
1 עמוד

 זוהר לליל ברית מילה
  ".ברית יצחק"א מתוך ספרו "י הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"ע, הן מצד העניין הן מצד המסורת יהודי תימן, ומוגהים הדק היטב, מנוקדים נכון

 

, ג כן בכל מקוםוהוא מנהג טוב ונכון לנהו[שהם מעין המאורע , מאמרי הזוהר הקדוש דלקמן, יש מקומות נוהגים לקרוא בלילה שלפני המילה

  .ואוכלים מיני פירות ומגדנות] 'ט אות ס"ד בעיני יצחק על שלחן ערוך המקוצר הלכות ברית מילה סימן קנ"ש בס"כמ
  

  :וקודם הלימוד אומרים בקשה זו
  

ִּבדִחילּו . ְלֵׁשם ֵיחּוד קּודָׁשא ְּבִריך הּוא ּוׁשִכיְנֵתיּה
ו "א ְּבָוא"ּד ֵה "ם יֹוְלַיָחָדא ֵׁש . ּורִחימּו ּודִחילּו, ּורִחימּו

ִהֵּנה ֲאַנחנּו . א ְּבֵיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיׂשָרֵאל"ֵה 
ַלֲעׂשֹות ַנַחת , מּוָכִנים ַלהּגֹות ַּבַּליָלה ַהֶּזה ַּבּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ּולָאָקָמא ְׁשִכיְנָתא , רּוח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו
ֶׁשֵּתֶפן ְּבַרֲחִמים ֶאל ִלּמּוֵדנּו , ָרצֹון ִמְּלָפֶניךָ ִויִהי . ֵמַעפָרא

ֶׁשִּיהֶיה ָחָזק , ְוַתמִׁשיך חּוט ֶׁשְּל־ֶחֶסד ַעל ַהֶּיֶלד ַהֻּנָּלד, ֶזה
ּותַזֶּכה אֹותֹו , ּוָבִריא ְּכֵדי ְלַהכִניסֹו ִלבִרית ִמיָלה ִּבזַמּנֹו

ה ֲחׁשּוָבה ּומֻרָּצה ְוִתהיֶ . ֶׁשִּיהֶיה ִנּמֹול ַּכהֹוֶגן ְוַכּׁשּוָרה
ְוַכֲעִקיַדת , ִמצָוה זֹו ִלפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכָקרָּבן ַעל ִמזְּבֶחךָ 

ּוכֵׁשם . ְוִתׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ַלֶּיֶלד ּולִאּמֹו, ִיצָחק
ֵּכן ְּתַזֶּכה ֶאת הֹוָריו ְלַגְּדלֹו ּולַחְּנכֹו , ֶׁשִּיָּכֵנס ַלְּבִרית
ְוִיראּו ָכל , ְוַקֵּדׁש ֶאת ִׁשמָך ָעָליו, ָדֶתךָ ְּבתֹוָרֶתָך ּוַבֲעבֹו
ְוִיהֶיה ָאהּוב ְלַמעָלה ְוֶנחָמד , ִנקָרא ָעָליו' ָּבָׂשר ִּכי ֵׁשם ה

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי , ְוִיזֶּכה ַלֻחָּפה ּולַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְלַמָּטה
נּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדי, ִויִהי נֹוַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו. ָרצֹון

  :ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו
  

  ה"י זלה"תפילה קודם לימוד קבלה מהאר
  

ָאב ָהַרֲחִמים . ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֵֹני ָהֲאדֹוִנים
מֹוִדים ֲאַנחנּו ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי . ְוַהְּסִליחֹות

ֶׁשֵּקַרבָּתנּו ְלתֹוָרֶתָך , ֲחָוָיהְּבִקיָדה ּובִהׁשַּת , ֲאבֹוֵתינּו
ְוָנַתָּת ָּלנּו ֵחֶלק ְּבסֹודֹות , ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש

ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמנּו , ַמה ַחֵּיינּו, ַמה ָֽאנּו. ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָׁשה
יָך ַעל ֵּכן ֲאַנחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפנֶ . ֶחֶסד ָּגדֹול ְּכֶזה

ְוַאל ִיהיּו . ֶׁשִּתמחֹול ְוִתסַלח ְלָכל ַחּטֹאֵתינּו ַוֲעֹונֹוֵתינּו
ּובֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך . ֲעֹונֹוֵתינּו ַמבִּדיִלים ֵּביֵנינּו ְלֵביֶנךָ 

ֶׁשְּתכֹוֵנן ֶאת ְלָבֵבנּו , ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
ְוִתפַּתח , יב ָאזֶנָך ִלדָבֵרינּו ֵאֶּלהְוַתקִׁש , ְלִירָאֶתָך ְוַאֲהָבֶתךָ 

ְוִיהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוח . ְלָבֵבנּו ֶהָעֵרל ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתךָ 
ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו אֹור ְמקֹור . ִלפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכֵרַיח ִניחֹוחַ 

ת ֲעָבֶדיָך ְוֶׁשִּיתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹו. ִנׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחינֹוֵתינּו
. ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ַעל ָיָדם ִּגִּליָת ְּדָבֶריָך ֵאֶּלה ָּבעֹוָלם

ּוזכּוָתם ּוזכּות ֲאבֹוָתם ּוזכּות ּתֹוָרָתם ּותִמימּוָתם 
ּוִבזכּוָתם . ּוקֻדָּׁשָתם ַיֲעמֹד ָלנּו ְלַבל ִנָּכֵׁשל ִּבדָבִרים ֵאּלּו

ְּכַמֲאַמר ְנִעים ְזִמירֹות . יםָּתִאיר ֵעיֵנינּו ְּבַמה ֶׁשָֽאנּו לֹוְמִד 
ִיהיּו ְלָרצֹון . ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתךָ , ִיׂשָרֵאל

ִּכי ְיהָוה . ְיהָוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי, ִאמֵרי ִפי ְוֶהגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניךָ 
  :ִמִּפיו ַּדַעת ּותבּוָנה, ִיֵּתן ָחכָמה

  
 ְמַגֵּלי ַעִּמיָקָתא ּומַסְּתָרָתא ְוָגֵלי ְּדַאנּת הּוא, ִרּבֹון ָעְלִמין

, ְיֵהא ַרֲעָוא ִמן ֳקָדָמך ְלַאסָּבָרא ִמִּלין ְּבפּוַּמָֽנא. ָרַזָּיא
ְוָאנִֹכי ֶאהֶיה ִעם ִּפיָך , ְלַקָּיָמא ַּבָֽנא ִמקָרא ֶׁשָּכתּוב

י ְוִנזּכֵ . ְוָלא ֵניעֹול ְּבִכּסּוָפא ֳקָדָמך. ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר
ְלִמׁשַמע ָרִזין ִעָּלִאין ְּדאֹוָריָתא ִמּפּוָּמא ְּדֵריָׁשא 

  :ֶסָלה, ָאֵמן, ָאֵמן ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון. ִּדמִתיְבָתא ִעָּלָאה
  

ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה , ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשקֹות ֶאת־ַהָּגן
, ר ָהָרִקַיעְוַהַּמׂשִּכִלים ַיזִהרּו ְּכזַֹה : ְלַארָּבָעה ָראִׁשים

ַּגל־ֵעיַני ְוַאִּביָטה : ּוַמצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד
  :ִנפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתךָ 

  
  'זוהר פרשת לך־לך דף צ

  
ִרִּבי ַאָּבא . 'ַויִהי ַאבָרם ֶּבן ִּתׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים וגו

ָּדִוד ַמלָּכא ֲאַמר . ' צּור וגוּוִמי, יָ "ִּכי ִמי ֵאל ִמַּבלֲעֵדי יְ , ְּפַתח
ַמאן הּוא ַׁשִּליָטא אֹו , יָ "ִּכי ִמי ֵאל ִמַּבלֲעֵדי יְ , ַהאֵיי ְקָרא

ֵאָלא ַמה ְּדִאתַּפַּקד , יָ "ְמֻמֶּנא ְּדָיֵכיל ְלֶמֱעַבד ִמֵּדי ִמַּבלֲעֵדי יְ 
, יְּבִגין ְּדֻכְּלהּו ָלא ִּברׁשּוַתיהּו ָקְיֵמ . ֵמִעם ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא
ּוַמאן ִאיהּו ַּתִּקיף ְּדָיֵכיל , ּוִמי צּור. ְוָלא ָיְכֵלי ְלֶמֱעַבד ִמֵּדי

ֵאָלא ֻּכְּלהּו . ְלֶמֱעַבד ֻּתקָפא ּוגבּוָרה ִמַּגרֵמיּה ִמַּבלֲעֵדי ֱאלֵֹהינּו
ְוָלא ָיְכֵלי ְלֶמֱעַבד ִמֵּדי ָּבר , ִּביָדא ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא

ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך , יָ "ִּכי ִמי ֵאל ִמַּבלֲעֵדי יְ , ָּדָבר ַאֵחר. ֵמְרׁשּוֵתיּה
ְוָלא ְּכַמאן ְּדִאַּתחִזי ְּבֵחיזּו ְּדכֹוְכַבָּיא , הּוא ּכָֹלא ִּברׁשּוֵתיּה

ְוֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ַאחַלף ֵליּה , ְדֻכְּלהּו ַאחְזָין ִמָּלה, ּוַמָּזֵלי
ַהא אֹוְקמּוּה ְּדֵלית , ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו. ִלגַוָנא ָאֳחָרא

