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ּולָבַתר , ְלָבַתר ֵּביֶתךָ , ְּבַקדֵמיָתא ֲחֵצֶריךָ . 'ַאׁשֵרי ִּתְֽבַחר ּותָקֵרב ִיׁשּכֹון ֲחֵצֶריָך וגו, ְּפַתח ַחד ַוֲאַמר) ח

ְּכָמא ְּדִאתֲאַמר ְוָהָיה , ִיׁשּכֹון ֲחֵצֶריָך ְּבַקדֵמיָתא. ְוָדא ְלֵעיָלא ִמן ָּדא, ָּדא ְּפִניָמָאה ִמן ָּדא. ֵהיָכֶלךָ 
ְּכָמא ְּדִאתֲאַמר , ְלָבַתר, ִנׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶתךָ . ׁשָאר ְּבִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ִּבירּוָׁשַלִם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹוַהּנִ 

. ֲהָוה ַמׁשַמע ְּדָחכָמה ַּבִית ִאְּקִרי, ְּדִאי ַּכִתיב ַהֵכי. ָלא ַּכִתיב, ַהָחכָמה ִיבֶנה ָּבִית. ְּבָחכָמה ִיָּבֶנה ָּבִית
, ְקדֹוׁש ֵהיָכֶלך. 'ַהינּו ְּדַכִתיב ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשקֹות ֶאת ַהָּגן וגו, ִתיב ְּבָחכָמה ִיָּבֶנה ָּבִיתֵאָלא ּכַ 

ְוכָֹלא . ַהאֵיי ְוַהאֵיי, ל"י ּכָ "ְּכלֹוַמר ֵה . ַמהּו ֵהיָכל, ְּדַהֵכי ְּתֵניַנן. הּוא ְׁשִלימּו ְּדכָֹלא, ְלָבַתר ָּדא
ַהאֵיי ַמאן . ְּדַכִתיב ַאׁשֵרי ִּתְֽבַחר ּותָקֵרב ִיׁשּכֹון ֲחֵצֶריךָ . ֵריָׁשא ִּדקָרא ַמה מֹוַכח. ָּדאִאׁשְּתִלים ַּכח

ְוִאתְרִעי . ַרֲעָוא ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְּבַההּוא ֻקרָּבָנא, ְדַאקֵריב ְּבֵריּה ֻקרָּבָנא ַקֵּמי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא
. ְוַאֵחיד ְלַהאֵיי ּולַהאֵיי ְּדִאּנּון ְּתֵרין ִאתַקַּׁשרּו ַּכחָּדא. י ְמדֹוֵריּה ִּבתֵרין ִאְּדִריןְוַׁשּוִ . ֵביּה ְוָקֵריב ֵליּה

ַּכד ַמקְרִבין ְּבַניהּו , ַחִּסיֵדי ַקדָמֵאי ָסָבאן ְּדַהָכא, ְּבִגיֵני ָּכך. ֲחֵצֶריָך ַוַּדאי ְּתֵרי. ְּדַכִתיב ִיׁשּכֹון ֲחֵצֶריךָ 
ִנׂשְּבָעה , ִאּנּון ְּדָקְיֵמי ֲעַליהּו ָאְמֵרי. ְתֵחי ְוָאְמֵרי ַאׁשֵרי ִּתְֽבַחר ּותָקֵרב ִיׁשּכֹון ֲחֵצֶריךָ ּפָ , ְלֻקרָּבָנא ָּדא

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְבִמצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהכִניסֹו ִּבבִריתֹו ֶׁשְּל־ַאבָרָהם , ְלָבַתר ְמָבֵרך. ְּבטּוב ֵּביֶתָך ְקדֹוׁש ֵהיָכֶלךָ 
ְּבַקדֵמיָתא ִלבֵעי ַּבר־ַנׁש , ּותֵניַנן. 'ְּכֵׁשם ֶׁשִהכַנסּתֹו ַלְּבִרית וכו, ְוִאּנּון ְּדָקְיֵמי ֲעַליהּו ָאְמֵרי. ָאִבינּו

. ּובַעד ָּכל ְקַהל ִיׂשָרֵאל, ּולָבַתר. ְּבַקדֵמיָתא, ְּדַכִתיב ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו, ּולָבַתר ַעל ָאֳחָרא, ַרֲחִמין ֲעֵליּה
ּוַמאן . ְוָיאּות ִמָּלה, ַוַּדאי ָּכך הּוא, ֲאַמר ִרִּבי ַאָּבא. ְוַהֵכי ַׁשִּפיר ְוַחֵזי ְלַקַּמן, א ָּדא ְנֵקיִטיַּנןְוַאַּנן אֹורחָ 

ַאֵּפיק ַּגרֵמיּה ֵמֶעֶׂשר ֻחּפֹות ִּדזִמין ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְלֶמֱעַבד ְלַצִּדיַקָּיא ְּבָעְלָמא , ְּדָלא ֲאַמר ַהֵכי
ַאׁשֵרי ִּתְֽבַחר , ּובִגיֵני ָּכך ַעׂשָרא ִמֵּלי ִּדמֵהיָמנּוָתא ִאית ְּבַהאֵיי ְקָרא. ְּלהּו ִמתַקְּׁשָרן ְּבַהאֵייְוכֻ . ְּדָאֵתי

