
  הוז
ְּבַמה ָזַכאן ִיׂשָרֵאל ְּדָלא , ַּתאָנא. ָי ֶעזָרָתה ִּלי ִּכמַעט ָׁשְכָנה דּוָמה ַנפִׁשי"לּוֵלי יְ , ְּפַתח ִאַּדך ַוֲאַמר) ה

ְּבָׁשֲעָתא , ְּדַהֵכי ַּתאָנא. ְּבַהאֵיי ָאת, ְוָלא ִאתַמסרּון ִּבידֹוי ְּדדּוָמה, ָנֲחֵתי ְלֵּגיִהָּנם ִּכׁשָאר ַעִּמין
ָזְקִפין ֵעיָנא ְוָחַמאן ַהאֵיי ָאת ְּדהּוא , ַּכָּמה ֲחִביֵּלי ְטִהיִרין ִאתַּפְּקָדן ֲעֵליּה, ׁש ַנֵפיק ֵמָעְלָמאְּדַבר־נַ 

ְּדָכל ַמאן ְּדִאתְמַסר . ְוָלא ִאתְיֵהיב ִּבידֹוי ְּדדּוָמה ְלָנחָתא ְלֵּגיִהָּנם, ִאתָּפְרָׁשן ִמֵּניּה, ְקָיָמא ְּדֻקדָׁשא
ְוִדיִנין ִּביִׁשין ָלא ָׁשְלִטין ֵּביּה , ּוֵמַהאֵיי ָאת ָּדֲחִלין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין.  ְלֵּגיִהָּנם ַוַּדאיַנֵחית, ִּבידֹוי

ֵּכיָון . ְּבִגין ְּדהּוא ִאתֲאִחיד ִּבׁשָמא ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא, ְּבַבר־ַנׁש ִאי ִאיהּו ַזֵכי ִלנַטוֵרי ֵליּה ְלַהאֵיי ָאת
ִמָּיד , ִאַּתעִּדי ִמֵּניּה ַמלכּוָתא ְוִאתְטִריד ִמְּיֻרׁשֶלם, ָלא ְנַטר ָאת ְקָיָמא ָּדא ִּכדַקא ַחֵזיְּדָדִוד ַמלָּכא 

, ַעד ְּדִאתַּבַּׂשר ֵּביּה, ִּדסַבר ְּדַיֲחתּון ֵליּה ִמָּיד ְוִימְסרּון ֵליּה ִּבידֹוי ְּדדּוָמה ִוימּות ְּבַההּוא ָעְלָמא, ְּדֵחיל
ִּכמַעט , ָי ֶעזָרָתה ִּלי"לּוֵלי יְ , ַּבּה ָׁשֲעָתא ְּפַתח ַוֲאַמר. לֹא ָתמּות, ָי ֶהֱעִביר ַחָּטאְתךָ "ְּדַכִתיב ַּגם יְ 

  :ָׁשְכָנה דּוָמה ַנפִׁשי
  
ַמאן ָיֵכיל ְלִמחֵמי ֵליּה . ְוִהרַאִני אֹותֹו ְוֶאת ָנֵוהּו, ַמאי ַהאֵיי ְּדַכִתיב ַּדֲאַמר ָּדִוד, ְּפַתח ִאַּדך ַוֲאַמר) ו
ְוָדִוד ְיַדע ְּדַעל , ְּבַהִהיא ָׁשֲעָתא ְּדִאתְּגַזר ֲעֵליּה ַההּוא ֻענָׁשא, ֵאָלא ַהֵכי ְּתֵניַנן. ֻקדָׁשא ְּבִריך הּואלְ 

, ְּדכָֹלא ַּכחָּדא ֲאִחיָדא ְוכָֹלא ִאתְרִמיז ְּבַהאֵיי ָאת. ְדָלא ְנַטר ַהאֵיי ָאת ִּכדַקא ָיאּות ִאתֲעַנׁש ְּבַהאֵיי
. ְוִהרַאִני אֹותֹו ְוֶאת ָנֵוהּו, ֲהָוה ַּבֵעי ָּבעּוֵתיּה ַוֲאַמר, ַצִּדיק ַמאן ְּדָלא ָנַטר ֵליּה ִּכדַקא ָיאּותְוָלא ִאְּקִרי 
, ְּבִגין ִּדתֵרין ִאֵּלין. ַמאי ַטעָמא. ְּדַהא ָּדֵחילָנא ְּדִאתֲאִביד ִמַּנאי, ָּדא ָאת ְקָיָמא ַקִּדיָׁשא. ַמאי אֹותֹו

