
 

 

  
  

  

  
  
   

  
  
  
  

 



 

 

 גלופיבריש הורמנותא דמלכא גליף  
בטהירו עלאה בוצינא דקרדינותא ונפיק גו סתים 

 בגולמא )עשן' פי(ף קוטרא "ן סו" דאימרישאדסתימו 
 אוכם ולא סומק ולא ירוק ולאנעיץ בעזקא לא חוור 

 לאנהרא גווניןולא גוון כלל כד מדיד משיחא עביד 
נפיק חד נביעו דמניה אצטבעו גוונין בגו בוצינא , לגו

ף בקע ולא "סתים גו סתימין דרזא דאין סו, לתתא
 עד דמגו דחיקו כללבקע אוירא דיליה לא אתיידע 

דבקיעותיה נהיר נקודה חדא סתימא עלאה בתר 
 אתיידע כלל ובגין כך אקרי ראשית לאההיא נקודה 

 .מאמר קדמאה דכלא
  
מצדיקי הרבים והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ו"

 סתימא דסתימין בטש זהר "כככבים לעולם ועד
 וכדין אתפשט האי ראשית נקודהאוירא דיליה  בהאי 

תמן זרע , ולתושבחתיהועביד ליה היכלא ליקריה 
זרעא דקודשא לאולדא לתועלתא דעלמא ורזא דא  

  : מצבתהזרע קדש 
 דזרע זרעא ליקריה כהאי זרעא דמשי דארגוון טב זהר

 דאיהו תושבחתא היכלאו ועביד ליה דאתחפי לג
בהאי ראשית ברא ההוא , דיליה ותועלתא דכלא

היכלא דא אקרי ,  אתיידע להיכלא דאדלאסתימא 
 דמניה זהר, אלהים ורזא דא בראשית ברא אלהים

כלהו מאמרות אתבריאו ברזא ואתפשטותא דנקודה 
 בהאי כתיב ברא לית תווהא אי, דזהר סתים דא

  ".בצלמוים את האדם ויברא אלה"דכתיב  
  



 

 

  רבי חייא פתח"
שו  יירלעולםעמך כלם צדיקים ו"

" ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר
זכאין אינון ישראל דמשתדלי 

 וידעי ארחין דאורייתא באורייתא
 חזי-את, דבגינה יזכון לעלמא דאתי

 לון חולקא לעלמא איתכל ישראל 
טרין ברית דאתי מאי טעמא בגין דנ

 כמה דאת אמר עליהדעלמא אתקיים 
אם לא בריתי יומם ולילה חקות "

ועל דא , " שמתילאשמים וארץ 
ישראל דנטרי ברית וקבילו ליה אית 

 עוד ולא, לון חולקא בעלמא דאתי
מכאן , אלא בגין כך אקרון צדיקים

אוליפנא כל מאן דנטיר האי ברית 
, אקרי צדיק,  אתקיים עליהדעלמא

מיוסף בגין דנטר ליה מנא לן 
 דאקרי צדיק ועל זכהלברית עלמא 

ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו "כך 
 ".ארץ

תמים ,  "'הונח מצא חן בעיני "
מאי בדורותיו , היה בדורותיו

אילין אינון דנפקו מניה הוא 
והוא הוה שלים , לכולהואשלים 

תמים היה דאתייליד מהול , מכלהו
   ". תמיםוהיההתהלך לפני "דכתיב 



 

 

 

  

שמעו אלי "אבא פתח ואמר  ' ר  
שמעו אלי אבירי לב , " הרחוקים מצדקהלבאבירי 

 ואורחי שביליכמה תקיפין לבייהו דחייביא דחמאן 
דאורייתא ולא מסתכלן בהו ולבייהו תקיפין דלא 

,  מריהון ואקרון אבירי לבלגבימהדרין בתיובתא 
 חזקיהרבי , י מאורייתאהרחוקים מצדקה דמתרחק

אמר דמתרחקי מקודשא בריך הוא ואינון רחיקין 
הרחוקים מצדקה דלא ,  לבאבירימניה ובגין כך אקרון 

 אינוןבעאן לקרבא לגבי קודשא בריך הוא בגין כך 
רחוקים מצדקה כיון דאינון רחוקים מצדקה רחוקים 

