵרי ּכּלָ א ּדּוָדִאים ִמּתְ א , ְוַעל ּדָ ְוכֹּלָ

ָאה ָרָזא ִעּלָ ַגְווָנא ּדְ ַאְרָעא, ְראּוֵבן ַמאי ְראּוֵבן. ּכְ ָמָהן ּבְ י ׁשְ ּוִ ִריָך הּוא ׁשַ א ּבְ יב , קּוְדׁשָ ְכּתִ ּדִ
ֲעלֹוּת ְיָי ֲאׁשֶ  )תהלים מו( ָאְרץְלכּו ֲחזּו ִמּפְ ּמֹוּת ּבָ ם ׁשַ  .)עד כאן סתרי תורה(. ר ׂשָ

י יֹוֵסי ְוָאַמר ַתח ִרּבִ ֵצא ֵלָאה  )בראשית ל(, ּפָ ֶעֶרב ַוּתֵ ֶדה ּבָ ָ ַוּיָבֹא ַיֲעקֹב ִמן ַהׂשּ
ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתוֹ ', ִלְקָראתֹו ְוגו ָגָעא ֲחָמָרא. ְמָנא ָיְדַעת, ַוּתֵ , ָהא ָאְמרּו ּדְ
שָכר, ַקת ֵליהּ ְוָנפְ , ְוֵלָאה ָיְדַעת ָ ּה ִיׂשּ ָנַפק ִמּנָ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ְוָגִרים ֵליּה ּדְ

ְרם שָכר ֲחמֹור ּגָ ָ ְקֵרי ָגְרם, ִיׂשּ ְרָמא ֵליהּ , ַאל ּתִ ֲחָמָרא ּגָ ַרם ּדְ א ּגָ ֲאְמַרת . ֶאּלָ
ָנא ְדָרֵחל, ֵלָאה ּכְ ִמׁשְ ִאי ֵייעּול ַיֲעקֹב ּבְ אי ָיַדְעָנא ּדְ , ָפָקא ֵליהּ ֵלית ִלי ְלאֲ , ַוּדַ
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א אֹוִריְך ֵליּה ָהָכא ִני, ֶאּלָ ּכָ ִמׁשְ יָך  )בראשית ל(. ְוֵייעּול ּבְ ַכְרּתִ כֹר ׂשְ י ׂשָ ּכִ
ִני דּוָדֵאי ּבְ ִני, ּבְ דּוָדֵאי ּבְ א, ַמאי ּבְ ִניָחא ֵליּה ְלַיֲעקֹב ַעל ּדָ ִגין ּדְ ין , ּבְ ִאּלֵ ּדְ

מִ , ְוַיֲעקֹב ֲהָוה ָיַדע. ְמַסְייִעין ְלאֹוָלָדא ּדּוָדִאיםּדְ ה ָלא ָקְייָמא ּבַ א , ּלָ ֶאּלָ
 .ְלֵעיָלא

ַתח ְוָאַמר לּוָיה )תהלים קיג(, ּפָ ֵמָחה ַהּלְ ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ . מֹוׁשִ
א ָקֲאַמר יא רּוָחא ְדקּוְדׁשָ י ִחּיָ יִבי , ָאַמר ִרּבִ ִית )א''ד ע''קנ(מֹוׁשִ א , ֲעֶקֶרת ַהּבַ ּדָ

נִ . ָרֵחל ֵמָחהֵאם ַהּבָ א ֵלָאה, ים ׂשְ ִית. ּדָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ א ַעְלָמא , מֹוׁשִ ּדָ
ָאה ּתָ ֵמָחה . ּתַ ִנים ׂשְ ָאה, )הללויה(ֵאם ַהּבָ א ַעְלָמא ִעּלָ ִגיֵני , ּדָ ְך  )א''ד ע''קנ(ּבְ ּכָ

לּוָיה  .ַהּלְ

 אא''''דף קנח עדף קנח ע
י ְיהּוָדה ְבִטין, ָאַמר ִרּבִ ין ׁשִ ל ִאּלֵ ְלַתּתָ , ּכָ ּקּוִנין ּדִ ַגְווָנא , א ִאינּוןּתִ הּו ּכְ ְוֻכּלְ

א ֲחֵזי. ִדְלֵעיָלא יךָ , ּתָ ַכְרּתִ כֹר ׂשְ י ׂשָ יּה ּגּוָפא ּוַמאן ִאיהּו ּתֹוָרה, ּכִ . ְלַנְסָבא ִמּנֵ
יךָ  ַכְרּתִ כֹר ׂשְ ׁש , ְלךָ , ׂשָ כֹר . ְלגּוָפְך ַמּמָ יךָ ) א''דף קנח ע(ׂשָ ַכְרּתִ ְלאֹוָלָדא , ׂשְ

יּוְקָנךְ   .ּדְ

אֹוַרְייָתאמַ , ֵמָהָכא ָלֵעי ּבְ א , אן ּדְ ַאְחִסין ַעְלָמא ְדָאֵתי ְוַאְחִסין ַאְחַסְנּתָ
ָכר, ַאְחִסין ַעְלָמא ְדָאֵתי. ְדַיֲעקֹב שָכר ֵיׁש ׂשָ ָ ְכִתיב ִיׂשּ י ֵיׁש  )ירמיה לא(, ּדִ ּכִ

ֵתךְ  ָכר ִלְפֻעּלָ . אְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש ְואְֹצרֵֹתיֶהם ֲאַמלֵּ  )משלי ח(, ּוְכִתיב. ׂשָ
ה ָבִנים )בראשית ל( ָ ׁשּ י לֹו ׁשִ י ָיַלְדּתִ י ִחְזִקּיָה. ּכִ א , ָאַמר ִרּבִ ין ֵעיָלא ְוַתּתָ ִאּלֵ

ַעְלָמא ע ִסְטִרין ּדְ ֶאָחד. ְוַאְרּבַ ָאִריְך ּבְ א , ּוַמאן ּדְ ֵעי ֵליּה ְלַאְמָלָכא ְלקּוְדׁשָ ּבָ
א ִריְך הּוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ע ִסְטֵרי ְדַעלְ , ּבְ  .ְוַהְיינּו ֶאָחד, ָמאּוְלַאְרּבַ

ה י ִחְזִקּיָ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ַעל  )שיר השירים ח(, ּוְכִתיב, ַעל ָהֵרי ָבֶתר )שיר השירים ב(, ּכְ
ִמים ִמים, ָהֵרי ְבׂשָ ֵלָאה. ַמאן ִאינּון ָהֵרי ְבׂשָ ִנין ּדְ ית ּבְ ין ׁשִ ית , ִאּלֵ ַאְכָלָלן ׁשִ ּדְ

ֵריַסר, ָאֳחָרִנין יתְוִאינ, ְוִאינּון ּתְ ִגין . ּון ׁשִ ַחְבֵריהּ  )א''א ע''רמ(ּבְ ִליל ּבְ ָכל ַחד ּכָ , ּדְ
לּוָיה )תהלים קיג(ְלַקְייָמא , ְוֵלָאה ֲעַלְייהוּ  ֵמָחה ַהּלְ ִנים ׂשְ  .ֵאם ַהּבָ

ִתיב א ּכְ ִנים )דברים כב(, ְוַעל ּדָ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִאיהּו ַעְלָמא , לֹא ִתּקַ ִגין ּדְ ּבְ
ָיא ּסְ ָיאְוָלא , ְדִאְתּכַ ּלְ א , ִאְתּגַ ִנים  )שם(ְוַעל ּדָ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלַ ׁשַ

ח ָלךְ  ּקַ ָיא. ּתִ ּסְ ִאיהּו ַעְלָמא ְדִאְתּכַ ִגין ּדְ ָלל, ּבְ ָיא ּכְ ּלְ  .ְוָלא ִאְתּגַ
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ח ָלךְ  ּקַ ִנים ּתִ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשֹוִנים  )דברים ד(, ַהְיינּו ִדְכִתיב, ְוֶאת ַהּבָ י ׁשְ ּכִ
ָמִים )שם(' ְוגו ָ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהׁשּ ָ י. ּוְלִמְקֵצה ַהׁשּ ִמים, ְוָכל ַהּנֵ , ִאְקרּון ָהֵרי ְבׂשָ

א ִאְקרּון ָהֵרי ָבֶתר אן ּוְלַתּתָ ְכִתיב )ב''ט ע''כ(, ִמּכָ ֶרד )בראשית ב(, ּדִ ם ִיּפָ ָ , ּוִמׁשּ
ָעה ָרא יםְוָהָיה ְלַאְרּבָ  .טּוֵרי ְדִפירּוָדא, ׁשִ

י ֵייָסא ִרין, ָאַמר ִרּבִ ירּו ִקׁשְ ָפחֹות ְקׁשִ ְ ֵני ַהׁשּ ִרין  )א''ד ע''קנ(, ּבְ ע ִקׁשְ ַאְרּבַ
ִאְצְטִריכּו ְלִתּקּוָנא י ֶאְלָעָזר. ּדְ ְך ָנְפֵקי ְלַבר ִאינּון , ְוָאַמר ִרּבִ ְבִגין ּכָ ִריןּדִ , ִקׁשְ

הּו ַחד ֻכּלְ ב ּדְ הּו ַחד, ְוַאף ַעל ּגַ ּלְ אן ּוְלָהְלָאה ּכֻ ר, ּוִמּכָ אֹוַרח ֵמיׁשָ א. ּבְ , ְוַעל ּדָ
ַסֲהדּוָתא ִדְלֵעיָלא ְבִטין ָסְלִקין ּבְ הּו ׁשִ ּלְ  )תהלים קכב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּכֻ
ָראֵ  ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ם ָעלּו ׁשְ ָ ׁשּ ם הׁשֶ  .'ל ְלהֹודֹות ְלׁשֵ

י ֶאְלָעָזר ִתיב, ְוָאַמר ִרּבִ ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו )בראשית ל(, ּכְ ֲאׁשֶ ', ַוְיִהי ּכַ
ד ִאְתְיִליד יֹוֵסף, ַמה ָחָמא ַיֲעקֹב ְלֵמיַהְך ְלאֹוְרֵחיהּ  ְוַעד ָלא ִאְתְיִליד יֹוֵסף , ּכָ

א הָ . ָלא ָבָעא ְלֵמיַהְך ְלאֹוְרֵחיהּ  ְטָנא , א אּוְקמּוהָ ֶאּלָ ָחָמא ְדִאְתְיִליד ׂשִ ּדְ
ו  .ְדֵעׂשָ

ְתֵריּה ְויֹוֵסף ָזֵכי ֵליהּ , ְוָתא ֲחֵזי יּה ּבַ ִלים ּדּוְכּתֵ יק, יֹוֵסף ַאׁשְ ִאְקֵרי ַצּדִ ְוָהָכא , ּדְ
ָחָמא ַיֲעקֹב. ִסּיּוָמא ְדגּוָפא יָון ּדְ ִלים ּגּוָפא, ּכֵ ּתְ ִאׁשְ ָעא ּגּוָפא ְלֵמַהְך , ּדְ ּבָ

ִרית, אֹוְרֵחיהּ לְ  ָנא. ְוִסּיּוָמא ְדגּוָפא הּוא ּבְ ּבְ ִלים חּוׁשְ ְנָיִמן ַאׁשְ א ּבִ ל ּדָ , ְוִעם ּכָ
ֵריַסר ִלימּו ּתְ ּתְ ֵביּה ִאׁשְ  .ּדְ

ְבִטין, ְוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע ַיֲעקֹב, ְוִאי ֵתיָמא ימּו ׁשִ ּלִ ּתַ ָען ָלא ִאׁשְ ַעד ּכְ ַאף ַעל , ּדְ
ִאְתְיִליד יֹוֵסף ב ּדְ ימּו , ּגַ ּלִ ּתַ ְנָיִמין ְוִיׁשְ ִיְתְיִליד ּבִ ַמאי ַטְעָמא ָלא אֹוִריְך ַעד ּדְ

ְבִטין א. ׁשִ ָחְכְמָתא ֲעַבד, ֶאּלָ ה ָיַדע, ַיֲעקֹב ּבְ ימּו , ָאַמר. ּוִמּלָ ּלִ ּתַ אי ִאי ִאׁשְ ַוּדַ
ְבִטין הּו ׁשִ ּלְ ְרָיא ֲעַלְיי, ָהָכא ּכֻ ְלֵעיָלא ׁשַ ִתּקּוָנא ּדִ ְדָקא ָהא ְיַדְעָנא ּדְ הּו ּכְ

ִלימוּ , ּוְבַאְרָעא ָדא. ְיאּות ּתְ ִיׁשְ ֵעי ּדְ א, ָלא ִליּבָ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ א ּבְ  .ֶאּלָ

ָהִכי הּוא א ֲחֵזי ּדְ ְבִטין, ּתָ ֵריַסר ׁשִ הּו ּתְ ֻכּלְ ָאה ִניְנהוּ , ּדְ ּתָ ּקּוָנא ְדַעְלָמא ּתַ , ּתִ
ְנָיִמין ִאְתְיִליד ּבִ ָאהְוָנְט , ִמיַתת ָרֵחל, ְוֵכיָון ּדְ ּתָ א ַהאי ַעְלָמא ּתַ , ָלא דּוְכּתָ

הוּ  ָנא ּבְ ּקָ ְנָיִמין. ְלִאְתּתַ א ָלא ִאְתְיִליד ּבִ א, ְוַעל ּדָ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ א ּבְ ֲהָדא , ֶאּלָ
ַנַען  )בראשית מח(, הּוא ִדְכִתיב ֶאֶרץ ּכְ ן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּבְ ּדָ בֹוִאי ִמּפַ ַוֲאִני ּבְ

ֶרךְ  ּדֶ ן ִמיַתת, ּבַ א ְוַתּמָ ָאה, ָרֵחל ְוָנְטָלא דּוְכּתָ ּתָ ָבא , ַהאי ַעְלָמא ּתַ ְ ְלִאְתַיׁשּ
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ֵליָמָתא ֵביָתא ׁשְ ָנא , ְוָכל ִזְמָנא ְדָרֵחל ָקְייָמא, ּבְ ּקְ ָאה ָלא ִאְתּתַ ּתָ ַעְלָמא ּתַ
הוּ  ִלימוּ  )ג לעילא''א ל''ד(ָנְטָלא , ִמיַתת ָרֵחל, ּבְ ׁשְ יָתא ּבִ  .ּבֵ

אי, ְוִאי ֵתיָמא ַההּוא ִזְמָנא ֵלָאה ַאּמַ ַעְלָמא . ָלא ִמיַתת ּבְ ֵביָתא ּבְ ִגין ּדְ א ּבְ ֶאּלָ
ָאה  ּתָ ָנא, ִאיהוּ  )א עלאה''נ(ּתַ ּקְ יּה ֲהוּו ְלִאְתּתַ א ִמּנֵ ָאה , ְוכֹּלָ א ''נ(ְוָלאו ֵמָעְלָמא ִעּלָ

א, )תתאה ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְך ָלא ִמיַתת ּבְ ִאְת . ּוְבִגין ּכָ ֵלָאה ּבְ ָיא ְוָכל עֹוָבדֹוי ּדְ ּסְ ּכַ
ָיא, ִאינּון ּסְ ִאְתּכַ ַעְלָמא ִעָלָאה ִאיהּו ּבְ ִגין ּדְ ָיא, ּבְ ּלְ ִאְתּגַ ְך ָלא , ְוָלאו ּבְ ּוְבִגין ּכָ

ר ִמיָתָתּה ְדֵלָאה ָרֵחל, ִאְדּכַ ִמיָתָתּה ּדְ  .ּכְ

 בב''''דף קנח עדף קנח ע
אי, ְוָתא ֲחֵזי ָהִכי הּוא ַוּדַ ָאה. ּדְ ַעְלָמא ִעּלָ ִגין ּדְ ל ִמּלֹוי , ּבְ ָיאּכָ ּסְ ִאְתּכַ , ּבְ

ָיא ּלְ ִאְתּגַ ל ִמּלֹוי ּבְ ָאה ּכָ ּתָ ךְ . ְוַעְלָמא ּתַ ִגין ּכָ א , ּבְ ְמַעְרּתָ ָיא ֵלָאה ּבִ ּסְ ִאְתּכַ
א ָכֶפְלּתָ אֹוְרָחא, ּדְ ִגּלּוָייא ּדְ ִסְתָרא, ְוָרֵחל ּבְ א ּבְ ָיא, ּדָ ּלְ ִאְתּגַ . ְוָדא ּבְ

ים ָאה ִאְתְרׁשִ ָיא ַעְלָמא ִעּלָ ּסְ ְכִתיב ,ּוְבִאְתּכַ ִרי  )בראשית ל(, ּדִ ָאׁשְ ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ּבְ
רּוִני ָבנֹות י ִאׁשְ ר, ּכִ ֵמיּה ָאׁשֵ ְך ָקְרָאה ׁשְ ) ב''דף קנח ע(בגין כך כל ברכאן (. ּוְבִגין ּכָ

 .)דתרין עלמין באתגליא ובאתכסיא ועם כל דא

א א ַחד, ּוְבִגין ּדָ ָאה, ּכֹּלָ א ֲהֵוי ֵמַעְלָמא ִעּלָ ָהא ּכֹּלָ , ָהִכי ָנֵמי ּוְבָכל ֲאַתר. ּדְ
ֵרין ָעְלִמין ָיא, ּתְ ּסְ ִאְתּכַ ָיא ְוָדא ּבְ ּלְ ִאְתּגַ א ּבְ א . ּדָ ְוֲאַנן ָלא ְמָבְרִכיָנן ְלקּוְדׁשָ
ִריְך הּוא ְתֵרין ָעְלִמין, ּבְ א ּבִ ְכִתיב, ֶאּלָ רּוְך ה )תהלים קו(, ּדִ ָרֵאל ' ּבָ ג ''קנ(ֱאלֵהי ִיׂשְ

ךְ . ָהעֹוָלםִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  )ב''ע ִגיֵני ּכָ ָאה ָקֵריָנן הו, ּבְ ְוָקֵריָנן , א''ַעְלָמא ִעּלָ
ָאה ַאּתָ  )ב''ח ע''שמות קל(ְלַעְלָמא  ּתָ ָאה, ה''ּתַ רּוְך ֵמַעְלָמא ִעּלָ ִאיהּו ּבָ ִגין ּדְ ַעל , ּבְ

יק רּוְך ה )תהלים קלה(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ְיָדא ְדַצּדִ ּיֹון ׁשֹוֵכן ְירּוׁשָ ' ּבָ . 'ָלם ְוגוִמּצִ
רּוךְ  ּיֹון ִאיהּו ּבָ אי ִמּצִ א ֲחֵזי. ַוּדַ ַגְווָנא ָדא , ּתָ ֵרין ָעְלִמין ' ה' ה )שמות לה(ּכְ נשא (ּתְ

ָיא, ִניְנהוּ  )א''ח ע''קל ּסְ ִאְתּכַ ָיא ְוָדא ּבְ ּלְ ִאְתּגַ א ּבְ ִסיק ַטְעָמא , ּדָ א ּפָ ְוַעל ּדָ
ְוְייהוּ  ַגּוַ א ָחד, ָדאּוֵמַעְלָמא ָדא ַעד ַעְלָמא , ּבְ ר  )בראשית לא(. ּכֹּלָ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ

י ְיהּוָדה )א בסתרי תורה''ה ע''נדפס דף קס(ָאַמר ', ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו א ֲחֵזי, ִרּבִ , ּתָ
ָלָבן ְרׁשּוֵתיּה ּדְ א ּבִ ָלא ָבָעא ְלֵמיַזל ֶאּלָ ֵלימּוָתא ְדַיֲעקֹב ּדְ ִזְמָנא , ְוִאי ֵתיָמא. ׁשְ

ְרׁשּוֵתיהּ  ַאֲחִריָנא אי ָלא ָאִזיל ּבִ ָדִחיל ַיֲעקֹב. ַאּמַ ִגין ּדְ ּבֹוק , ֶאָלא ּבְ ָלא ִיׁשְ ּדְ
ַאְרָעא ָאֳחָרא, ֵליהּ  ְבִטין ּבְ ֵריַסר ׁשִ ִלימּו ּתְ ּתְ ָמָטא . ְוִיׁשְ ָחָמא ּדְ יָון ּדְ א ּכֵ ְוַעל ּדָ

א ְדִבְנָיִמין ְעּתָ ַרח, ׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבָ ְבַרח הוּ , ּכְ ר לוֹ ַוּיִ  .א ְוָכל ֲאׁשֶ
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ְנָיִמין ִאְתְיִליד ּבִ ֵכיָון ּדְ ְבִטין, ּדְ הּו ׁשִ ֻכּלְ א ּבְ ִכיְנּתָ ַרת ׁשְ יָתא , ִאְתַקׁשְ ְוָנְטָלא ּבֵ
הוּ  ֻכּלְ ָחְכְמָתא. ּבְ ָרָזא ּדְ ְבִטין, ְוַיֲעקֹב ֲהָוה ָיַדע ּבְ ֵריַסר ׁשִ ימּו ּתְ ּלִ ּתַ ַכד ִיׁשְ , ּדְ

ט וְ  ֵ ְתַקׁשּ א ּתִ ִכיְנּתָ ׁשְ הוּ ּדִ ר ּבְ ֵ מּות, ִתְתַקׁשּ יָתא, ְוָרֵחל ּתָ  .ְוִאיִהי ָנְטָלא ּבֵ

א ֲחֵזי ָמה ְדִאְתֲחֵזי , ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּתָ ָאה ִאְתֲחֵזי ֵליּה ְלַיֲעקֹב ּכְ ּתָ ַעְלָמא ּתַ
ה ָלא ְיִכיַלת, ְלמׁשֶ א ּדְ ָרא , ֶאּלָ ְ ֵביָתא ְלִאְתַקׁשּ ְבִטין ּבְ ֵריַסר ׁשִ ֲהוּו ּתְ ַעד ּדְ

הוּ  יַאת , ּבְ ּכִ ְבִטין, ָרֵחל )א אתדחיית''נ(ּוְכֵדין ִאְתּדַ הּו ׁשִ ֻכּלְ , ְוָנְטָלא ִאיִהי ֵביָתא ּבְ
ָרא ְדֵביָתא אי )תהלים קיג(ּוְכֵדין , ַוֲהַות ִעּקְ ִית ַוּדַ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ  .מֹוׁשִ

ְבִטין, ָהא ָמָטא ִזְמָנא, ָאַמר ַיֲעקֹב ֵריַסר ׁשִ ִלימּו ּתְ ּתְ ִאׁשְ אי ַעְלָמא ַוּדַ , ּדְ
הוּ  ָרא ּבְ ְ ְלֵעיָלא ֵיחֹות הּוא ְלֵביָתא ְלִאְתַקׁשּ ְחָייא , ּדִ נּוָתא ָדא ִאְתּדַ ּוִמְסּכְ

