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יוסי ' ר, "
  "' חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ייויסב") ישעיה לח(פתח 

 דאורייתא וכמה הוא עלאה על תקיפאח כמה הוא חילא "ת
 לא דחיל מעלאי ותתאי באורייתאכלא דכל מאן דאשתדל 

 בגין דאיהו אחיד דעלמאלא דחיל מערעורין בישין ו
 אורייתא אוליף דהאבאילנא דחיי ואכיל מניה בכל יומא 

 היך יתוב עיטאנ למיהך בארח קשוט אוליף ליה "ליה לב
 מותא כלא עליהיתגזר '  ואפי)לבטלה ההיא גזרה(קמי מאריה 

 ועל )נ בהאי עלמא"דבעיטא (יתבטל ויסתלק מניה ולא שריא עלוי 
 יתעדי מנה ולאדא בעי לאשתדלא באורייתא יממא ולילי 

ואי אעדי , ולילה והגית בו יומם )יהושע א(הדא הוא דכתיב 
ח "ת,  חיימןמיניה אורייתא או אתפרש מנה כאלו אתפרש 

 לקבלאנ כד איהו סליק בליליא על ערסיה בעי "עיטא דב
 למימסרעליה עול מלכותא דלעילא בלבא שלים ולאקדמי 

 טעמיןוהא אוקמוה בגין דכל עלמא , קדונא דנפשיהגביה פ
 רוחאטעמא דמותא דהא אילנא דמותא שריא בעלמא וכל 

 ובגין גביה )א ואתמסרן"ס(דבני נשא נפקין וסלקין ואתטמרן 
 רוחח כד אתער "ת, דאינון בפקדונא כלהו תייבין לאתרייהו

צפון בפלגות ליליא וכרוזא נפיק וקודשא בריך הוא אתי 
דעדן לאשתעשעא ברוחיהון דצדיקייא כדין מתכווני  לגנתא

 כל בני מטרוניתא וכל בני היכלא לשבחא ליה )מתעריא "נ(
 וכדין כל אינון פקדונין דרוחין דאתמסרן קדישאלמלכא 

ורובא דבני עלמא מתערין ,  למאריהוןאתיבבידה כלהו 
אינון ,  דכלהו אתיב לגבייהופקדוניהוהא , בההיא שעתא
 מתערי משתדלי בקיומייהועלאה קיימי דבני היכלא 

 ישראל עד דנהיר בכנסתבתושבחתא דאורייתא ומשתתפי 
 כלהו אתיין )דמלכא (היכלאיממא כד אתי צפרא היא וכל בני 
  .   דמלכא ומטרוניתא בניןלגבי מלכא קדישא ואינון אקרון 

  



 

 

  

 
פקודא דא לברכא ' ך וגואלהי'  את ייוברכתואכלת ושבעת 

 על כל מה דאכיל ושתי ואתהני הואליה לקודשא בריך 
 גזלן לגבי קודשא בריך הוא אקריבהאי עלמא ואי לא בריך 

 והא אוקמוה חברייא בגין "ואמוגוזל אביו " )משלי כח(דכתיב 
 הוא אתי לאמשכא חיין בריךנ לקודשא "דברכאן דבריך ב

הוא קדישא ולארקא  בריךממקורא דחיי לשמיה דקודשא 
 מתמן לכל לאתמשכאואתי , עליה מההוא משחא עלאה

 ואינון  "אלהיך' ייואכלת ושבעת וברכת את "וכתיב , עלמא
נ באינון מלין מההוא מקורא עלאה "ברכאן אריק ב

 כל אינון דרגין ומקורין ואתמליין לארקא על כל ואתברכאן
שואה נ ל"ועל דא אצטריך ב,  ואתברכאן כלהו כחדאעלמין

 ברזא דברכאן בגין דיתברכון אבהן ובגין כלא רעותיה
הוא אתברך ונטיל - דמברך לקודשא בריךומאןכחדא 

כיון , למא לתתא בקדמיתא דכל עברכאןחולקיה מאינון 
 מתברך מתמן נחית ושרא על הוא-דשמא דקודשא בריך