אין שלום אמר "דכתיב , שלוםאינון משלום דלית לון 
,  מצדקהרחוקיםמאי טעמא בגין דאינון , "יםלרשע' ה
אברהם בעי לקרבא לקודשא בריך הוא חזי -את

 "אהבת צדק ותשנא רשע" דכתיבואתקרב הדא הוא 
 ועל דא לצדקהבגין דאהב צדק ושנא רשע אתקרב 

 מאי טעמא אוהבי בגין דכתיב "אברהם אוהבי"כתיב 
רחימותא דקודשא בריך הוא דרחים  , " צדקאהבת"

ברהם מכל בני דריה דהוו אבירי לב ואינון  אליה
מה " יוסי פתח רבי, רחוקים מצדקה כמה דאתמר

 נשאכמה אית לון לבני , "צבאות' הידידות משכנותיך 
לאסתכלא בפולחנא דקודשא בריך הוא דהא כל בני 

 על מה קאים עלמא ואינון מסתכלינשא לא ידעי ולא 
 עבד אעלמעל מה קיימין דכד ברא קודשא בריך הוא 

שמיא מאש וממים מתערבין כחדא ולא הוו גלדי 
    .  ברוחא עלאהוקיימוולבתר אגלידו 



 

 

  

 נראו הנצנים" )' ב השריםשיר(רבי חייא פתח  
הנצנים , " התור נשמע בארצנווקולבארץ עת הזמיר הגיע 

 בארעא יהב, נראו בארץ כד ברא קודשא בריך הוא עלמא
תחזי לה וכלא הוה בארעא ולא אפיקת איבין כל חילא דא

 דאתברי אדם כיון דאתברי אדם כלא אתחזי עדבעלמא 
 איבהא וחילהא דאתפקדו בה כגוונא גליאתבעלמא וארעא 

 אדם הדא הוא דאתאדא שמים לא יהבו חילין לארעא עד 
 עשבוכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל " )'בראשית ב(דכתיב 

אלהים על הארץ ואדם '  ההמטירהשדה טרם יצמח כי לא 
 אטמרו כל אינון תולדין ולא "האדמהאין לעבוד את 

 בגין דאדם ארעאאתגלון ושמיא אתעכבו דלא אמטירו על 
אין דלא אשתכח ולא אתברי וכלא אתעכב בגיניה כיון 

 וכל חיילין "הנצנים נראו בארץ" אדם מיד דאתאחזי
 "יעעת הזמיר הג", בהדאתטמרו אתגליא ואתיהיבו 

דאתתקן תקונא דתושבחן לזמרא קמי קודשא בריך הוא 
וקול התור נשמע ",  אשתכח עד לא אתברי אדםדלאמה 

 אשתכח דהא  מלה דקודשא בריך הוא דלא "בארצנו
כיון דאשתכח אדם כלא , בעלמא עד דאתברי אדם

ואתלטיא ארעא '  אסתלק מעלמכלאבתר דחטא , אשתכח
, " בעבורךהאדמהה ארור") 'בראשית ג(הדא הוא דכתיב 

, "כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כחה לך"וכתיב 
אתא נח ותקין קרדומין , "וקוץ ודרדר תצמיח לך" וכתיב

 מן היין וישכר ויתגל בתוך וישת"ולבתר , ופצירי בעלמא
, הוא אתו בני עלמא וחבו קמיה דקודשא בריך "אהלה

א ואסתלקו חילין דארעא  כמלקדמין והוו קיימי עד דאת
.מיד הנצנים נראו בארץ  דאתא אברהם כיון, אברהם  



 

 

 

  

 ישכוןאשרי תבחר ותקרב " )ה"תהלים ס(רבי יהודה פתח 
נ דאורחוי " האי קרא אתמר אבל זכאה הוא ב"חצריך

 אתרעי ביה ואיהואתכשרן קמי קודשא בריך הוא 
 אברהם אתקריב לגביה זיח-את, הלקרבא ליה לגבי

 ולא אתקריב בהאיותיאובתיה דיליה הוה כל יומוי 
אברהם ביומא חד או בזמנא חדא אלא עובדוי קריבו 

כד ,  עד דאסתלק בדרגוילדרגאליה בכל יומוי מדרגא 
הוה סיב ועאל בדרגין עלאין כדקא חזי דכתיב 