ְּדִיתֲהַּדר ַמלכּוָתא , אֹותֹו ְוֶאת ָנֵוהּו, ּובִגין ָּכך ְּתִלי ְּבָבעּוֵתיּה. ְּבַהאֵיי ֲאִחיָדן, ַמלכּוָתא ִויֻרׁשֶלם
  :ְּדַהאֵיי ָאת ְלַאתֵריּה ְוכָֹלא ַחד ִמָּלה

  
. ָלא ִמְּבָׂשִרי ַמָּמׁשאֵ . ּוֵמֲעָצַמי ִמְּבִעי ֵליּה. ַמאי ּוִמְּבָׂשִרי. ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה , ְּפַתח ִאַּדך ַוֲאַמר) ז

ְּבָכל ִזמָנא , ְּדַתנָיא. ְוַכִתיב ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִּבבַׂשרֶכם, ְּדַכִתיב ּובַׂשר קֶֹדׁש ַיַעברּו ֵמָעָלִיך. ּוַמאי ִהיא
.  ִמֵּניּה ַמָּמׁש,ִמֵּניּה ַחֵמי ְלֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא, ְדִאתְרִׁשים ַּבר־ַנׁש ְּבַהאֵיי ְרִׁשיָמא ַקִּדיָׁשא ְּדַהאֵיי ָאת

ִמִּנׁשַמת ֱאלֹוַּה , ַמה ַּכִתיב, ְדָלא ַנֵטיר ַהאֵיי ָאת, ְוִאי ָלא ַזֵכי. ְוִנׁשְמָתא ַקִּדיָׁשא ִאתֲאֵחיַדת ֵּביּה
 ְׁשִכינָתא ָלא ִאתָּפַרׁש, ְוִאי ַזֵכי ְוַנֵטיר ֵליּה. ְּדַהא ְרִׁשימּו ְּדֻקדָׁשא ְּבִריך הּוא ָלא ִאתְנִטיר. יֹאֵבדּו
ו "ָוא, ַמאי ַטעָמא, ְדַתנָיא. ְוַהאֵיי ָאת ַעֵייל ְּבַאתֵריּה, ַּכד ִאתְנִסיב. ֵאיָמַתי ִמתַקְּיָמא ֵביּה. ִמֵּניּה

ְּכֵדין ֶחֶסד ִעָּלָאה ,  ַּכחָּדא ְוִאְּקִרי ַחד ְׁשָמאִאׁשַּתַּתפּו, ְוַחד ֻנקָּבא, ֵאָלא ַחד ְּדַכר. א ָאְזִלין ַּכחָּדא"ֵה 
ְדַאֵּתי ְוַנֵפיק ֵמָחכָמה , ל"ֶחֶסד אֵ . ּוַמאן ֶחֶסד. ְּבִסטָרא ִּדדכּוָרא, ְּבָאן ֲאַתר ַׁשרָיא. ַׁשרָיא ֲעַלייהּו

ְנִהירּו , ֵאל. ֱאלֹוַּה ַהֵכי הּוא, ּתּו ְּתֵניַנן. ּובִגין ָּכך ִאתַּבַּסַמת ֻנקָּבא, ִעָּלָאה ְוִאתַעַּטר ִּבדכּוָרא
ֵמַהאֵיי ֲאַתר , ְוִנׁשְמָתא ַקִּדיָׁשא. ֱאלֹוַּה ִאְּקִרי, ִאׁשַּתַּתפּו ַּכחָּדא, א ֻנקָּבא"ֵה , ו ְּדַכר"ָוא. ְּדָחכְמָתא
, א ְׁשִלימּוָתא ְּדכָֹלאּדָ . ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַּה , ְוַעל ָּדא ַּכִתיב. ְוכָֹלא ַּתלָיא ְּבַהאֵיי ָאת, ִאתֲאַחַדת

ַזָּכִאין ִאּנּון ִיׂשָרֵאל ַקִּדיִׁשין ַּדֲאִחיָדן ֵּביּה ְּבֻקדָׁשא ְּבִריך , ְוַעל ָּדא. ֵמַהאֵיי ָאת ַמָּמׁש. ִמְּבָׂשִרי ַמָּמׁש
, ּובִגין ָּכך. 'ָי וגו"ם ַּביְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקי, ֲעַליהּו ַּכִתיב. ַזָּכִאין ִאּנּון ְּבָעְלָמא ֵדין ּובָעְלָמא ְּדָאֵתי. הּוא

  .ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום
ִאי ִצְּפֵרי ִיתֲעַקרּו , ֲאַמרּו ֵליּה. ְוַאּתּון ָיְתִבין ַהָכא, ּוַמה ְּבָכל ָּכך ַאּתּון ַחִּכיִמין, ֲאַמר ִרִּבי ַאָּבא