בכל " )שמות כ( דכתיב אוקימנאוהא , רישיה חולקא קדמאה
אזכיר כמא ( " אליך וברכתיךאבא את שמי המקום אשר אזכיר

כיון דההיא ברכה אתייא ושרייא , )מנחותיך יזכור כל )תהלים כ(דאת אמר 
 בכל עלמא בשעתא דאינון ברכאן אתפשטעל רישיה מתמן 

 תפוחין קדישין ופגעי בהו כמה חקלנחתין מתעטרן גו 
 ואמרי ומכריזי דא איהו בהודרגין דממנן בעלמא ונחתי 

מאן אתר נחתי , הואדשדר פלוני לקודשא בריך דורונא 
 מתערי סלקיןלבתר דנחתי מאתר רישא חדא דצדיק תמן 
 הדא ומתתאלנחתא אחרנין מלעילא ואתמלייא מלעילא 

 דרגא כיון דהאי "ברכות לראש צדיק" )משלי י(הוא דכתיב 
אתמלייא אריק להאי כלה ומתמן נגדין ואתמשכן לתתא 

, תא לית פתחא ופתחא לעילא סלקין אינון ברכאן מתכד
  . לעילא דלא פתח כל אינון פתחיןממנאולית 



 

 

  
 

 

  

 ובכל אכילה ושתיה דיליה ובקדושהבכל יומא בברכו 
, אשר קדשנו, ברכההא , אתהברוך , כגוונא דמברך כהנא

 הוא בכל יומא  בריךלקודשאכד רוחא מברך , הא קדושא
 ליה ביחודא ומיחדבברוך ומקדש ליה בקדושא דיליה 

 רוחא ההואקודשא בריך הוא נחית על , דאיהו שכינתיה
 ומיחדודאי בר נש דמברך ומקדש , אליהו, בכמה משריין

 ומשרייןלמטרוניתא כמה משריין דמטרוניתא סלקין עמיה 
דמלכא נחתין לגביה וכלהו לנטרא ליה ולאודעא ליה 

 רוחא כמה חידושין ועתידות בחלמין דנבואה וכמה ואלהה
והנה מלאכי ") בראשית כח (כגוונא דיעקב דאתמר ביה, סתרים
ועל משריין דמלכא ומטרוניתא , " עולים ויורדים בואלהים
אבל מלכא , "ויקרא שם המקום ההוא מחנים" )שם לב(אתמר 

  :  לא נחתין תמןומטרוניתא
וא ודאי אבל בגין דבכל  אליהו רעיא מהימנא הכי האמר

 הוה אשתדלותא דילך ליחדא קודשא בריך ופקודאפקודא 
 בכל משריין דעילא ותתא הכי קודשא בריך ושכינתיההוא 
 וכל משרייתיה עילא ותתא מתיחדין ברוחא ושכינתיההוא 

 ופקודא כברא דמלכא דאבא ואימא רחמין פקודאדילך בכל 
ן ליה במשריין  ובחביבו דיליה לא המניליהליה ונשקין 

 נטרין ליה בגין דההוא רוחא דילך גופייהודלהון אלא אינון 
כליל אבא '  איהו דאיהו ודאמצעיתאמסטרא דעמודא 

'  בת יחידא מסטרא דאת הדילךנפש , ה"ואימא דאינון י
 דאבא ואימא נטרין וכגוונא, שכינתא תתאה לא זזת מינך

, ים דאינון מחנעלאיןברא הכי נטרין ברתא במשריין 
 ישראל דאוקמוהובמחשבה עלאה סלקין לרוחא דילך כמה 

 דילך רוחאואימתי , א"ו ה"א וא"ד ה"עלה במחשבה יו
כל " )תהלים קנ(סליקת במחשבה כד איהי שלימא ואתמר בה 

    ".הנשמה תהלל יה



 

 

  
 

לא יקום עד אחד באיש לכל " 
, "ום דבר פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקעל", "עון