 באינון יומין עלאין "בימיםבא " וכדין "ואברהם זקן"
ברך את ' הו", באינון יומין ידיעאן ברזא דמהימנותא

,  כל ברכאן וכל טיבונפקיןדמתמן , "אברהם בכל
זכאין אינון מאריהון דתשובה דהא בשעתא חדא 

 לגבי קודשא בריך הוא קריביןביומא חדא ברגע חדא  
מה דלא הוה הכי אפילו לצדיקים גמורים דאתקריבו 

רהם לא עאל אב,  הוא בכמה שניןבריךגבי קודשא 
וכן , באינון יומין עלאין עד דהוה סיב כמה דאתמר

אבל , "והמלך דוד זקן בא בימים" )'א' מלכים א( דכתיבדוד 
 בריך בקודשאמאריה דתשובה מיד עאל ואתדבק ביה 

יוסי אמר תנינן אתר דמאריהון דתשובה ' ר, הוא
 לית לון רשו גמוריםקיימי ביה בההוא עלמא צדיקים 

בגין דאינון קריבין למלכא יתיר מכלהו לקיימא ביה 
 דלבא יתיר ובחילא ברעותאואינון משכי עלייהו 
 כמה אתרין מתוקנין זיח-את', סגיא לאתקרבא למלכ
 בההוא עלמא ובכלהו בי הואליה לקודשא בריך 

מותבי לון לצדיקים כל חד וחד לפום דרגיה כדקא חזי 
  .ן חצריךאשרי תבחר ותקרב ישכו" )ה"תהלים ס(כתיב , ליה



 

 

  

 )ו"תהלים ק( ואמר חייא' פתח ר,  
 כד זיח-את, "תהלתוישמיע כל ' המי ימלל גבורות "

 למבריבעא קודשא בריך הוא וסליק ברעותא קמיה 
עלמא הוה מסתכל באורייתא וברא ליה ובכל עובדא 

 דברא קודשא בריך הוא בעלמא הוה מסתכל ועובדא
 ואהיה )'משלי ח( וברא ליה הדא הוא דכתיב אבאוריית

 דישגח וידע לון ובגין כך מאן"  ואהיהאמוןאצלו "
, "תהלתוישמיע כל ' המי ימלל גבורות " )ו"תהלים ק(כתיב 

 אתא שלמה ובעא למיקם על מלוי דאורייתא חזי-את
אמרתי " )'קהלת ז( יכיל אמר ולאועל דקדוקי אורייתא 

גל עיני " )ט"קיתהלים ( דוד אמר ,"אחכמה והיא רחוקה ממני
' מלכים א( תא חזי כתיב בשלמה "ואביטה נפלאות מתורתך

, " אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף שלשתוידבר" )'ה
 הוו בכל משל טעמיםוהא אוקמוה דחמשה ואלף 

ומה שלמה דאיהו בשר ודם כך הוו , ומשל דהוה אמר
על מלין דאורייתא דקאמר קודשא בריך הוא , במלוי

 אית בה כמה ומלהדבכל מלה , אחת כמה וכמה
משלים כמה שירין כמה תושבחן כמה רזין עלאין 

תא ,  "'המי ימלל גבורות " ועל דא כתיב חכמאןכמה 
 דאינון "ישמעאלואלה תולדות "חזי מה כתיב לעילא 

ד " ס"ואלה תולדות יצחק"תריסר נשיאין לבתר אמר 
סר נשיאין  בישמעאל דאוליד תריביהדכיון דכתיב 

 אסתלק לאויצחק אוליד תרין בנין דדא אסתלק ודא 
 דא יצחק ויצחק  "'המי ימלל גבורות "על דא כתיב 

 איהו בלחודוי יתיר מכלהו דהוהאפיק ליה ליעקב 
ועל דא כתיב  דאוליד תריסר שבטין קיומא דלעילא

   " .ישמיע כל תהלתו'  ייגבורותמי ימלל "



 

 

   

היינו דכתיב , " חרנהוילךאר שבע עקב מבויצא י"
 ואת אמו ודבק אביו על כן יעזב איש את )'בראשית ב(

עקב מבאר שבע וילך ויצא י"אחר -ברד, באשתו
רמז כד נפקו ישראל מבי מקדשא ואתגלו ביני , "חרנה