ֲעֵביד ְוִצַּיר , ְּדִאיהּו ַצָּיר ְׁשִלים, ַצָּיר ְּכָמא ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא
, ְוַאׁשֵלים ְלַההּוא ְּדֻיקָנא ְּבָכל ִּתּקּוֵניּה, ְּדיּוקָנא ּגֹו ְּדיּוקָנא

ך ֵלית ְּבִגין ּכָ , ְוַאֵעיל ַּבּה ֶנֶפׁש ִעָּלָאה ְּדַדֵמי ְלִתּקּוָנא ִעָּלָאה
ַּכד , ֵמַההּוא ַזרָעא ְּדַבר־ַנׁש, ַּתא ֲחִזי. ַצָּיר ְּכֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא

ְּכֵדין , ִאְּתַער ִּתיאּובֵּתיּה ְלַּגֵּבי ֻנקֵּביּה ְוֻנקֵּביּה ִאְּתַעַרת ְלַּגֵּביּה
ִמתַחְּבָרן ַּתרַויהּו ַּכחָּדא ּונַפק ִמַּנְיהּו ַּבר ַחד ִּדכִליל ִמְּתֵרין 

ְּבִגין ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ִצַּיר ֵליּה ְּבִצּיּוָרא . ֻיקִנין ְּכַחדְּד 
ְוַעל ָּדא ַּבֵעי ַּבר־ַנׁש ְלַקָּדָׁשא ַּגרֵמיּה . ְּדִאתְּכִליל ִמַּתרַויהּו

ְּבִגין ְּדִיׁשְּתַכח ַההּוא ְּדֻיקָנא ְּבִצּיּוָרא ְׁשִלים , ְּבַההּוא ִזמָנא
ַּתא ֲחִזי ַּכָּמה ִאּנּון ַרבְרִבין , י ִחָּיאֲאַמר ִרִּב . ִּכדַקא ַחֵזי

, ְּדַהא ֻאָּמנּוָתא ְוִצּיּוָרא ְּדַבר־ַנׁש. עּוָבדֹוי ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא
ּובָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא . ִאיהּו ִּכגַוָנא ְּדָעְלָמא

ְוהּוא . דַקא ַחֵזי ֵליּהָּכל ַחד ְוַחד ִּכ , ָּבֵרי ָעְלִמין ּומַזֵּויג ִזּוּוִגין
  :ִצַּיר ְּדיּוקֵניהֹון ַעד ָלא ֵייתֹון ְלָעְלָמא

  
. ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם, ַּכִתיב, ַּדֲאַמר ִרִּבי ִׁשמעֹון, ַּתא ֲחִזי

ֵאָלא אֹוְקמּוּה ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ַאחִמי . ְוִכי ֵסֶפר ֲהָוה ֵליּה
ֵהיָאך ַאחִמי . 'ֹור ְודֹוְרָׁשיו וכוֵליּה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ּדֹור ּד

ִאי ֵּתיַמא ַּדֲחָמא ְּברּוח ֻקדָׁשא ְּדִאּנּון ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי . ֵליּה
. ָלאו ַהֵכי. ְּכַמאן ְּדַחֵמי ְּבָחכְמָתא ַמה ְּדֵייֵתי ְלָעְלָמא, ְלָעְלָמא

יַקם ֵּביּה ְוַההּוא ְּדֻיקָנא ִּדזִמיִנין ְלֵמ , ֵאָלא ֲחָמא ְּבֵעיָנא ֻּכְּלהּו
ְּבִגין ְּדִמּיֹוָמא . ַמאי ַטעָמא. ֻּכְּלהּו ֲחָמא ְּבֵעיָנא, ְּבָעְלָמא

ֻּכְּלהּו ַנפָׁשאן ִּדזִמיִנין ְלֵמיַקם ִּבבֵני ְנָׁשא , ְדִאתְּבִרי ָעְלָמא
ְּבַההּוא ְּדֻיקָנא ַמָּמׁש , ֻּכְּלהּו ָקְיִמין ַקֵּמי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא

, ִּכגַוָנא ָּדא ָּכל ִאּנּון ַצִּדיַקָּיא. ם ֵּביּה ְּבָעְלָמאִּדזִמיִנין ְלֵמיַק 
ְוֻקדָׁשא , ֻּכְּלהּו ַנפָׁשאן ָסְלָקן, ָּבַתר ְּדָנְפִקין ֵמַהאֵיי ָעְלָמא

ִּכגַוָנא , ְּבִריך הּוא ַאזֵמין לֹון ְּדֻיקָנא ָאֳחָרא ְלִאתַלָּבָׁשא ְּבהּו
ַוֲחָמא לֹון , ֻּכְּלהּו ָקְיִמין ַקֵּמיּהְּבִגין ָּכך . ַּדֲהוֹו ְּבַהאֵיי ָעְלָמא

ָּבַתר ַדֲחָמא לֹון ָלא ְקִיימּו , ְוִאי ֵּתיַמא. ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבֵעיָנא
ָּכל ִמּלֹוי ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְּבִקּיּוָמא , ַּתא ֲחִזי. ְּבִקּיּוַמיהּו

ִּכי , ָנא ָּדא ַּכִתיבִּכגוַ . ּוקִיימּו ַקֵּמיּה ַעד ְּדָנֲחֵתי ְלָעְלָמא, ִאּנּון
ַהא אֹוְקמּוּה ְּדֻכְּלהּו ְּבֵני ְנָׁשא . 'ֶאת ֲאֶׁשר ֶיׁשנֹו ּפֹה וגו
ַהָכא ִאית . ֻּכְּלהּו ִאׁשְּתַכחּו ַּתָּמן, ִּדזִמיִנין ְלִמהֵוי ְּבָעְלָמא

ּוַמׁשַמע . 'ְּדַהא ַּכִתיב ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה וגו, ְלִאסַּתָּכָלא
, ְּבִגין ְּדַכִתיב ִעָּמנּו ַהּיֹום. ִיְּפקּון ֵמִאּנּון ִּדקִיימּו ַתָּמןַהנהּו ְּד 



2 עמוד
ֵאָלא ַוַּדאי ֻּכְּלהּו ְקִיימּו . ְוָלא ַּכִתיב ִעָּמנּו עֹוֵמד ַהּיֹום

ִעָּמנּו , ְּבִגין ָּכך ַּכִתיב. ֵאָלא ְּדָלא ִאַּתחזֹו ְלֵעיָנא, ַתָּמן
ַמאי ַטעָמא , ְוִאי ֵּתיַמא. ןַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ִאַּתחזֹו, ַהּיֹום

ְּכָמא ְדִאַּתחזֹון ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ַּדֲחָמא , ָלא ִאַּתחזֹון ַהָכא
ֵאָלא ַהָכא ַּכד . ְוַהא ַהָכא ִאַּתחִזי ַיִּתיר, לֹון ֵעיָנא ְּבֵעיָנא

ֵחיזּו ָאֳחָרא ְוַדרִּגין ִעָּלִאין , ִאתְיֵהיַבת אֹוָריָתא ְלִיׂשָרֵאל
ַוֲהוֹו ְּתִאיִבין , ּוִמסַּתְּכִלין ֵעיָנא ְּבֵעיָנאֲהוֹו ָחַמאן 

ּובִגין ָּכך ֲחמּו . ְלִאסַּתָּכָלא ּולִמחֵמי ִּביָקָרא ְּדָמֵריהֹון
. ְיָקָרא ִעָּלָאה ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ִּבלחֹודֹוי ְוָלא ֵמָאֳחָרא

ֻּכְּלהּו , אֻּכְּלהּו ְּבֵני ְנָׁשא ִּדזִמיִנין ְלָקיָמא ְּבָעְלָמ , ְוַעל ָּדא
ָקְיֵמי ַקֵּמי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְּבַההּוא ְּדֻיקָנא ַמָּמׁש 

ָּגלִמי ָראּו , ָהָדא הּוא ְּדַכִתיב. ִּדזִמיִנין ְלָקיָמא ֵּביּה
. ַמאי ַטעָמא, ָּגלִמי ָראּו ֵעיֶניךָ . 'ְוַעל ִספְרָך וגו, ֵעיֶניךָ 

, ּובִגין ָּכך ַּכִתיב. אֵייְּבִגין ִּדדֻיקָנא ָאֳחָרא ִעָּלָאה ַהֵוי ְּכַה 
ַמאן ַצָּיר ָטב ְּדִצַּיר ּכָֹלא ְּכֻקדָׁשא , ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו

ְּדַהא , ָּדא ָרָזא ְּדִמָּלה, ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה , ָּדָבר ַאֵחר. ְּבִריך הּוא
א ְוִאי ֵּתיַמא ְּדַה . ְּכַלָֽלא הּוא ְדִאתְּכִליל ִמֻּכְּלהּו ַּדרִּגין, ֵאל

. ְּבִגין ְּדַכִתיב ְוֵאל זֹוֵעם ְּבָכל יֹום, ֵאל ִאיהּו ַּדרָּגא ָאֳחָרא
ְּדָלאו ִאיהּו , יָ "ְּדַהא ֵלית ֵאל ִמַּבלֲעֵדי יְ , ַּתא ֲחִזי