ד דלא יפסיד חבריה ממונא " עדות בבלהעידפקודא דא 
 בהדיה ולית סהדותא פחות עדותבגיניה אי אית ליה 

יקום דבר לא " " עדיםשניםעל פי "מתרין הדא הוא דכתיב 
מי מעיד '  מתנימאריד אוקמוה " ובג"יקום על פי עד אחד

 מעידין ביתועל האדם קירות ביתו ולא עוד אלא אנשי 
 ויסב" )ישעיה לח(מאי קירות ביתו אינון קירות לבו , עליו

 ואוקמוה רבנן מלמד שהתפלל "חזקיהו פניו אל הקיר
ח אברים דיליה "אנשי ביתו אינון רמ,  מקירות לבוחזקיהו
 מארי מתניתין רשע עונותיו חקוקים על אוקמוהדהכי 

 זכיותיו חקוקים לו על עצמותיו ובגין צדיקעצמותיו והכי 
ובגינה אתמר , "כל עצמותי תאמרנה" )לטתהלים (וד כך אמר ד

 ביתו גרמין בנויין על מוחא קורותומי מעידין על האדם 
, "המקרה במים עליותיו" )שם קד(דאיהו מיא ועלייהו קא רמיז 

 יתיר מבשרא וגידין בגרמיןואמאי , המקרה לשון קירות
 אוכמא לא וכתיבאבגין דגרמין אינון חוורין , ומשכא

 דאיהי חוורו דאורייתאכגוונא , עא אלא מגו חוורואשתמוד
 ואית חשך ואורמלגאו אוכם מלבר אוכם וחוור חשך 

 ותכלת ממךגם חשך לא יחשיך " )שם קלט(תכלת ואתמר ביה 
 עלולא עוד אלא דגופא ,  איהו נוקבא לגבי חוורו"אוכם

ד זכווי וחובוי חקוקין על גרמין "גרמין עתיד למיקם ובג
כה יקום גופא על גרמין דיליה ואי לאו לא  ואם יזדיליה
 יהא תחיית המתים ולא עוד אלא תרין סהדין ולאיקום 

, ד סופר ודן חובוי"וב,  רואה ואוזן שומעתעיןנ "אינון על ב
נ כמה דאוקמוה " סיהרא סהדין על בשמשאולא עוד אלא 

 "בכסה"מאי , " שופר בכסה ליום חגנובחדשתקעו " )שם פא(
 ואמאי מתכסת בגין דכד מטי ראש מתכסתביומא דסיהרא 

 דינא לבנוי קמי קודשא בריך למתבעהשנה ייתי סמאל 
  .  עמיה והוא ייתי לשמשא סהדיןהוא והוא יימא ליה דייתי 



 

 

  
 

 יפת מראה אשהה נא ידעתי כי ויאמר אל שרי אשתו הנ"
 יפת דאשה וכי עד ההיא שעתא לא הוה ידע אברהם "את

 אסתכלאלא הא אוקמוה דעד ההיא שעתא לא , מראה הות
 קריבבדיוקנא דשרה בסגיאות צניעותא דהות ביניהון וכד 

א במה ידע אלא על "ד, למצרים אתגלייא איהי וחמא בה
 בשפירו דילה נ מתבזה והיא קיימא" דטורח אורחא בידא

 דחמא עמה שכינתא "הנה נא ידעתי"א "ד, אשתניולא 
ומלה דא ,  אברהם ואמר אחותי היאאתרחץובגין כך 

אמור " )'משלי ז(וחד כדכתיב , חד כמשמעו, גווניןאסתלק לתרי 
 וכתיב "אמרי נא אחותי את"וכתיב , "אתלחכמה אחותי 

 כלפי "רךלמען ייטב לי בעבו", "אלינוואת תדבר " )'דברים ה(
וחיתה נפשי ,  בריך הואקודשאשכינה אמר בעבורך ייטב לי 

 לאסתלק לאורחא ויזכהנ "בגין דבדא יסתלק ב, בגללך
  : דחיי

 כבא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה ויהי"
ר יהודה בתיבה אעיל לה ופתחו לה למיסב "א, "מאדהיא 
דשמשא כיון דאתפתח הוה נהורא כנהורא , קוסטונאמנה 