 כל " מן בת ציוןויצא" )'איכה א( דאת אמר כמהעממיא 
פתח אחרא זעיר , " יהודה מעוניגלתה" וכתיב הדרה

 )ט ב"מ(מאי , " שם כי בא השמשוילן"ואמר ויפגע במקום 
 לבי מטרוניתא בעי דאזיל למלכא "ויפגע במקום"

 תשתכח גביה דלאלמפגע לה ולבסמא לה במלין בגין 
 ערסאכהפקירא ולא עוד אלא דאפילו אית ליה 

, דדהבא וכסותותי מרקמאן באפלטייא למיבת בהו
 בארעא )ג ב"ד א רמ"פנחס רכ(אבנין  מתקנא ערסיה בואיהי

 דתיבנא ישבוק דידיה ויבית בהו למיהב ובקיסטרא
 דיהא רעותא דלהון כחדא בדלא ובגיןלה נייחא 

 דכיון דאזל לגבה מה הכאכמה דאוליפנא , אניסו
"  המקום וישם מראשותיו וישכבמאבנייקח ו"כתיב 

 לה נייחא דאפילו אבני למיהבבמקום ההוא בגין 
 בכה רבי יצחק  וחדי ,בהוימין קמיה למיבת ביתא רח

 ליה וסדר מלין קמיה אזילאמר מרגלאן אלין תחות 
 קאמרו שפיראמר רבי שמעון ודאי , דרבי שמעון

 מבניאמר מלין אלין , וכלא בקודשא בריך הוא אתמר
מאי טעמא אקרי חלשא , בנוי דרבי צדוק חלשא נינהו

 יתחרב  דארבעין שנין אתעני על ירושלם דלאבגין
 על כל מלה ומלה דאורייתא רזין פרישביומוי והוה 

  . עלמא לאתנהגא בהולבניעלאין ויהיב בהו ארחא 



 

 

           

 )א"תהלים צ( פתחרבי יהודה , 
 קרא האי "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך"

 אלעלמדהא בשעתא דבר נש אתי , אוקמוה חברייא
מיד אזדמן בהדיה יצר הרע דאיהו מקטרג ליה לבר 

, "לפתח חטאת רובץ" )'בראשית ד( תדיר כמה דאת אמר נש
ודוד הכי נמי קרייה , דא יצר הרע,  חטאת רובץמאי

 דאיהובגין , "וחטאתי נגדי תמיד" )א"תהלים נ( דכתיב חטאת
ויצר , עביד ליה לבר נש כל יומא למחטי קמי מריה

 מבר נש מיומא דאתיליד בר נש  דא לא אתעדיהרע
 ויצר הטוב אתי לבר נש מיומא דאתי לעלמין

 אתי בר לאתדכאה כד איהו בר ואימתילאתדכאה 
 בר נש בתרווייהו חד מימינא אזדווגתליסר שנין כדין 

,  לימינא ויצר רע לשמאלאטובוחד משמאלא יצר 
 ממנן ואינון משתכחין ממשואלין אינון תרין מלאכין 

 לאתדכאה ההוא נשאתי בר , ה דבר נשתדיר בהדי
 שמאלא עליצר הרע אתכפיא קמיה ושליט ימינא 

 ארחויותרווייהו מזדווגין לנטרא ליה לבר נש בכל 
כי מלאכיו יצוה לך "דהוא עביד הדא הוא דכתיב 

רבי אלעזר מוקים ליה להאי קרא , " בכל דרכיךלשמרך
 דקודשא בריך הוא אזמין בהדיה מלאכין ביעקב
 בגין דהא איהו אתי שלים בשבטין ממנןן משריי

ויעקב " כדקא יאות כמה דאתמר שלמיןעלאין כלהו 
והכא ,  ואתמר" בו מלאכי אלהיםויפגעוהלך לדרכו 

 דלבן והא אתפרש מניה כדין מניהכיון דאשתזיב 
 משריין קדישין לסחרא ואתואזדווגת עמיה שכינתא 

    .ליה



 

 

  

  

 ,
רבות רעות צדיק ומכלם " )ד"תהלים ל( פתח ואמר חייארבי 

 נשא-ני כמה מקטרגין אית ליה לבחזי-את" ' יצילנו יי
 י נשמתא בהאביהמיומא דקודשא בריך הוא יהב 