. ֵּכן ִאיׁש נֹוֵדד ִמְּמקֹומֹו, ֶדֶדת ִמן ִקָּנּהְּכִצּפֹור נֹו, ָהָדא הּוא ְּדַכִתיב. ָלא ָיְדִעין ְלָאן ָטאָסן, ֵמַאתַריהּו
ּוַפלגּוָתא ַאַּנן , ְּבָכל ֵללָיא ַּפלגּוָתא ַאַּנן ָנְיִמין, ְוַהאֵיי אֹורָחא ִּדיַלן. ַזִּכי ַלן ְלאֹוָריָתא, ְוַאתָרא ָּדא

ְוִאתַיַּׁשַבת , ַמָּיא ָנֲהִרין ַלן אֹוָריָתאֵריֵחי ַחקָלא ְוַנהֵרי , ְוַכד ַאַּנן ָקְיִמין ְּבַצפָרא. ָעְסִקין ְּבאֹוָריָתא
ְוַכָּמה ָסְרֵכי ָּתִריִסין ִאסַּתַּלקּו ְּבַההּוא ִּדיָנא ַעל . ַהא ַּדְּינּוּה ְלֵעיָלא ִזמָנא ֲחָדא, ַוֲאַתר ָּדא. ְּבִלַּבן

. ְוַאתָרא ָּדא ַקא ְמַסֵּייע ַלן. א הּואְּבאֹוָריָת , ּוכֵדין ִאׁשַּתָּדלּוָתא ִּדיַלן ְיָמָמא ְוֵללָיא. ֻענָׁשא ְּדאֹוָריָתא
ְיַתבּו ַעד ִּדנַהר . ְזֵקיף ְידֹוי ִרִּבי ַאָּבא ּוָבֵריך לֹון. ְּכַמאן ְדִאתָּפַרׁש ֵמַחֵיי ָעְלָמא, ּוַמאן ְּדִאתָּפַרׁש ִמָּכאן

ְוָכל ַחד ֵליַמא .  ַוֲחמּו ִאי ְנַהר ְיָמָמאּפּוקּו, ֲאַמרּו ְלִאּנּון ַּדרְּדֵקי ְּדַקַּמיהּו, ָּבַתר ִּדנַהר ְיָמָמא. ְיָמָמא
ְזִמין ַהאֵיי , ֲאַמר ַחד ִמַּניהּו. ְנַפקּו ַוֲחמּו ִּדנַהר ְיָמָמא. ִמָּלה ֲחַדָּתא ְּדאֹוָריָתא ְלַהאֵיי ֻּגבָרא ַרָּבא

 ִּדזִמין ַהאֵיי יֹוָמא ,ַחד ָסָבא ַהָכא, ֲאַמר ָאֳחָרא. ּובַהך ֵּביָתא, ֲאַמר ָאֳחָרא. יֹוָמא ֶאָּׁשא ִמּלֵעיָלא
ֻקטָרא , ֲאַמר. ְּתַוּה ְוָלא ְיֵכיל ְלַמָּלָלא. ַרחָמָנא ִליֵׁשיְזַבן, ֲאַמר ִרִּבי ַאָּבא. ְלִאּתֹוָקָדא ְּבנּוָרא ָּדא

. רּו ְּבֶאָּׁשאְּדַההּוא יֹוָמא ֲחמּו ַחבַרָּיא ַאֵּפי ְׁשִכיְנָתא ְוִאסְּתחַ , ְוָּכך ֲהָוה. ְּבַארָעא ִאְּתַפַסת, ְּדהּורַמָנא
ָּכל ַההּוא יֹוָמא ָלא ְנַפקּו ֻּכְּלהּו , ַּתאָנא. ֵמֶחדַוָתא ְּדאֹוָריָתא, ְוִרִּבי ַאָּבא ִאתְלִהיטּו ַאנּפֹוי ְּכנּוָרא

יָתא ִמּטּוָרא ְּכִאּלּו ִקְּבלּו ַההּוא יֹוָמא אֹורָ , ַוֲהוֹו ֲחַדָּתן ִמֵּלי ְּבַגַּויהּו. ּוֵביָתא ִאתְקַטר ְּבִקטָרא, ִמֵּביָתא
, ְּבעֹוד ְּדַאַּנן ָקְיִמין, ֲאַמר ִרִּבי ַאָּבא. ָלא ֲהוֹו ָיְדֵעי ִאי הּוא ְיָמָמא ְוִאי ֵללָיא, ָּבַתר ְּדִאסַּתַּלקּו. ְּדִסיַני

 :ָלאְלַאקָׁשָרא ֵטיבּו ְלָמאֵריּה ְּדֵביָתא ָמֵריּה ְּדִהּלּו, ֵליַמא ָּכל ַחד ִמַּנן ִמָּלה ֲחַדָּתא ְּדָחכְמָתא