. ַזָּכָאה חּוָלֵקיכֹון ְּבָעְלָמא ֵדין ּובָעְלָמא ְּדָאֵתי. ַחד ֻחָּפה ִאתֲעִביד ִמַּנּה, ְוָכל ִמָּלה ּוִמָּלה. 'ּותָקֵרב וגו
ְּכִאּלּו ָקְיִמיתּו ְּבּגּוַפיכּו ְּבטּוָרא ְּדִסיַני ְּבָׁשֲעָתא ְדִאתְיֵהיַבת , א אֹוָריָתא ִמתַקְּׁשָרא ְּבִלַּביכּוְּדַה 

  :אֹוָריָתא ְלִיׂשָרֵאל
  
ָּכל , ַּתאָנא. 'וְוָזַבחָּת ָעָליו ֶאת עֹולֹוֶתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך וג, ִמזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי, ְּפַתח ִאַּדך ַוֲאַמר) ט

ּוכִאּלּו . ְּכִאּלּו ַאקֵריב ָּכל ֻקרָּבִנין ְּדָעְלָמא ְלַקֵּמיּה ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא, ַמאן ְדָקֵריב ְּבֵריּה ְלֻקרָּבָנא ָּדא
ְלִמגַזר ֲעֵליּה , רָעאַּבֵעי ְלַסָּדָרא ַמדְּבָחא ְּבָמאָנא ַחד ַמלָיא ַא, ְּבִגיֵני ָּכך. ָּבֵני ַמדְּבָחא ְׁשִליְמָתא ַקֵּמיּה

ְוִאתֲחִׁשיב ַקֵּמי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ְּכִאּלּו ַאדַּבח ֲעֵליּה ֲעָלָון ְוֻקרָּבִנין ָעאָנא . ַהאֵיי ְקָיָמא ַקִּדיָׁשא
ְּבָכל ַהָּמקֹום . 'ְּדַכִתיב ְוָזַבחָּת ָעָליו ֶאת עֹולֹוֶתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך וגו, ְוַניָחא ֵליּה ַיִּתיר ִמֻּכְּלהּו. ְותֹוֵרי

ָי ִליֵריָאיו ּובִריתֹו "סֹוד יְ , ָּדא ִמיָלה ְּדַכִתיב ַּבּה. ַמהּו ַאזִּכיר ֶאת ְׁשִמי. ֲאֶׁשר ַאזִּכיר ֶאת ְׁשִמי
. יְוִאם ִמזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה־ּלִ , ַּבתֵריּה ַמה ַּכִתיב. ַהאֵיי ִמזַּבח ֲאָדָמה ַוַּדאי ְּכָמא ַּדֲאֵמיָנא. ְלהֹוִדיָעם

לֹא ִתבֶנה . ַהאֵיי ִאְּקִרי ִמזַּבח ֲאָבִנים. ְּדִאיהּו ֵמַעם ְקֵׁשי ְקָדל ּוקֵׁשי ִלָּבא, ְרָמז ְלִּגּיֹוָרא ַּכד ִאתַּגַּיר
ְוָלא ִיגַזר ָיֵתיּה ַעד ְּדִינֵׁשי . ְּדַבֵעי ְלַאָעָלא ֵליּה ְּבֻפלָחָנא ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא. ַמאי הּוא. ֶאתֶהן ָּגִזית

ְוִאי ִאתְּגַזר ְוָלא ַאעִּדי ִמֵּניּה ַההּוא . ְוַיעֵּדי ִמֵּניּה ַההּוא ַקׁשיּו ְּדִלָּבא, ֻּפלָחָנא ָאֳחָרא ַּדֲעַבד ַעד ַהָכא
ֲהֵרי הּוא ְּכַהאֵיי ְּפִסיָלא ְּדַאבָנא ְּדָגְזֵרי , ַקׁשיּו ְּדִלָּבא ְלֵמיַעל ְּבֻפלָחָנא ַקִּדיָׁשא ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא

ְּדִאי . לֹא ִתבֶנה ֶאתֶהן ָּגִזית, ְּבִגין ָּכך. ֵליּה ֵמַהאֵיי ִּגָּסא ּוֵמַהאֵיי ִּגָּסא ְוִאׁשְּתַאר ַאבָנא ִּכדְּבַקדֵמיָתא
א ָלא ְמַהְּניָ , ְּכלֹוַמר ַההּוא ְּגִזירּו ְדִאתְּגַזר. ִּכי ַחרְּבָך ֵהַנפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְֽלֶלָה , ִאׁשְּתַאר ְּבַקׁשיּוֵתיּה

. ְּבִגיֵני ָּכך ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדַמאן ְּדַאקֵריב ַהאֵיי ֻקרָּבָנא ְּבֶחדַוָתא ְּבַרֲעָוא ַקֵּמי ֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא. ֵליּה
ְּדַכִתיב ְוִיׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרֵּננּו ְוָתֵסך . ּוַבֵעי ְלִמחֵּדי ְּבַהאֵיי חּוָלָקא ָּכל ַההּוא יֹוָמא
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