נ לאוירא דעלמא מיד אזדמן " בדנפיקעלמא דכיון 
בראשית ( כמה דאתמר דכתיב הרעלאשתתפא בהדיה יצר 

 אשתתף בהדיה יצר וכדין, "לפתח חטאת רובץ" )'ד
 דאתילידו מיומאדהכי הוא דהא בעירי חזי -אות, הרע

 אתריןכלהו נטרי גרמייהו וערקין מן גו נורא ומן כל 
ובר נש מיד אתי לארמא גרמיה גו נורא בגין , בישין
 שארי בגויה ומיד אסטי ליה לארחא בישא הרעדיצר 

טוב ילד מסכן וחכם ממלך " )'קהלת ד( דכתיבואוקימנא 
 אזדמן טוב ילד ,  להזהר עודידע וכסיל אשר לא "זקן

אשר ,  ועל דא איהו מלך זקן וכסילנשא-ניעמיה דב
 להזהר עוד להזהיר לא כתיב אלא להזהר בגין ידעלא 

והכסיל " )'קהלת ב(ה " ועליה אמר שלמה עכסילדאיהו 
 דהא מסוסיתא דחשך קא אתיא ולית "הולךבחושך 

טוב ילד "ח "רבי שמעון אמר ת, לעלמין נהורא ליה
 מסכן הא אוקמוה ואתמר ילד מאן "מסכן וחכם

 )ז"תהלים ל( הדא הוא דכתיב ילדדאיהו יצר טוב אבל טוב 
 נער דאיהו ילד מסכן הוא ודא "נער הייתי גם זקנתי"

 נער בגין דאית אקריואמאי , דלית ליה מגרמיה כלום
 איהו ילד ותדיר, רליה חדתו דסיהרא דמתחדשא תדי

,  ביהשריאוחכם בגין דחכמה , מסכן כמה דאמרן
 מןממלך זקן דא הוא יצר הרע כמה דאתמר דהא 

  . יומא דהוה לא נפק ממסאבותיה לעלמין



 

 

  
  

 לחשך שםקץ " )ח"איוב כ( רבי חייא פתח ואמר "ויהי מקץ"
האי קרא , "ולכל תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות

קץ שם לחשך דא איהו קץ דשמאלא דאיהו , אתמר
 ושאט לעילא וקיימא קמי קודשא בריך בעלמאשאט 

ולכל ,  על עלמא והא אתמרוקטריגהוא ואסטי 
 לאו אינון לטב אלא עובדויתכלית הוא חוקר דהא כל 

אבן אפל , בעלמאלשיצאה תדיר ולמעבד כליה 
 בהאי וקיימאוצלמות דא אבן נגף דבה כשלין חייבין 

 חיים ארץח אית "ת,  ארץ עפתה כמו אפל)'שם י( דאקרי
אפל וצלמות אפל , לעילא והאי איהו ארץ ישראל

 אפל וצלמות דא הוא אבןדנפקא מארץ עפתה מאי 
,  והא אתמרדדהבאקץ דאיהו מסטרא דחשך זוהמא 

 בפולחנאתא חזי כמה אית לון לבני נשא לאסתכלא 
לי דקודשא בריך הוא ולאשתדלא באורייתא יממא ולי

דהא אורייתא איהי ,  דינדעון ויסתכלון בפולחניהבגין
מי פתי " )'משלי ט( יומא קמיה דבר נש ואמרה בכלמכרזא 

וכד ,  לב ואמרה לו והא אוקימנא מליחסריסור הנה 
 ואתדבק בה זכי לאתתקפא באורייתאבר נש אשתדל 

 ותא חזי כד בר "עץ חיים" )'גשם (באילנא דחיי דכתיב 
 אתתקף ביה עלמאא דחיי בהאי נש אתתקף באילנ

 הכי עלמאלעלמא דאתי דהא כד נשמתין נפקין מהאי 
ח אילנא דחיי "ת, אתתקנן להו דרגין לעלמא דאתי

דהא ,  בכמה דרגין מתפרשן דא מן דא וכלהו חדאיהו
 אית דרגין אלין על אלין ענפין ועלין דחייבאילנא 
א כגוונ,  דאילנא שרשין וכלא הוא אילנאגופא קליפין 