ְוַעל ָּדא ַּכִתיב ִּכי ִמי ֵאל . ִּבלחֹודֹוִהי ְוָלא ִאתָּפַרׁש ְלָעְלִמין
ּור ָלאו ִאיהּו ִּבלחֹודֹוי ְּדַהא צ. 'ּוִמי צּור וגו. יָ "ִמַּבלֲעֵדי יְ 

, ִּכדַּכִתיב ְוָיַדעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבֹוָת ֶאל ְלָבֶבךָ , ֵאָלא ּכָֹלא ַחד
  :'ָי הּוא ָהֱאלִֹהים וגו"ִּכי יְ 

  
ֲהָוה ְמַמֵּליל ִעֵּמיּה ִמּגֹו , ַעד ָלא ִאתְּגַזר ַאבָרָהם. ַּתא ֲחִזי

ָי "ָהָיה ְדַבר יְ , יבְּדַכִת . ַמֲחֶזה ִּבלחֹודֹוי ְּכָמא ְּדִאתֲאַמר
ְּבַההּוא ֵחיזּו ַּדרָּגא ְּדָכל , ַּבַּמֲחֶזה', ֶאל ַאבָרם ַּבַּמֲחֶזה וגו
ְוַהאֵיי ַמֲחֶזה ִאיהּו , ְּכָמא ְדִאתֲאַמר, ְּדֻיקִנין ִאַּתחְזָין ֵּביּה

ְּבִגין , ְוִאי ֵּתיַמא ִדבִגין ָּכך ִאְּקִרי ַמֲחֶזה. ָרָזא ִּדבִרית
א ֵחיזּו ְּדָכל ְּדיּוקִנין ִאַּתחְזָין ֵּביּה ּוכֵדין ִאְּקִרי ְּדִאיהּו ַּדרּגָ 

, ְּדַעד ָלא ִאתְּגַזר ַאבָרָהם, ַהא ֲאַמרּת ְּבַקדֵמיָתא. ַמֲחֶזה
ָלא ֲהָוה ְמַמֵּליל ִעֵּמיּה ָּבר ַהאֵיי ַּדרָּגא ְּדָלא ָׁשַראן ֲעלֹוי 

ֵחיזּו ְּדָכל ַּדרִּגין , הַּבַּמֲחזֶ , ְוַהׁשָּתא ֲאַמרּת. ַּדרִּגין ָאֳחָרִנין
ָי ֶאל "ַּכִתיב ָהָיה ְדַבר יְ , ְוַהא ַעד ָלא ִאתְּגַזר. ִעָּלִאין

ֵאָלא ַהאֵיי ַּדרָּגא ֵחיזּו ְּדָכל ַּדרִּגין ִעָּלִאין . ַאבָרם ַּבַּמֲחֶזה
ְוַאף ַעל ַּגב ִּדבַההּוא . ּובֵחיזּו ְּדַדרִּגין ִעָּלִאין ִאתַּתַּקן. ִאיהּו

ַהאֵיי ַּדרָּגא ְּבֵחיזּו ְּדַדרִּגין . בָרָהם ָלא ֲהָוה ְּגִזירִזמָנא ַא
ְוֵחיזּו ְּדִאּנּון , ּובָכל ִאּנּון ְּגָוִנין ִאיהּו ָקֵאים, ִעָּלִאין ִאיהּו

ְוַחד , ַחד ִמַּיִּמיָנא ְּגָון ִחיָור. ְּגָוִנין ָקְיֵמי ְּתחֹוֵתיּה
ְוִאיהּו ֵחיזּו . ל ְּגָוִניןַחד ִּדכִליל ִמּכָ , ִמְּׂשָמאָלא ְּגָון ֻסָּמק

ְּבַהאֵיי ֵחיזּו , ְוַעל ָּדא. ְּדָכל ְּגָוִנין ִעָּלִאין ְּדָקְיֵמי ֲעֵליּה
ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא , ָקֵאים ֲעֵליּה ְּדַאבָרָהם ּוַמֵּליל ִעֵּמיּה

. ָי ֶאל ַאבָרם"ַוֵּיָרא יְ , ַמה ַּכִתיב, ֵּכיָון ְדִאתְּגַזר. ִאתְּגַזר
ּובַאבָרָהם ַּכִתיב , ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ַּכִתיב ְּבִבלָעם, יַּתא ֲחזִ 

, ֵאָלא ַמֲחֵזה ַׁשַּדי. ַמה ֵּבין ַהאֵיי ְלַהאֵיי. ַמֲחֶזה ְסָתם
, ַמֲחֶזה ְסָתם. ִאֵּלין ִּדלַתָּתא ִמֵּניּה ְוִאּנּון ֵחיזּו ִּדיֵליּה

.  ֵּביּהא ְּדָכל ְּדֻיקִנין ִעָּלִאין ִאַּתחְזָין"ַמֲחֶזה ָּדא הּוא ֵה 
ּובִבלָעם ַמֲחֵזה , ּובִגין ָּכך ַּכִתיב ְּבַאבָרָהם ַמֲחֶזה ְסָתם

ֲהָוה ֵליּה ַהאֵיי , ַעד ָלא ִאתְּגַזר ַאבָרָהם, ְוַעל ָּדא. ַׁשַּדי
ָי ֶאל ַאבָרם "ַוֵּיָרא יְ , ִמָּיד, ֵּכיָון ְּדִאתְּגַזר. ַּדרָּגא ִּכדַאמַרן

ְוַהאֵיי ַּדרָּגא .  ַעל ַהאֵיי ַּדרָּגאִאַּתחזֹון ֻּכְּלהּו ַּדרִּגין. 'וגו
ְוַאבָרָהם ִאתְקַטר . ַמֵּליל ִעֵּמיּה ִּכדַקא ַחֵזי ִּבׁשִלימּו

ְוָעאל ִּבבִרית ְקָיָמא ַקִּדיָׁשא ִּכדַקא ַחֵזי , ִמַּדרָּגא ְלַדרָּגא
, ְנַפק ֵמָערָלה, ֵּכיָון ְּדִאתְּגַזר ַאבָרָהם, ַּתא ֲחִזי. ִּבׁשִלימּו
ְוָעאל , ְקָיָמא ַקִּדיָׁשא ְוִאתַעַּטר ְּבִעטָרא ַקִּדיָׁשאְוָעאל ִּב 

ּוכֵדין ִאתַקַּים ָעְלָמא . ְּבִקּיּוָמא ְּדָעְלָמא ָקֵאים ֲעֵליּה
ֻחּקֹות , ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָליָלה, ְּבִגין ְּדַכִתיב. ְּבִגיֵניּה

ֹות ַהָּׁשַמִים ֵאֶּלה תֹוְלד, ְוַכִתיב. ָׁשַמִים ָוָאֶרץ לֹא ָׂשֽמִּתי
ְוכָֹלא ְּבָרָזא . ְּבַאבָרָהם, א ְּבָרָאם"ְּבֵה . ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם

ּובָׁשֲעָתא ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ַאחִמי ֵליּה . ֲחָדא ָקֵאים

ָּכל , ַוֲחָמא לֹון ָּכל ַחד ְוַחד, ְלָאָדם ָּכל ִאּנּון ָּדִרין ְּדָעְלָמא
ֵמי ְּבִגְּנָתא ְּדֵעֶדן ְּבַההּוא ְּדֻיקָנא ִּדזִמיִנין ָּדָרא ְוָדָרא ֻּכְּלהּו ָקיְ 

ֵּכיָון ַּדֲחָמא , ַהא ִאתֲאַמר, ְוַתא ֲחִזי. ְלָקיָמא ְּבַהאֵיי ָעְלָמא
ְוִאיהּו ְיֵהיב ֵליּה , ְּתַוּה, ֵליּה ְלָדִוד ְּדָלאו ֵּביּה ַחִּיים ְּכָלל

יּה ְלָאָדם ְּתַׁשע ֵמאֹות ְּבִגין ָּכך ֲהוֹו לֵ . ִמִּדיֵליּה ִׁשבִעין ְׁשִנין
ּוִמָּלה ָּדא . ְוִאּנּון ִׁשבִעין ִאסְּתַלקּו ֵליּה ְלָדִוד. ּותָלִתין ְׁשִנין

ְּדָדִוד ֵלית ֵליּה ָּבר ִׁשבִעין ְׁשִנין ֵמָאָדם , ָרָזא ְּדָחכְמָתא ִאיהּו
ּכָֹלא , ְוָכל ַמה ִּדלַתָּתא. ְוכָֹלא ָרָזא ְּדָחכְמָתא ִאיהּו. ַקדָמָאה

  :יהּו ְּבָרָזא ִּדלֵעיָלאִא 
  

ֻּכְּלהּו ִזּוּוִגין , ְּבָכל ִאּנּון ְּדֻיקִנין ְּדִנׁשְמִתין ְּדָעְלָמא, ְוַתא ֲחִזי
ֻקדָׁשא ְּבִריך , ְלָבַתר ַּכד ָאתָין ְלַהאֵיי ָעְלָמא. ִזּוּוִגין ַקֵּמיּה

, א ֲאַמרֻקדָׁשא ְּבִריך הּו, ֲאַמר ִרִּבי ִיצָחק. הּוא ְמַזֵּויג ִזּוּוִגין
ְוַהא ַּכִתיב , ַמאי ַקא ִמַּיִר , ֲאַמר ִרִּבי יֹוֵסי. ַּבת ְּפלֹוִני ִלפלֹוִני

ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש , ֲאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה. ֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶֽמׁש
ְוַהא , ַמאי ָּכרֹוָזא ַהָכא, ֲאַמר ִרִּבי יֹוֵסי. ַׁשאֵני ְלֵעיָלא, ַּכִתיב

ְּבַהִהיא ָׁשֲעָתא ַמָּמׁש , זִקָּיה ֲאַמר ִרִּבי ִחָּיאֲאַמר ִרִּבי ִח 
ֲאַמר ִרִּבי . ַּבת זֹוגֹו ִאזַּדַּמַנת ֵליּה, ְּדַנֵפיק ַּבר־ַנׁש ְלָעְלָמא

ַזָּכִאין ִאּנּון ַצִּדיַקָּיא ְּדִנׁשָמְתהֹון ִמתַעְּטָרן ַקֵּמי ַמלָּכא , ַאָּבא
ְּבַהִהיא ָׁשֲעָתא , ַהֵכי ְּתֵניַנןְּד . ַקִּדיָׁשא ַעד ָלא ֵייתֹון ְלָעְלָמא

ָּכל ִאּנּון רּוִחין , ְדַאֵּפיק ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ִנׁשְמִתין ְלָעְלָמא
, ְוִנׁשְמִתין ֻּכְּלהּו ְּכִליָלן ְּדַכר ְוֻנקָּבא ְּדִמתַחְּבָרן ַּכחָּדא

ְוִאתַמסָרן ִּביָדא ְּדַההּוא ְמֻמֶּנא ְׁשִליָחא ְּדִאתַּפַּקד ַעל 
ּובָׁשֲעָתא ְּדָנֲחִתין . ְוַליָלה ְׁשֵמיּה, ּוֵאיהֹון ִּדבֵני ְנָׁשאִעּד

, ָּדא ַאקֵּדים ִמן ָּדא, ּולִזמִנין. ִמתָּפְרָׁשן, ְוִאתַמסָרן ִּבידֹוי
ֻקדָׁשא , ְוַכד ְמָטא ִעָּדן ְּדִזּוּוָגא ִּדיְלהֹון. ְוַאֵחית ְלהּו ִּבבֵני ְנָׁשא

ְמַחֵּבר לֹון , ִחין ְוִנׁשְמִתיןְּבִריך הּוא ִּדיַדע ִאּנּון רּו
ִאתֲעִבידּו ַחד , ְוַכד ִמתַחְּבָרן. ִּכדְּבַקדֵמיָתא ּוַמכְרָזא ֲעַלְיהּו

, ּובִגין ָּכך. ּגּוָפא ְוַחד ִנׁשְמָתא ַיִּמיָנא ּוׂשָמאָלאה ִּכדַקא ַחֵזי
ּוָגא ַהא ְּתֵניַנן ֵלית ִזּו, ְוִאי ֵּתיַמא. ֵאין ָּכל ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

ְּדִאי ַזֵכי . ַהֵכי הּוא ַוַּדאי. ֵאָלא ְלפֹום עּוָבדֹוי ְוָארחֹוי ְּדַבר־ַנׁש
ַזֵכי ְלַההּוא ִּדיֵליּה ְלִאתַחָּבָרא ֵּביּה ְּכָמא , ְועּוָבדֹוי ִאתַּכׁשָרן

ְּבָאן ֲאַתר , ַמאן ְדִאתַּכׁשָרן עּוָבדֹוי, ֲאַמר ִרִּבי ִחָּיא. ִּדנֵפיק
ְלעֹוָלם , ַהא ְּתֵניַנן, ֲאַמר ֵליּה. ּוָגא ִּדיֵליּהִיתַּבע ַההּוא ִזּו

, ְדַתלִמיד ָחָכם. ְוִיָּׂשא ַּבת ַּתלִמיד ָחָכם' ִימּכֹור ָאָדם וכו
, ַּתאָנא ְּבָרָזא ְּדַמתִניָתא. ִּפקדֹוָנא ְּדָמאֵריּה ִאתַּפקָדן ִּביֵדיּה
ן ְלַאקָּדָמא ְּבַרֲחֵמי ָיְכִלי, ָּכל ִאּנּון ַּדֲאּתּו ְּבִגלּגּוָלא ְדִנׁשְמִתין

ֵאין נֹוְׂשִאין ָנִׁשים , ְוַעל ַהאֵיי ַאתַערּו ַחבַרָּיא. ִזּוּוָגא ִּדיְלהֹון
ְוַׁשִּפיר . ֶׁשֶּמא ִיקְּדֶמּנּו ַאֵחר ָּבַרֲחִמים, ַּבּמֹוֵעד ֲאָבל ְמַקְּדִׁשין

ָׁשא ְּבִריך ְוַעל ֵּכן ָקִׁשין ִזּוּוִגין ַקֵּמיּה ְּדֻקד. ַקֲאַמרּו ַאֵחר ַּדיָקא
ִרִּבי . ָי ַּכִתיב"ְוַעל ָּכל ָּפִנים ַוַּדאי ִּכי ְיָׁשִרים ַּדרֵכי יְ . הּוא

. ַהא ָרָזא ְּדִמָּלה ָיַדעָנא, ֲאַמר, ְיהּוָדה ְׁשַלח ֵליּה ְלִרִּבי ֶאלָעָזר
ְׁשַלח . ֵמָאן ֲאַתר ְלהּו ִזּוּוָגא, ִאּנּון ַּדֲאּתּו ְּבִגלּגּוָלא ְּדִנׁשְמִתין

, ְוַכִתיב. 'ַמה ַּנֲעֶׂשה ָלֶהם ַלּנֹוָתִרים ְלָנִׁשים וגו, ַּכִתיב, ֵליּה
ְוַעל , ָּפִרׁשָּתא ִּדבֵני ִבנָיִמין אֹוַכח. 'ְלכּו ַוֲחַטפֶּתם ָלֶכם וגו

ְוִכי אֹותֹו ַאֵחר ֵאין . ַהאֵיי ְּתֵניַנן ֶׁשֶּמא ִיקְּדֶמּנּו ַאֵחר ָּבַרֲחִמים
, ְּכגֹון ַּבר־ַנׁש ִּדנֵסיב ַּבת זֹוֵגיּה, ח ָּדאֲאָבל ַּתׁשּכַ . לֹו ַּבת זֹוגֹו

, ֵייֵתי ֲאחּוִהי ִויַיֵּבם ִאְּתֵתיּה. ְוָלא ֲהוֹו ֵליּה ִמַּנּה ְּבִנין ּוִמית
ַּדֲהַּדַרת , הּוא ִמיָתא, ַהאֵיי ַּבר. ְוִיתְיֵליד ֵליּה ִמַּנּה ַּבר

.  זֹוג ֵאָלא ִאֵּמיּהָּדא הּוא ַאֵחר ְּדֵאין לֹו ַּבת. ִנׁשְמֵתיּה ְלָעְלָמא
ְּדָיֵכיל ְלַאקָּדָמא , ְוָדא הּוא ֶׁשֶּמא ִיקְּדֶמּנּו ַאֵחר ָּבַרֲחִמים

ְוַאף ַעל ַּגב ַּדֲאֵמיָנא . ָאֳחָרא ְלִמַּסב ִאְּתֵתיּה ְּבַרֲחֵמי ּוִבצלֹוָתא
ָלא ָיֵכיל ֵאָלא ִאם ֲהָוה ַּבעַלּה , ָלך ְּדָיֵכיל ְלַאקָּדָמא ְּבַרֲחֵמי

ַהאֵיי הּוא ַוַּדאי , ֲאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה. ְוִאיהּו ַזָּכָאה, ַחָּיָבא
ַזָּכָאה חּוָלְקהֹון . ְּדָקִׁשין ִזּוּוִגין ַקֵּמי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא

, ְּדאֹוָריָתא אֹוֵליף ְלהּו ָארחֹוי ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא, ְּדִיׂשָרֵאל
ָי "ַּכִתיב ּתֹוַרת יְ . ּה ַוַּדאיְוָכל ְטִמיִרין ְוִגנַזָּיא ִּדגִניִזין ַקֵּמי

ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ַמאן ְּדִיׁשַּתַּדל ְּבאֹוָריָתא ְוָלא . 'ְּתִמיָמה וגו
ְּדָכל ַמן ְּדִיתָּפַרׁש ֵמאֹוָריָתא ַאִפּלּו ָׁשֲעָתא ֲחָדא . ִיתָּפַרׁש ִמַּנּה



3 עמוד
ָך ְּדַכִתיב ִּכי הּוא ַחֶּיי. ְּכָמא ְדִאתָּפַרׁש ֵמַחֵיי ְּדָעְלָמא

ְוַכִתיב אֹוֶרך ָיִמים ּוׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום . ְואֹוֶרך ָיֶמיךָ 
  :יֹוִסיפּו ָלך

  
ְוַעֵּמך , ִרִּבי יֹוֵסי ְּפַתח. 'ַויִהי ַאבָרם ֶּבן ִּתׁשִעים ָׁשָנה וגו

ן ִיׂשָרֵאל ַזָּכִאין ִאּנּו. 'ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ וגו
. ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְקָרא לֹון ַצִּדיִקים. ִמָּכל ְׁשָאר ַעִּמין