יהּ  מּות ָהָכא. ַקּמֵ א ְבַאְרָעא , ְוָלא עֹוד. ָלא ִאּפּוק ֵמָהָכא ְלָעְלִמין, ִאי ּתָ ֶאּלָ
ָלָמא ֵביָתא, ָדא ְך ַוְיִהי . ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאׁשְ ִגין ּכָ ר ָיְלָדה ְוגוּבְ ֲאׁשֶ ַעד ָלא ', ּכַ

ְבִטין ימּו ׁשִ ּלִ ּתַ  .ִאׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ַמע ִרּבִ יר, ָאַמר, ׁשָ ּפִ י ְיהּוָדה ׁשַ ַרּבִ ל ִמּלֹוי ּדְ אי ּכָ ְוָדא ָסִליק ַעל , ַוּדַ
א אי ָלא ֲאַזל ֵליּה ְלאֹוְרֵחיּה . ּכֹּלָ דְוִאי ֵתיָמא ַאּמַ א. ִמּיָ ָרֵחל ָלא , ֶאּלָ ל ְזַמן ּדְ ּכָ

ְנָיִמין ָרא ִמּבִ ן, ִמְתַעּבְ ּמָ ב ּתַ ִבְנָיִמין. ִאְתַעּכַ ָמָטא ִזְמָנא ּדְ יָון ּדְ ָעַרק ְוָלא ָבָעא , ּכֵ
ְבִטין, ְרׁשּוָתא כּוְלהּו ׁשִ ר ַיֲעקֹב ּבְ ן ְוִיְתַחּבֵ ּמָ ב ּתַ ָלא ִיְתַעּכֵ ִגין ּדְ ַאְתָרא , ּבְ ּבְ

 .ְצְטִריךְ ְדאִ  )דלא(

ַתח א ּפָ י ַאּבָ ב ֶאל ֶיֶתר חֹוְתנֹו ְוגו )שמות ד(, ִרּבִ ׁשָ ה ַוּיָ ֶלְך מׁשֶ א ֲחֵזי. 'ַוּיֵ ה , ּתָ מׁשֶ
יהּ , ָרֵעי ָעָנא ְדִיְתרֹו ָחמּוי ֲהָוה ֵעי ְלֵמיַזל. ְוִדּיּוֵריּה ֲהָוה ּבֵ ָלא ֲאַזל , ְוַכד ּבָ

ְרׁשּוָתא ִדיֵדיהּ  א ּבִ ֲהוָ . ֶאּלָ ָלָבןְוַיֲעקֹב ּדְ יּה ּדְ ִדיר ִעּמֵ ִלים ְוִדּיּוֵריּה ֲהָוה ּתָ , ה ׁשְ
יהּ  אי ָלא ָבָעא ְרׁשּוָתא ִמּנֵ יּה . ַאּמַ ל ָלָבן ִעּמֵ ָלא ְיַגְלּגֵ ָמר ּדְ א ָהא ִאּתְ ֶאּלָ

ן ּמָ ַאר ּתַ ּתָ ְלּגּוִלין ְוִיׁשְ ַקְדִמיָתא ָאַמר ֵליהּ . ּגִ ָהא ּבְ ְלּגּולִ , ּדְ ל ֲעֵליּה ּגִ ְלּגֵ ד ּגִ ין ּוִמּיָ
ן ּמָ ַאר ּתַ ּתָ יהּ , ְוִאׁשְ א ָדִחיל ִמּנֵ ּתָ  .ְוַהׁשְ

ה, ֲאָבל ִיְתרוֹ  י מׁשֶ א ֲהָוה. ָלא ֲהָוה ָהִכי ְלַגּבֵ ָלָבן ָחָרׁשָ ִגין ּדְ א ֲהָוה , ּבְ ּוְבָחָרׁשָ
י ְדַיֲעקֹב ל עֹוָבדֹוי ְלַגּבֵ ן, ּכָ ּמָ ָבא ּתַ א ָלא ָבָעא ַיֲעקֹב ְלִאְתַעּכְ ּתָ ָהא , ְוַהׁשְ ּדְ

ִריְך הּוא ָאַמר ֵליּה קּוְד  א ּבְ א . 'ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ְוגו )בראשית לא(ׁשָ ְוַעל ּדָ
ּקּוָדא ְדָמֵריהּ  ק ּפִ ּבַ ָבא ּוְלִמיׁשְ  .ָלא ָבָעא ְלִאְתַעּכְ
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ִתיב א ֲחֵזי ּכְ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל ְוגו )בראשית ל(, ּתָ ַתח ְוָאַמר', ַוּיִ  )תהלים מו(, ּפָ
חַ  יר ַלְמַנּצֵ יהּ , ַהאי ְקָרא. ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ ָלא ּבֵ ּכָ ָרָזא , ִאית ְלִאְסּתַ ּדְ

ָחְכְמָתא ִאיהוּ  ָחן. ּדְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ י ׁשִ ֵני קַֹרח, ְוָכל ַהּנֵ ֲהוּו ָאְמֵרי ּבְ הּו , ּדְ ּלְ ּכֻ
ִמין ַקּדְ ֲהוּו ִמּלְ ָחן ּדְ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ין ִאינּון ׁשִ ָחן וְ , ֵמַחְדּתִ ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ל ִאינּון ׁשִ ֵכן ּכָ

יהּ  ֲהוּו ִעּמֵ ִוד ְוָכל ִאינּון ּדְ ָאַמר ּדָ ָאה, ּדְ ָרָזא ִעּלָ הּו ֲהוּו ּבְ ּלְ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּכֻ  .ּבְ

 אא''''דף קנט עדף קנט ע
א ֲחֵזי ָאה, ּתָ ַעְלָמא ִעּלָ ַגְווָנא ּדְ ָאה ּכְ ּתָ ִריְך הּוא ַעְלָמא ּתַ א ּבְ ל ְוכָ , ֲעַבד קּוְדׁשָ

ֵריהּ  לֹמֹה ּבְ ִוד ּוׁשְ רּו ּדָ ִסּדְ ִרין ּדְ הּו , ִאינּון ִסּדְ ּלְ דף קנט (ְוָכל ִאינּון ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ּכֻ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא) א''ע רּו ּכְ  .ִסּדְ

א ֲחֵזי ַאְרָעא, ּתָ ָמרֹות ּבְ א ִמׁשְ ַגְווָנא ְדִאיּכָ ְרִקיָעא, ּכְ ֵרי . ָהִכי ָנֵמי ּבִ ְמַזּמְ ּדִ
ִדיר, וּ ְלָמַרְייה יָרָתא ּתָ ין. ְוָאְמֵרי ׁשִ ין ָלֳקֵבל ִאּלֵ הּו ָקְייִמין ִאּלֵ א , ְוֻכּלְ ְוכֹּלָ

ָחן ּבְ יִרין ְותּוׁשְ ׁשִ ָרן ּדְ ִסּדְ  .ְוָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרָייא, ּבְ

יר יר, ֲעָלמֹות ׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ֲעָלמֹות ׁשִ ים  )שיר השירים ו(, ֶאָלא ּכְ ִ ׁשּ ׁשִ
ה ְמ  רֵהּמָ ים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ ַלְגׁשִ מֹוִנים ּפִ ר. ָלכֹות ּוׁשְ . ַמאי ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ר ִלְגדּוָדיו )איוב כה(ּכְ ָנא. ֲהֵיׁש ִמְסּפָ ּבְ ֵלית לֹון חּוׁשְ , ּוְבִגין ּדְ
ר ִתיב ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ  .ּכְ

הּו ׁשּוִרין ׁשּוִרין ין, ָרן ְסָדִריןְמַסחֲ , ְוֻכּלְ ין ָלֳקֵביל ִאּלֵ ָחא , ִאּלֵ ּבָ ָרא ּוְלׁשַ ְלַזּמְ
יר, ְלָמֵריהֹון ין ִאינּון ֲעָלמֹות ׁשִ ין. ְוִאּלֵ ִאּלֵ ִרין ּכְ ָלא ְמַזּמְ ִאית ֲעָלמֹות ּדְ , ּוְבִגין ּדְ

יר ין ִאְקרּון ֲעָלמֹות ׁשִ  .ִאּלֵ

ַלת  ן )א''ח ע''נדפס פקודי רכ(ּתְ ְרׁשָ ִרין ִמְתּפָ ּוְבָכל , ִסְטֵרי ַעְלָמא' ְלָכל ְסַטר ְלד ִסּדְ
ִאיִהי ְלָכל ְסַטר ָרא ּדְ ָרא ְוִסּדְ ִרין ָאֳחָרִנין, ִסּדְ ַלת ִסּדְ ָרא ַקְדָמָאה . ּתְ ִסּדְ

ַלת ִסְדִרין ִאינּון, ְדִלְסַטר ִמְזָרח ִרין. ּתְ ָעה ִסּדְ ׁשְ ָרא , ְוִאינּון ּתִ ָכל ִסּדְ ִגין ּדְ ּבְ
ַלת ִריןִאית , ֵמִאינּון ּתְ ַלת ִסּדְ ָעה, ֵליּה ּתְ ׁשְ ִאינּון ּתִ חּו ּדְ ּכָ ּתַ ה ֶאֶלף , ְוִאׁשְ ְוַכּמָ

חֹוַתְייהוּ   .ְוִרְבָבן ּתְ

ָעה ׁשְ ִרין ּתִ י ִסּדְ יָמן, ַהּנֵ ַאְתָוון ְרׁשִ ֵכי ְלִאינּון , ּכּוְלהּו ִמְתַנֲהֵגי ּבְ ָרא ִאְסּתְ ְוָכל ִסּדְ
יָמן וכלהו נטלי באתוון רשימין ואלין עלאי מאלין , ל סדרא וסדראא והא אוקמוה וכן לכ''ס(, ַאְתָוון ְרׁשִ

הוּ  )וקיימאן אלין על אלין ּלְ ָרן ּכֻ יָרָתא, ּוִמְתַחּבְ ְרֵחי ּגֹו . ְוָאְמֵרי ׁשִ ְוַכד ִאינּון ַאְתָוון ּפָ
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רּוָחא  א )ההוא(ֲאִויָרא ּדְ א ַעל ּכֹּלָ ְמַמּנָ ֵדין ִאינּון ָנְטֵלי, ּדִ יָרָתא ִאְתבַּ , ּכְ םְוׁשִ , ּסַ
א ּתָ ׁש ִמּתַ ּטַ ְרֵחי . ְוַחד ָאת ִאְתּבַ ְוַההּוא ָאת ָסְלָקא ְוָנֲחָתא ּוְתֵרין ַאְתָוון ּפָ

א, ֲעַלְייהוּ  ּתָ הוּ , ְוַהאי ָאת ִמּתַ ר ּבְ א ְלֵעיָלא ְוִאְתַחּבַ ּתָ ָרא ִמּתַ , ָסְלָקא ִסּדְ
ַלת ַאְתָוון הּו ְלפּום ַאְתָוון יה, ְוִאְתֲעִבידּו ּתְ ּלְ ְקַלְרָיא ּדְ , ו''ּכֻ ַלת ּגֹו ַאְסּפַ ִאינּון ּתְ

ֵרין ָאְתָוון. ַהְמִאיָרה ִרין ְוִאינּון ּתְ ַלת ִסּדְ ְרׁשּו ּתְ ין ִאְתּפָ ְוַההּוא ָאת , ֵמִאיּלֵ
ָסְלָקא ַלת, ּדְ הֹון ְוִאינּון ּתְ ָרא ִעּמְ  .ִמְתַחּבְ

א ֲחֵזי ִאין, ּתָ ֵרין ָאְתָוון ִעּלָ ֲאִויָר , ִאינּון ּתְ ָסְלִקין ּבַ ָדא, אּדְ א ּבְ ִליָלן ּדָ , ִאינּון ּכְ
ִדיָנא ֵרין. ַרֲחֲמי ּבְ ְך ִאינּון ּתְ ָרָזא ִדְדכּוָרא, ּוְבִגין ּכָ ָאה ּבְ , ְוִאינּון ֵמַעְלָמא ִעּלָ

הֹון ִאיִהי נּוְקָבא ָרא ִעּמְ ַתְרַווְייהוּ , ְוַהאי ְדַסְלָקא ְוִאְתַחּבְ ִליַלת ּבְ ַגְווָנא . ְוִאְתּכְ ּכְ
נּוְקָבא ִאְת  ְתֵרי ִסְטֵריּדְ ִליַלת ּבִ ָמאָלא, ּכְ יִמיָנא ּוִבׂשְ הוּ , ּבִ ַרת ּבְ ָהִכי , ְוִאְתַחּבְ

ְתֵרי ַאְתָוון ָאֳחָרִנין, ָנֵמי ַהאי ָאת נּוְקָבא ַרת ּבִ ִאְתַחּבְ ְתֵרין ִסְטִרין, ּדְ , ְוִאינּון ּבִ
ִאין ין ִעּלָ א, ִאּלֵ א ִאיהּו ַחד, ְוָדא ְלַתּתָ ַכר ְונּוְקבָ , ְוכֹּלָ ֵרי  )בר(. אּדְ ַכד ִאְתּבְ ּדְ

ָאה ִניְנהוּ , ַעְלָמא ִאינּון ַאְתָוון ֵמַעְלָמא ִעּלָ ל עֹוָבִדין , ּדְ ִאינּון אֹוִלידּו ּכָ ּדְ
א ׁש , ְלַתּתָ ְלהֹון ַמּמָ וָנא ּדִ ַגּוְ הוּ , ּכְ ַהר ּבְ ָיַדע לֹון ְוִאְזּדְ ְך ַמאן ּדְ ָרִחים , ּוְבִגין ּכָ

א  .ְלֵעיָלא ּוָרִחים ְלַתּתָ

ְמעֹון ָאַמרִרבִּ  הוּ , י ׁשִ ּלְ ין ַאְתָוון ּכֻ ַכר ְונּוְקָבא, ִאּלֵ ָרָזא , ּדְ ֲחָדא ּבְ ָלָלא ּכְ ְלִאְתּכְ
ִאין ּתָ ִאין ּוַמִיין ּתַ ַמִיין ִעּלָ א ַחד, ּדְ ִלים, ְוכֹּלָ ךְ . ְוָדא ִאיהּו ִיחּוָדא ׁשְ ַמאן , ּוְבִגין ּכָ

ָיַדע ְלהוּ  הוּ , ּדְ ַהר ּבְ ָאה אִ , ְוִאְזּדְ ַהאי ָעְלָמא ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתיַזּכָ , יהּו חּוָלֵקיּה ּבְ
ְדָקא ְיאּות ִלים ּכְ ִיחּוָדא ׁשְ ָרא ּדְ ִאיהּו ִעּקָ ִגין ּדְ ְטָרא ָדא . ּבְ ַלת ִמּסִ ַלת ּתְ ּתְ

ְטָרא ָדא א, ּוִמּסִ כֹּלָ ִלימּו ּדְ ׁשְ ִיחּוָדא ָחָדא ּבִ ָאה . ּבְ ָרא ִעּלָ הּו ָרָזא ְדִסּדְ ְוֻכּלְ
ְדָקא ָחזֵ  ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, יּכְ ָרָזא ָחָדא, ּכְ ַלת ּבְ ַלת ּתְ ָרא ּתְ ַההּוא ִסּדְ  .ּדְ

רֹום ִלְסַטר ּדָ ְנָייָנא ּדְ ָרא ּתִ ִרין ִאינּון ְלַההּוא ִסְטָרא, ִסּדְ ַלת ִסּדְ ָרא . ּתְ ְוָכל ִסּדְ
ַלת ַלת ּתְ ָרא ּתְ ָעה, ְוִסּדְ ׁשְ ָמר, ְוִאינּון ּתִ ָמה ְדִאּתְ ָלגּו ָהִכיְוַאְתָוון ִאְת . ּכְ ְלָכל . ּפְ

ַחד, ִסְטֵרי א ּכְ ָרא ּכֹּלָ ָרָזא ְדנּוְקָבא, ְלִאְתַחּבְ ִאית ַאְתָוון ּבְ ִגין ּדְ ְוַאְתָוון , ּבְ
ָרָזא ִדְדכּוָרא ֲחָדא, ּבְ הּו ּכְ ּלְ רּו ּכֻ א , ְוִאְתַחּבָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ָרָזא ִדׁשְ ְוֲהוּו ַחד ּבְ

ִלים ִרין ְמַמנָּ . ׁשְ ְייהּו ִסּדְ ַלתּוְלַגּבַ ַלת ּתְ ָמר, ן ּתְ ָמה ְדִאּתְ א ַנְפָקא . ּכְ ְוכֹּלָ
ְלֵעיָלא ֲאָבָהן ּדִ ָרא ּדְ ּדְ א יה, ִמּסִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָנא ַאְתָוון ּדִ ּקְ ִאְתּתַ ָרא ּדְ ִסּדְ , ו''ּכְ

ָמר ָמה ְדִאּתְ הוּ . ּכְ ּלְ ִרין ּכֻ י ִסּדְ ין ַאְתָוון ְיִדיָען, ַהּנֵ ִאּלֵ הוּ ְוַנְטֵלי , ִמְתַנֲהֵגי ּבְ , ּבְ
א הּו ְלַתּתָ ּלְ ה ֵחיִלין ְוִרְבָוון ּכֻ ָרא ָדא, ְוַכּמָ ִסּדְ ָנְטֵלי ְוִאְתַנֲהֵגי ּבְ  .ּדְ
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 בב''''דף קנט עדף קנט ע
ִלְסַטר ָצפֹון ִליָתָאה ּדְ ָרא ּתְ ִרין ִאינּון ְלַההּוא ִסְטָרא, ִסּדְ ְתַלת ִסּדְ ְוִאינּון , ּבִ

ָעה ׁשְ ָעה. ּתִ ׁשְ ַלת ְלָכל ְסַטר ִאינּון ּתִ ַלת ּתְ ְוִאינּון ִסְדִרין , ּוִבְתַלת ִסְטִרין ּתְ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ַלת ִסְטִרין ּכְ ִרים. ִמּתְ ְבָעה ְוֶעׂשְ ָרָזא ְדַאְתָוון ) ב''דף קנט ע(, ׁשִ ּבְ

ִרין ְבָעה ְוֶעׂשְ ִאינּון ׁשִ ִרין. ּדְ ֵרין ְוֶעׂשְ ִאינּון ּתְ ב ּדְ ַאְתָוון ִאינּון , ְוַאף ַעל ּגַ ִלימּו ּדְ ׁשְ
ִרין ְבָעה ְוֶעׂשְ ין. ׁשִ ִרין ִאּלֵ ִסּדְ  .ְוָהִכי ִסּדּוָרא ּדְ

ִרין ְלָכל ְסַטר ַלת ִסּדְ ִרין ִלְתַלת ּתְ ְבָעה ְוֶעׂשְ ין ג. ׁשִ חּו ִאּלֵ ּכָ ּתַ ֵמַהאי ' ְוִאׁשְ
ִאינּון ט ׁשְ ', ִסְטָרא ּדְ ִאינּון ּתִ ַלת ֵמַהאי ִסְטָרא ּדְ ין ּתְ ַהאי , ָעהְוִאּלֵ ַלת ּדְ ין ּתְ ְוִאּלֵ

ָעה ׁשְ ִאינּון ּתִ ִרין. ִסְטָרא ּדְ ְבָעה ְוֶעׂשְ הּו ׁשִ ּלְ חּו ּכֻ ּכָ ּתַ  .ִאׁשְ

ִרין ְבָעה ְוֶעׂשְ ין ׁשִ ָעה ַאְתָוון , ְוָרָזא ְדִאּלֵ ׁשְ ָרָזא ְדנּוְקֵבי )אינון(ִאינּון ּתִ ִאינּון ּבְ , ּדְ
הּו נּוְקָבא ָרא ּבְ ַמֵני ָסֵרי ִסְטֵרי ָאֳחָרִניןִעם ִאינ, ְלִאְתַחּבְ ַמר , ּון ּתְ ִאּתָ ָרָזא ּדְ ּבְ

ְדָקא ָחֵזי, )א דדכר''נ( א ִאיהּו ּכְ  .ְוכֹּלָ

א ֲחֵזי ָאה, ּתָ ַעְלָמא ִעּלָ ִאין ּדְ ִאינּון ַאְתָוון ִעּלָ ַגְווָנא ּדְ ָהִכי ָנֵמי ַאְתָוון ָאֳחָרִנין , ּכְ
א ִאין ְזִעיִריןְואַ , ַאְתָוון ִעָלִאין ַרְבְרִבין. ְלַתּתָ ּתָ ַגְווָנא ָדא, ְתָוון ּתַ א ָדא ּכְ , ְוכֹּלָ

י ָרִזין ְדַכר ְונּוְקָבא, ְוָכל ַהּנֵ ָרָזא ּדִ ִלימוּ , ּבְ ׁשְ א ַחד ּבִ  .ּכֹּלָ
 )א''סימן נ(השלמה מההשמטות 

ְזּכֹור ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל ִתיב , ַוּיִ ָרה ּכְ ׂשָ ִקיָדהּבְ ִתיב ְזִכיָרה, ּפְ ָרֵחל ּכְ אי. ּוּבְ , ַאּמָ
ד ִאְתֲעִביד יֹוֵסף לֹום ּכָ ִרית ׁשָ ִאיהּו ּבְ ַיֲעקֹב ּדְ ים ּבְ ָזכֹור ִאְתְרׁשִ ִגין ּדְ ּוְבָמה , ּבְ

ֲהֵדיּה ְדָלא ַיְתִקיף ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ד ָנַטל ׁשֹור ּבַ ְך ִאְתְקֵרי יֹוֵסף . ּכַ ּוְבִגין ּכָ
כֹור הַ , ּבְ אי, הּוא ׁשֹור ְדָנַטלּדְ כֹור ׁשֹורֹו ַוּדָ ם ְוַיֲעקֹב , ְוַההּוא ׁשֹור, ּבְ ׁשֹור ּתַ

ם ֵביָתא. ִאיׁש ּתַ ִליט ָמאִריּה ּדְ יהּ , ִרּבֹון ְוׁשָ ַגּוִ אֵרי ּבְ ם ׁשָ ַההּוא ׁשֹור ּתַ עד (: ּדְ

ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל )בראשית ל() כאן מההשמטות ָלא ּתַ , ַוּיִ ַמּזָ ָהא ּבְ ְך , ְלָיאּדְ ּוְבִגין ּכָ
ּה ְזִכיָרה ִתיב ּבָ ָרה' ַוה )בראשית כא(. ּכְ ַקד ֶאת ׂשָ ָלא ֲהָוה, ּפָ ּזָ ְוִאי . ָלאו ִמּמַ