  . באורייתאדאשתדלדא כל מאן 



 

 

  

  

 אתה כי" )ג"שם ס(רבי אלעזר פתח  
' אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה יי

אבל תא חזי ,  האי קרא אוקמוה" מעולם שמךגואלנו
 בריך הוא עלמא כל יומא ויומא עביד קודשאכד ברא 

 ויומא כמה דאצטריך  יומאבכלעבידתא כדקא חזי 
 למברי אדם אתת ואצטריךכיון דאתא יומא שתיתאה 

 למברי זמין בעיאורייתא קמיה אמרה האי אדם דאת 
 ליההוא לאגזא קמך אלמלא לא תאריך רוגזא טב 

אמר לה קודשא בריך הוא וכי למגנא , דלא יתברי
 אפים אלא כלא באורייתא אתברי ארךאתקרינא 

ין דעד לא ברא קודשא  בגאשתכללוכלא באורייתא 
 קמיה ועאלו כל חד אתווןבריך הוא עלמא אתיין כל 

 למברי בי רעותךו אמרה קמיה "עאלת תי, וחד למפרע
ל לאו דבך זמינין כמה צדיקיא למימת "עלמא א

, "והתוית תיו על מצחות האנשים" )יחזקאל ט( דכתיב
אל תקרי ממקדשי ,  וממקדשי תחלודכתיבותנינן 

עאלו ,  עלמא לא יתברי בךכךבגין ו, אלא ממקודשי
ל "א,  בלחודויוחדש כל חד "ף רי"ן קו"תלת אתוון שי

 עלמאקודשא בריך הוא לאו אתון כדאי למברי בכו 
דהא אתון אתוון דאתקרי בכו שקר ושקר לאו איהו 

י וכן "א צד" קמאי והא אוקמוה ועלו פלמיקםכדאי 
 ף מעל"ף כיון דנחת כ" לאת כאתווןכלהו עד דמטו 

עד דאתקיים כלא ' כוכתרא אזדעזעו עלאי ותתאי 
  .ת דאיהו סימן ברכה"באת בי
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 חמא בנבואה במצרים דיהון בנוהי לבאאמר רבי יוסי 
 ולא מטא משיחאבכמה גלוון עד הכא ועד עדנא דקץ 

לנבואה דויחי אלא במצרים והיא נבואתה מעלייתא 
  דכוותה ולא מטא להו שום איניש מן דאתנביאומ

כי לא " )ג"שמות ל(במשה כתיב ,  אלא הוא ומשהנביאהבני 
ויחי , "ויחי יעקב" כתיב ביעקב "יראני האדם וחי

 בעי למימר דנהרא ' נבואתה דנחתא מאספקלריא
 נבואן דגלותא דערען )חפץ ההוא הוה בעינוהי(

ב בה  דכנען ובכל ארעא דאתותבארעאלבנוהי 
כי " )ב"בראשית מ( דכתיבמארעא דמצרים הוה תביר לביה 

 "ויחי יעקב במצרים" ועל דא מטא "יש שבר במצרים
 ספיקן דעמין ספרין ההיא הוה חדי כי בארעא ולא

 עלאהדכורסי יקרא ולא מטא להון שום איניש לא מן 
י ורזא דא כי לא יראני האדם "ולא מן תתאה אלא ח

בדא קרא ואנן חברייא  עלאה רזאוחי כמה הוא 
 הוה ליה יעקבתמיהין עלייהו על ויחי דדכור עמיה 

קדש  ")'ירמיה ב(ישראל מנין דכתיב , למימר קמי ישראל
רבי , "בני בכורי ישראל" )'שמות ד(" ראשית'  לייישראל

בראשית ( אמר וכי לא אמר קרא שמעוןאלעזר בריה דרבי 

עון אבוה  רבי שמאמר "וימכור את בכורתו ליעקב" )ה"כ
בעידנא דהוו ישראל קשיטין וזכאין ועבדין זכו ולא 

 רתיתין ישראל אלא יעקב לחודיה בדיל טבאן הוו
 סגיאין דא בדא מדחבו טבאןדעבדין הוה למעבד להו 

 הווואתגליאו על חוביהון ועל עובדיהון בישין לא 
  .   יהויין בעלמא בקושטא על חוביהוןסבלין יתיה דלא