ּותָמנָיא ַאלֵפי ָמאֵרי , ְמָאה ְוֶעׂשִרין ַוֲחֵמיׁש, ְּדַתנָיא
ְוָאֲחִדין , ְּדָאְזִלין ְוָטאִסין ָּכל ָעְלָמא ְוָׁשְמִעין ָקָלא, ְּדַגדִּפין

ֵלית ָלך ִמָּלה ְּבָעְלָמא , תֵניַנןְּכָמא ִּד . ֵליּה ְלַההּוא ָקָלא
ְוָאֲחִדין ַלּה . ְוָאְזָלא ְוָטאָסא ִּברִקיָעא, ְּדֵלית ַלּה ָקָלא

, ָמאֵרי ְּדַגדִּפין ְוָסְלִקין ַההּוא ָקָלא ְלָמאֵריהֹון ְּדִמִּדין
ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים , ְּדַכִתיב. ְוָדְיִנין ַלּה ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש

ִרִּבי . ֵאיָמַתי ָּדְיִנין ְלַההּוא ָקָלא. 'ּקֹול וגויֹוִליך ֶאת ַה 
ְוִנׁשְמֵתיּה , ְּבָׁשֲעָתא ְּדַבר־ַנׁש ָׁשֵכיב ְוָנֵאים, ִחָּיא ֲאַמר

ּוכֵדין ָּדְיִנין . ְוִהיא ַאסֵהיַדת ֵּביּה ְּבַבר־ַנׁש, ְנַפַקת ִמֵּניּה
 ְׁשמֹור ִמּׁשֹוֶכֶבת ֵחיֶקךָ , ָהָדא הּוא ְּדַכִתיב. ְלַההּוא ָקָלא

. ִמּׁשֹום ְּדִהיא ַאסֵהיַדת ְּבַבר־ַנׁש, ַמאי ַטעָמא. ִּפתֵחי ִפיךָ 
, ָּכל ַמה ְּדַבר־ַנׁש ַעֵביד ְּבָכל יֹוָמא, ִרִּבי ְיהּוָדה ֲאַמר

ֲאַמר , ַּתאָנא. ִנׁשְמֵתיּה ַאסֵהיַדת ֵּביּה ְּבַבר־ַנׁש ְּבֵללָיא
 ְּבֵללָיא ַּכד ְנַׁשף ִּבתִחַּלת ָׁשֲעָתא ַקַּמיָתא, ִרִּבי ֶאלָעָזר

ָמאֵרי ְּדַמפְּתָחן ִּדי ְמֻמֶּנא ַעל , ְיָמָמא ְוָעאל ִׁשמָׁשא
ָּבַתר . ָעאל ִּבתֵריַסר ַּתרִעין ִּדפִתיָחן ִּביָמָמא, ִׁשמָׁשא

ָּכרֹוָזא ָקֵאים , ָּכל ִאּנּון ַּתרִעין ְסִתיִמין, ְּדָעאל ְּבֻכְּלהּו
ְוַאֵחיד ְלִאּנּון , ָקֵאיםָקֵאים ַמאן ְד . ְוָׁשִרי ְלַאכָרָזא

ָּכל ִאּנּון ָנטֹוֵרי ָעְלָמא , ָּבַתר ְּדִסַּים ָּכרֹוָזא. ַמפְּתָחן
ּכָֹלא , ְוֵלית ַמאן ְּדָפַתח ִּפטָרא, ִמתַּכְּנִׁשין ְוָסְלִקין

ְוָאְזִלין ְוָׁשאִטין , ְּכֵדין ִּדיִנין ִּדלַתָּתא ִמָּתֲעִרין. ִמׁשַּתְּכִכין
ּוָמאֵרי ְּדַיָּבָבא ָּתְקִעין , ֲהָרא ָׁשִרי ְלַאנָהָראְוֵסי, ְּבָעְלָמא
ְּכֵדין ַמתֲעֵרי ִׁשיָרָתא ּומַזְּמִרין , ָּתְקִעין ִּתנָינּות. ּומַיְּלִלין

ַּכָּמה ָמאֵרי ָּתִריִסין ָקְיֵמי ְּבִקּיּוַמיהּו . ַקֵּמי ָמאֵריהֹון
ְוִנׁשְמָתא , ָנְיִמיןְּכֵדין ְּבֵני ְנָׁשא . ְוַאתֲערּון ִּדיִנין ְּבָעְלָמא

ְוֻקדָׁשא . ְנַפַקת ְוַאסֵהיַדת ָסֲהדּוָתא ְוִאתַחַּיַבת ְּבִדיָנא
. ְּבִריך הּוא ַעֵביד ֶחֶסד ְּבַבר־ַנׁש ְוִנׁשְמָתא ַּתַבת ְלַאתַרּה

ִסטָרא ְּדָצפֹון ַאתַער , ְּבַפלגּות ֵללָיא ַּכד ִצְּפִרין ִמָּתֲעִרין
ּובַטׁש , ַׁשרִביָטא ְדִבסַטר ָּדרֹוםָקם ְּבִקּיּוֵמיּה . ְּברּוָחא

ְּכֵדין ִאְּתַער ֻקדָׁשא ְּבִריך . ְּבַההּוא רּוָחא ְוָׁשֵכיך ְוִאתַּבַּסם
הּוא ְּבִנּמֹוסֹוי ְלִאׁשַּתעָׁשָעא ִעם ַצִּדיַקָּיא ְּבִגְּנָתא ְּדֵעֶדן 

ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְדַבר־ַנׁש ְּדָקֵאים . ְּבַהִהיא ָׁשֲעָתא
ְדַהא ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְוָכל . ָׁשָעא ְּבאֹוָריָתאְלִאׁשַּתע

ָהָדא הּוא . ַצִּדיַקָּיא ִּדבִגְּנָתא ְּדֵעֶדן ֻּכְּלהּו ָצְיִתין ְלָקֵליּה
ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים ַמקִׁשיִבים ְלקֹוֵלך , ְּדַכִתיב

יך ְולֹא עֹוד ֵאָלא ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ַמֵׁש . ַהׁשִמיִעיִני
ְּדַהא . ֲעֵליּה ַחד חּוָטא ְּדֶחֶסד ְלִמהֵוי ָּתֵּדיר ְנִטיר ְּבָעְלָמא

ָהָדא הּוא ְּדַכִתיב יֹוָמם ְיַצֶּוה , ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ָנְטִרין ֵליּה
ָּכל , ֲאַמר ִרִּבי ִחזִקָּיה. ּוַבַּליָלה ִׁשירֹה ִעִּמי, ָי ַחסּדֹו"יְ 

ַוַּדאי ִאית ֵליּה , ֲעָתא ְּבאֹוָריָתאַמאן ְּדִאׁשַּתַּדל ְּבַהאֵיי ָׁש 
ַמאי ַטעָמא , ֲאַמר ִרִּבי יֹוֵסי. חּוָלָקא ָּתֵּדיר ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי

ְּדָכל ַּפלגּות ֵללָיא ַּכד , ַהֵכי אֹוֵליפָנא, ֲאַמר ֵליּה. ָּתֵּדיר
ָּכל ִאּנּון ְנִטיָען , ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ִאְּתַער ְּבִגְּנָתא ְדֵעֶדן

ֵמַההּוא ַנחָלא ְדִאְּקִרי ַנַחל , ִגְּנָתא ִאׁשַּתקָין ַיִּתירְּד 
ַּכבָיכֹול . ְּדָלא ָפְסָקן ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ַנַחל ֲעָדִנים, ְקדּוִמים

ְּכִאּלּו ַההּוא ַנחָלא , ַההּוא ְּדָקֵאים ְוִאׁשַּתַּדל ְּבאֹוָריָתא
ּון ְנִטיָען ִּדבִגְּנָתא ְוַאׁשִקי ֵליּה ְּבגֹו ִאּנ, ִאָּתַרק ַעל ֵריֵׁשיּה

ֵאָלא הֹוִאיל ְוֻכְּלהּו ַצִּדיַקָּיא ִדבגֹו ִּגְּנָתא , ְולֹא עֹוד. ְּדֵעֶדן
חּוָלָקא ַׁשְּוִיין ֵליּה ְּבַההּוא ַׁשקיּו , ְּדֵעֶדן ָצְיִתין ֵליּה

ִאׁשְּתַכח ְּדִאית ֵליּה חּוָלָקא ָּתֵּדיר ְּבָעְלָמא . ְּדַנחָלא
  :ְּדָאֵתי

  

ְוִרִּבי , ָּבא ֲהָוה ָאֵתי ִמְּטַברָיה ְלֵבי ְטרּונָיא ַּדֲחמּויִרִּבי ַא
ַּכד ְּבעּו . ִאָעַרעּו ִּבכָפר ַטרָׁשא. ַיֲעקֹב ְּבֵריּה ֲהָוה ִעֵּמיּה

. ִאית ַהָכא ֻּתרְנגֹוֵלי, ֲאַמר ִרִּבי ַאָּבא ְלָמֵריּה ְּדֵביָתא, ְלִמׁשַּכב
ְּבִגין ְּדָקֵאימָנא ,  ֲאַמר ֵליּה.ַאַּמאי, ֲאַמר ֵליּה ָמאֵריּה ְּדֵביָתא

ְּדַהא ִסיַמָנא , ָלא ִאצְטִריך, ֲאַמר ֵליּה. ְּבַפלגּות ֵללָיא ַמָּמׁש
, ַמֵּליָנא ֵליּה ַמָּיא, ְּדַהֵדין ִטקָלא ְּדַקֵּמי ַערַסאי. ִלי ְּבֵביָתא