א ְלָיין ְוָלא ְלַתּתָ ָלא ּתַ ַמּזָ ִנין ּבְ ָהא ּבְ ָלא ֲהָוה, ֵתיָמא ּדְ ַמּזָ ָרה ָלאו ּבְ ׂשָ . ָהָכא ּבְ
א ַוה ִתיב' ֶאּלָ ֲחָדא, ּכְ א ּכְ  .ּכֹּלָ

ִקיָדהִאי  ִתיב ּפְ אי ּכְ אי ְזִכיָרה, ָהִכי ַאּמַ א ַוּדַ ָנא )דא(, ֶאּלָ ְדַמת ּדְ , ֲהַות ִמּקַ
א א ְלַתּתָ ָחא ּדָ ָמה ִדְכִתיב, ְוִאְתָמַסר ַמְפּתְ ִריִתי ָאִקים ֶאת  )בראשית יז(, ּכְ ְוֶאת ּבְ
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ה ְוגו ָרה ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ֵלד ְלָך ׂשָ ר ּתֵ ַגוְ . 'ִיְצָחק ֲאׁשֶ ְוֵכיָון , וָנא ָדאּוְלָבַתר ּכְ
ר ִאְדּכַ ְלֵעיָלא, ּדְ ָרָזא ּדִ ִקיָדה, ּבְ ָרָזא ְדנּוְקָבא ּפְ ָמר ּבְ ְלֶמֱהֵוי , ְלָבַתר ִאּתְ

ֲחָדא א ּכְ כֹּלָ ָלָלא ּדְ  .ּכְ

ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל ַתח ְוָאַמר. ַוּיִ יא ּפָ י ִחּיָ י ֶאת  )שמות ו(, ַרּבִ ַמְעּתִ ְוַגם ֲאִני ׁשָ
ֵני  ִריִתיַנֲאַקת ּבְ ר ִמְצַרִים ַמֲעִביִדים אָֹתם ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָוֶאְזּכֹר . ִיׂשְ
ִאיהּו ְלֵעיָלא, ָהא ְזִכיָרה ִגין ּדְ ְדכּוָרא. ּבְ ִאיהּו ְלֵעיָלא ּבִ ָלא ּדְ ַהאי ַמּזָ ֲאָתא , ּדְ

א ְבנּוְקָבא ָגלּוָתא ְלַתּתָ ִאיִהי ּבְ ִקיָדה ּדְ ַגְווָנא ָדא ַויִּ . ַעל ּפְ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּכְ
ִריִתי, ָרֵחל ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ  .ּכְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ י ֶאְתֶכם )שמות ג(, ּכְ ַקְדּתִ קֹד ּפָ י, ּפָ ַקְדּתִ קֹד ּפָ ִקיָדה , ְוִכי ּפָ ְוָהא ּפְ
ָגלּוָתא ֲהַות נּוְקָבא ַקְייָמא ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּבְ קֹ , ּבְ יְוִאיִהי ֲאְמַרת ּפָ ַקְדּתִ . ד ּפָ

ָלא ּכָ א ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ָגלּוָתא ֵהיְך , ֶאּלָ ָחְכְמָתא ָהָכא ְוִאיִהי ּבְ ְוָרָזא ּדְ
ה ָהָכא י, ִאְתֲחֵזי ְלמׁשֶ ַקְדּתִ קֹד ּפָ  .ְוֵהיְך ֲאְמַרת ּפָ

ד ָנִהיר א ּכַ ְמׁשָ א ָהִכי אֹוִליְפָנא ׁשִ ַמָיא, ֶאּלָ ׁשְ יּה ְוֵחיֵלי, ִאיהּו ּבִ ְלָטא ְותּוְקּפֵ ּה ׁשָ
ָכל ֲאַתר ַגְווָנא ָדא . ַעל ַאְרָעא ּבְ בֹודוֹ  )ישעיה ו(ּכְ ִזְמָנא , ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּבְ

א ָקִאים ׁשָ ַמְקּדְ בֹודוֹ , ּדְ א, ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ יׁשָ א ַאְרָעא ַקּדִ א . ּדָ ּתָ ְוַהׁשְ
ָגלּוָתא ָרֵאל ּבְ א ַסֲחָרא לְ , ִאיִהי ְלֵעיָלא, ְדִיׂשְ ָרֵאל ְלֲאָגָנא ְותּוְקּפָ הּו ְלִיׂשְ

ַאְרָעא ָאֳחָרא, ֲעַלְייהוּ  ִאינּון ּבְ ב ּדְ  .ְוַאף ַעל ּגַ

א ְלֵעיָלא, ְוָתא ֲחֵזי ִכיְנּתָ א ּוׁשְ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ חּוֵמי . ׁשְ ְתֵריַסר ּתְ א ְלֵעיָלא ּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ
ין יׁשִ ִאין, ְרִתיִכין ַקּדִ א . ּוְתֵריַסר ֵחיָוון ִעּלָ ִכיְנּתָ ְבִטין ׁשְ ְתֵריַסר ׁשִ א ּבִ ְלַתּתָ

ין יׁשִ א, ַקּדִ א ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ִליַלת ׁשְ ֲחָדא, ּוְכֵדין ִאְתּכְ ַחד ִזְמָנא ּכְ א ּבְ . ְוכֹּלָ
א ָגלּוָתא ְלַתּתָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ִזְמָנא ּדְ ּבְ ב ּדְ ַנת ְלֵעיָלא, ְוַאף ַעל ּגַ ּקָ ָהִכי , ָלא ִאְתּתַ

ַנת ּקָ ַנת ,ָנֵמי ָלא ִאְתּתַ ּקָ א ָלא ִאְתּתַ ְלַתּתָ ִגין ּדִ הֹון , ּבְ ָגלּוָתא ִעּמְ ְוָדא הּוא ּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ הֹון, ּדְ ָגלּוָתא ִעּמְ ִאיִהי ּבְ  .ּדְ

ַנת ּקָ ה ִאְתּתַ ּמָ ֵריהּ , ּבְ ִמית ּבְ א ּדְ ָפא ֵליּה ְלַעְרֵסיּה ַעל , ְלַמְלּכָ ָמה ֲעַבד ּכָ
ִרין, ְרֵסיהּ ְוָלא ַאְתִקין ֵליּה ְלעַ , ֶאְבָלא ִדְבֵריהּ  א ָנַטל ּכּוִבין ְוַדְרּדַ יל , ֶאּלָ ְוַאּטִ
חֹות ַעְרֵסיהּ  ִכיב ֲעֵליהּ , ּתְ ִריְך הּוא, ְוׁשָ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ָרֵאל, ּכָ לּו ִיׂשְ ִאְתּגָ יָון ּדְ , ּכֵ

א ׁשָ חֹוֵתיהּ , ְוִאְתָחֵרב ַמְקּדְ י ּתְ ּוֵ ִרין ְוׁשַ  ,ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָנַטל ּכּוִבין ְוַדְרּדַ
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ֶנה' ַוּיֵָרא ַמְלַאְך ה )שמות ג( ת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהּסְ ַלּבַ ָרֵאל ֲהוּו . ֵאָליו ּבְ ִיׂשְ ִגין ּדְ ּבְ
ָגלּוָתא  .ּבְ

 אא''''דף קס עדף קס ע
י ֶאְתֶכם ַקְדּתִ קֹד ּפָ ְרׁשּוֵתיהּ , ּפָ ָלא ָקְייָמא ּבִ יד, ַמאן ּדְ ּקִ . ּוַמה ֲעִביד, ַמה ּפַ
ֵעיָלא קֹד ִמּלְ א ּפָ י , ֶאּלָ ַקְדּתִ אּפָ ַתּתָ ַהאי ְזִכיָרה ֲהַות , ַמאי ַטְעָמא, ִמּלְ ִגין ּדְ ּבְ
ָנא ַמת ּדְ ּדְ ִריִתי, ֲעָלּה ִמּקַ ְכִתיב ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ְכִתיב ָוֶאְזּכֹר. ּדִ יָון ּדִ ָהא , ּכֵ
י, ְזִכיָרה ִאְתְמָנא ֲעָלה ַקְדּתִ קֹד ּפָ ְך ֲאְמַרת ְלָבַתר ּפָ ִגין ּכָ ָהא ) א''דף קס ע(. ּוּבְ ּדְ

ָנאִסי ַמת ּדְ ּדְ ְכִתיב. ָמָנא ָנְקַטת ִמּקַ ָרה ּדִ וָנא ָדא ׂשָ ַגּוְ ַקד ' ַוה )בראשית כא(, ּכְ ּפָ
ָרה ָנא. ֶאת ׂשָ ַמת ּדְ ּדְ ַרת ִמּקַ ּה , ֲאָבל ָהָכא ָרֵחל ְדָלא ִאְדּכָ ָמר ּבָ ָלא ִאּתְ

א ְזִכיָרה ִקיָדה ֶאּלָ ְזִכיָרה ִאיהוּ , ּפְ א ּבִ ָלא, ְוכֹּלָ ַמּזָ ָרָזא ּדְ  .ּבְ

י ִחְזִקּיָה י ְיהּוָדה ְוִרּבִ ּפֹוְטִקָיא ְללֹוד, ִרּבִ י ְיהּוָדה , ֲהוּו ָאְזֵלי ִמּקַ ְוֲהָוה ִרּבִ
י ִחְזִקּיָה ַעל ַרְגלֹוי, ָרִכיב י ְיהּוָדה, ְוִרּבִ ָהִכי ָנַחת ִרּבִ אן ּוְלָהְלָאה , ַאּדְ ָאַמר ִמּכָ

אֹוַרְייָתא ק ּבְ ָמה ִדְכִתיב, ִנְתַעּסֵ  .ָהבּו ּגֶֹדל ֵלאלֵֹהינוּ  )דברים לב(, ּכְ

ָלָתא ַחד ֵייָמא, ָאַמר ֵליּה ִאּלּו ֲהֵויָנא ּתְ ָאַמר . ּוְתֵרין ָיִתיבּו ֵליהּ , ָיאֹות הּוא ּדְ
ִבְרָכאן, ֵליהּ  י ּבְ י ִמּלֵ ִריְך הּוא. ַהּנֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ ר ַחד ׁשְ ִאְדּכַ ִגין ּדְ ּוְתֵרין , ּבְ

ם ה )דברים לב(, ִתיבֲהָדא הּוא ִדכְ . ָיִתיבּו ֵליהּ  י ׁשֵ ֶאְקָרא ָהבּו ּגֶֹדל ' ּכִ
ם ה. ֵלאלֵהינוּ  י ׁשֵ ְמָבֵרךְ , ֶאְקָרא' ּכִ א ַחד ּדִ ֵרין , ָהבּו ּגֶֹדל ֵלאלֵהינוּ , ּדָ ין ּתְ ִאּלֵ
ְבָחא . ָאֳחָרִנין ׁשִ א ּדְ ֵרי ַיְתֵבי ְוַיֲהֵבי ְרבּו ְותּוְקּפָ אֹוַרְייָתא ֲאִפיּלּו ּתְ ֲאָבל ּבְ
אֹוַריְ  ִריְך הּואּדְ א ּבְ  .יָתא ְלקּוְדׁשָ

י ִחְזִקּיָה ַלת, ָאַמר ֵליּה ִרּבִ אי ּתְ ְרָכאן ַאּמַ י ּבִ ָהא אּוְקמּוָה , ָאַמר ֵליהּ . ְלַגּבֵ
ָמר ְכִתיב ָהבּו ּגֶֹדל ֵלאלֵהינוּ , ְוִאּתְ ה ָהָכא. ּדִ ל ָרִזין , ֲאָבל ָרָזא ְדִמּלָ ָהא ּכָ ּדְ

ִבְרָכאן ָהִכי ִאיהוּ  ק , ָכא ּוְתֵרין ְלֲאָתָבאַחד ְלָבְר , ּדְ יַסּלַ ִגין ּדִ ָבָחא  )דיסתלק(ּבְ ׁשְ
ָרָזא ִדְתָלָתא ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ אֹודוּ  )אמרי אמן(ַחד ְמָבֵרְך ּוְתֵרין . ְדקּוְדׁשָ ְוָדא , ּדְ

ִבְרָכאן ְדָקא ְיאּות, הּוא ִקּיּוָמא ּדְ ָאה ּכְ ָמה , ּוְבָרָזא ִעּלָ ְתַלת ּכְ ּוְבָרָזא ּדִ
 .ּוהָ ְדאּוְקמ

ֲהוּו ָאְזֵלי י ְיהּוָדה, ַעד ּדְ ִניָנן, ָאַמר ִרּבִ ְוִאית ְזִכיָרה , ִאית ְזִכיָרה ְלַטב, ּתָ
ִקיָדה ְלַטב, ְלִביׁש  ִקיָדה ְלִביׁש , ִאית ּפְ ָמה , ִאית ְזִכיָרה ְלַטב. ְוִאית ּפְ ּכְ
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ְכִתיב , ְדאּוְקמּוהָ  ִרית ִראׁשֹוִני )ויקרא כו(ּדִ י ָלֶהם ּבְ ְזּכֹר  )בראשית ח(. 'ם ְוגוְוָזַכְרּתִ ַוּיִ
ִריתוֹ  )שמות ב(. ֱאלִהים ֶאת נֹחַ  ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ , ְוִאית ְזִכיָרה ְלִביׁש . ַוּיִ

ְכִתיב ה רּוַח הֹוֵלְך ְולא ָיׁשּוב )תהלים עח(, ּדִ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ְזּכֹר ּכִ ִקיָדה ְלַטב. ַוּיִ , ּפְ
ְכִתיב י )שמות ג(, ּדִ ַקְדּתִ קֹד ּפָ ִקיָדה ְלִביׁש . ֶאְתֶכם ּפָ ְכִתיב, ּפְ  )תהלים פט(, ּדִ

ָעם ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם ׁשְ ֶבט ּפִ ׁשֵ י ּבְ ִאין. ּוָפַקְדּתִ הּו ָרִזין ִעּלָ  .ְוֻכּלְ

י ְזִכיָרה ּוְפִקיָדה ְלַטב ל ַהּנֵ ין ְיִדיָען, ּכָ ְרּגִ ין ִאינּון ּדַ ַכר . ִאּלֵ ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ ָרָזא ּדִ
ין ִאינּון ְלַטב, ְזִכיָרה ּוְפִקיָדה, א ָחָדאְונּוְקָבא ָרזָ  , ְזִכיָרה ּוְפִקיָדה ְלִביׁש . ְוִאּלֵ

ין ִאינּון ָרָזא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ִאּלֵ ָרָזא ּדְ ָקְייָמא ּבְ ַכר , ּדְ ּדְ
ֲחָדא ַהאי, ְונּוְקָבא ּכְ ַהאי, ְזִכיָרה ּבְ ָק , ּוְפִקיָדה ּבְ ין ִאינּון ּדְ ִדיר ְוִאּלֵ ְייִמין ּתָ

ין. ְלִביׁש  ין ָלֳקֵביל ִאּלֵ ין . ְוִאּלֵ ְמֵהיְמנּוָתא ְוָכל ִקּדּוׁשִ ל ָרֵזי ּדִ ֵמָהָכא ָנְפֵקי ּכָ
ִאין ָמה ְדאּוְקמּוהָ , ִעּלָ ין ְוָכל מֹוָתא. ּכְ יׁשִ ל ִזיִנין ּבִ ְוָכל ִסְטִרין , ּוֵמָהָכא ָנְפֵקי ּכָ

ַעְלָמא ְואּוְק  ין ּבְ יׁשִ א. מּוהָ ְוִזיִנין ּבִ ִהּפּוָכא ִמן ּדָ  .ְוָדא ּבְ

י ִחְזִקּיָה אי, ָאַמר ִרּבִ ָאה ִאיהוּ , ָהִכי הּוא ַוּדַ ים , ַזּכָ חּוָלֵקיּה ִאְתְקּיַ ַמאן ּדְ
ִסְטָרא ָטָבא ְרֵמיּה ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ּבְ ִזיב ִמְנהֹון, ְוָלא ַיְרִכין ּגַ ּתְ ָאַמר ֵליּה . ְוִיׁשְ

י ְיהּוָדה אי ָהִכי הּוא, ִרּבִ יּה ֵמַההּוא , ַוּדַ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ָיִכיל ְלִאׁשְ ָאה ַמאן ּדְ ְוַזּכָ
יַקּיָא, ִסְטָרא ִאין ִאינּון ַצּדִ ְייהוּ , ְוַזּכָ ָזָבא ִמּנַ ּתְ ָיְכֵלי ְלִאׁשְ ְוַלֲאָגָחא ְקָרָבא , ּדְ

ַההּוא ִסְטָרא  .ּבְ

ה ּמָ י ִחְזִקּיָה ּבְ ַתח ְוָאַמר. ָאַמר ִרּבִ ה ְלָך  )משלי כד(, ּפָ ֲעׂשֶ ַתְחּבּולֹות ּתַ י ּבְ ּכִ
א, ַמאן ִמְלָחָמה. 'ִמְלָחָמה ְוגו יׁשָ ַההּוא ִסְטָרא ּבִ א ִמְלָחָמה ּדְ ִאְצְטִריְך , ּדָ ּדְ

יּה ְקָרָבא ר ָנׁש ַלֲאָגָחא ּבֵ יהּ , ּבַ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ְלָטָאה ֲעלֹוי ּוְלִאׁשְ  .ּוְלׁשַ

א ֲחֵזי ל לְ , ּתָ ּדַ ּתָ ַיֲעקֹב ָהִכי ִאׁשְ וּדְ י ֵעׂשָ ִגין ַההּוא ִסְטָרא ִדיֵליהּ , ַגּבֵ . ּבְ
ִאְצְטִריךְ  ָכל ַמה ּדְ ֲעִקימּו ּבְ יּה ּבְ ָמא ֲעלֹוי ּוְלֵמיַזל ִעּמֵ ְלָטָאה , ְלִאְתַחּכְ ִגין ְלׁשַ ּבְ

א ְוסֹוָפא ֵריׁשָ ְדָקא ְיאּות, ֲעלֹוי ּבְ א ּכְ ַגְווָנא . ְוכֹּלָ א ּכְ ֲחָדא ּדָ א ְוסֹוָפא ּכְ ְוֵריׁשָ
כָֹרִתי )בראשית כה(, ָמה ִדְכִתיבכְּ , ָדא ְרָכִתי, ּבְ ירּוָתא ְוסֹוָפא , ּוְלָבַתר ּבִ ׁשֵ

ֲחָדא ַגְווָנא ָדא, ּכְ א ּכְ ְדָקא ָחֵזי ֵליהּ . ּדָ ר ּכְ אֹוַרח ֵמיׁשַ ָטָאה ֲעלֹוי ּבְ ּלְ ִגין ְלׁשַ . ּבְ
ְייהוּ  ִזיב ִמּנַ ּתְ ִאׁשְ ָאה ִאיהּו ַמאן ּדְ ְך ַזּכָ ָטָאה ֲעַלְייהוּ  ְוָיִכיל, ּוְבִגין ּכָ ּלְ  .ְלׁשַ
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א ֲחֵזי ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ּתָ ֲחָדא ּבְ ָאה ִאיהּו , ְזִכיָרה ּוְפִקיָדה ְלַטב ִאינּון ּכְ ְוַזּכָ
ַתר ְמֵהיְמנּוָתא ל ּבָ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַמאן ּדְ ֵיְלכּו ' ַאֲחֵרי ה )הושע יא(, ּכְ

ָאג ְוגו ַאְרֵיה ִיׁשְ איָאַמר ִרבִּ . 'ּכְ  .י ִחְזִקּיָה ָהִכי הּוא ַוּדַ

 בב''''דף קס עדף קס ע
א ֲחֵזי י ְצלֹוֵתיהּ , ְוּתָ ד ַצּלֵ ר ָנׁש ּכַ ִגין . ָלא ֵייָמא ֲעֵליּה ָזְכֵרִני ּוָפְקֵדִני, ּבַ ּבְ

א ְזִכיָרה ּוְפִקיָדה ְלַטב ִאיּכָ יִנין , ְלִביׁש ) ב''דף קס ע(ּוְזִכיָרה ּוְפִקיָדה , ּדְ ְוַזּמִ
ה  א ֵליהּ , ִמן ּפּוָמאְלַנְטָלא ִמּלָ ַבר ָנׁש ְוַלֲעָנׁשָ ָרא חֹובֹוי ּדְ ר . ְוַאְתָיין ְלַאְדּכָ ּבַ

ִלים ָאה ׁשְ ְדֵקי חֹובֹוי, ִאי ִאיהּו ַזּכָ ַכד ּבַ ַהִהיא ְזִכיָרה ּוְפִקיָדה ְלִביׁש ָלא , ּדְ
חּון לֹון ּכְ ָאַמר , ִיׁשְ גֹון ֶעְזָרא ּדְ  .הָזְכָרה ִלי ֱאלַהי ְלטֹובָ  )נחמיה יג(ּכְ

ָכל ֲאַתר ָהא ּבְ י ְצלֹוֵתיהּ , ּדְ ַבר ָנׁש ַצּלֵ ְכָלָלא , ּדְ יִאין ּבִ ין ַסּגִ ְרֵמיּה ּבֵ ַיְכִליל ּגַ
יִאין ית. ְדַסּגִ ע, ְוָתא ֲחֵזי ׁשּוַנּמִ ד ָאַמר ָלּה ֱאִליׁשָ ר ָלְך  )מלכים ב ד(, ּכַ ֲהֵיׁש ְלַדּבֵ

ָבא ר ַהּצָ ֶלְך אֹו ֶאל ׂשַ ר לָ . ֶאל ַהּמֶ ֶלךְ ֲהֵיׁש ְלַדּבֵ יֹום , ַההּוא יֹוָמא, ְך ֶאל ַהּמֶ
ָנה ֲהָוה ָ רֹאׁש ַהׁשּ ְלָטא ְלֵמיַדן , טֹוב ּדְ ְוַההּוא יֹוָמא ְדַמְלכּוָתא ִדְרִקיָעא ׁשָ

ַההּוא ִזְמָנא, ַעְלָמא ט ּבְ ּפָ ׁשְ ִריְך הּוא ִאְקֵרי ֶמֶלְך ַהּמִ א ּבְ ְך . ְוקּוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ
ר ָלךְ , ָאַמר ָלהּ  ֶלךְ  ֲהֵיׁש ְלַדּבֵ  .ֶאל ַהּמֶ

ִתיב ֶבת )מלכים ב ד(, ַמה ּכְ י ָאנִֹכי יֹוׁשֶ תֹוְך ַעּמִ ָלא . ַמאי ָקָאְמָרה. ַוּתֹאֶמר ּבְ
יָמָאה ְלֵעיָלא, ָבֵעיָנא יִאין, ְלֶמֱהֵוי ְרׁשִ ין ַסּגִ אי ּבֵ א ְלַאֲעָלָאה ֵריׁשָ ְוָלא , ֶאּלָ