מאי מאד אלא דחמו , "כי יפה היא מאד" דכתיבהדא הוא 
ד "אפיקו לה וחמו לה כמלקדמין ה,  אחראבתיבה דיוקנא

ויראו המצרים את "כיון דכתיב , " שרי פרעהאותהויראו "
 אלא דאפיקו לה " אותה שרי פרעהויראו" מאי "האשה

ר "א, "ויהללו אותה אל פרעה" וכדיןוחמו לה כמלקדמין 
 דלא ידעין ולא משגיחין דעלמאווי לאינון חייביא יצחק 

 לא מסתכלי  דכל מה ואנוןבעבידתיה דקודשא בריך הוא 
 איהו דאיהו ידע הואדהוי בעלמא מעם קודשא בריך 

מגיד ) ו"מישעיה (בקדמיתא מה דלהוי בסופא דכתיב 
  .מראשית אחרית



 

 

  
יָך נֵתן ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוֹה ֱאלֶֹה- ֶאלָתבֹוא-ְוָהָיה ִּכי" 

  ". ְוָיַׁשְבָּת ָּבּהִויִרְׁשָּתּהְלָך ַנֲחָלה 
 ולבתר תביא מה בין האי להאי אלא חד "תבא אתה כי"

 ליה דייעול לארעא ויתקיים בה וחד תביא לבשרא תבא
 על ישראל ואתבשר על קיומא שלטנותאלבשרא ליה 

 )ישעיה כד(שמעון פתח ' ר,  דישראלשלטנודגרמיה ואתבשר על 
 ווי לון לבני נשא " צבי לצדיקשמענוהארץ זמירות מכנף "

 ביקרא דמאריהון ולא משתדליןלאינון דלא משגחין ולא 
 בהאי עלמא למהוי לאתקדשאמסתכלין בקדושא עלאה 

 דא כסותא עלאה הארץמכנף , קדישין בעלמא דאתי
נותן זמירות " )איוב לה( דאת אמר כמהזמירות שמענו , קדישא

 ישראל קמי קודשא בריך דכנסתן  תושבח"בלילה זמירות
א "ס) (דקודשא בריך הוא( אזדמנא דאיהיהוא בלילה בלילה בזמנא 

 )אזווגאבלילה בזמנא דאיהי ( לשבחא ליה לקודשא בריך הוא ושכיחא) אזדווגא דשכיחא
ואימתי מפלגות , ומשתעשע עם צדיקייא בגנתא דעדן

מירות  תושבחן וז)בלילה( ואילך וכדין זמירות שמענו ליליא
זמיר " )ישעיה כה(וכתיב , "לא תזמור" )ויקרא כה( אמר דאתכמה 

 אעקרותא מאתרייהו כל אינון תקיפין דהא " יענהעריצים
 כמה עריצים גרדיני נימוסין שכיחין בעלמא ליליאכד עייל 

 לקטרגא מפלגות ליליא ואילך אתער בעלמאאזלין ושייטן 
 דלא  מאתרייהו ואעבר לוןלכלהורוחא חדא ואעקר 

 דכנסת ישראל בליליא וכל תושבחןזמירות שמענו , ישלטון
דקודשא ) לקדושא ( בזווגא חדאלאזדווגאדא למה צבי לצדיק 

ואומר רזי לי רזי לי ,  בקדושה חדאולאתקדשאבריך הוא  
 דא הוא רוח קדישא אבל אוי לי על עלאהדא הוא רזא 

משקרן ,  בגדו דכלהו משקרן ביהבוגדים, דרא ועל עלמא
 אלא אינון )ממש( בגרמייהו דמשקרןבהו בגרמייהו ולא די 

 שקרא דלהון ואתשכחו בההואבנין דאולידו מתשקרן 
 ישעיהו בהאי כניש דאסתכלכיון , פנימין לעילא ותתא