 ,ִאָּתַרקּו ֻּכְּלהּו ַמָּיא, ּובַפלגּות ֵללָיא ַמָּמׁש. ְוָנֵטיף ִטיף ִטיף
. ְוִאׁשְּתַמע ָקֵליּה ְּבָכל ֵּביָתא, ְוִאתַגלַּגל ַהאֵיי ִקטָפא ְוָנֵהים
ַּדֲהָוה ָקם , ְוַחד ָסָבא ֲהָוה ִלי. ּוכֵדין הּוא ַּפלגּות ֵללָיא ַמָּמׁש

. ּובִגיֵני ָּכך ֲעַבד ַהאֵיי, ְּבָכל ַּפלגּות ֵללָיא ְוִאׁשַּתַּדל ְּבאֹוָריָתא
ְּבַפלגּות ֵללָיא . ך ַרחָמָנא ְּדַׁשְּדַרִני ַהָכאְּבִרי, ֲאַמר ִרִּבי ַאָּבא

. ָקמּו ִרִּבי ַאָּבא ְוִרִּבי ַיֲעקֹב. ְנֵהים ַההּוא ַּגלַּגָּלא ְּדִקטָפא
ּותֵרין ְּבנֹוי , ְׁשַמעּו ְלַההּוא ֻּגבָרא ַּדֲהָוה ַיֵתיב ְּבִׁשּפֹוֵלי ֵביָתא

קּום ְלהֹודֹות ָלך ַעל ֲחצֹות ַליָלה ָא, ַּכִתיב, ַוֲהָוה ָאַמר. ִעֵּמיּה
, ֲחצֹות ַליָלה, ַמאי ַקא ֲחָמא ָּדִוד ְּדִאיהּו ֲאַמר. ִמׁשְּפֵטי ִצדֶקךָ 

ֵאָלא ֲחצֹות ַליָלה ַוַּדאי ְלֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא . ְוָלא ַּבֲחצֹות ַליָלה
ְּדַהא ֲחצֹות . ִאין. ְוִכי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ַהֵכי ִאְּקִרי. ֲאַמר ַהֵכי
. ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ִאׁשְּתַכח ְוִסיֲעָתא ִּדיֵליּה, ָּמׁשַליָלה ַמ 

ּוכֵדין ִהיא ָׁשֲעָתא ְּדַעֵייל ְּבִגְּנָתא ְּדֵעֶדן ְלִאׁשַּתעָׁשָעא ִעם 
ַוַּדאי ִנׁשַּתֵּתף , ֲאַמר ִרִּבי ַאָּבא ְלִרִּבי ַיֲעקֹב. ַצִּדיַקָּיא

, ֲאַמרּו ֵליּה. ִתיבּו ִעֵּמיּהְקִריבּו ִוי. ִּבׁשִכיְנָתא ְוִנתַחֵּבר ַּכחָּדא
ֲאַמר . ְמָנא ָלך ַהאֵיי. ְּדַׁשִּפיר ַקֲאַמרּת, ֵאיַמא ִמָּלה ְּדֻפָּמך

ִּדתִחַּלת , ְוּתּו ֲהָוה ָאַמר. ִמָּלה ָּדא אֹוֵליפָנא ִמָּסַבאי, לֹון
ָּכל ִּדיִנין ִּדלַתָּתא ִמָּתֲעִרין ְוָאְזִלין , ָׁשֲעָתא ַקַּמיָתא ְּדֵללָיא

ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא , ּובַפלגּות ֵללָיא ַמָּמׁש. אִטין ְּבָעְלָמאְוָׁש 
ְוָכל . ְוִדיִנין ִּדלַתָּתא ָלא ִמׁשַּתכָחן, ִאְּתַער ְּבִגְּנָתא ְּדֵעֶדן

ְּבֵללָיא ָלא ִאׁשְּתַכחּו ֵאָלא ְּבַפלגּות ֵללָיא , ִנּמֹוִסין ִּדלֵעיָלא
.  ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַליָלהְּדַכִתיב, ֵמַאבָרָהם. ְמָנַלן. ַמָּמׁש

ּובַאתִרין ַסִּגיִאין ְּבאֹוָריָתא . ַויִהי ַּבֲחִצי ַהַּליָלה, ְּבִמצַרִים
ֵאָלא ַהֵכי ֲאַמר . ּומָנא ֲהָוה ָיַדע. ְוָדִוד ֲהָוה ָיַדע. ַהֵכי ִאׁשְּתַכח

י ְוַעל ָּדא ְקֵאים ְּבַהאיֵ , ְּבַהאֵיי ַּתלָיא, ְּדַמלכּוָתא ִּדיֵליּה. ָסָבא
ּולַהֵכי ַקרֵייּה ְלֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא . ָׁשֲעָתא ַוֲאַמר ִׁשיְרָתא

ְּדַהא ָּכל ִּדיִנין . 'ָאקּום ְלהֹודֹות ָלך וגו, ֲחצֹות ַליָלה ַמָּמׁש
ְוַהִהיא . ְוִדיִנין ְּדַמלכּוָתא ֵמַהָכא ִמׁשַּתכִחין, ַּתלָין ֵמַהָכא

ֲאָּתא ִרִּבי . ַמר ִׁשיְרָתאְוָקם ַואֲ , ָׁשֲעָתא ִאתְקִטיר ַּבּה ָּדִוד
ְּבִריך ַרחָמָנא , ַוַּדאי ַהֵכי הּוא, ֲאַמר ֵליּה. ַאָּבא ְוַנְּׁשֵקיּה
ְוַהא , ִּדיָנא ְּבָכל ֲאַתר, ַליָלה, ַּתא ֲחִזי. ְּדַׁשְּדַרִני ַהָכא
ְוַהא ִאְּתַער ַקֵּמיּה ְּדִרִּבי . ְוַהֵכי הּוא ַוַּדאי, אֹוֵקימָנא ִמֵּלי

, ִאי ַהֵכי, ְּבֵריּה ְּדַההּוא ֻּגבָרא,  ֲאַמר ַההּוא ָינֹוָקא.ִׁשמעֹון
ַהא ִאתֲאַמר ְּבַפלגּות , ֲאַמר ֵליּה. ַאַּמאי ַּכִתיב ֲחצֹות ַליָלה

. ֲאָנא ְׁשַמעָנא ִמָּלה, ֲאַמר. ֵללָיא ַמלכּוָתא ִּדׁשַמָּיא ִאְּתַעַרת
ָקָלא , ִמָּלה ְּדֻפָּמךְּדַהא , ֵאיַמא ְּבִרי ָטב, ֲאַמר ֵליּה ִרִּבי ַאָּבא

ֲאָנא ְׁשַמעָנא ְּדַהא ַליָלה ִּדיָנא , ֲאַמר. ְּדבֹוִציָנא ִלהֵוי
ְוַהאֵיי ְּדַקֲאַמר . ּובָכל ֲאַתר ִּדיָנא הּוא. ְּדַמלכּוָתא ִאיהּו

ּוַוַּדאי ַּפלגּוָתא . ְּבִדיָנא ְוֶחֶסד, ְּבִגין ְּדָיְנָקא ִּבתֵרי ְּגַוֵני, ֲחצֹות
ְּדַהא ַּפלגּוָתא ָאֳחָרא ְנִהירּו ַאנַּפָהא . יָנא הּואַקדֵמיָתא ִּד 

ָקם ִרִּבי . ְוַעל ָּדא ֲחצֹות ַליָלה ַּכִתיב ַוַּדאי. ְּבִסטָרא ְּדֶחֶסד
ַוַּדאי ַחֵּׁשיבָנא , ֲאַמר. ַאָּבא ְוַׁשִּוי ְידֹוי ְּבֵריֵׁשיּה ּוָבְרֵכיּה

ַהׁשָּתא . י ִּדזכּו ַּבּהְּדָחכְמָתא ָלא ִאׁשְּתַכח ָּבר ְּבִאּנּון ַזָּכאֵ 
ְזכּו ְלָחכְמָתא , ֲחֵמיָנא ְּדַאִפּלּו ָינֹוֵקי ְּבָדָרא ְדִרִּבי ִׁשמעֹון

ָוי ְלָדָרא ְדַאנּת ִּתסַּתַּלק . ַזָּכָאה ַאנּת ִרִּבי ִׁשמעֹון. ִעָּלָאה
  :ְיַתבּו ַעד ַצפָרא ְוִאׁשַּתַּדלּו ְּבאֹוָריָתא. ִמֵּניּה

  
ִמָּלה ָּדא ַהא . 'ְוַעֵּמך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים וגו, ַוֲאַמרְּפַתח ִרִּבי ַאָּבא 
ְוִכי . ַמאי ַטעָמא ַּכִתיב ְוַעֵּמך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים, אֹוְקמּוָה ַחבַרָּיא

ְוַהא ַּכָּמה ַחָּיִבין ִאית ְּבהּו . ֻּכְּלהּו ִיׂשָרֵאל ַצִּדיֵקי ִניְנהּו
יִעין ְדָעְבִרין ַעל ִּפּקֹוֵדי ַּכָּמה ַחָּטִאין ְוַכָּמה ַרִּׁש . ְּבִיׂשָרֵאל
ַזָּכִאין ִאּנּון , ֵאָלא ַהֵכי ַּתָנא ְּבָרָזא ְּדַמתִניִתין. אֹוָריָתא

