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רּביועּתהועּתהועּתהועּתה ה'. ּכח נא יגּדל §©¨¦§©¨Ÿ©©¦
אׁשריהם אמרּו, יֹוסי ורּבי ¤¥§©§¨¥¦©§¨̈אחא
כֹוכבים עֹובדי מעּמים ¦¨¥§¦©¥¥¨§¦יׂשראל
ׁשהּקדֹוׁש העֹולם, ׁשל ¨©¤¨¨¤¨©ּומּזלֹות
והתּכּנה בהם רֹוצה הּוא ¨©§¦§¤¨¤ּ̈ברּוךְ 
ׁשהרי ּבהם, והתּפאר ¥£¤¤¨¥¨§¦§¤̈בהם
ּבׁשביל אּלא נברא לא ¦§¦¨¤¨§¦Ÿ¨̈העֹולם
בּתֹורה, ׁשּיׁשּתּדלּו ¨©§©§¦¤¥¨§¦יׂשראל
התקּׁשרּו, ּבאחד ׁשאחד §©§¦¨¤§¨¤¤¦מּׁשּום
הם הּזה ּבעֹולם למּטה ¥¤©¨¨¨©§¥¨§¦§ויׂשראל
ׁשאר ּכל ׁשל וקּיּום ¨§¨¤¦§¦קּיּומֹו,
ׁשעֹוׂשים ּבזמן אימתי? ¦¤©§¦©¨¥¦©̈העּמים.

רּבֹונם. ¨¦§רצֹון

הּקדֹוׁשּבאּבאּבאּבא ּכׁשּברא ּוראה, Ÿ§¥§¤¨¨©¨
התקינֹו ּבעֹולם, אדם הּוא ¦§¦¨¨¨¨ּ̈ברּוךְ 

עליֹונה לֹו(מכּבדת)ּכדגמה ונתן , §ª§¨¤§¨§ª¤¤§¨©
ׁשּׁשם הּגּוף, ּבאמצע ותקּפֹו ¨¤©©§¤§§¨§Ÿּכחֹו

חזק ׁשהּוא הּלב, ּכל(ּומזֹון)ׁשֹורה ¤©¥¤Ÿ¤§¨
הּגּוף. ּכל נּזֹון ּומּׁשם (וכלהּגּוף ©¦¨¦¨©§¨

נּזֹונּו) מּׁשם ׁשּבּגּוף איברים והריאֹותם ¨¥¨¦¤©¦¨¦©£¥
ּבמקֹום ּומתחּזק אחּוז ¨§¥©§¦¨¥©הּלב

ׁשּלמעלה ּבֹו)עליֹון ׁשהּוא(ואחּוז , ¤§¤§©§¨§¨¤
וזה למעלה, ׁשּׁשֹורה הראׁש ¤§¨§©§¤¤Ÿ©¨Ÿמח

ּבזה. ¤¨¨§¦נקׁשר

ּברּוךְ ּובצּורהּובצּורהּובצּורהּובצּורה הּקדֹוׁש התקין זֹו §¨¦§¦©¨¨
ועׂשה העֹולם הּגּוף.(אֹותֹו)הּוא ּכל ּבאמצע ׁשֹורה והּלב הּלב, סביב הּגּוף איברי והתקין אחד, גּוף ¨¨§¨¨¤¨§¦§¦¥§¥©§¦©¥§©¥¤§¤§©¨©

dYredYredYredYre.ii gk `p lCbi(ci xacna)iqFi iAxe `g` iAx §©¨¦§©¨Ÿ©§¨¦¦¨¨§¦¦¥
icaFr oiOrn l`xUi oEPi` i`Mf ,ixn ©̀§¥©¨¦¦§¨¥¥©¦§¥
irxz` `Ed Kixa `WcEwc .`nlrC zFlGnE miakFk¨¦©¨§¨§¨§§¨§¦¦§§¥
`l `nlr `dC ,EdA x`Rz`e ,Eda ipMz`e ,Eda§§¦§§¥§§¦§¨©§§¨¨§¨¨
,`ziixF`A oElCYWiC ,l`xUiC oFdipiba `N` ixa ¦̀§¥¤¨§¦¥§¦§¨¥§¦§©§§©§¨
i`da `Yzl l`xUie .oxWwz` cgA cgC oibA§¦§©§©¦§©§¨§¦§¨¥§©¨§©
,oiOr x`W lkc `nEIwe ,Dilic `nEIw oEPi` ,`nlr̈§¨¦¦¨¦¥§¦¨§¨§©©¦