ָלָלא ִדְלהֹון ֵעי ֵליּה ְלבַ . ְלֲאָפָקא ִמּכְ ְכָלָלא , ר ָנׁש ְוָכְך ּבָ ָלָלא ּבִ ְלִאְתּכְ
ְלחֹודֹוי יִאין ְוָלא ְלִאְתַייֲחָדא ּבִ חּון ֲעֵליהּ , ְדַסּגִ ּגְ ָלא ִיׁשְ ִגין ּדְ ָרא חֹובֹוי , ּבְ ְלַאְדּכָ

ְדָקֲאָמָרן  .ּכִ

י ְיהּוָדה ְוָאַמר  ַתח ִרּבִ ֲעֵרי ַצְלָמֶות  )איוב לח(ּפָ ֲעֵרי ָמֶות ְוׁשַ ְרֶאהֲהִנְגלּו ְלָך ׁשַ . ּתִ
ִריְך הּוא ָאַמר ֵליּה ְלִאּיֹוב, ַהאי ְקָרא א ּבְ ִחיק , קּוְדׁשָ ִאּיֹוב ּדָ ד ָחָמא ּדְ ּכַ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ינֹוי ּדְ  .ַגְרֵמיּה ַעל ּדִ

א ֲחֵזי אל, ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל )איוב יג(ִאּיֹוב ָאַמר , ּתָ ִתיב לא ּבְ ף ְוָקֵרי לֹו ''ּכְ
וא א ִאיהוּ  ,ו''ּבְ ִריְך הּוא. ְוכֹּלָ א ּבְ א, ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ֵני ָנׁשָ , ְוִכי ֲאָנא ָקִטיל ּבְ

ְרֶאה ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ֲעֵרי ָמְות ְוׁשַ ַההּוא , ֲהִנְגלּו ְלָך ׁשַ ִתיָחן ּבְ ְרִעין ִאינּון ּפְ ה ּתַ ּמָ ּכַ
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ְלָטא ֲעַלְייהוּ . ִסְטָרא הּו ְסִתיִמין , ּומֹוָתא ׁשָ אְוֻכּלְ ֵני ָנׁשָ א ולא יכלין לאסתמרא ''ס(, ִמּבְ

ָעִרים )מנייהו בגין דאינון סתימין מבני נשא  .ְוָלא ָיְדִעין ִאינּון ׁשְ

ְרֶאה ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ֲעֵרי ַצְלָמֶות. ְוׁשַ ֲעֵרי ָמֶות וַמאן ִאינּון ׁשַ א . ַמאן ִאינּון ׁשַ ֶאּלָ
ֲחָדא ִאינּון ָמר. א ָחָדא ִאינּוןְוִזּוּוגָ , ָמֶות ְוַצְלָמֶות ּכְ א ַמְלַאְך , ָמֶות ָהא ִאּתְ ּדָ

ְות ָרִכיב ֲעֵליהּ . ֵצל ָמֶות, ַצְלָמֶות. ְוָהא אּוְקמּוהָ , ַהּמָ ְוִאיהּו , ַהאי ִאיהּו ַמאן ּדְ
א ִדיֵליהּ  ֲחָדא, ְותּוְקָפא ִדיֵליהּ , ִצּלָ וָגא ּכְ ּוְ ּוָרא ַחד ְוִאינּון ַחד, ְלִאְזּדַ ִקׁשּ  .ּבְ

ָמה ְוָכל ִאינוּ  ְלהֹון ּכְ ָעִרים ּדִ הּו ִאינּון ׁשְ ָרן ּבְ ְ ְייהּו ּוִמְתַקׁשּ ָנְפֵקי ִמּנַ ין ּדְ ְרּגִ ן ּדַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִדְלֵעיָלא יֶכם ְוגו )תהלים כד(, ּכְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ין . 'ׂשְ אינון (ְוִאּלֵ

רּו ַנֲהִרין ְוַנֲחִלין )שערים ָעְלָמא, ִאיּקְ ית ִסְטִרין ּדְ ֲעֵרי ָמֶות .ׁשִ , אּוף ָהִכי ִאינּון ׁשַ
ְטָרא ָאֳחָרא ֲעֵרי ַצְלָמֶות ִמּסִ ַעְלָמא, ְוׁשַ ְלִטין ּבְ ׁשָ ין ְיִדיָען ּדְ ְרּגִ ֲעֵרי ָמְות . ּדַ ׁשַ

ֲעֵרי ַצְלָמֶות א נּוְקָבא ְוָדא ְדכּוָרא, ְוׁשַ ֲחָדא, ּדָ  .ְוַתְרַווְייהּו ּכְ

א ִריְך הּוא, ְוַעל ּדָ א ּבְ ין, ֵליה ְלִאּיֹוב ָאַמר קּוְדׁשָ ל ִאינּון ִמּלִ ִגין ּכָ ִאיהּו , ּבְ ּדְ
אֹול לֹא ַיֲעֶלה )איוב ז(ָאַמר  ן יֹוֵרד ׁשְ ַלְך ּכֵ ָלה ָעָנן ַוּיֵ ין, ּכָ ָאר ִמּלִ . ְוָכל ִאינּון ׁשְ

ֲעֵרי ָמֶות ִריְך הּוא ֲהִנְגלּו ְלָך ׁשַ א ּבְ ְרׁשּוִת , ָאַמר קּוְדׁשָ הּו ּבִ ּלְ ָהא ּכֻ , יְלִמְנַדע ּדְ
ֲעָרא ֵמַעְלָמא הּו ְזִמיִנין ְלִאְתּבַ ְכִתיב, ְוֻכּלְ ְות ָלֶנַצח ְוגו )ישעיה כה(, ּדִ ע ַהּמָ ּלַ  .'ּבִ

א ֲחֵזי ח ֶאת  )בראשית ל(, ּתָ ַמע ֵאֶליָה ֱאלִהים ַוִיְפּתַ ׁשְ ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל ַוּיִ ַוּיִ
ֵרי ִזְמִנין. ַרֲחָמהּ  אי, ֱאלִֹהים ֱאלִהים, ּתְ אאֶ . ַאּמַ ְדכּוָרא, ּלָ ְוַחד , ַחד ֵמַעְלָמא ּדִ

ָתא, ֵמַעְלָמא ְדנּוְקָבא ְלָייא ִמּלְ ָלא ּתַ ְבַמּזָ ִגין ּדִ  .ּבְ

ָמא ָדא ׁשְ ְכִתיב, ְוַכד ִאְתָעַרת ָרֵחל ּבִ ן ַאֵחר' יֹוֵסף ה )בראשית ל(, ּדִ ָיַדע , ִלי ּבֵ
ְבִט  הּו ׁשִ ּלְ ָלָמא ּכֻ ָייא ְלַאׁשְ ִאיִהי ִאְתַחּזְ ַעְלָמאַיֲעקֹב ּדְ ים ּבְ ִגין , ין ְוָלא ִתְתַקּיֵ ּבְ

ָעא ְלֵמיַזל ְוָלא ָיִכיל ְך ּבָ ִבְנָיִמין. ּכָ ִגין , ָעַרק ְוֲאַזל ֵליהּ , ְוַכד ָמָטא ִזְמָנא ּדְ ּבְ
יָתא ַלם ּבֵ ּתְ ְבַאְרָעא ָאֳחָרא ָלא ִיׁשְ יהּ , ּדְ א ּבֵ יׁשָ ָרא ַעְלָמא ַקּדִ ְ  .ְלִאְתַקׁשּ

 אא''''דף קסא עדף קסא ע
ֶאל ַיֲעקֹב ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ' ַוּיֹאֶמר ה )בראשית לא(, ְכִתיבְוַהְיינּו ּדִ 

ךְ  ָך ְוֶאְהֶיה ִעּמָ ךְ . ּוְלמֹוַלְדּתֶ א ָאַמר ֵליהּ . ַמאי ְוֶאְהֶיה ִעּמָ ָרֵחל , ַעד ָהָכא, ֶאּלָ
ָרא ְדֵביָתא ְך ִעּקְ אן ּוְלָהְלָאה. ֲהַות ִעּמָ ְך ֶוֱאטֹול בֵּ , ִמּכָ יָתא ֲאָנא ֱאֵהא ִעּמָ

ְבִטין ְתֵריַסר ׁשִ ֲהָדְך ּבִ ן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל, ְוַהְיינּו ִדְכִתיב. ּבַ ּדָ בִֹאי ִמּפַ . ַוֲאִני ּבְ
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ְחָיא ִאיִהי ְוַאְתָיא ִדּיּוָרא ָאֳחָרא, ָעַלי ֲהָוה ִאְתּדַ ה ּדְ ְוָנְטָלא , ּוְבִגיִני ֲהָוה ִמּלָ
י ִגיִני ְלָדְייָרא ִעּמִ ָנהַוּיֹ  )בראשית ל(. ֵביָתא ּבְ ָכְרָך ָעַלי ְוֶאּתֵ ַמאי , אֶמר ָנְקָבה ׂשְ

י ִיְצָחק. ָנְקָבה ע ָאַמר, ָאַמר ִרּבִ ל , ֲאָנא ָחֵמי, ַההּוא ָרׁשָ ּכֵ ַיֲעקֹב ָלא ִאְסּתַ ּדְ
נּוְקֵבי א ּבְ ְך ִיְפַלח ִלי) א''דף קסא ע(, ֶאּלָ ָכְרךָ . ּוְבִגין ּכָ ָהא ְנֵקָבה , ָאַמר ָנְקָבה ׂשְ

ָכְרךָ  ִאיהּו ׂשְ ַקְדִמיָתא ּדְ ד ּבְ ָנה. ּכַ הּ , ְוֶאּתֵ ְלּתְ ּבָ ּכַ , ֵאיָמא ַמאן ְנֵקָבה ִאְסּתַ
ָנה ִגיָנהּ , ְוֶאּתֵ ן ִלי ְמאּוָמה )שם(. ּוְפַלח ִלי ּבְ ָאַמר ַיֲעקֹב , ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב לא ִתּתֵ
ֲעִביְדָנא, ָחִליָלה ל ַמה ּדְ ָהא ֲאָנא ּכָ א, ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ם ְיָקָרא ְדַמְלּכָ , ֲעִביְדָנא ְלׁשֵ

ן ִלי ְמאּוָמה )א ולאו לכסופא דגרמאי''ס( ּתֵ א לא ּתִ ַהאי, ְוַעל ּדָ אי ּבְ ְעּתָ ָהא ַלאו ּדַ , ּדְ
ה ִלי  ֲעׂשֶ א ִאם ּתַ ה ְוגו )את(ֶאּלָ ָבר ַהּזֶ ים )שם(. 'ַהּדָ ָיׁשִ ּיֹום ַההּוא ֶאת ַהּתְ ַסר ּבַ . ַוּיָ

ַתח ְוָאַמר י ֶאְלָעָזר ּפָ ָאֳהֶלָך ְוגו )תהלים טו(, ִרּבִ , ָהא אֹוִקיְמָנא', ְיָי ִמי ָיגּור ּבְ
ִמים )שם(, ְואּוְקמּוָה ַחְבַרָייא א ַאְבָרָהם, הֹוֵלְך ּתָ ִמים ִאְקֵרי, ּדָ ַזר ּתָ ַכד ִאְתּגְ . ּדְ

א ִיְצָחק, ּופֹוֵעל ֶצֶדק א ַיֲעקֹב, ְודֹוֵבר ֱאֶמת. ּדָ ֱאֶמת . ּדָ אי ַיֲעקֹב ּבֶ ַוּדַ
ק ּבַ ק ִאי הּוא, ִאְתּדָ ּבַ ֱאֶמת ִאְתּדָ ַגְווָנא ָדא, ּבֶ  .ַמאי ַטֲעָמא ֲעַבד ִעם ָלָבן ּכְ

ֵליּה ֲהָוה, ֶאָלא א ְדַמּזְ ְעּתָ ִחין ׁשַ ֵרי ֵליּה ְלֵאיַנׁש . ַיֲעקֹב ּבָ ׁשָ יהּ , ּדְ ְעּתֵ , ְלִמְבַחן ׁשַ
יר, ַעד ָלא ָיתּוב ְלַאְרֵעיהּ  ּפִ ֲעִביד ׁשַ ה ּדְ ּמָ ֵליּה ָקִאים ּבְ י ָלאו ָלא ְואִ , ְוִאי ַמּזָ

ִיְסַלק  יט ַרְגלֹוי ַעד ּדְ יהּ  )א דקאים במה דעביד''ס(יֹוׁשִ  .ְלַגּבֵ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ יֹום ָמָחר ְוגו )בראשית ל(, ּכְ י ִצְדָקִתי ּבְ ָהא ִאיהּו ָלא ', ְוָעְנָתה ּבִ ּדְ
ָנא יֵליּה ְלַמּגָ ִיּטֹול ִמּדִ ִגין ּדְ ָטא ּוׁשְ , ֲעַבד ּבְ קּוׁשְ א ּבְ א ּכֹּלָ ְרעּוָתאֶאּלָ , ִלימּו ּדִ

ָבן ִאיהּו ָנִטיל ְרׁשּו ִמּלָ א ּדְ ִתיב, ְוָלא עֹוד ֶאּלָ א ּכְ י  )בראשית ל(, ְוַעל ּדָ ּתִ ִנַחׁשְ
ְגָלֶלךָ  ין ְוִזיִנין ֲעַבד ָלָבן. ַוְיָבַרֵכִני ְיָי ּבִ ה ֳחָרׁשִ ּמָ ִגיֵניּה , ּכַ ֵליּה ּבְ ּוָבִחין ַמּזָ

ַיֲעקֹב גִ , ּדְ ח ּבְ ּכַ ַיֲעקֹבְוֲהָוה ַאׁשְ ל ַיְרָחא, יֵניּה ּדְ ּוְמָאה ִאְמִרין , ְמָאה ָעאָנא ּכָ
יר ַעל ָעאֵניהּ  ין ַיּתִ  .ּוְמָאה ִעּזִ

א ָאַמר י ַאּבָ ין, ְוֶאֶלף ִאְמִרין, ֶאֶלף ָעאִנין, ַרּבִ ֲהָוה ַמְייֵתי ֵליּה ַיֲעקֹב , ְוֶאֶלף ִעּזִ
ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא יר ּבְ ר ָהָיה ְלָך  )בראשית ל(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַיּתִ י ְמַעט ֲאׁשֶ ּכִ

ְפרֹץ ָלרֹב ַוְיָבֶרְך ְיָי אֹוְתָך ְלַרְגִלי חֹות , ְלָפַני ַוּיִ ּוִבְרְכָתא ִדְלֵעיָלא ָלאו ִאיהּו ּפָ
ל ִזיָנא ְוִזיָנא ח, ֵמֶאֶלף ִמּכָ ּכַ ּתַ ח, ֵמָעאִנין ֶאֶלף ִאׁשְ ּכַ ּתַ ין , ֵמִאְמִרין ֶאֶלף ִאׁשְ ֵמִעּזִ

חֶאֶלף ִאׁשְ  ּכַ ְרְכָתא ִדְלֵעיָלא. ּתַ ְרָיא ּבִ ׁשַ ל ַמה ּדְ חֹות ֵמֶאֶלף, ַעל ּכָ ַעד . ָלא ּפָ
ה עּוְתָרא ק ָלָבן ְלַכּמָ ּלַ ַיֲעקֹב ִאְסּתַ ְבִגיֵניּה ּדְ  .ּדִ
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ל ִזיָנא ְוִזיָנא, ְוַכד ָבָעא ַיֲעקֹב ְלַנְטֵליּה ַאְגֵריהּ  ָרה ִמּכָ א ֲעׂשָ ח ֶאּלָ ּכַ , ָלא ַאׁשְ
יְוַיֲעקֹב ָחׁשִ  יֵליהּ . יב ֵליּה ְלעּוְתָרא ַסּגִ ה ָנִטיל ִמּדִ ּמָ ֲהָוה ָיִהיב , ָחֵמי ּכַ ה ּדְ ִמּמַ

ְזכּוֵתיּה ְלָלָבן יּה ַיֲעקֹב. ִאיהּו ּבִ ָסִליק ּבֵ א ּדְ ְזרֹוַע , ְוָכל ּדָ א ּבִ ָלא ֲהָוה ֶאּלָ
ִאינּון ַמְקלֹות י ָעָנא, ּדְ י ְלַגּבֵ ּוֵ ׁשַ  .ּדְ

א ֲחֵזי ה ָטַרח הַ , ּתָ ּמָ ֵליָמא ְדַיֲעקֹבּכַ ָלָבן, הּוא ׁשְ ִתיב. ֲאַבְתֵריּה ּדְ  )בראשית ל(, ּכְ
ת ָיִמים ְוגו לׁשֶ ֶרְך ׁשְ ם ּדֶ ׂשֶ ל ַהאי עּוְתָרא', ַוּיָ א. ְוֲהָוה ַאְייֵתי ֵליּה ּכָ ל ּדָ , ְוִעם ּכָ

ַיֲעקֹב ָהִכי יֵהא ַאְגֵריּה ּדְ א ַועֲ , ָלא ָבָעא ָלָבן ּדִ ָרה ִמן ּדָ א ְנַטל ֲעׂשָ ָרה ֶאּלָ ׂשָ
א ְוָיַהב  י. ֵליהּ  )בידא דבני(ִמן ּדָ ָמה ַדֲאַמְרּתְ . ְוָאַמר ֵליּה טֹול ַהּנֵ , ְוִאי יֹוִלידּו ּכְ

ַהאי ַגְווָנא ְיֵהא ַאְגָרךְ  י  )בראשית ל(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ ּכּוְרּתִ ְחֵלף ֶאת ַמׂשְ ַוּתַ
ֶרת מֹוִנים ָר  )ובהני(, ֲעׂשֶ א ַוֲעׂשָ ָרה ִמן ּדָ אֲעׂשָ ַוֲאִביֶכן  )בראשית ל(, ּוְכִתיב, ה ִמן ּדָ

ֶרת מֹוִנים י ֲעׂשֶ ּכּוְרּתִ י ְוֶהֱחִליף ֶאת ַמׂשְ ַתר  )ובהני עשרה(. ֵהֶתל ּבִ ל ּבָ ּדַ ּתַ ִאׁשְ
ִריְך הּוא א ּבְ ַיֲעקֹב. ּוָבְרֵכיהּ , קּוְדׁשָ יּה ּדְ י ָלָבן ִעּמֵ ּוֵ ׁשַ ל ַמה ּדְ ַאֲהַדר , ּוִמּכָ

ִמּלּוֵליהּ  אְוָנִט , ּבְ ֲעקֹב ּכֹּלָ ִריְך הּוא ָחס ֲעֵליהּ , יל ִמּיַ א ּבְ קּוְדׁשָ ְוָנַטל , ַעד ּדְ
ְזרֹועַ  יֵליּה ּבִ  .ִמּדִ

י ְקָרֵאי ל ַהּנֵ י ֶאְלָעָזר ּכָ ין . ְלַאֲחָזָאה ָחְכָמָתא ָקא ַאְתָיין, ָאַמר ִרּבִ ָתִניָנן ִמּלִ ּדְ
ְלֵעיָלא עֹוָבָדא, ּדִ ְלָיין ּבְ הֹון ּתַ אּוִמְנהֹון , ִמּנְ ְרעּוָתא ְדִלּבָ הֹון ּבִ ִמּלּוָלא ּוִמּנְ . ּבְ

ְרָכאן ָכא ּבִ ָבֵעי ְלַאְמׁשָ ְצלֹוָתא, ּוַמאן ּדְ ִמּלּוָלא, ּבִ ָלא . ּוְרעּוָתא, ּבְ הֹון ּדְ ּוִמּנְ
ְצלֹוָתא ְלָיין, ּבִ עֹוָבָדא ּתַ א ּבְ  .ֶאּלָ

א ֲחֵזי ִלים, ּתָ ֲעַבד, ַיֲעקֹב ׁשְ ל ַמה ּדְ ָחְכְמָתא ָעִביד, ּכָ ִתיב  ,ּבְ ג  )בראשיתל(ּכְ ּצֵ ַוּיַ
ִים תֹות ַהּמַ ּקַ ׁשִ ְרָהִטים ּבְ ל ּבָ ּצֵ ר ּפִ ְקלֹות ֲאׁשֶ ָחְכְמָתא, ֶאת ַהּמַ א ּבְ , ּכֹּלָ

א ּבּוָעא ְדכֹּלָ ְרָכאן ִמּמַ ָכא ּבִ ִאינּון חּוָלֵקיּה , ְלַאְמׁשָ ִאין ּדְ ין ִעּלָ ְרּגִ הּו ּדַ ְלֻכּלְ
 .ְוַעְדֵביהּ 

ְקלֹות י ִדיָנא, לֹותַמאן ַמְק . ֶאת ַהּמַ ִאינּון ּבֵ ין ּדְ ְרּגִ ין ּדַ ל. ִאּלֵ ּצֵ ר ּפִ ַאֲעַבר , ֲאׁשֶ ּדְ
יָנא הֹון ּדִ ְרָהִטים. ִמּנְ ְרָהִטים )שיר השירים ז(, ַהְיינּו ִדְכִתיב, ּבָ ָהא , ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ ּדְ

הּו ָעְלִמין, ֵמַההּוא ֶמֶלךְ  ְרָכאן ְלֻכּלְ  .ַאְתָיין ּבִ

 בב''''דף קסא עדף קסא ע
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ְרָהִטים) ב''דף קסא ע(ר ָדָבר ַאחֵ  א, ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ ִאינּון , ֶמֶלְך ּדָ ָאסּור ְוָקׁשּור ּבְ
ִאין א, ְרָהִטין ִעּלָ ְקָיין ּכֹּלָ ּתַ ְייהּו ִאׁשְ ִמּנַ ָאה )א אתמשכן ברכאן לכולא''נ(, ּדְ ֶלְך ִעּלָ . ִמּמֶ

ִים תֹות ַהּמַ ּקַ ׁשִ י, )א ומתמן אשתקיין כלא שקתות המים''ס(, ּבְ ָנְפִקין ִאּלֵ ן ִאינּון ַנֲחִלין ּדְ
ן, ְוַאְתָיין ּמָ י ּתַ ְנׁשֵ ִמְתּכַ ָמטּו ְלֲאַתר ּדְ ּתֹות. ַעד ּדְ בֹאָנה ַהּצֹאן ִלׁשְ ר ּתָ ָמה , ֲאׁשֶ ּכְ

רּו ְפָרִאים ְצָמָאם )תהלים קד(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ ָדי ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קּו ּכָ ּוְבַההּוא . ַיׁשְ
י ּתַ , ֲאַתר ְנׁשֵ ִמְתּכַ ן ַמָיאּדְ יהּ , ּמָ ָקָאה ִמּנֵ הּו ַאְתָיין ְלַאׁשְ ּלְ ַחְמָנה )בראשית ל(. ּכֻ , ַוּיֵ