ְּדַמקְרִבין , ִיׂשָרֵאל ְּדָעְבִדין ֻקרָּבָנא ְּדַרֲעָוא ְלֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא
ַהאֵיי ָעאלּו ְּב , ְוַכד ִאתְּגַזרּו. ְּבַניהּו ִלתָמנָיא יֹוִמין ְלֻקרָּבָנא



4 עמוד
ְּדַכִתיב ְוַצִּדיק ְיסֹוד , חּוָלָקא ָטָבא ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא

ִאְּקרּון , ְוֵכיָון ְּדָעאלּו ְּבַהאֵיי חּוָלָקא ְּדַצִּדיק. עֹוָלם
, ְוַעל ֵּכן ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ַצִּדיִקים ַוַּדאי ֻּכָּלם ַצִּדיִקים
ְוַכִתיב ֶזה ַהַּׁשַער . ק ָאבֹא ָבםִּכדַּכִתיב ִּפתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצדֶ 

. ִאּנּון ְדִאתְּגַזרּו ְוִאְּקרּון ַצִּדיִקים. ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו, יָ "ַלי
ֵנֶצר ֵמִאּנּון ְנִטיָען ִּדנַטע ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא , ֵנֶצר ַמָּטַעי

ְוַעל ֵּכן ִאית ְלהּו . ַהאֵיי ֶאֶרץ ַחד ִמַּניהּו. ְּבִגְּנָתא ְּדֵעֶדן
ַצִּדיִקים , ְוַכִתיב. ְלִיׂשָרֵאל חּוָלָקא ָטָבא ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי

ְּכָמא . ַמהּו ְלעֹוָלם. ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ. ִייְרׁשּו ָאֶרץ
ְוַהא ִאתֲאַמר ַהאֵיי ִמָּלה ֵּבין , ְּדאֹוֵקימָנא ְּבַמתִניָתא ִּדיַלן

ָרא ְלַאבָרָהם ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ָלא ְק , ַּתא ֲחִזי. ַחבַרָּיא
, ֵאָלא ַהֵכי אֹוֵקימָנא. ַמאי ַטעָמא, ַאבָרָהם ַעד ַהׁשָּתא

ִאתַחַּבר ֵּביּה ַהאֵיי , ְוַכד ִאתְּגַזר. ְּדַעד ַהׁשָּתא ָלא ִאתְּגַזר
ְוַהינּו ְּדַכִתיב . ּוכֵדין ִאְּקִרי ַאבָרָהם, א ְוַׁשרָיא ֵביּה"ֵה 

א "ְוַתאָנא ְּבֵה . ִהָּבְרָאםֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּב 
, ֵאָלא ָּדא ֶחֶסד. ַמאי ַקַאמֵרי. ְוַתאָנא ְּבַאבָרָהם. ְּבָרָאם

, ְוָלא ַקׁשָיא ִמָּלה, ְוכָֹלא ָנֵחית ַּכחָּדא, ְוָדא ְׁשִכיְנָתא
ַהאֵיי , ֲאַמר ִרִּבי ַיֲעקֹב ְלִרִּבי ַאָּבא. ְוַהאֵיי ְוַהאֵיי ַהֵוי

ַמה ֵּבין , י ַרבְרָבא"א ְּדַהְליָ "ְוהֵ , ָראא ְּדִהָּבְרָאם ְזֵעי"ֵה 
ְוִאית . ְוָדא יֹוֵבָלא, ָּדא ְׁשִמָּטה, ֲאַמר ֵליּה. ַהאֵיי ְלַהאֵיי

ְּכֵדין ָקְיָמא , ְּדַכד ְמָנֲהָרא ִמַּצִּדיק. ְּדַמתֵני ְּדכָֹלא ַחד
. ְדַהא ִמתָנֲהָרא ִּכדַקא ָיאּות, א ַרבְרָבא"ְּבַאׁשָלמּוָתא ְוֵה 

, ין ְּדָלא ָקְיָמא ְּבַאׁשָלמּוָתא ְוָיְנָקא ִמִּסטָרא ָאֳחָראּולִזמנִ 
ִזמִנין ְּדֵסיֲהָרא ָקְיָמא , ּובִגין ָּכך. א ְזֵעיָרא"ְּכֵדין ֵה 

ּובַאנַּפָהא ִאׁשְּתַכח . ְוִזמִנין ִּבפִגימּוָתא, ְּבַאׁשָלמּוָתא
  :ִמָּלהְוַהאֵיי ִאיהּו ְּבִריָרא ְּד . ְוכָֹלא ַׁשִּפיר, ְוִאׁשְּתמֹוַדע

  
ַזָּכִאין ִאּנּון ִיׂשָרֵאל ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא , ֲאַמר ִרִּבי ַאָּבא

. ִויֵהיב לֹון ָאת ְקָיָמא ָּדא. ִאתְרִעי ְּבהֹון ִמָּכל ְׁשָאר ַעִּמין
ִאי , ָלא ָנֵחית ְלֵּגיִהָּנם, ְּדָכל ַמאן ְּדִאית ֵּביּה ַהאֵיי ָאת

ְּדָלא ַעֵּייל ֵליּה ִּברׁשּוָתא , תִאיהּו ָנֵטיר ֵליּה ִּכדַקא ָיאּו
ְּדָכל ַמאן ִּדמַׁשַּקר . ְוָלא ְמַׁשַּקר ִּבׁשֵמיּה ְּדַמלָּכא, ָאֳחָרא
. ְּכַמאן ִּדמַׁשַּקר ִּבׁשֵמיּה ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא, ְּבַהאֵיי
  :ִּכי ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו, י ָּבָגדּו"ַּביָ , ְּדַכִתיב

  
ְּבִזמָנא ְּדַבר־ַנׁש ַאֵּסיק ְּבֵריּה ְלַאֲעֵליּה , אּתּו ֲאַמר ִרִּבי ַאּבָ 

ַקֵרי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְלֵפַמלָיא ִּדיֵליּה , ְלַהאֵיי ְּבִרית
ַּבּה ָׁשֲעָתא ִאזַּדַּמן . ֲחמּו ַמאי ִּברָיה ֲעַבִדית ְּבָעְלָמא, ַוֲאַמר

ְוַעל ָּדא . ָּמןֵאִלָּיהּו ְוָטאס ָעְלָמא ְּבַארַּבע ָטאִסין ְוִאזַּדַּמן ַּת 
ְּדַבֵעי ַּבר־ַנׁש ְלַתָּקָנא ֻּכרְסָיא ָאֳחָרא ִליָקָרא , ְּתֵניַנן

ָלא ָׁשֵרי , ְוִאי ָלאו. ְוֵייַמא ָּדא ֻּכרְסָיא ְּדֵאִלָּיהּו, ִּדיֵליּה
ַּתא . ְוהּוא ָסֵליק ְוַאסֵהיד ַקֵּמי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא. ַתָּמן
ְוַכִתיב . '־ְּלָך פֹה ֵאִלָּיהּו וגוַמה, ְּבַקדֵמיָתא ַּכִתיב, ֲחִזי

ִּכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְּבֵני , ָי ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות"ַקּנֹא ִקֵּנאִתי ַלי
ְּבָכל ֲאַתר ְּדַהאֵיי ְרִׁשיָמא , ַחֶּייךָ , ֲאַמר ֵליּה. 'ִיׂשָרֵאל וגו

 .ַאנּת ִּתזַּדַּמן ַּתָּמן, ַקִּדיָׁשא ִירְׁשמּון ֵליּה ְּבַני ִּבבַׂשרהֹון
הּוא ַיסֵהיד ְּדִיׂשָרֵאל , ּוֻפָּמא ְּדַאסֵהיד ְּדִיׂשָרֵאל ָעְזבּו

ַעל ַמה ִאתֲעַנׁש ֵאִלָּיהּו , ְוַהא ְּתֵניַנן. ְמַקְּיִמין ַהאֵיי ְקָיָמא
  .ַעל ַּדֲאַמר ִּדלטֹוָרא ַעל ְּבנֹוי. ַקֵּמי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא

  
ֲהוֹו ָאְמֵרי ִמֵּלי וַ , ַֽאְּדַהֵכי ֲהָוה ַאֵּתי ְנהֹוָרא ְּדיֹוָמא

ְּבַמה , ֲאַמר ְלהּו ַההּוא ֻּגבָרא. ָקמּו ְלֵמיַזל. ְּדאֹוָריָתא
ֲאַמר . ַמאי הּוא, ֲאַמרּו. ַאׁשִלימּו, ְּדַעסִקיתּו ְּבַהאֵיי ֵללָיא

ְּדַהא . ַאנּפֹוי ְּדָמֵריּה ִּדקָיָמא, ְּדִתחמֹון ִלמַחר, ְלהּו
ּוגַזר ְקָיָמא ִּדבִרי , ַּניכּוְּדֵביַתאי ְּבָעאת ָּבעּוָתא ָּדא ִמ 

, ֲאַמר ִרִּבי ַאָּבא. ִלמַחר ִלהֵוי ִהּלּוָלא ִּדיֵליּה, ְּדִאתְיִליד ִלי
, ּולִמחֵמי ַאֵּפי ְׁשִכיְנָתא. ַהאֵיי ָּבעּוָתא ְּדִמצָוה ִאיהּו