 קדישא לאתקדשא ארחלאינון דחלין חטאה ואוליף לון 
  .קדישיןבקדושה דמלכא ולאשתכחא בנייהו 



 

 

  
  

 מאןדרגין לשמאלא ' וה, דרגין לימינא'   הא ה)דברים כט( 
טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב " )שם(היינו דכתיב , אינון

דרגין לשמאלא '  הא ה" מחטב עציך עד שאב מימיךמחניך
 לקבליהון ירתו ישראל,  אתתקנו כגוונא דלעילאדרגיןכלהו 

 עשר אמירן דבהו תליין כל פקודין וכל זכוון עלמיןאחסנת 
תאנא ,  דאינון חולקא טבא דישראלאחסנאוכל ירותת 

 בריך הוא אתגלי בטורא דסיני הוו דקודשאבההיא שעתא 
 דחמי נהורא בעשישתא ומההוא כמאןחמאן כל ישראל 

 מה דלא חמא יחזקאל נביאה וחדנהורא הוה חמי כל חד 
בחד כמה ) א אתגליפו"נ( אתגליאון קלין עלאין ט משום דאינו"מ

אבל , " את הקולותרואיםוכל העם "דאמינא דכתיב 
 והוה חמי יתירביחזקאל שכינתא אתגלי ברתיכוי ולא 

 זכאהאמר רבי יהודה , כמאן דחמי בתר כותלין סגיאין
' על הר סיני ויקרא יי' וירד יי"חולקא דמשה דכתיב ביה 

לעיני כל העם על ' וירד יי"יה  זכאה דרא דכתיב ב"למשה
 דהא "מימינו אש דת למו" )דברים לג(ח כתיב "ת, "הר סיני

יוסי ' אמר ר, מה בין האי להאי,  דאתגלימהמימינא אתגלי 
ויט שמים " )שמואל ב כב( דמלכא דכתיב וגופאהכא בסיני רישא 

 אית גופא אבל ביחזקאל כתיב רישא ובאתר דאית "וירד
,  דאתגלי ידא ולא גופא "' ייידעליו שם ותהי " )יחזקאל א(

ח כתיב "ת, תתאה' ייעלאה יד ' בידא יד יי' ותנינן אפי
 כתיב חסר "מראת" "נפתחו השמים ואראה מראת אלהים"

 חסר "מראתואראה "לאחזאה דבגין שכינתא קאמר דהא 
 רביאמר , ייסא וכי שכינתא לאו כלא' אמר ר,  חד"מראה"

לרגלוי דמלכא אף על גב דכלא יוסי לא דמי רישא דמלכא 
וארא את " )ישעיה ו(תא חזי בישעיהו כתיב ,  בגופא דמלכאהוי
  ".ואראה מראת אלהים"ביחזקאל כתיב ' יי



 

 

     

מוליך לימין משה זרוע ") ישעיה סג ( פתחחזקיה' ר, "
 דקודשא  זכאין אינון ישראל" מפניהםמיםתפארתו בוקע 

 ובגין דאתרעי בהו קרא לון בנין  בהובריך הוא אתרעי 
נחת לדיירא עמהון הדא הוא ) כביכול( קדישין אחין בוכרין
 ובעא "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )שמות כה (דכתיב

 כגוונא דלעילא ושארי עלייהו שבעה ענני להולאתקנא 
הולך ' ייו" )שם יג( קמייהו הדא הוא דכתיב אזלאיקר שכינתיה 
 אחין קדישין אזלין בינייהו ומאן אינון תלת, "לפניהם יומם

 יהב לון קודשא בריך הוא ובזכותהוןמשה אהרן ומרים 
 יומוי דאהרן לא אעדו ענני יקר כל) והא אתמר(מתנן עלאין 

 דרועא ימינא דישראל דאהרן )בגין(מישראל והא אוקמוה 
כי בא " "י מלך ערד הכנענוישמע" )במדבר כא(הוה והיינו דכתיב 

נ דאזיל בלא דרועא וסמיך "כב, "ישראל דרך האתרים
 " וישב ממנו שביבישראלוילחם "גרמיה לכל אתר וכדין 