.oFdix`nc `zErx icarC onfa izni ¥̀¨©¦§©§©§¥§¨§¨¥

`Y`Y`Y`Y,`nlrA Wp xa `Ed Kixa `Wcw `xA cM ,ifg ¨¨¥©¨¨ª§¨§¦©¨§¨§¨
d`Nr `peebM Dil oiwz`(`xiTi)Dil adie , ©§¦¥§©§¨¦¨¨©¦¨§¨©¥

`ixW oOzC ,`tEbc `zirvn`A DiRwEze Dilig¥¥§§¥§¤§¨¦¨§¨§©¨©§¨
`RwEY `EdC .`Al`pFfnE)(ofY` oOYnE ,`tEB lkC ¦¨§§¨§¨§¨¨¦©¨¦§¨

.`tEB lMEpfY` oOYn `tEbc itiiW oEPi` lke)(cig` `Al `de ¨¨§¨¦©§¥§¨¦©¨¦§¨§¨¦¨¨¦
(a"r `"qw sc)`gFn Edi`C .`Nirlc d`Nr xz`A swY`e§¦¨©©£¨¦¨¨¦§¥¨§¦¨

`Nirl ix`WC ,`Wixc(DiA cig`e).`cA xWwz` `ce , §¥¨§¨¦§¥¨§¨¦¥§¨¦§§©§¨

`peebaE`peebaE`peebaE`peebaE.`nlr `Ed Kixa `Wcw oiwz` ,`cC §©§¨§¨©§¦ª§¨§¦¨§¨
careDil)(`tEbc itiiW oiwz`e ,`tEB cg §£©¥©¨§©§¦©§¥§¨
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נּזֹונים איברים אֹותם ¦¦¦¨¥¨¨§וכל
הּכל, חזק ׁשהּוא לב, Ÿ¤©Ÿ¤¥¥מאֹותֹו
לב ואֹותֹו ּתלּויים. ּבֹו ¥§¦§Ÿ©§והּכל
העליֹון ּבּמח ונאחז §¤¨©Ÿ©¨¡¤§¨§¦נקׁשר

למעלה. ¨§©§¤¤ׁשּׁשֹורה

הּקדֹוׁשּבאּבאּבאּבא ּכׁשּברא ּוראה, Ÿ§¥§¤¨¨©¨
הׁשרה העֹולם, הּוא (סּדר)ּברּוךְ  ¨¨¨¦§¨¦¥

ּכל יּׁשּוב סביב האֹוקינֹוס ים ¨¦¦§¨§¨¨¤את
ׁשבעים ּכל ויּׁשּוב ¦§¦¨¦§¨̈העֹולם,
לירּוׁשלים, סביב ּכּלם ¦©¨¦¦§¨ªª̈האּמֹות
ּכל ּבאמצע ׁשֹורה ¨©§¤§¨¦©¨¦וירּוׁשלים
להר מסֹובבת והיא ©§¤¤§¦§¦©הּיּׁשּוב,
עזרֹות סביב הּבית והר §¤¦§¦©©©§¦©©הּבית,
סֹובבֹות עזרֹות ואֹותן §¨£¨§¥¨§¦יׂשראל,
יֹוׁשבים ׁשּׁשם הּגזית, ¦§¨¤¦¨©©§¦§ללׁשּכת
ׁשאין וׁשנינּו ּגדֹולה. ¥¤¦¨§¨§¦§¤§©סנהדרין
ּבית למלכי אּלא ּבעזרה, ¥¥§©§¨¤¨¨£¨¨¦§יׁשיבה