ַחְמָנה א ֲחֵזי. ַמאי ַוּיֵ יב, ּתָ א ְדרּוַח ָצפֹון ָנׁשִ ְעּתָ ׁשַ ִליִדין ְוָלא ָנְגִדין ְלַבר , ּבְ ַמִיין ּגְ
ְקָיין ּתַ ְלָיא, ְוָלא ִאׁשְ ִדיָנא ּתַ ִגין ּדְ ָצפוֹ , ּבְ ִליד ַמָיאּוְקִרירּו ּדְ ְוַכד ִאְתַער רּוַח . ן ּגָ

רֹום ְלהֹון ְוָנְגִדין, ִמְתַחְמֵמי ַמָיא, ּדָ ִלידּו ּדִ א, ְוִאְתֲעַבר ּגְ ְקָיין ּכֹּלָ ֵדין ִאְתׁשַ . ּכְ
ָראן ַמָיא ָדרֹום ׁשָ ֲחִמימּו ּדְ ִגין ּדְ י ֵמַההּוא , ּבְ ּתֵ הּו ִמְתַחְמֵמי ְוָחָדאן ְלִמׁשְ ְוֻכּלְ

ָצפֹון ַקְדִמיָתא, ְקִרירּו ּדְ ֲהָוה לֹון ּבְ ַחְמָנה, ּדְ ַחְמָנה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיֵ ְוָהא , ַוּיֵ
ִתיב ַוּיֱֶחמוּ  )ולא( הּו נּוְקֵבי. ּכְ ּלְ ִאינּון ּכֻ א ּדְ  .ֶאּלָ

ון ַיֲעקֹב ּוַ א ִאְתּכַ ָחְכְמָתא, ְוַעל ּדָ ד עֹוָבָדא ּבְ בראשית (ְוָדא הּוא ִדְכִתיב , ְלֶמְעּבַ

ח )ל ּקַ ַתח . 'לֹו ַיֲעקֹב ַמַקל ִלְבֶנה ַלח ְוגו ַוּיִ י  )תהלים קלה(ְוָאַמר  )א רבי אלעזר''נ(ּפָ ּכִ
תוֹ  ָרֵאל ִלְסֻגּלָ ַחר לֹו ָיּה ִיׂשְ ַחר לֹו ָיהּ , ַיֲעקֹב ּבָ י ַיֲעקֹב ּבָ א ֲחֵזי ּכִ אן , ּתָ ַעד ּכָ

ִריר ְלַמאן ִרי, ָלא ָיַדְעָנא ַמאן ּבָ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ִאי , ר ֵליּה ְלַיֲעקֹבִאי קּוְדׁשָ
ִריְך הּוא א ּבְ ִריר ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ָגֵלי ְקָרא. ַיֲעקֹב ּבָ ה ּדְ א ִמּמַ ָיַדְעָנא , ֶאּלָ

ִריְך הּוא ָנִטיל ֵליּה ְלַיֲעקֹב ְלַעְדֵביהּ  א ּבְ קּוְדׁשָ ְכִתיב, ּדְ י ֵחֶלק  )דברים לב(, ּדִ ּכִ
 .ְיָי ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ 

ל ִלְבְנה ְוגו )בראשית ל(ָרה ָרה ִסְתֵרי ּתוֹ ִסְתֵרי ּתוֹ  ח לֹו ַיֲעקֹב ַמּקַ ּקַ ין', ַוּיִ ִניּתִ א ְדעֹוָבָדא, ַמּתְ , ְרעּוּתָ
א א, ִקְטֵרי ִדְמֵהיְמנּוּתָ ּתָ ַער ֵמֵעיָלא ְלּתַ ָקְלָיא ִאּתְ יִחין ַעְייִנין ֲהִויָנן, ָקל ָקָלא ּדְ ּתִ . ֲאַנן ּפְ

ה ִסְטִרין ָלא ַאְסַחר ֵמֵעיָלא ְלַכּמָ ְלּגְ ָער, ּגַ א ִאּתְ א . ָקל ְנִעימּוּתָ יְנּתָ ׁשִ ִמיִכין ּדְ ָערּו ַנְייִמין ּדְ ִאּתְ
חֹוֵריהֹון ָלן, ּבְ ּכְ א, ֲאִטיִמין אּוְדִנין. ְוָלא ָחָמאן, ְוָלא ָיְדֵעי ְוָלא ִמְסּתַ ֵבִדין ְדִלּבָ ַנְייִמין ְוָלא , ּכְ

ְייהוּ אֹוַר . ָיְדִעין א ָקְייָמא ַקּמַ ָלן, ְייּתָ ּכְ ה ִמְסּתַ ּמָ יִחין ְוָלא ָיְדֵעי ּבְ ּגִ . ָחָמאן ְוָלא ָחָמאן, ְוָלא ַמׁשְ
ין ׁשִ לּו ִטּפְ ּכָ א ָרַמאּת ָקִלין ִאְסּתְ חּו ַעְייִנין, אֹוַרְייּתָ ּתְ עּון, ּפִ ְנּדְ ח. וּתִ ּגַ ִיׁשְ ְוֵליּת ַמאן , ֵליּת ַמאן ּדְ

ַיְרִכין אּוְדנֵ  ְייכוּ , יהּ ּדְ ְרעּוּתַ גֹו חשֹוָכא ּדִ ֱהוּון ּבְ לּו ְלִמְנַדע. ַעד ָמה ּתֶ ּכָ ִלי ְלכֹון , ִאְסּתַ ּגְ ְוִאּתְ
נִהיר  .ְנהֹוָרא ּדְ

ֵליָמא ִזְמָנא ְדַיֲעקֹב ׁשְ ַאְרָעא ּוְרׁשּו ָאֳחָרא, ּבְ ָחה , ִמּגֹו ָעאקּו ּדְ ין נּוְכָרִאין ּדָ ְרּגִ גֹו ּדַ ּבְ
הוּ  יהּ ּוָבִריר ח, ְלֻכּלְ א, ְנהֹוָרא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא. ּוַלק ַעְדֵביּה ְוַאְחַסְנּתֵ ׁשּוּתָ א ִמּגֹו ִטּפְ , ָחְכְמּתָ
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אל ָזר א ּדְ גֹו ְרׁשּוּתָ ד ֲהָוה ָקִאים ּבְ יב. ְואֹוִקיר ֵליּה ְלָמאֵריּה ּכַ ּתִ א ּכְ לֹא  )ישעיה כט(, ַעל ּדָ
ָניו ֶיֱחורוּ  ה ּפָ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ולא ַעּתָ  )כ סתרי תורה''ע(. ַעּתָ

א ֲחֵזי יּה ְוַעְדֵביּה ְלחּוָלֵקיהּ , ָהִכי ָנֵמי ַיֲעקֹב, ּתָ יֵרר ַאְחַסְנּתֵ ְוָסִליק ְלֵעיָלא , ּבִ
ין ְרּגִ ל ּדַ ל ִלְבֶנה ַלח. ְוָנִטיל ֵליּה ְלַעְדֵביהּ , ִמּכָ ְסַטר , ַמּקַ וָרא ּדִ א ִחּוָ ְרּגָ ַהְיינּו ּדַ

ָמאָלא ַהְיינוּ , ְולּוז ְוַעְרמֹון. ְיִמיָנא ְסַטר ׂשְ א סּוְמָקא ּדִ  .ַדְרּגָ

ָצלֹות ְלָבנֹות ֶהן ּפְ ל ּבָ א, ַוְיַפּצֵ יָנא ִמן ּדָ ַאֲעַבר ּדִ יִמיָנא, ּדְ ר ֵליּה ּבִ , ְוִאְתַחּבַ
ְתִרי ַגְווֵני א ַחד ּבִ ֲחָדא ְוִאְתֲעִביד ּכֹּלָ יַנְייהּו ְוָנִטיל לֹון ּכְ ל . ְוהּוא ָעאל ּבֵ ְוִעם ּכָ

א ָבןַמְחׂשף הַ , ּדָ וָרא ַעל סּוְמָקא, ּלָ י ִחּוָ ּלֵ ִיְתּגַ א ְלַמאי. ּדְ ָכא , ְוָכל ּדָ ְלַאְמׁשָ
א  ּבּוָעא ְדכֹּלָ ְרָכאן ִמּמַ ָאה ְלַדְרָגא , )א דנחלא''נ(ְלַדְרָגא ָדא ְדַעְדֵביּה ּבִ ּוָ ּוְלׁשַ

ֲחָדא ָלָתא ּכְ ִאיהּו ּתְ  .ָדא ּדְ

יּת , ק ְלגֹו ְלגוֹ ֲהָוה ָסִלי, קּוְטָרא ְדקּוְטָרא ַדְכָיאתוספתא תוספתא  ר ּבֵ ח ֲאּתַ ּכַ ַעד ָלא ַאׁשְ
ָבא ר. מֹוּתָ ר ָלאו ֲאּתַ א, ַההּוא ֲאּתַ ּתָ ח ְלֵעיָלא וּתַ ּכַ ּתַ ֲאִביד. ָלאו ִאׁשְ א ִאּתְ ֲאַבּדֹון ֲהִוי , ִמּכּלָ
א כּוָרא, ִמּכֹּלָ ָחק''סמא, ֲאַבּדֹון ּדְ א ְדִיּצְ ּתּוְקּפָ ק ֵמִהּתּוָכא ּדְ ָנּפַ ּוָמְוּת נּוְקָבא  ֲאַבּדֹון. ל ּדְ
ּת ְזנּוִנים, ָנָחׁש ַקְדָמָאה, ִדיֵליהּ  יב , ֵאׁשֶ ְכּתִ ֵרין. ַרְגֶליָה יֹוְרּדֹוּת ָמְוּת  )משלי ה(ּדִ ין ּתְ , וִאּלֵ

א, ֲאַבּדֹון ּוָמְוּת  הּוְרָמנּו ְדַמְלּכָ א ּדְ ָמעּו ּתּוְקּפָ  .ׁשְ

יָמא  ָרא ְסּתִ ֲאבִ  )א טמירא''נ(ָרָזא וִסּתְ ָאה ִאּתְ א )א טמיר''נ(יד ִעּלָ ֲאִביד , ִמּכֹּלָ  )א טמיר''נ(ִאּתְ
כולא בהפוכא דא מן . א מאן דאתמשך בתר אילין אתאביד מכלא''ס(. וִהְרהּוִרין )א מעיינין''נ(ֵמַרֲעיֹוִנין 

דא טבוהי דגבר שלים כיעקב דסליק ולא אתחשכו עיינין בהאי תננא וזכה לאתקרבא באמת חותמא 

ק ָאּת י )טמירא עלאה מכלא, תא חזי. דמלכא קדישא יּה ָנּפַ ָאה', ִמּנֵ ֵמַהאי ְנקּוָדה . ְנקּוָדה ִעּלָ
א ק ּכֹּלָ ָאה ָנּפַ יק ה. ִעּלָ יָך וַאּפִ א', ַאְמׁשִ ֵקי ְלכֹּלָ ַאׁשְ ָאה ּדְ א ִעּלָ יק ו. ִאּמָ ָרָזא ', ֵמַהאי נּפִ

יּת ְדָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין ִאיהוּ , ְדׁשִ ל ִלְבְנה ַלח, ּדְ  .ְוַעְרמֹון, ולּת , ַמּקַ

 אא''''דף קסב עדף קסב ע
יהּ  ֲאִחיָדן ּבֵ רֹוִעין ּדְ ֵרין ּדְ ה, ּתְ ֵקי וֲאִחידּו ּבְ ין ָנּפְ ָאה''ִאּלֵ ּתָ ַחד , א ּתַ ָנא ּכְ ּכְ ָרא ַמׁשְ ְלַחּבְ

ֵדין. ּוְלֶמֱהִוי ַחד ֵליַסר ְמִכיָלן ֲהוּו ַחד, ּכְ ָווִנין . ּתְ ִליף ַעל ּגְ ּגְ וָרא ִאּתְ הוּ וִחּוָ ּלְ ון ּכֻ ּוָ . וָסִליק ַעל ּגַ
יב  ָבן )בראשית ל(ֲהָדא הּוא ִדְכּתִ מֹו ֶאָחד )זכריה יד(ּוְכֵדין ִאְקֵרי , ַמְחׂשף ַהּלָ . ְיָי ֶאָחד ּוׁשְ

ִני על ֵמי ְמנּוחֹוּת ְיַנֲהֵלִני . ְיָי רֹוִעי לֹא ֶאְחָסר )תהלים כג(ּוְכֵדין  יּצֵ א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹוּת ּדֶ יב ּבִ ּוְכּתִ
י ְיׁשֹוֵבב וגו ׁשִ  )כ תוספתא''ע(. 'ַנּפְ

ִים תֹות ַהּמַ ּקַ ׁשִ ְרָהִטים ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּבָ ָחְכְמָתא . ּכְ עֹוָבָדא ָדא ּדְ ּוְכֵדין ּבְ
א ְרָכאן ְלַתּתָ ְקָיין , ָנְגִדין ּבִ ְרָיין ֲעֵליּה  )א ומתברכאן''נ(ּוִמְתׁשַ הּו ָעְלִמין ְוׁשַ ּלְ ּכֻ
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ְרָכאן ָמה ּדְ , ּבִ ְכִתיב. אּוְקמּוהָ ּכְ ּבֶֹקר יאַכל ַעד ְוגו )בראשית מט(, ּדִ ּוְלָבַתר ', ּבַ
אן ָלל )שם(, ִמּכָ ק ׁשָ א) א''דף קסב ע(, ְוָלֶעֶרב ְיַחּלֵ הּו ַעְלִמין ְלַתּתָ ּלְ ְרָכא ּכֻ . ְלִאְתּבָ

ְרָכאן, ְוַיֲעקֹב ָנַטל חּוָלֵקיהּ  א, ֵמִאינּון ּבִ ְרָיין ֲעֵליּה ְלַתּתָ ׁשַ גִ , ּדְ ִאיהּו ּבְ ין ּדְ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ  .חּוָלֵקיּה ְוַעְדָבא ּדְ

ְמעֹון י ׁשִ ִרּבִ יּה ּדְ ִכיַח ַקּמֵ י ֵייָסא זּוָטא ֲהָוה ׁשְ משלי (ַהאי ִדְכִתיב . ָאַמר ֵליהּ , ִרּבִ

יק )י ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ ֵעי ֵליהּ , ּבְ יק ִמּבָ יק, ַלַצּדִ , ָאַמר ֵליהּ . ַמאי ְלרֹאׁש ַצּדִ
ארֹא יׁשָ א ִהיא ֲעָטָרה ַקּדִ יק ּדָ יק, תוּ . ְואּוְקמּוהָ , ׁש ַצּדִ א ַיֲעקֹב, רֹאׁש ַצּדִ , ּדָ

ְרָכאן ִאיהּו ָנִטיל ּבִ יק, ּדְ ִריקּו ְלָכל ֵעיָבר, ְוָנִגיד לֹון ַלַצּדִ ן ִאְזּדְ ּמָ , ּוִמּתַ
הּו ַעְלִמין ּלְ ְרָכן ּכֻ  .ּוִמְתּבָ

יק, ֲאָבל ָהא אֹוִקיְמָנא ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ יק ִאְקֵרי )ראש(, ּבְ א ''ס(ַההּוא ֲאַתר , ַצּדִ

ְבִרית )ג רישא''ל יּה ָנְפִקין ַמּבּוִעין ְלַבר, ּדִ ִמּנֵ ַחְמָרא ָנִפיק , ּדְ ִקיְסָטא ּדְ נּוְקָבא ּדְ
יהּ  א, ִמּנֵ יק. ִאיהּו ֵריׁשָ ְך רֹאׁש ַצּדִ , ד ָזִריק ַמּבּוִעין ְלנּוְקָבאכַּ , ַההּוא ֲאַתר, ּכָ

יק יק ִאיהּו רֹאׁש . ִאְקֵרי רֹאׁש ַצּדִ ְרָכאן  )א רישא לכל ברכאן''נ(ַצּדִ ָכל ּבִ ִגין ּדְ ּבְ
ְרָיין יּה ׁשָ  .ּבֵ

ר ָנׁש , תוּ  א, ַההּוא ּבַ יׁשָ יָמא ַקּדִ ָזֵכי ְלִמְנַטר ָאת ַקּיָ ּקּוֵדי , ּדְ ְוֲעִביד ּפִ
יק ִאְק , ְדאֹוַרְייָתא יּה ְוַעד ַרְגלֹוי ָהִכי ִאְקֵרי, ֵריַצּדִ ְרָכאן ָנְגִדין . ּוֵמִריׁשֵ ְוַכד ּבִ

יהּ , ְלָעְלָמא ְרָיין ַעל ֵריׁשֵ ְרָכאן ְלַעְלָמא, ׁשַ יּה ָקְייֵמי ּבִ ין , ּוִמּנֵ יׁשִ ְבִנין ַקּדִ ּבִ
אֹוִקים ִאין ּדְ  .ַזּכָ

ִאיל ְוָאַמר י ֵייָסא תּו ׁשָ ִתיב ַנַער הָ  )תהלים לז(, ִרּבִ י ְוגוּכְ ם ָזַקְנּתִ ַהאי . 'ִייִתי ּגַ
רֹו ְדַעְלָמא ֲאָמרוֹ  ׂשָ ָחְכְמָתא, ְקָרא אּוְקמּוָה ּדְ ה , ִאיהּו ֲאָמרֹו ּבְ יר ִמּמַ ַיּתִ

א ֵני ָנׁשָ ִבין ּבְ ָחׁשְ ִרי ָיאֹות הּוא, ָאַמר ֵליהּ . ּדְ ָמר , ּבְ א ִאּתְ יׁשָ ִיחּוָדא ַקּדִ ָהא ּבְ ּדְ
י ם ָזַקְנּתִ יק ֶנֱעָזב )תהלים לז(. ְוָהִכי הּוא ַנַער ָהִייִתי ּגַ א הּוא , ְולא ָרִאיִתי ַצּדִ ּדָ

ִיחּוָדא ָבָחא ּדְ ָלא ַלְיָלה, ׁשְ ח יֹום ּבְ ּכַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ח . ּדְ ּכַ ּתַ יּה ִאׁשְ ָהא ַלְיָלה ּבֵ ּדְ
ִדיָרא א, ּתְ יק ָאִחיד ְלֵעיָלא ְוָאִחיד ְלַתּתָ  .ְוַצּדִ

 בב''''דף קסב עדף קסב ע
ׁש ָלחֶ  א. ַמאי הּוא, םְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ ָזִריק ְוִאְתְנִגיד ַזְרָעא, ֶאּלָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָלא , ּבְ

ַבע ְלנּוְקָבא ְרָיא. ּתָ ֲהֵדיּה ׁשַ ָהא ּבַ יּה ְלָעְלִמין, ּדְ א ִמּנֵ ְרׁשָ ָלא ִאְתּפָ יָנא , ּדְ ְוַזּמִ
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יהּ  ָהא ַזְרָעא ָלא ָנִגיד. ִהיא ְלַגּבֵ נּוְקָבא ְזִמינָ , ּדְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א ּבְ ) ב''דף קסב ע(, אֶאּלָ

ן ְרׁשָ ָלא ִמְתּפָ ִדּבּוָקא ַחד ּדְ ֲחָדא ּבְ ַתְרַווְייהּו ּכְ א ּדְ א ָלא , ְוִתיאּוְבּתָ ְוַעל ּדָ
ע ֲעָלהּ   .ִאְצְטִריְך ְלִמְתּבַ

ִתיב. ּוְבִזְמָנא ְדָגלּוָתא ָלאו ָהִכי, ָאַמר ֵליהּ  . ְוָלאו ִאיהוּ , ָאַמר ֵליּה ַזְרעֹו ּכְ
ד, ֵאיָמַתי ָנִפיק כּוָרא ּכַ ִדּבּוָקא ַחד ִעם ּדְ ְוִאי ֵתיָמא לא ָרִאיִתי . נּוְקָבא ּבְ
יק ֶנֱעָזב ִזְמָנא ְדָגלּוָתא ַמאי ִהיא, ַצּדִ  .ּבְ

א ִזְמָנא ָאֳחָרא, ְוָלא ֶנֱעָזב ְלָעְלִמין. ָהא ָאִחיד ְלֵעיָלא, ֶאּלָ לא ֶנֱעָזב , ּבְ
א, ָאִחיד ְלֵעיָלא, ִמּנּוְקָבא ִזְמָנא ְדָגלּוָתא, יד ְלֵעיָלאָאחִ . ְוָאִחיד ְלַתּתָ . ּבְ

ִזְמָנא ָאֳחָרא א, ָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּבְ  .ּוְלעֹוָלם ֵאינֹו ְנֱעָזב, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ִתיב ָמִים )בראשית א(, ּכְ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ן אָֹתם ֱאלִהים ּבִ ּתֵ יק, ַוּיִ א ַצּדִ ב . ּדָ ְוַאף ַעל ּגַ
מַ  ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ָמר ּבִ ִאּתְ אי, ִיםּדְ ַמִים ַוּדַ ָ ְרִקיַע ַהׁשּ א ּבִ ִאיהּו ִסּיּוָמא ְדגּוָפא, ֶאּלָ  .ּדְ

א ֲחֵזי ִרין ְרִקיִעין ִאינּון, ּתָ ירּוָתא ְוִסּיּוָמא, ּתְ ַגְווָנא ָדא, ְוִאינּון ׁשֵ א ּכְ ירּוָתא . ּדָ ׁשֵ
ִמיָנָאה ל ּכְֹכַבָיא, ְרִקיָעא ּתְ ִקיָען ּכָ יּה ׁשְ ְוָדא הּוא ְרִקיָעא . יןְזִעיִרין ְוַרְבְרבִ , ּבֵ
ָאה ְסִתיָמָאה א, ִעּלָ יּה ָנִפיק ּכֹּלָ א ּוִמּנֵ ָקִאים ּכֹּלָ ִמיָנָאה. ּדְ א , ְוִאיהּו ּתְ ּתָ ִמּתַ

א, ְלֵעיָלא יּה ּכֹּלָ ירּוָתא ְלֲאָפָקא ִמּנֵ  .ְוהּוא ׁשֵ

א ִמיָנָאה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָך ִאיהּו ְרִקיָעא ּתְ ל , ּכָ ִקיִעין ּכָ ֵביּה ׁשְ ל , ּכְֹכַבָיאּדְ ּכָ
א. ְנהֹוִרין ּובֹוִציִנין א ְוָדא ִסּיּוָמא ְדכֹּלָ ָמה ְדַההּוא ְרִקיָעא . ְוהּוא ָנִטיל ּכֹּלָ ּכְ