ְּכַנׁש ַההּוא , ְּבַההּוא ֵללָיא. אֹוִריכּו ָּכל ַההּוא יֹוָמא. ִנֵּתיב
ְוָכל ַההּוא ֵללָיא ִאׁשַּתַּדלּו , ִאּנּון ְרִחימֹויֻּגבָרא ָּכל 

, ֲאַמר ְלהּו ַההּוא ֻּגבָרא. ְוָלא ֲהָוה ַמאן ִּדנֵיים, ְּבאֹוָריָתא
  :ָּכל ַחד ְוַחד ֵליַמא ִמָּלה ֲחַדָּתא ְּדאֹוָריָתא, ְּבַמטּו ִמַּניכּו

  
כמופיע [, ב פסקאות לציבור כל אחד קטע"כאן יחלקו את השאר הי

  ואחר כך[ נפרדבדף 
  

והיא מהקדמת הזוהר דף , יקראנה אבי הבן, הפיסקא דלקמן
  .ג"י
  

ּולַאעָּבָרא ֻזהָמא , ְלִמגַזר ִלתָמנָיא יֹוִמין, ִּפּקֹוָדא ְׁשִביָעָאה
. ְּבִגין ְּדַהִהיא ַחָּיה ִאיִהי ַּדרָּגא ְּתִמיָנָאה ְלָכל ַּדרִּגין, ְּדֻערְלָתא

ִאצְטִריָכא ְלִאַּתחָזָאה ַקַּמּה ִלתָמנָיא , ּהְוַהִהיא ֶנֶפׁש ְדָפְרָחא ִמּנַ 
ּוכֵדין ִאַּתחִזי ַוַּדאי ְּדִאיִהי . יֹוִמין ְּכָמא ְּדִאיִהי ַּדרָּגא ְּתִמיָנָאה

ְוָדא . ֶנֶפׁש ְּדַהִהיא ַחָּיה ַקִּדיָׁשא ְוָלא ִמִּסטָרא ָאֳחָרא. ֶנֶפׁש ַחָּיה
ִיתַרׁשמּון ַמָּיא ְּדַזרָעא , נֹוךְּבִספָרא ַּדחֲ . ִאיהּו ִיׁשְרצּו ַהַּמִים

ּד ְּדִאתְרִׁשים "ְוָדא ְרִׁשימּו ְּדָאת יֹו. ַקִּדיָׁשא ְרִׁשימּו ְּדֶנֶפׁש ַחָּיה
ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל . ְּבִבׂשָרא ַקִּדיָׁשא ִמָּכל ְׁשָאר ִרּׁשּוִמין ְּדָעְלָמא

ְלִמהֵוי ַתָּמן , אִסיןָּדא ֵאִלָּיהּו ְּדָטאסָּכל ָעְלָמא ְּבַארַּבע ָט , ָהָאֶרץ
ְוִאצְטִריך ְלַתָּקָנא ֵליּה ֻּכרְסָיא . ְּבַההּוא ְּגִזירּו ִּדקָיָמא ַקִּדיָׁשא

. ָלא ָׁשאֵרי ַתָּמן, ְוִאי ָלאו. ּולַאדָכָרא ְּבֻפֵּמיּה ָּדא ֻּכרְסָיא ְּדֵאִלָּיהּו
.  ָערָלה ּופִריָעהְּתֵרין ִאֵּלין, ַוִּיבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהַּתִּניִנים ַהְּגדֹוִלים

ְוֵאת ָּכל ֶנֶפׁש . ְוִאּנּון ְּדַכר ְוֻנקָּבא, ּופִריָעה ְלָבַתר, ְּגִזירּו ְּדָערָלה
ְּדִאיִהי ֶנֶפׁש , ָּדא ְרִׁשימּו ְּדָאת ְקָיָמא ַקִּדיָׁשא. ַהַחָּיה ָהרֹוֶמֶׂשת

ִאין ַמִיין ִעּלָ , ֲאֶׁשר ָׁשְרצּו ַהַּמִים. ַחָּיה ַקִּדיָׁשא ִּכדַקַאמַרן
ּובִגין ָּדא ִאתְרִׁשימּו ִיׂשָרֵאל . ְּדִאתְמַׁשכּו ְלַּגַּבּה ְּדָאת ְרִׁשימּו ָּדא

. ִּכגַוָנא ְּדִאּנּון ְרִׁשיִמין ַקִּדיִׁשין, ִּברִׁשימּו ַקִּדיָׁשא ְוַדכיּו ְלַתָּתא
אּוף . ְלִסטָרא ָאֳחָרא ִּדמָסֲאבּו, ְלִאׁשְּתמֹוָדָעא ֵּבין ְסַטר ַקִּדיָׁשא

ְלַעִּמין ְּדַאתָין , ְלִאׁשְּתמֹוָדָעא ֵּבין ְקֻדָּׁשה, ׂשָרֵאל ְרִׁשיִמיןיִ 
ַהֵכי , ּוכָמא ִּדרֵׁשים לֹון. ִמִּסטָרא ָאֳחָרא ִּדמָסֲאבּו ְּכָמא ְדִאתֲאַמר

ַזָּכָאה חּוָלְקהֹון . ִלבִעיֵרי ְועֹוֵפי ְּדַעִּמין, ְרֵׁשים ְּבִעיֵרי ְועֹוֵפי ִּדיְלהֹון
  :ְּדִיׂשָרֵאל

  
  ומסיימים ואומרים

  
  :ִימלֹוך ְיהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ָּברּוך ְיהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן

  
ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְלַזּכֹות ֶאת , ִרִּבי ֲחַננָיא ֶּבן ֲעַקׁשָיא אֹוֵמר

 ָחֵפץ ְיהָוה, ֶׁשֶּנֱאָמר. ְלִפי־ָּכך ִהרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמצֹות, ִיׂשָרֵאל
  :ְלַמַען ִצדקֹו ַיגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר

  
  ואומר אחד מהם קדיש דרבנן 

  
, ַּדֲעִתיד ְלַחָּדָתא ָעְלָמא) ָאֵמן: (ִיתַּגַּדל ְוִיתַקַּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא

, ּולִמבֵני ַקרָּתא ְיֻרׁשַלם, ּולִמפַרק ַחַיָּיא, ּולַאָחָאה ִמיַתָּיא
. ּולִמעַקר ֻּפלָחָנא ֻנכָרָאה ִמן ַארָעא, יָׁשאּולַׁשכָלָלא ֵהיְכָלא ַקִּד 

. ְלַאתֵריּה ְּבַהדֵריּה ְּבִזיֵויּה ּוִביָקֵריּה, ּולָאָתָבא ֻפלָחָנא ִּדי ְׁשֵמיּה
ְוִיפרֹוק , ְוַיַּבע ְמִׁשיֵחיּה, ְוַיצַמח ֻּפרָקֵניּה, ְוִימלֹוך ַמלכּוֵתיּה

ַּבֲעַגָלא , יהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיׂשָרֵאלְּבַחֵּייכֹון ּוביֹוֵמיכֹון ּובַחּיֵ , ַעֵּמיּה
ְיֶהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא , ועונים הצבור ָאֵמן: ְוִאמרּו ָאֵמן, ּוִבזָמן ָקִריב

צ אומר עמהם יהא שמיה "גם הש: ְמָבַרך ְלָעַלם ּולָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
ְוִיׁשַּתַּבח ְוִיתָּפַאר ) ָאֵמן: (כ אומר ִיתָּבַרך"ואח. עלמיא' רבא וכו

ְׁשֵמיּה ְּדֻקדָׁשא , ִיתרֹוַמם ְוִיתַעֶּלה ְוִיתַהַּדר ְוִיתַהַּלל ְוִיתַנֵּׂשאוְ 
ִׁשיָרָתא , ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ִמָּכל ִּברָכָתא) ָאֵמן: (ְּבִריך הּוא

ַעל ) ָאֵמן: (ְוִאמרּו ָאֵמן, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוֻתׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא
ְוַעל ַּתלִמיֵדי ַּתלִמיֵדיהֹון , ַעל ַּתלִמיֵדיהֹוןוְ , ְוַעל ַרָּבַנן, ִיׂשָרֵאל

ְיֵהא . ִּדי ְבַאתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְּדָעְסִקין ְּבאֹוָריָתא
ְוִאמרּו , ְלהֹון ְוַלָנא ִחָּנא ְוִחסָּדא ְוַרֲחֵמי ִמן ֳקָדם ֲאבּוָנא ְּדִבׁשַמָּיא

ְוִסַּיעָּתא ּוֻפרָקָנא ּורַוָחא , ן ְׁשַמָּיאְיֶהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמ ) ָאֵמן: (ָאֵמן
ֲעֵליכֹון ַוֲעַלָנא ְוַעל ָּכל ְקָהְלהֹון ְּדָכל ֵּבית , ְוִחָּנא ְוִחסָּדא ְוַרֲחֵמי

ץ "ומכאן אומר הש) (ָאֵמן: (ְוִאמרּו ָאֵמן, ִיׂשָרֵאל ְלַחִּיים ּולָׁשלֹום
יו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום הּוא ְבַרֲחָמ , עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבמרֹוָמיו) עם הצבור

 :ְוַעל ָּכל ִיׂשָרֵאל, ָעֵלינּו
 