לבּדם. ¨©§¦ּ̈דוד

הּמזּבח,ולׁשּכתולׁשּכתולׁשּכתולׁשּכת סביב הּגזית §¦§©©¨¦§¦©¦§¥©
האּולם, ּבית סביב ¨¨¥¦§©¥§¦©§והּמזּבח
לבית וההיכל להיכל, ¥§¨¥©§¨¥©¨¨§והאּולם
ׁשֹורה ׁשּׁשם הּקדׁשים, ¨¨¤¦¨¢©¤Ÿקדׁש
וארֹון. ּוכרּובים וכּפרת ¨§¦§¤Ÿ©§¨¦§©הּׁשכינה
הארץ ּכל ׁשל הּלב הּוא ¤¨¨¨¤¥©¨§וכאן
אֹותם ּכל נּזֹונּו ּומּכאן ¨¨¦¨¦¨¨§והעֹולם,
איברי ׁשהם הּיּׁשּוב, ¥§¥¥¤¦©§מקֹומֹות
הראׁש מּמח נּזֹון זה ולב Ÿ©¨Ÿ¦¦¤¥§©הּגּוף.

ׁשּכתּוב זהּו ּבזה. זה (שמותונאחז §¤¡¨¤¨¤¤¤¨
ּכמֹוטו) ה'. ּפעלּת לׁשבּתךָ  §¨§©¨§§¦§̈מכֹון

נסּתר. נכּבד ּבסֹוד העליֹון, הּמלךְ  בסֹוד והּוא למעלה, למעלה ¨§¦¨§¦§§¤¨¤¤©§§¨§©§¨§©§¤זה

.`tEB lkc `zirvn`a ix`W `Ale ,`AlC Dipxgq©£¨¥§¦¨§¦¨¨¥§¤§¨¦¨§¨¨
`RwEz `EdC ,`Al `Eddn EpfY` oitiiW oEPi` lke§¨¦©§¦¦§¨¥©¦¨§§¨
xWwz` ,`Al `Edde .oiilY DiA `Nke ,`Nkc§Ÿ¨§Ÿ¨¥©§¨§©¦¨¦§§©

.`Nirl `ixWC d`Nr `gFnA cg`z`e§¦§£¨§¨¦¨¨§©§¨§¥¨

`Y`Y`Y`Y`xW` ,`nlr `Ed Kixa `Wcw `xA cM ,ifg ¨¨¥©¨¨ª§¨§¦¨§¨©§¨
xcq` `"q)(`aEXi lM xgq`C qEpiwF`c `Oil ©§©§©¨§§¨§©§©¨¦¨

xgq` `NM oinE` oiraW lkC `aEXie .`nlrc§¨§¨§¦¨§¨¦§¦¦Ÿ¨©§©
lWExillWExie .m.`ixW `aEXi lkc `zirvn`A m ¦§¨©¦¦§¨©¦§¤§¨¦¨§¨¦¨©§¨

zFxfrl xgq` ziAd xde .ziAd xdl `xgq` `ide§¦©§©¨§©©©¦§©©©¦©§©©£¨
oOzC ,zifBd zMWll oxgq zFxfr oEPi`e .l`xUiC§¦§¨¥§¦£¨¨£¨§¦§©©¨¦§©¨
,dxfra daiWi zil ,opipze .oiazi dlFcb ixCdpq©§¤§¥§¨©§¦§¨¥¨¥§¦¨©£¨̈

.EdiicFglA ceC zia iklnl `N ¤̀¨§©§¥¥¨¦¦§©§

zMWlezMWlezMWlezMWlezial xgq` gAfOde .gAfOl xgq` zifBd §¦§©©¨¦©§©©¦§¥©§©¦§¥©©§©§¥
Wcw zial lkide .lkidl mlE`de .mlE`d̈¨§¨¨¨¥¨§¥¨§¥Ÿ¤
miaExkE zxRke ,`ixW dpikW oOzC ,miWcwd©¢¨¦§©¨§¦¨©§¨§©Ÿ¤§¦
`kdnE .`nlre `rx` lkC ,`Al `Ed `kde .oFx`e§¨§¨¨¦¨§¨©§¨§¨§¨¥¨¨
.`tEbc itiiW oEPi`C ,`aEXic ixz` oEPi` lk EpfY ¦̀§¨¨¦©§¥§¦¨§¦©§¦§¨
,`ca `C cig`z`e ,`Wixc `gFOn ofY` `c `Ale§¦¨¨¦§¨¦¨§¥¨§¦§£¦¨§¨
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