ִמיָנָאה א, ּתְ כֹּלָ ירּוָתא ּדְ ִאיהּו ׁשֵ ל ְנהֹוִרין ְוָנִטיל לֹון. ּדְ יּה ּכָ ְלָיין ּבֵ יּה , ּתַ ּוִמּנֵ
ִמיָנָאהִאיהּו ְרִקי, ָהִכי ָנֵמי ַהאי. ָנְפֵקי ל ְנהֹוִרין ְוָנִטיל לֹון, ָעא ּתְ יּה ּכָ ְלָיין ּבֵ , ּתַ

הּו ָעְלִמין יּה ָנְפקּו ְלֻכּלְ  .ּוִמּנֵ

ַגְווָנא ַחד ָקְייֵמי ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ּכְ ָנִגיד ְוָנִפיק, ׁשֵ א ִאיהּו ָנָהר ּדְ ְוָלא , ְוַעל ּדָ
ְסֵקי ֵמימֹוי ְלָעְלִמין א ְלֶמהֵוי ִסּיּומָ . ּפָ ירּוָתאּכֹּלָ ׁשֵ ן אָֹתם , א ּכְ ּתֵ ְך ַוּיִ ּוְבִגין ּכָ

ָמִים ָ ְרִקיַע ַהׁשּ ה, ֱאלִֹהים ּבִ  .ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ, ְוָלּמָ

ַגְווָנא ָחָדא ָקְייֵמי א ּכְ ָמר ּכֹּלָ ִאּתְ ב ּדְ ה, ְוַאף ַעל ּגַ ִריָרא ְדִמּלָ ַמה , ְוָדא הּוא ּבְ
ין ַהאי ְלַהאי א. ּבֵ א אֹוִקים ְוזָ , ֶאּלָ יּה ּוְלָכל ִאינּון ּדָ ִאיהּו ּבֵ ָאה ּדְ ן ְלַעְלָמא ִעּלָ
ִאין ִאין, ִסְטִרין ִעּלָ ּתָ ָאה ּוְלָכל ִאינּון ִסְטִרין ּתַ ּתָ  .ְוָדא אֹוִקים ְוָזן ְלַעְלָמא ּתַ
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ִמיָנָאה  )איהו(ְוָהא , ַעְלָמא ִדְלֵעיָלא ַמאן ִאיהוּ , ְוִאי ֵתיָמא ַההּוא ְרִקיָעא ּתְ
ָאה ְסִתיָמאָ  ֵרין ָעְלִמין ִניְנהּו , ַעְלָמא ִדְלֵעיָלא ִאיהּו ְוָהִכי ִאְקֵרי, הִעּלָ ָהא ּתְ ּדְ
ָמר ָמה ְדִאּתְ א. ּכְ ָאה, ֶאּלָ יהּ , ִאיהּו ַעְלָמא ִעּלָ ָנְפֵקי ִמּנֵ ֵמיּה , ְוָכל ִאינּון ּדְ ַעל ׁשְ

ָאה. ִאְקרּון ּתָ ָנְפֵקי ֵמַעְלָמא ּתַ ֵמיּה ִאְקרּון, ְוִאינּון ּדְ א וְ . ַעל ׁשְ ָכל ַהאי ְוַהאי ּכֹּלָ
ִריְך הּוא ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ַחד  .ּבְ

 אא''''דף קסג עדף קסג ע
א ֲחֵזי  עּו ֲעֵצי ה )תהלים קד(ּתָ ּבְ ר ָנָטע' ִיׂשְ ָהא . ַמאן ְלָבנֹון. ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ

ָמר נּו  )תהלים קד(ַהאי ְקָרא , אּוְקמּוָה ְוִאּתְ ִרים ְיַקּנֵ ם ִצּפֳ ר ׁשָ ֲחִסיָדה ֲאׁשֶ
יָתהּ  ים ּבֵ רֹוׁשִ נוּ . ּבְ ִרים ְיַקּנֵ ם ִצּפֳ ר ׁשָ ָאן ֲאַתר, ֲאׁשֶ ָבנֹון, ּבְ ּלְ ֵרין . ּבַ ין ִאינּון ּתְ ְוִאּלֵ

ה ֲאַתר ַכּמָ ָקֲאָמָרן ּבְ ִרים ּדְ ִרין ) א''דף קסג ע(, ִצּפֳ ה ִצּפֳ ּמָ ן ּכַ ְרׁשָ ין ִאְתּפָ ּוֵמִאּלֵ
ִאין ְונָ , ָאֳחָרִנין ין ִעּלָ ִאיהּו ֲאָבל ִאּלֵ ָבנֹון ּדְ ְוָרָזא , ְלֵעיָלא )א סתימאה''ס(ְפִקין ִמּלְ
ה י ָבנֹות ְוגו )בראשית כט(, ְדִמּלָ ּתֵ  .'ּוְלָלָבן ׁשְ

יָתהּ  ים ּבֵ רֹוׁשִ ִאין )א דא לאה''ס(, ֲחִסיָדה ּבְ ִנין ִעּלָ ית ּבְ ִאינּון ׁשִ ית ִסְטִרין , ּבְ ׁשִ
ָעְלָמא ָמר, ּדְ ָמה ְדִאּתְ אי ִאְקֵר . ּכְ א. י ֲחִסיָדהַאּמַ ָאה ַאף , ֶאּלָ ַהאי ַעְלָמא ִעּלָ

נּוְקָבא ִאיִהי ב ּדְ ָכר, ַעל ּגַ ט, ָקִריָנן ָלּה ּדָ ַ ׁשּ ַכד ִאְתּפַ ל ִטיבּו ְוָכל ְנִהירּו , ּדְ ּכָ
יּה ָנִפיק  .ִמּנֵ

ִאיִהי ֲחִסיָדה ְך ּדְ ִאיהּו ְנהֹוָרא ַקְדָמאָ , ד''ִמיָנּה ֶחסֶ  )מתמן(ָנִפיק , ּוְבִגין ּכָ , הּדְ
ְכִתיב יָתהּ . ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור )בראשית א(, ּדִ ים ּבֵ רֹוׁשִ א ּבְ . ְוַעל ּדָ

ים רֹוׁשִ ים, ּבְ רֹוׁשִ ְקֵרי ּבְ ים, ַאל ּתִ ָראׁשִ א ּבְ ָהא ַעְלָמא ָאֳחָרא. ֶאּלָ ִאין , ּדְ ַתּתָ ּבְ
יָתהּ  י ִדיָנא ְדַעְלָמא, ּבֵ ַגְוו. ְוִאיִהי ּבֵ ָכל ִאינּון , ָנא ִדְלֵעיָלאּוְלִזְמִנין ִאְקֵרי ּכְ ּבְ
ָמָהן  .ׁשְ

ִתיב א ּכְ ב ֶאל ִלּבוֹ  )בראשית ו(, ְוַעל ֲאַתר ּדָ ְתַעּצֵ ֶחם ְיָי ַוּיִ ּנָ ָהא . ֲחרֹון ַאף ְייָ . ַוּיִ ּדְ
ְלָיא א ּתַ ֲאַתר ּדָ ְלֵעיָלא. ּבְ ל ַמה ּדִ ְנִהירוּ , ְדָהא ּכָ א ִאיהּו ּבִ ין ְלָכל , ּכֹּלָ ַחּיִ

ִניָנןְוַעל ּדָ . ִסְטִרין קֹום, א ּתָ ִתיב. ִלְפֵני ַדְייָקא, ֵאין ַעְצבּות ִלְפֵני ַהּמָ א ּכְ , ְוַעל ּדָ
ְרָנָנה )תהלים ק( ְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ ְמָחה. ִעְבּדּו ֶאת ְיָי ּבְ ׂשִ , ִעְבּדּו ֶאת ְיָי ּבְ

ָאה ְרָנָנה ָלֳקֵביל ַעְלָמא , ָלֳקֵביל ַעְלָמא ִעּלָ ָאהּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ ּתָ ִאין ִאינּון . ּתַ ַזּכָ
ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי ָרֵאל ּבְ ִתיב. ִיׂשְ ְך ּכְ ִגין ּכָ ֶריָך  )דברים לג(, ּבְ ַאׁשְ

ֲחׁשּו ְוגו ֲאָוֶתָך ְוִיּכָ ר ֶחֶרב ּגַ ְיָי ָמֵגן ֶעְזְרָך ַוֲאׁשֶ ע ּבַ ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוׁשַ . 'ִיׂשְ
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ג ֶאת ַהמַּ  )בראשית ל( ּצֵ ְרָהִטים ְוגוַוּיַ ל ּבָ ּצֵ ר ּפִ י ֶאְלָעָזר . 'ְקלֹות ֲאׁשֶ ַתח ַרּבִ ּפָ
א )משלי ט(, ְוָאַמר ָך ִתׂשָ ִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ . ִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ ָלְך ְוַלְצּתָ ְלַבּדְ

א ֲחֵזי, ָלךְ  יֵבי ַעְלָמא, ּתָ יִחין בְּ , ַווי ְלִאינּון ַחּיָ ּגִ ָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ י ּדְ ִמּלֵ
הּ . ְדאֹוַרְייָתא יִחין ּבָ ּגִ ֵלית לֹון ֻסְכְלָתנוּ , ְוַכד ִאינּון ַמׁשְ ִגין ּדְ אֹוַרְייָתא , ּבְ ין ּדְ ִמּלִ

הּו ָמֵלי ֵריַקְנָיא ּלְ ִאיּלּו ּכֻ ֵעיַנְייהּו ּכְ א, ַדְמָיין ּבְ הּו ּתֹוַעְלּתָ ִגין . ְוֵלית ּבְ א ּבְ ְוכֹּלָ
א וְ  ְעּתָ ִאינּון ֵרָקִנין ִמּדַ ל ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ֻסְכְלָתנוּ ּדְ ָהא ּכָ ין , ּדְ הּו ִמּלִ ּלְ ּכֻ

יִרין ִאין ְוַיּקִ ּה . ִעּלָ ִתיב ּבָ ה ּכְ ה ּוִמּלָ ִניִנים ְוָכל  )משלי ג(ְוָכל ִמּלָ ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ
וּו ָבּה   .)באורייתא(ֲחָפִצים לא ִיׁשְ

ין ׁשִ א, ְוָכל ִאינּון ִטּפְ ִלּבָ ד, ֲאִטיִמין ּדְ י ְדאֹוַרְייָתא ּכַ ָלא , ָחָמאן ִמּלֵ ָלא ַדי לֹון ּדְ
ִאינּון ָאְמֵרי, ָיְדֵעי א ּדְ ִגיִמין, ֶאּלָ ין ּפְ ִאיְנהּו ִמּלִ א, ּדְ הּו ּתֹוַעְלּתָ ֵלית ּבְ י ּדְ ַווי . ִמּלֵ

ִריְך הּוא, לֹון א ּבְ ע לֹון קּוְדׁשָ ד ִיְתּבַ ׁשּון עוֹ , ֶעְלּבֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּכַ א ְוִיְתַעּנְ ָנׁשָ
ָמאֵריהֹון ָמְרֵדי ּבְ  .ּדְ

אֹוַרְייָתא ִתיב ּבְ ם )דברים לב(, ַמה ּכְ י לא ָדָבר ֵרק הּוא ִמּכֶ ְוִאי ִאיהּו ֵרק , ּכִ
ם ִאיהוּ  א, ִמּכֶ ָהא אֹוַרְייָתא ּכֹּלָ יִרין, ּדְ ָלאן ַיּקִ ל ֲאָבִנין ָטִבין ּוַמְרּגְ , ַמְלָייא ִמּכָ

ַעְלָמא ל ָטִבין ּדְ ָמה ְד . ִמּכָ וּו ָבהּ ּכְ ְוֵהיְך ֵייְמרּון , ַאּתְ ָאֵמר ְוָכל ֲחָפִצים לֹא ִיׁשְ
ִאיִהי ֵריַקְנָיא  .ּדְ

א ָאַמר למֹה ַמְלּכָ ר ָנׁש , ִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ ָלךְ , ּוׁשְ ם ּבַ ַכד ִיְתַחּכַ ּדְ
אֹוַרְייָתא יֵליּה ִאיהוּ , ּבְ א ּדִ אֹוַרְייָתא ָלא ָיִכיל ְלאֹוסָ . ּתֹוַעְלּתָ ָהא ּבְ ָפא ֲאִפיּלּו ּדְ
א. ָאת ַאַחת ָ ָך ִתׂשּ ָהא אֹוַרְייָתא, ְוַלְצּתָ ְלַבּדְ לּום, ּדְ ְבָחָהא ּכְ ִ ַרע ִמׁשּ , ָלא ִיּגָ
יֵליּה ִאיהוּ , ְוֵליָצנּוָתא יּה ְלאֹוָבָדא ֵליּה ֵמַהאי ַעְלָמא ּוֵמַעְלָמא , ּדִ ַאר ּבֵ ּתָ ְוִאׁשְ

 .ְדָאֵתי

א ֲחֵזי ִאין, ּתָ ד ַאְתָוון ִעּלָ ַהאי ַדְרָגאִמ , ּכַ הּו ּבְ ּלְ ָרן ּכֻ ין , ְתַחּבְ ְרּגִ ָכל ּדַ סֹוָפא ּדְ
ִאין ין ִעּלָ יׁשִ ְייהוּ , ַקּדִ ָיא ִמּנַ ָאה, ְוִאְתַמּלְ ְרָכא ֵמַעְלָמא ִעּלָ ֵדין. ְוִאְתּבָ ַהאי , ּכְ

הּו ֲעָדִרין ָקָאה ְלֻכּלְ א ָקְייָמא ְלַאׁשְ ְדָקא ָחֵזי ֵליהּ , ַדְרּגָ ל ַחד ְוַחד ּכְ ל ְוכָ , ּכָ
יָנא ְוַרֲחֵמי ֵקי ִמן ּדִ  .ַחד ְוַחד ִאְתׁשָ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְרָהִטים ְוגו, ַמה ּכְ ל ּבָ ר ִפּצֵ ְקלֹות ֲאׁשֶ ג ֶאת ַהּמַ ּצֵ ָעא ', ַוּיַ ַיֲעקֹב ּבָ ּדְ
ל ַעְרִבית ה ׁשֶ ִפּלָ ָקָאה ּוְלָבְרָכא ָלּה , ּוְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ְלַאְתָקָנא ּתְ ּוְלַאׁשְ
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ל ִסְטִר  ְקלֹות, יןִמּכָ ג ֶאת ַהּמַ ּצֵ ְכִתיב ַוּיַ בּוָרה . ּדִ ָנְפֵקי ִמּגְ יִנין ּוְגבּוָרן ּדְ ין ּדִ ִאּלֵ
ְלֵעיָלא  .ּדִ

 בב''''דף קסג עדף קסג ע
א ָעא ְלַאְתָקָנא ְלַהאי ַדְרּגָ ד ּבָ יִנין ּוְגבּוָרן ִמיָנהּ , ְוַיֲעקֹב ּכַ , ָסִליק ְלָכל ִאינּון ּדִ

ְרָהִטים ע, ְואֹוִקים לֹון ּבָ ִאינּון ְרָהִטים ַאְרּבַ חֹות ַהאי , ּבְ ָקְייֵמי ּתְ  )במדבר כא(ּדְ
ִרים ֵאר ֲחָפרּוָה ׂשָ ִאין, ּבְ ִאְתַמְלָייא ֵמִאינּון ַנֲחִלין ּוַמּבּוִעין ִעּלָ ַכד . ּדְ ִגין ּדְ ּבְ

א יׁשָ ֵאר ַקּדִ ע ָנְט , ָנְפִקין ַמִיין ֵמַהאי ּבְ ין ַאְרּבַ אִאּלֵ א ִאְקרּון . ֵלי ּכֹּלָ ְוַעל ּדָ
ן , ְרָהִטים ּמָ י) ב''דף קסג ע(ּוִמּתַ ּתֵ א ְלִמׁשְ יִנין ּוְגבּוָרן. ַאְתָיין ּכֹּלָ הּו , ְוִאינּון ּדִ ּלְ ּכֻ

ן ּמָ ְדָקא ָחֵזי ֵליהּ , ָקְייֵמי ּתַ  .ְלַנְטָלא ְלָכל ַחד ְוַחד ּכְ

ּתֹות ְלנַֹכח ַהּצֹ  בֹאָנה ַהּצֹאן ִלׁשְ ר ּתָ ין, אןֲאׁשֶ ין ָלֳקֵביל ִאּלֵ ַחְמָנה. ִאּלֵ ַמאי , ַוּיֵ
ַחְמָנה ִדיָנא. ַוּיֵ ָרן ּבְ ַכד ִמְתַעּטְ ַההּוא ִדיָנא, ּדְ ִמין ּבְ אִטין , ִמְתַחּמְ ְוָאְזִלין ְוׁשָ

ַעְלָמא א, ּבְ ְבֵני ָנׁשָ ָאְרֵחיהֹון ּדִ  .ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש , ּוְמַעְייֵני ּבְ

א ֲחֵזי ְת , ּתָ ִתיב ּבַ ְקלֹות )בראשית ל(, ֵריהּ ַמה ּכְ ִאינּון , ַוּיֶחמּו ַהּצֹאן ֶאל ַהּמַ ִגין ּדְ ּבְ
ָמן ִדיִני ַעְלָמא, ַמְקלֹות ֲהוּו ִמְתַחּמְ יִחין ּבְ ּגִ ָדן ֲעֵליהּ , ּוַמׁשְ ּקְ ִני , ְוִאְתּפַ נּו ּבְ ְוִאְתּדָ

א ֲעַלְייהוּ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָנׁשָ ְת  )דניאל ד(ּכְ ְגֵזַרת ִעיִרין ּפִ ין ּבִ יׁשִ ָמא ּוֵמאַמר ַקּדִ ּגָ
ֵאְלָתא ְוגו  .'ׁשְ

ַתח ְוָאַמר יא ּפָ י ִחּיָ ְמָכה ְיִמיֶנךָ  )תהלים סג(, ִרּבִ י ּתָ י ַאֲחֶריָך ּבִ ְבָקה ַנְפׁשִ ַהאי , ּדָ
יהּ  ָלא ּבֵ ּכָ י ַאֲחֶריךָ , ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ְבָקה ַנְפׁשִ א, ּדָ ָדִוד ַמְלּכָ ִגין ּדְ ֲהָוה , ּבְ

ק נַ  ּבַ ִדירִמְתּדְ יּה ּתָ ִריְך הּוא, ְפׁשֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ין . ֲאַבְתֵריּה ּדְ ְוָלא ָחִייׁש ְלִמּלִ
ַעְלָמא יהּ , ָאֳחָרִנין ּדְ יּה ּוְרעּוֵתיּה ּבֵ ָקא ַנְפׁשֵ ּבְ א ְלִאְתּדַ ִאיהּו ֲהָוה , ֶאּלָ ְוֵכיָון ּדְ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ק ּבְ ּבַ ִמיךְ  )קודשא בריך הוא(, ִמְתּדְ ְבֵקיהּ  ֲהָוה ּתָ יּה ְוָלא ׁשַ . ּבֵ
אן ִריְך הּוא, ִמּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָקא ּבְ ּבְ ד ֲאָתא ְלִאְתּדַ ִריְך , ְלַבר ָנׁש ּכַ א ּבְ קּוְדׁשָ

יהּ  ִביק ֵליהּ , הּוא ָאִחיד ּבֵ  .ְוָלא ׁשָ

י ַאֲחֶריךָ  ְבָקה ַנְפׁשִ יּה ְלֵעיָלא, ָדָבר ַאֵחר ּדָ ְרּגֵ ָרא ּדַ ד , ְלִאְתַעּטְ ָהא ּכַ ּדְ
א ִאְת  ק ַההּוא ַדְרּגָ ּבַ ִאין ְלַסְלָקא  )א דיליה אתברכא וכד אתגלייא''ס(ּדָ ין ִעּלָ ַדְרּגִ ּבְ

ְתַרְייהוּ  יּה ְלַסְלָקא ֵליהּ , ּבַ ֵדין ְיִמיָנא ָאִחיד ּבֵ ָרא ֵליהּ , ּכְ ִחּבּוָרא ַחד , ּוְלַחּבְ ּבְ
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ְדָקא ְיאּות ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּכְ  )שיר השירים ב(ּוְכִתיב , יֶנךָ ְוֹתאֲחֵזִני ְיִמ  )תהלים קלט(, ּכְ
ֵקִני ְמָכה ְיִמיֶנךָ , ִויִמינֹו ְתַחּבְ י ּתָ א ּבִ  .ְוַעל ּדָ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ִתיב, ְוַכד ָאִחיד ּבֵ ֵדין ּכְ י  )שם(, ּכְ ַחת ְלרֹאׁשִ מֹאלֹו ּתַ ׂשְ
ֵקִני ֵדין , ד ִאיהּו ִחּבּוָרא ַחדְוכַ , ְוִאיהּו ִיחּוָדא ַחד ְוִחּבּוָרא ַחד. ִויִמינֹו ְתַחּבְ ּכְ

ְרָכא יֵליּה ְוִאְתּבָ א ּדִ ְרּגָ ָיא ַההּוא ּדַ  .ִאְתַמּלְ

ל ִאינּון ְרָהִטין ַעְלָמא, ְוַכד ִאְתַמְלָיין ּכָ ע ִסְטִרין ּדְ הּו , ִאְתַמְלָיין ְלַאְרּבַ ְוֻכּלְ
ָיין ּקְ ּתַ ל ַחד ְוַחד ְלִסְטֵריהּ , ֲעָדַרָייא ִאׁשְ ֲעקֹב ְלַאְתָקָנא ַהאי ְוַכד ֲאָתא יַ . ּכָ

א ִריר ֵליּה ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ַדְרּגָ ִאְתֲחֵזי ֵליהּ , ּבָ ְוִסְטָרא ָאֳחָרא ְדָלא ִאְתֲחֵזי , ּדְ
ת ִמיֵניהּ  ְרׁשַ ָמה ִדְכִתיב. ֵליּה ִאְתּפָ ת לֹו ֲעָדִרים ְלַבּדֹו ְולֹא  )בראשית ל(, ּכְ ׁשֶ ַוּיָ
ָתם ַעל צֹאן ָלָבן ַטֲעָוון ָאֳחָרִנין , ְלחֹודֹויֲהָוה בִּ , ְלַבּדוֹ . ׁשָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָלא ִיׁשְ ּדְ

ְבִסְטִרין ָאֳחָרִנין ָרֵאל. ּדִ ִיׂשְ ָאה חּוַלְקהֹון ּדְ ִתיב, ַזּכָ ֲעַלְייהּו ּכְ י ַעם  )דברים יד(, ּדְ ּכִ
ַחר ְיָי ְוגו ה ַלְיָי ֱאלֶֹהיָך ּוְבָך ּבָ  .'ָקדֹוׁש ַאּתָ

בְּ , ְוָתא ֲחֵזי ֲאָבָהןַיֲעקֹב ִאיהּו ּתּוׁשְ הוּ , ָחא ּדְ ֻכּלְ ָלָלא ּדְ ִאיהּו , ְוִאיהּו ּכְ ּוְבִגין ּדְ
א כֹּלָ ָלָלא ּדְ ְך ִאיהּו ָקִאים ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ּכְ ִגין ּכָ ַיֲעקֹב ִאיהּו ָקִאים , ּבְ ּדְ

ת ַעְרִבית  .ְלַאְתָקָנא ִלְתִפּלַ

ּקּוָנא ְדָקא ָחֵזי ֵליהּ , ְוָכל ַההּוא ּתִ הּו  )ןכדי(, ִאיהּו ּכְ ּלְ ין ּכֻ יׁשִ ל ִאינּון ִסְטִרין ַקּדִ ּכָ
ִסְטרֹוי ִתּקּוָנא ַאְתִקין ּבְ ָאר ַעִמין, ְוַאְפִריׁש חּוָלֵקיהּ , ּבְ ׁשְ ין . ֵמחּוָלָקא ּדִ ִאּלֵ

ָאה ה ִעּלָ ָ ְקדּוׁשּ ין ּבִ יׁשִ ִאין ַקּדִ ין ִסְטִרין ְמָסֲאִבין. ִסְטִרין ִעּלָ ְמָסֲאָבן , ְוִאּלֵ ּבִ
ְמָסֲאבּותָ   .אּדִ

ת לֹו ֲעָדִרים ְלַבּדוֹ , ְוָהא אֹוִקיְמָנא ׁשֶ ְכִתיב ַוּיָ ת לוֹ . ּדִ ׁשֶ ַאְתִקין , ַוּיָ ּקּוִנין  )ליה(ּדְ ּתִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְלַבּדוֹ . ִלְמֵהיְמנּוָתא ה  )שם(, ּכְ ּוְבָך ָבַחר ְיָי ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ
ים ל ָהַעּמִ ָתם ַעל צֹאן ָלָבן. ִמּכָ הֹון ,ְולֹא ׁשָ י חּוָלֵקיּה ְוַעְדֵביּה ִעּמְ ּוֵ ָלא ׁשַ  .ּדְ

ֲאָבָהן ִלימּו ּדְ א ַיֲעקֹב ׁשְ ְמֵהיְמנּוָתא, ְוַעל ּדָ ְוַאְפִריׁש חּוָלֵקיּה , ַאְתִקין ָרָזא ּדִ
ין, ְוַעְדֵביהּ  ָאר ַעּמִ ׁשְ ִתיב. ֵמחּוָלָקא ְוַעְדָבא ּדִ א ּכְ ם  )דבהם ד(, ְוַעל ּדָ ְוַאּתֶ

ְייָ  ֵבִקים ּבַ ֶכם ַהּיֹום ַהּדְ ּלְ ים ּכֻ  .ֱאלֵֹהיֶכם ַחּיִ

א ָאַמר י ַאּבָ ָרֵאל, ִרּבִ ִיׂשְ ָאה חּוַלְקהֹון ּדְ ין עֹוְבֵדי , ַזּכָ ִאין ַעל ַעּמִ ִאינּון ִעּלָ ּדְ
לֹות ַדְרָגא ִדְלהֹון ְלֵעיָלא, ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ִגין ּדְ ין עֹוְבֵדי , ּבְ ַעּמִ ין ּדְ ְוַדְרּגִ
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אֲעבֹוַדת ּכֹוכָ  לֹות ְלַתּתָ ה, ִבים ּוַמּזָ ִסְטָרא ִדְקדּוׁשָ ין ּבְ ִסְטָרא , ִאּלֵ ין ּבְ ְוִאּלֵ
ין ִליִמיָנא, ִדְמָסֲאָבא ָמאָלא, ִאּלֵ ין ִלׂשְ  .ְוִאּלֵ

 אא''''דף קסד עדף קסד ע
א ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתָחַרב ּבֵ יָון ּדְ ִתיב, ּכֵ ֵני אֹוֵיב )איכהב(, ַמה ּכְ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמּפְ , ֵהׁשִ

ִתיב ְך ּכְ יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני )תהלים ס(, ּוְבִגין ּכָ ר ּוְמָסֲאָבא . הֹוׁשִ ּבַ ָמאָלא ִאְתּגַ ּוׂשְ
ף ּקַ א, ִאְתּתַ ׁשָ י ַמְקּדְ ִריְך הּוא ּבֵ א ּבְ ִיְבִני קּוְדׁשָ ְוַיְתִקין ַעְלָמא ַעל , ַעד ּדְ

ּקּונֹוי ְדָקא ְיאּות ְוִיְתֲעַבר ִסְטָרא ְמָסֲאָבא ִמן ָעְלָמאִויַהּדְ , ּתִ יּה ּכְ ְוָהא . רּון ִמּלֵ
ָמר ְכִתיב , ִאּתְ ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוגו )זכריה ג(ּדִ ) א''דף קסד ע(', ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

ֶות ָלֶנַצח ְוגו )ישעיה כה(, ּוְכִתיב ע ַהּמָ ּלַ  .'ּבִ

ִר  א ּבְ ַאר קּוְדׁשָ ּתָ ְלחֹודֹויְוִיׁשְ ָמה ִדְכִתיב, יְך הּוא ּבִ ְוָהֱאִליִלים  )ישעיה ב(, ּכְ
ִליל ַיֲחלף ּיֹום ַההּוא )שם(, ּוְכִתיב, ּכָ ב ְיָי ְלַבּדֹו ּבַ ּגָ ְלחֹודֹוי. ְוִנׂשְ ָמה , הּוא ּבִ ּכְ

ֵצי ֵחיָלא ְמָסֲאָבא ֵמַעל, ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר )דברים לכ(, ִדְכִתיב ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ , ָמאּבְ
א ַאר ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתָ ְלחֹודֹוי. ְוָלא ִיׁשְ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ א קּוְדׁשָ ָרֵאל , ֶאּלָ ְוִיׂשְ

יׁש , ְלפּוְלָחֵניהּ  יׁש , ַעם ַקּדִ ְכִתיב, ְוִיְתְקֵרי ַקּדִ ִצּיֹון  )ישעיה ד(, ּדִ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
ל הַ  ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ּכָ ירּוׁשָ ָלם◌ִ ְוַהּנֹוָתר ּבִ ירּוׁשָ ים ּבִ תּוב ַלַחּיִ ּוְכֵדין ְיֵהא . ּכָ

א ְיִחיָדאי א, ַמְלּכָ א ְיִחיָדָאה ְלפּוְלָחֵניהּ , ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָמה ִדְכִתיב, ְוַעּמָ דברי (, ּכְ

ָאֶרץ )הימים א יז ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ַעְמָך ִיׂשְ  .ּוִמי ּכְ

י ֵייָסא י ִיְצָחק ְוַרּבִ י ֵייָסא, ָאְרָחאֲהוּו ָאְזֵלי בְּ , ִרּבִ ן , ָאַמר ִרּבִ א ְלַגּבָ ִכיְנּתָ ָהא ׁשְ
י ְדאֹוַרְייָתא ִמּלֵ ק ּבְ הּ , ִנְתַעּסַ ל ּבָ ּדַ ּתַ י ְדאֹוַרְייָתא ְוִיׁשְ ִמּלֵ ָעִסיק ּבְ ָכל ַמאן ּדְ , ּדְ

ֲהֵדיהּ  ָכא ֵליּה ּבַ  .ָזֵכי ְלַאְמׁשָ

י ִיְצָחק ְוָאַמר ַתח ִרּבִ ִעיַחי ְיָי ּוָברוּ  )תהלים יח(, ּפָ ַהאי , ְך צּוִרי ְוָירּום ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
ִריְך הּוא ִאְקֵרי ַחי, ַחי ְייָ . ְקָרא ִאיהּו ָרָזא א ּבְ קּוְדׁשָ א , ְוִכי ָלא ְיַדְעָנא ּדְ ֶאּלָ

יק ָהא ַחי, ִאיהּו ִאְקֵרי ַחי, ֲאִפיּלּו ַצּדִ יק ִאיהּו , ּדְ יק ִאיהּו ְלֵעיָלא ְוַצּדִ ַצּדִ
א ִריְך הּוא ִאְקֵרי ַחיְלֵעיָלא קּוְד . ְלַתּתָ א ּבְ יק ִאְקֵרי ַחי. ׁשָ א ַצּדִ , ְלַתּתָ

ְכִתיב ן ִאיׁש ַחי )שמואל ב כג(, ּדִ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ ִגין , ּוְבָנָיהּו ּבֶ אי ִאְקֵרי ַחי ּבְ ַאּמַ
יק ִאיהּו ַצּדִ יק ַחי ִאְקֵרי, ּדְ ָהא ַצּדִ א ַחד, ּוָברּוְך צּוִרי. ַחי ָהעֹוָלִמים, ּדְ  ַחי, ּכֹּלָ

ֵדי, ּוָברּוךְ  י ֵמַהּדָ ְרׁשֵ ָלא ִמְתּפָ ֲחָדא, ּדְ ִרין ּכְ ַכד ִמְתַחּבְ  )שיר השירים ד(ִאְקֵרי . ּדְ
ים ֵאר ַמִים ַחּיִ א ְנִביַע ְלגוֹ . ּבְ יהּ , ּדָ  .ְוָדא ִאְתַמְלָייא ִמּנֵ
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ִעי ָאה, ְוָירּום ֱאלֵהי ִיׁשְ א ַעְלָמא ִעּלָ א, ּדָ ָ ִאיהּו ָרם ְוִנׂשּ ָהא . אָרם ַעל ּכֹלָּ , ּדְ ּדְ
א ְנִביעַ  )מקורא דלא פסיק(, ִמיֵניּה ָנִפיק ּכֹּלָ ְדָקא , ְוָכל ְנִביעּו ּדִ יָרא ּכְ ְלִאְתַמְלָייא ּבֵ

ְרָכא. ְיאּות ן ִאְתּבָ ּמָ א, ּוִמּתַ ְלַתּתָ , ִאְתַמְלָייא )האי(ְוַכד , ְלַאְנָהָרא ְלָכל ִאינּון ּדִ
ְדָקא ְיאּות א ּכְ ֵדין ְוָירּום אֱ , ּכֹּלָ ִעיּכְ  .לֵהי ִיׁשְ

י ֵייָסא ְוָאַמר ַתח ִרּבִ א  )איוב לו(, ּפָ ּסֵ יק ֵעיָניו ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ ּדִ לא ִיְגַרע ִמּצַ
הוּ  ְגּבָ יֵבם ָלֶנַצח ַוּיִ א ֲחֵזי, ַוּיׁשִ ַעְלָמא ְוִאְתֲאִבידּו , ּתָ ְלִטין ּבְ יַבָיא ָלא ׁשָ ד ַחּיָ ּכַ

יק )מעלמא( )בעלמא(, ִמיֵניהּ  ּדִ ֵדין ּצַ ַעְלָמא ּכְ יט ּבְ ּלִ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִאיהּו ׁשַ
ן )שם( ים ִיּתֵ ט ֲעִנּיִ ּפַ ע ּוִמׁשְ ְתֵריהּ . לא ְיַחּיֶה ָרׁשָ ִתיב ּבַ יק , ַמה ּכְ ּדִ ַרע ִמּצַ לא ִיּגְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמהּו ֵעיָניו, ֵעיָניו יִקים )תהלים לה(ּכְ  .ֵעיֵני ְיָי ֶאל ַצּדִ

סֵּ  יִטין, אְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ ּלִ ין ִאינּון ְמָלִכין ׁשַ א, ִאּלֵ ּסֵ ִאְתַאֲחָדן ַלּכִ יֵבם . ּדְ ַוּיׁשִ
ְרְסָייא, ָלֶנַצח ּכֻ ִאְתַקְיימּו ּבְ ִלים, ּדְ ִקּיּוָמא ׁשְ הוּ . ּבְ ְגּבָ הוּ , ַוּיִ ְגּבָ אי ַוּיִ , ַאּמַ

ַעְלָמא ְלָטָאה ּבְ ְרְסָייא ַעל ַסְמכֹוִהי, ְלׁשַ ָבר . ְוִיְתַקּיֵים ּכֻ הוּ ּדָ ְגּבָ ָנְטֵלי , ַאֵחר ַוּיִ ּדְ
ְרְסָייא ְדָקא ְיאּות, ְוָזְקִפין ָלּה ְלֵעיָלא, ּכֻ ַאְתֵריּה ּכְ א , ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּוְכֵדין ּכֹּלָ

 .ִיחּוָדא ָחָדא

ֲהוּו ָאְזֵלי ר ָנׁש , ַעד ּדְ יהּ , ָחמּו ַחד ּבַ ֲהָוה ָאֵתי ְוַחד ְינּוָקא ִעּמֵ ָרִכיב ַעל , ּדְ
ְתֵפיהּ  י ִיְצָחקאָ . ּכִ ר ָנׁש יּוָדאי ִאיהוּ , ַמר ִרּבִ אי ַהאי ּבַ ָאה ִלְבֵני , ַוּדַ ּוְבִגין ְלַזּכָ

א ָקא ָאֵתי י ֵייָסא. ָנׁשָ יהּ , ָאַמר ִרּבִ ַקְדִמיָתא ּבֵ ה ֲאַנן ּבְ  .ִנְזּכֶ

ְייהוּ  ד ָמָטא ְלַגּבַ ְטִריָמא , ּכַ י ֵייָסא ָאן ִקיְסָתא ּדִ  )א קיסטא דעמירא''ס(ָאַמר ִרּבִ
אֹוְרָחאבְּ  ִיְזּכּון , ִקיְרטֹוי ּדְ ִגין ּדְ א )ג בי''א ל''ד(ָאַמר ּבְ ֵני ְנׁשָ ִנין ִאית , ּבְ ֵרין ּבְ ָהא ּתְ ּדְ
ּבוּ , ְוָאָתא טּוָרָנא ְלָמָתא, ִלי ּתַ ִני , ְוָהִאיְדָנא ָאִזיְלָנא. ְוִאׁשְ הּו ּבְ ִיְזּכּון ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

א ֲהֵדיהּ . ָנׁשָ  .ְלֵמיַכל ְוַיֲהבּו ֵליהּ , ָזכּו ּבַ

ַתח ַההּוא יּוָדאי ְוָאַמר י ְוגו )במדבר כח(, ַאְדָהִכי ּפָ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ . 'ֶאת ָקְרּבָ
ָכל יֹוָמא ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָנא ְדקּוְדׁשָ ִגין ְלֵמיַזן ַעְלָמא ּוְלֵמיַהב ִסּפּוָקא , ָקְרּבָ ּבְ

א א. ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִאְתֲערּוָתא ִדְלַתּתָ ָהא ּבְ ִקין . ִאְתַער ְלֵעיָלא, ּדְ ּפְ ּוְבָדא ִמְסּתַ
ְדָקא ְיאּות ל ַחד ְוַחד ּכְ  .ּכָ

ִני ַלְחִמי י  )שיר השירים ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ֶאת ָקְרּבָ ְבׁשִ י ַיֲעִרי ִעם ּדִ ָאַכְלּתִ
ִתיִתי ִיִיִני ִעם ֲחָלִבי י. ׁשָ ַ ים ִאְכלּו ֵרעִ  )שיר השירים ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלִאׁשּ

יד ְלִאְתָעָרא ְמזֹוָנא ְלֵעיָלא ', ְוגו ּקִ ִריְך הּוא ּפַ א ּבְ ִגין  )לתתא(ּוַמה קּוְדׁשָ ּבְ
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א ֵמַההּוא ְמזֹוָנא )לעילא(ְלִאְתָעָרא ְמזֹוָנא  ַמאן ְדָיִהיב ְמזֹוָנא ְלַקְייָמא . ְלַתּתָ
א ִריךְ , ַנְפׁשָ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ ה ּדְ ה ְוַכּמָ ּמָ ְוִיְתַער ֵליּה , ֵליהּ  ַעל ַאַחת ּכַ

ִגיֵניהּ , ְמזֹוָנא ִדְלֵעיָלא ַרְך ַעְלָמא ּבְ  .ְוִיְתּבָ

י ִיְצָחק ְדָקא ָחֵזי, ָאַמר ִרּבִ אי ָרָזא ָדא ּכְ יר ָקֲאַמר, ַוּדַ ּפִ י ֵייָסא. ְוׁשַ , ָאַמר ִרּבִ
א ֲאְמרוּ  אי ַעל ּדָ ר ָנׁש , ַוּדַ ָלא ְיַזְלֵזל ּבַ ר ָנׁש ָאֳחָר , ּדְ ַעְלָמאְלׁשּום ּבַ , א ּבְ

ר ָנׁש  ְתֵרי ַגְווִני ָזִכיָנא ְלַהאי ּבַ  .ּבִ

 בב''''דף קסד עדף קסד ע
ַתח ְוָאַמר י ֶאְלָעָזר ) ב''דף קסד ע(ַהאי ְקָרא ָאַמר , ּפָ ִני  )במדבר כח(ִרּבִ ֶאת ָקְרּבָ

י ַ ִני, ַלְחִמי ְלִאׁשּ ָרֵאל, ֶאת ָקְרּבָ ְכִתיב ֶאת. ָרָזא ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ְייָקא, ּדִ . ֶאת ּדַ
ִני ָנא, ָקְרּבָ א ִאיהּו ָקְרּבָ ָרא, ּדָ ְ ּוָרא ְלִאְתַקׁשּ ָאֵתי , ַלְחִמי. ְוִקׁשּ א ְמזֹוָנא ּדְ ּדָ

א, ִמְלֵעיָלא ִאְתֲערּוָתא ִדְלַתּתָ י. ּבְ ַ ָאר ֵחיִלין ָאֳחָרִנין , ְלִאׁשּ ָלָלא ׁשְ ְלִאְתּכְ
ָזָנא ִאְצְטִריכּו ְלִאּתְ ְדָקא ָחֵזי ֵליהּ , ּדְ ל ַחד ְוַחד ּכְ א ְרעּוָתא , ֵריַח ִניחִֹחי .ּכָ ּדָ

ּוָרא ָאה, ְוִקׁשּ ָרָזא ְדַעְלָמא ִעּלָ א ּבְ ִאְתַאֲחָדא ּכֹּלָ  .ּדְ

מֹוֲעדוֹ  ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ ד , ַמאן מֹוֲעדוֹ , ּתִ ִאְתַער ַאְבָרָהם ְלֶמְעּבַ ְזַמן ּדְ ּבִ
ְכִתיב, ְרעּוֵתיהּ  ּבֶֹקר )בראשית כב(, ּדִ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתֲעַקד . ַוּיַ

ָחא י ַמְדּבְ ּבֵ א, ִיְצָחק ַעל ּגַ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִים ֲהָוה, ּדְ ין ָהַעְרּבַ י . ּבֵ  )חייא(ְוָאַמר ִרּבִ
מֹוֲעדוֹ , ִאי ָהִכי, ֵייָסא ֵעי ֵליהּ , ַהאי ִדְכִתיב ּבְ מֹוֲעִדים ִמּבָ ַהִהיא , ָאַמר ֵליהּ . ּבְ

אׁשַ  א, ְעּתָ ֶאׁשָ ַמָיא ּוַמָיא ּבְ א ּבְ ִליל ֶאׁשָ מֹוֲעדוֹ , ִאְתּכְ ִתיב ּבְ ְך ּכְ  .ּוְבִגין ּכָ

א ֲחֵזי ָמה ִדְכִתיב ָהָכא, ּתָ ִתיב ּכְ ִנין ָלא ּכְ ָכל ָקְרּבָ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי, ּבְ ׁשְ . ּתִ
ְמרוּ  ׁשְ מֹור, ּתִ י עֵ , ָרָזא ְדׁשָ ִאיהּו ְצִריָכא ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ְמרּו , יָלאּדְ ׁשְ ְכִתיב ּתִ ּדִ

מֹוֲעדוֹ  ָמאָלא. ְלַהְקִריב ִלי ּבְ יִמיָנא ּוׂשְ ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ּבִ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ , ּכְ
ָאה ָרָזא ִעּלָ א ּבְ  .ְוכֹּלָ

י ֵייָסא ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ָהָכא ין, ָאַמר ִרּבִ ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ א ְלִמׁשְ י, ֶאּלָ ּיַ . ּדַ
ִאין אִ  ָרֵאלַזּכָ ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ינּון ִיׂשְ ִתיב. ּבְ א ּכְ  )ישעיה ס(, ַעל ּדָ

ֵאר ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ . ְוַעּמֵ
י יֹוֵסי מַ . 'ְוָלָבן ָהַלְך ִלְגזֹז ֶאת צֹאנֹו ְוגו )בראשית לא( ָרִפיםָאַמר ִרּבִ א , אן ּתְ ֶאּלָ

ָרִפים, ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהווּ  אי ִאְקֵרי ּתְ ָמקֹום , ִלְגַנאי ֲהָוה, ְוַאּמַ ָמה ְדָתִניָנן ּבְ ּכְ
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ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהווּ . ַהּתֹוֶרף ְכִתיב, ּוְמָנָלן ּדְ ה ָגַנְבּתָ ֶאת ֱאלָֹהי )שם(, ּדִ , ּוְכִתיב. ָלּמָ
ְמָצא ֶאת ֱאלֶֹהיךָ  )שם( ר ּתִ ַעְלָמא . 'ְוגו ִעם ֲאׁשֶ ין ּדְ ָכל ֳחָרׁשִ א ּדְ ְוָלָבן ָחָרׁשָ

ָבֵעי ְלִמְנַדע, ֲהָוה ָכל ַמאן ּדְ  .ּוְבַהאי ֲהָוה ָיַדע ּבְ

יא י ִחּיָ ֶקֶסם ִאְתֲעִביד, ָאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ּבְ ַנַחׁש , ִרּבִ י ְיהּוָדה. ּבְ , ָאַמר ִרּבִ
י ְיִדיעָ  ְעּתֵ ׁשַ א ּבְ ָרִפים. ןָלא ִאְתֲעִבידּו ֶאּלָ אי ִאְקֵרי ּתְ י ַהאי . ְוַאּמַ ַבְטׁשֵ ִגין ּדְ ּבְ

א ְעּתָ י ְיָדא, ׁשַ א ַאְרּפֵ ְעּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוַהאי ׁשַ ה ֶהֶרף  )שמואל ב כד(, ּכְ ַרב ַעּתָ
 .ָיֶדךָ 

ד ָעִביד ֵליהּ  י ָקִאים ֲעֵליהּ , אּוָמָנא ּכַ ְעּתֵ ּתָ , ְוָאַמר, ַההּוא ְדָיַדע ִרְגֵעי ְוׁשַ א ַהׁשְ
י א ָעִביד, ַאְרּפֵ ּתָ א . ְוַהׁשְ ִיְרּפּון ִמיָנּה ֶאּלָ ִאְצְטִריְך ּדְ א ּדְ ח ֲעִביְדּתָ ּכַ ְוָלא ִתׁשְ
ִדיר. ַהאי יל ּתָ ַבר ָנׁש , ְוִאיהּו ַמּלִ יּה ּדְ א ְלַנְפׁשֵ ין ְלַאְבָאׁשָ יׁשִ  .ְוָיִהיב ֵעיִטין ּבִ

ִחיַלת ָיַהב ֵעיָטא ְלַאְבָאׁשָ , ְוָרֵחל ּדְ ִגין ּדְ ְזיֹוָנא , א ֵליּה ְלַיֲעקֹבּבְ ּוְבִגין ּבִ
ֲעבֹוָדה ָזָרה חֹוָתהּ , ּדְ י לֹון ּתְ ּוֵ ָלא, ׁשַ ָלא ָיִכיל ְלַמּלָ ד ִאיהּו . ַעד ּדְ ְדָהא ּכַ

ָלא ן ְלַמּלָ ּקַ יהּ , ִמְתּתַ יִצין ַקּמֵ ִדין ּוַמְרּבִ ִתיב, ְמַכּבְ א ַמה ּכְ ּתָ  )בראשית לא(, ְוַהׁשְ
ב ֲעֵליֶהם ׁשֶ ַכר. ַוּתֵ ָלן, ְונּוְקָבא ֲהווּ  ּדְ יִאין ָקא ָעְבִדין ַעד ָלא ְמַמּלְ . ּופּוְלָחִנין ַסּגִ

ַלת יֹוִמין ב ָלָבן ּתְ ְך ִאְתַעּכַ ָעַרק ַיֲעקֹב, ּוְבִגיִני ּכָ ָלא ָיַדע ּדְ ְכִתיב, ּדְ  )שם(, ּדִ
י ָבַרח ַיֲעקֹב י ּכִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ד ְלָלָבן ּבַ  .ַוּיֻּגַ

י ְיהּוָד  ין, הְוָאַמר ִרּבִ ְתֵרין ִמּלִ ְרֵמיּה ּבִ ין ּגַ ֲהָוה ֵליּה , ַזּמִ ין ּדְ ָכל ֳחָרׁשִ ַרז ּבְ ִאְזּדָ
ַזְייִנין ַרז ּבְ ִגין ְלאֹוָבָדא ֵליּה ִמן ָעְלָמא, ְוִאְזּדָ ְכִתיב , ּבְ י אֵֹבד  )דברים כו(ּדִ ֲאַרּמִ

ִריְך הּוא. ָאִבי א ּבְ ָחָמא קּוְדׁשָ יָון ּדְ ָבָעא ְלאֹוָבָדא לְ , ּכֵ ִתיב. ַיֲעקֹבּדְ , ַמה ּכְ
ר ִעם ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד ָרע )בראשית לא( ַדּבֵ ן ּתְ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ְכִתיב. ִהׁשּ  )שם(, ְוַהְיינּו ּדִ

ֶכם ָרע ה ִאְתְרִחיץ. ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ּמֶ יֵדיהּ , ּבַ ֲהוּו ּבִ ין ּדְ ֳחָרׁשִ  .ּבָ

א ֲחֵזי יֹוָמא ַחד, ּתָ ֲאַזל ַיֲעקֹבאֹ , ָלָבן ֲאַזל ּבְ ְבָעה ָיִמים ּדְ ִגין ְלַאֲעָקָרא , ַרח ׁשִ ּבְ
ֲאַזל, ַחד. ֵליּה ִמן ָעְלָמא ָרִפים, ְוַחד. ַעל ּדְ ָרֵחל . ַעל ִאינּון ּתְ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ

ַתר ֲעבֹוָדה ָזָרה ת, ִאיִהי ָעְבַדת ְלַאֲעָקָרא ֵליּה ַלֲאבּוָה ִמּבָ ָלא . ִאְתֲעָנׁשַ ּדְ
א ָחָדא, ִבְנָיִמןְרִביַאת ֵליּה לְ  ְעּתָ ֲהֵדיּה ׁשַ ֲאבּוהָ , ְוָלא ָקְייָמא ּבַ ִגין ַצֲעָרא ּדְ , ּבְ

וַנת ְלַטב ּוְ ִאְתּכַ ב ּדְ  .ַאף ַעל ּגַ

 אא''''דף קסה עדף קסה ע



Zohar Vayetze 

Formated by Zion Nefesh for: http://RabbiShimon.com, http://DailyZohar.com                         Page: 68 
There are no copyrights. Please email, copy, print and distribute without limitation. 

י ִיְצָחק ָאַמר ָלָבן, ִרּבִ ֲהָוה ֵליּה ְלַיֲעקֹב ּבְ א ּדְ ל ַהִהיא ּתֹוַכְחּתָ ַאֲהַדר ֵליּה . ּכָ
ִריְך הּואְלאֹוָדָאה ֵליּה לְ , ְלָלָבן א ּבְ ְכִתיב , קּוְדׁשָ ְרֵאה ֱאלִֹהים  )בראשית לא(ּדִ

יִני ּוֵביֶניךָ  א ֲחֵזי. ֵעד ּבֵ ִתיב, ּתָ ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ִואלֵהי ָנחֹור  )בראשית לא(, ּכְ
יֵנינוּ  טּו ּבֵ ּפְ ע ְלַתְקֵליהּ , ִיׁשְ ָאַמר ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ַאֲהַדר ַההּוא ָרׁשָ יָון ּדְ , ּכֵ

ַפַחד ָאִביו  )בראשית לא() א''דף קסה ע(. ָאַמר ִואלֵהי ָנחֹורַאֲהַדר וְ  ַבע ַיֲעקֹב ּבְ ָ ׁשּ ַוּיִ
ַפַחד ִיְצָחק, ִיְצָחק אלֵֹהי ַאְבָרָהם, ַמאי ַטְעָמא ּבְ א. ְוָלא ּבֵ ָלא ָבָעא , ֶאּלָ ּדְ

ָלָבן ִגיֵניּה ּדְ ֵעי ֵליהּ , ְוָלא עֹוד. ְלַאְטָרָחא ִליִמיָנא ּבְ ָלא ִלּבָ , ְלִאיִניׁש  ֶאָלא ּדְ
ָטא קּוׁשְ אֹוֵמי ּבְ ב ּדְ א, ַאף ַעל ּגַ כֹּלָ ָאה ּדְ ֲאַתר ִעּלָ  .ְלאֹוָמָאה ּבְ

י יֹוֵסי אי ְלִקּיּוָמא , ָאַמר ִרּבִ ְדָקא ְיאּות )א לאומאה''ס(ַוּדַ ךְ , ּכְ ְוָהִכי , אֹוֵמי ַיֲעקֹב ּכָ
ה, ִאְתֲחֵזי ִמּלָ ח ּבְ ּגַ ַבק , ר ֱאלֵהי ַאְבָרָהםָהא ִאיהּו ָאמַ , ָאַמר, ְוַיֲעקֹב ַאׁשְ ְוׁשָ
א א, ְלַאּבָ ִלים ּכֹּלָ ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק, ֲאָנא ַאׁשְ ַבע ַיֲעקֹב ּבְ ָ ׁשּ ד ַוּיִ ָדָבר . ִמּיָ

ִדיָנא, ַאֵחר ָלָלא ּבְ ָלָבן, ְלִאְתּכְ  .ְלֵמיַקם ֲעֵליּה ּדְ
 )בין סימן נא נב(השלמה מההשמטות 

א אצל וַיֲעקֹב הלך ''ע ה''רעיא מהימנא פתח רבי שמעון השייך לדף קס
 )עד כאן מההשמטות(ב ''ה ע''דף רכ' תמצא בחלק ג

עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים )בראשית לב(ִסְתֵרי ּתֹוָרה ִסְתֵרי ּתֹוָרה  ּגְ ּפְ ין. ְוַיֲעקֹב ָהַלָך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ ִניּתִ , ַמּתְ
י ְדהּוְרְמֵני ֵעיָלא, ּתֹוְקּפֵ ין ִמּלְ א , ְזִקיּפִ ָנא ְדַחְרּבָ ּנְ ל ְוׁשִ א על ּכָ ֵחיִלין  )א כמה''ס(ִדְמַלֲהָטא ְמַמּנָ

יְרָיין  .ּוַמׁשִ

א ְמַלֲהָטא א סּוְמָקא, ַההּוא ַחְרּבָ יב. ִהיא ַחְרּבָ ְכּתִ . ֶחֶרב ַלְיָי ָמְלָאה ָדם )ישעיה לה(, ּדִ
יּה ִהּפּוָכא ְלָיא ּבֵ ּתַ א ּדְ ה ְגָווִנין, ַההּוא ַחְרּבָ ֵכי ְלַכּמָ ְמַהּפְ ָיין הּוא. ִאינּון ּדִ , הּוא גּוְבִרין, ַנׁשְ

יִאין ִסְטִרין ַסּגִ ין, ּבְ ה ַדְרּגִ ָווִנין ָאֳחָרִנין ְלַכּמָ ין ּגְ ְרׁשִ ּפָ  .ִמּתְ

י ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחּיֵ ֵקי ִאינּון, ִמּסִ ִקׁשּוָרא. ָנּפְ ִיחּוָדא ּבְ ַיֲחֵדי ּבְ ִמּתְ ין. ּדְ ין ִאּלֵ יׁשִ ֲאָבן , ַקּדִ ּתָ ִאׁשְ
ִדיר ִמַטל ַהׁשָ  אלִקים, ַמִיםּתָ ֵמיּה ּדֵ הוּ , ׁשְ ין ּבְ ּקִ ּתַ  )א ועל דא אמר משמני הארץ ואתתקן''ס(. ִאּתְ

ָעְלָמא ע ִסְטִרין ּדְ ַאְרּבַ ְרְסָייא, ּבְ ּכֻ ֲעִבידּו ַסְמִכין ּדְ ִליִטין. ִאּתְ הּו ַמְרּגְ ּלְ ין ְוַסְמִכין, ּכֻ ְייּפִ , ׁשַ
ין ְלַעְלָמא ְרׁשִ ּפָ ָמא. ָלא ִמּתְ ַיֲעקֹב ,ִמּגֹו ָדא ׁשְ ָבִריר ְלחּוָלֵקיהּ , ִאינּון ִקׁשּוִרין ּדְ ָרן . ּדְ ַקׁשְ ּוִמּתְ

ָמא ָדא ׁשְ קּו , ּבִ הּו ָנּפְ ּלְ  .)ביעקב( )בערב(ּכֻ

ק ְלֵמיַזל ְלָאְרֵחיהּ  ד ָנּפַ ע ִסְטִרין ֲאִקיּפּו ֵליהּ , ְוַיֲעקֹב ּכַ ַעְלָמא ָנְטרּו , ְלַאְרּבַ ע ָזְווָיין ּדְ ְלַאְרּבַ
ׁשַ , ֵליהּ  ְרִגיׁש ֵמִאיָלָנא ּבְ ה ִאּתְ א ַקּלָ א, ְלֵעיָלא )א מאתר''ס(ְעּתָ ּתָ ּוְכֵדין , ְלִמיַטר ִאיָלָנא ִדְלּתַ
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ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִֹהים ֶזה )בראשית ל( ֲאׁשֶ ֵדין . ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ּכַ ם  )בראשית ל(ּכְ ְקָרא ׁשֵ ַוּיִ
קֹום ַההּוא ַמֲחָנִים  )ורשב ושם מפ''ח ע''נדפס דף קנ(. ַהּמָ

י ְיהּוָדה א ֲחֵזי, ָאַמר ַרּבִ ַיֲעקֹב, ּתָ יּה ּדְ ֵלמּוּתֵ ֵעי , ׁשְ ָלא ּבָ יּה  )בעא(ּדְ ְרׁשּוּתֵ א ּבִ ְלֵמיַזל ֶאּלָ
ָלָבן יָמא, ּדְ אי ָלא, ְוִאי ּתֵ ּבֹוק ֵליהּ . ִזְמָנא ָאֳחָרא ַאּמַ ָלא ִיׁשְ ָדִחיל ַיֲעקֹב ּדְ ִגין ּדְ א ּבְ , ֶאּלָ

ֵריסַ  ִלימּו ּתְ ּתְ ַאְרָעא ָאֳחָראְוִיׁשְ ְבִטין ּבְ א ְדִבְנָיִמן. ר ׁשִ ְעּתָ ָמָטא ׁשַ ָחָמא ּדְ יָון ּדְ א ּכֵ , ְוַעל ּדָ
ַרח ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבָ ר לוֹ  )בראשית לא(, ּכְ ְבַרח הּוא ְוָכל ֲאׁשֶ ְנָיִמן. ַוּיִ ָיִליד ּבִ ִאּתְ ֵכיָון ּדְ , ּדְ

ְבִטין הּו ׁשִ ֻכּלְ א ּבְ ִכיְנּתָ ר ׁשְ ַקׁשַ הוּ ְונָ , ִאּתְ א ּבְ יּתָ א. ַטל ּבֵ רּוָחא ְדָחְכְמּתָ , ְוַיֲעקֹב ֲהָוה ָיַדע ּבְ
ְבִטין ֵריַסר ׁשִ ימּו ּתְ ּלִ ּתַ ַכד ִיׁשְ הוּ , ּדְ ר ּבְ ַקׁשַ ּתְ א ּתִ ִכיְנּתָ ׁשְ מּוּת , ּדִ ְוִאיִהי ָנְטָלא , ְוָרֵחל ּתָ

א יּתָ  .ּבֵ

א ֲחֵזי ָנא, ְוּתָ ָאה, ָהִכי אֹוִליּפְ ּתָ ֲחזֵ , ַעְלָמא ּתַ ה, י ֵליּה ְלַיֲעקֹבִאּתְ ֲחֵזי ֵליּה ְלמׁשֶ ִאּתְ ָמה ּדְ , ּכְ
ָלא ְיִכיַלּת  א ּדְ ֲהוּו י, ֶאּלָ א''ַעד ּדְ ֵביּתָ ְבִטין ּבְ הוּ , ב ׁשִ ָרא ּבְ ַקׁשְ ְחַייּת ָרֵחל, ּוְכֵדין. ְלִאּתְ ּדַ , ִאּתְ

ְבִטין הּו ׁשִ ֻכּלְ א ּבְ יּתָ א, ּוְנָטַלּת ִאיִהי ּבֵ ֵביּתָ יִבי ֲעֶקֶרּת  )תהלים קיג(ּוְכֵדין . ְוֲהַוּת ִעְקָרא ּדְ מֹוׁשִ
ִיּת  ימּו י, ָאַמר ַיֲעקֹב. ַהּבַ ּלִ ּתַ ִיׁשְ ְבִטין''ָהא ָמָטא ִזְמָנא ּדְ אי ַעְלָמא ִדְלֵעיָלא ֵייחּוּת , ב ׁשִ ּוַוּדַ

א ָרא , ֵליּה ְלֵביּתָ ַקׁשְ הוּ  )ואתקשרא, א עלמא דלעילא ייחות ליה בביתיה''נ(וִאּתְ ָנּתָ , ּבְ א ָדא ּוִמְסּכְ
יהּ  ְחָייא ַקּמֵ ּדַ ימּוּת ָהָכא. ִאּתְ אן ְלָעְלִמין, ִאי ּתִ ַאְרָעא ָדא, ולא עֹוד. ָלא ֶאּפֹוק ִמּכָ א ּבְ , ֶאּלָ

א יּתָ ָלָמא ּבֵ ֲחֵזי ְלַאׁשְ ךָ . ָלא ִאּתְ ִגין ּכָ ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאּת יֹוֵסף )בראשית ל(, ּבְ ֲאׁשֶ ַעד , ַוְיִהי ּכַ
בְ  ימּו ׁשִ ּלִ ּתַ  .ִטיןָלא ִיׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ַמע ִרּבִ יר, ָאַמר, ׁשָ ּפִ י ְיהּוָדה ׁשַ ִרּבִ ל ִמּלֹוי ּדְ אי ּכָ א, וּדַ ְוִאי . ודא ָסִליק ַעל ּכֹּלָ
יָמא ד, ּתֵ אי ָלא ָאַזל ֵליּה ְלָאְרֵחיּה ִמּיָ א. ַאּמַ ְנָיִמן, ֶאּלָ ָרא ִמּבִ ַעּבְ ל ִזְמָנא ְדָרֵחל ָלא ִמּתְ , ּכָ

ן ּמָ ב ּתַ ַעּכַ י. ִאּתְ ִבְנָיִמןּכֵ ָמָטא ִזְמָנא ּדְ א, ָעַרק, ָון ּדְ ב . ולא ָבָעא ְרׁשּוּתָ ַעּכַ ָלא ִיּתְ ִגין ּדְ ּבְ
ן ּמָ ְבִטין, ּתַ הּו ׁשִ ֻכּלְ ר ַיֲעקֹב ּבְ ַחּבַ ְטִריךָ , וִאּתְ ִאּצְ ר ּדְ ֲאּתַ  )פרשת ויצא'' ע(. ּבְ

עּו בֹו ַמְלֲאֵכי אֱ  )בראשית לב( ְפּגְ ַתח . לִהיםְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ א ּפָ י ַאּבָ ִרּבִ
ָרָאם ְוגו )בראשית ה(, ְוָאַמר י ', ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ ִמּלֵ ָלא ּבְ ּכָ ה ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּמָ ּכַ

א ּוְסִתיִמין ַעְייִנין. ְדאֹוַרְייָתא ָהא אֹוַרְייָתא ָקאֵרי , ַווי לֹון ְלִאינּון ֲאִטיֵמי ִלּבָ
ְייהוּ  י ְלכּו ַלֲחמוּ  )משלי ט(, ַקּמַ ַיִין ָמָסְכּתִ תּו ּבְ ה  )שם(. ְבַלְחִמי ּוׁשְ ִתי ָיסּור ֵהּנָ ִמי ּפֶ

ח, ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה לוֹ  ּגַ ַיׁשְ  .ְוֵלית ַמאן ּדְ

א ֲחֵזי יּה ָרִזין ִעָלִאין, ַהאי ְקָרא, ּתָ ָזָכר ּוְנֵקָבה . ְוִאיהּו ְלַבר, ִאיהּו ְלגוֹ , ִאית ּבֵ
ָרָאם ַמע ְלַהאי ַגְווָנא, ּבְ ּתְ ַמע ְלַהאי ַגְווָנא, ִאׁשְ ּתְ א . ְוִאׁשְ ְמׁשָ ׁשִ ַמע ּדְ ּתְ ְוִאׁשְ

ִחּבּוָרא ָחָדא ִאינּון ָרָאם, ְוִסיֲהָרא ּבְ ְכִתיב ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדִ  )חבקוק ג(, ּכְ
ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזבּוָלה ַמע. ׁשֶ ּתְ ִריאוּ , ְוִאׁשְ ֲחָדא ִאְתּבְ ה ּכְ ָאָדם ְוַחּוָ ִזּוּוָגא , ּדְ ּבְ
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ִזּוּוָגא ַחד .ַחד חּו ּבְ ּכָ ּתַ ִאׁשְ ד ַוְיָבֶרְך אָֹתם, ְוֵכיָון ּדְ ְרָיא. ִמּיָ ְרָכָתא ׁשַ ֵלית ּבִ , ּדְ
ַכר ְונּוְקָבא חּו ּדְ ּכָ ּתַ ִאׁשְ ֲאַתר ּדְ א ּבְ  .ֶאּלָ

א ֲחֵזי ד ָנַפק ַיֲעקֹב ְלֵמיַהְך ְלָחָרן, ּתָ ְלחֹודֹוי ֲהָוה, ּכַ ָלא ִאיְנִסיב, ּבִ ַמה . ּדְ
ִתיב קֹום ְוגו )ראשית כחב(, ּכְ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ֶחְלָמא', ַוּיִ א ּבְ א , ְוָלא ָאִתיבּו ֵליּה ֶאּלָ ּתָ ַהׁשְ

ְבִטין הּו ׁשִ ֻכּלְ ִאין. ְדִאְנִסיב ְוֲהָוה ָאֵתי ּבְ ְרָיין ִעּלָ ִ ְבָיכֹול ַמׁשּ יהּ , ּכִ ְגִעין ּבֵ , ּפָ
נּו ֵליהּ  עּו בוֹ . ְוִאְתַחּנְ ְפּגְ ְכִתיב ַוּיִ יהּ ִאינּון ַאֲהָד , ּדִ ע ּבֵ ַקְדִמיָתא ִאיהּו . רּו ְלִמְפּגַ ּבְ

קֹום ּמָ ע ּבַ ְפּגַ עּו בוֹ , ַוּיִ ְפּגְ א ִאינּון ַוּיִ ּתָ  .ַהׁשְ

ְבִטין ַיֲעקֹב ּוְבִאינּון ׁשִ ְבִגיֵניּה ּדְ ִגין ּדִ א, ּבְ א ַרּבָ ָיא ְדַיּמָ ְקָיין ִאינּון ִמּמַ ְוָלא . ִאְתׁשַ
ְיָלה בְּ , עֹוד ּלַ ַקְדִמיָתא ּבַ א ּבְ ֵחיזּו ְדֵעיָנא. ֶחְלָמאֶאּלָ א ּבְ ּתָ ֲהָדא . ּוִביָמָמא, ַהׁשְ

ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִהים ֶזה ְוגו )בראשית לכ(, הּוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ  .'ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ּכַ

 בב''''דף קסה עדף קסה ע
ה  ּמָ מֹוַדע לֹון) ב''דף קסה ע(ּבְ ּתְ ִאינּון ֲהווּ , ֶאָלא ָחָמא, ִאׁשְ ָחָמא , ּדְ ִאינּון ּדְ

ֶחְלָמא ְך ָקָרא לֹון ַמֲחָנִים, ּבְ ִגיֵני ּכָ ִאְתֲחזּו ְלֵעיָלא, ּבְ ְרָיין ּדְ ִ ְרָיין , ַמׁשּ ִ ּוַמׁשּ
א ִאְתֲחזּו ְלַתּתָ יאּו ְלִמְפַגע ֵליהּ . ּדְ ּלִ אי ִאְתּגַ יהּ . ַאּמַ א ָאְזָלא ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ , ֶאָלא ׁשְ

א ֵלי. ְלַנְטָלא ְלֵביֵתיהּ  ְדָקא , ּה ְלִבְנָיִמןּוְמַחּכָ ַיֲעקֹב ּכְ יּה ּדְ יָתא ִעּמֵ ְלַנְטָלא ּבֵ
ִתיב. ְיאּות ֲאָנן וֵאין ַמֲחִריד )ירמיה מו(, ּוְכֵדין ּכְ ַקט ְוׁשַ ב ַיֲעקֹב וׁשָ רּוְך ְיָי . ְוׁשָ ּבָ

 )פרשת ויצא'' ע(. ְלעֹוָלם ָאֵמן וָאֵמן

 