 ישראל למנדר נדר עליה הדא אצטריכוועל דא (בגין דהוו בלא דרועא ימינא 

ח אהרן דרועא ימינא "ת, )"ויאמר אם נתן תתן'  להנדרוידר ישראל "הוא דכתיב 
מוליך לימין משה זרוע ) ישעיה סג ( ועל דא כתיבהוה דגופא

 מאי וילך לאן הלך "וילך משה",  איהו אהרןומאןתפארתו 
וילכו " )איכה א( דרועא כמה דאת אמר בלאאלא וילך כגופא 

 מית אהרן דרועא ימינא ובעא דהא "בלא כח לפני רודף
דמשה  כל יומוי ) שמשא נהיר בעלמאדמשהכל יומוי (, לאסתלקא גופא

 השמים כיון דאתא יהושע מה כתיב מןאכלו ישראל לחם 
ויאכלו מעבור הארץ ", "ממחרתוישבות המן  ")יהושע ה(

 אלא דא מלעילא ודא להאי מה בין האי "ממחרת הפסח
 אשתכח גופא דשמשא דמשה כל זמנא )מכאן אוליפנא(לתתא 

 אתכנש גופא משהשליט ונהיר לעלמא כיון דאסתלק 
אם אין פניך " )לגשמות (כתיב , פא דסיהראדשמשא ונפיק גו

  ".הולכים אל תעלנו מזה



 

 

  
" פיאמרי הארץ ותשמע השמים ואדברה האזינו"

 "עברפתחתי אני לדודי ודודי חמק " )שיר ה(רבי יהודה פתח 
 מה כתיב " בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני"

 אמרה כנסת "אני ישנה"', "אני ישנה ולבי ער" לעילא
 ישנה מפקודי אורייתא בזמנא דאזלינא אני, אלישר

 דהא )נימוסין( לארעא למעבד להו לאעלאולבי ער , במדברא
קול דודי דופק דא ,  משתכחיןבארעאכל פקודי אורייתא 

 קטטין בכמה ויכוחין  בכמהמשה דאוכח להו לישראל 
ובחורב " )שם(, "ממרים הייתם" )דברים ט ( "אלה הדברים"דכתיב 

ד דמשה "ועכ "דופק" )שיר ה(הדא הוא דכתיב , "הקצפתם
 )דברים ז(ברחימותא הוו כל מלוי דכתיב , אוכח להו לישראל

 לו להיותאלהיך ' אלהיך ובך בחר יי' כי עם קדוש אתה ליי"
 הדבקים ואתם" )שם ד(, "אלהיכם' בנים אתם ליי" )שם יד("לעם
כי " )שם ז(, "אלהיך' ושמעת בקול יי") שם כז(ועל דא ,  "'ביי

 אחותיפתחי לי " )שיר ה( הדא הוא דכתיב "אתכם' מאהבת יי
 אמרו "קמתי אני לפתוח לדודי" )שם( מה כתיב "רעיתי
 בעוד דהוינן זמינין למיעל לארעא ולקבלא אינון ישראל
 "ודודי חמק עבר" על ידוי דמשה מה כתיב אורייתאפקודי 

ו ולא בקשתיה",  "'וימת שם משה עבד יי") לדדברים (דכתיב 
, " עוד נביא בישראל כמשהקםולא " דכתיב "מצאתיהו

 דמשה דקודשא כדרא דלא הוה דרא "קראתיו ולא ענני"
 כמה דעבד ונימוסיןבריך הוא שמע לקליהון ועבד להו נסין 

 דא "לדודיקמתי אני לפתוח "יצחק אמר ' ר, על ידוי
קודשא בריך הוא ביומוי דמשה דכל יומוי לא בעא 

אם אין פניך " )שמות לב( לדברא עמיה דכתיב  ושליחאדמלאכא
זכאה חולקיה דמשה דקודשא בריך הוא אסתכם , "הולכים

 )יהושע ה( ביומוי דיהושע דכתיב "ודודי חמק עבר", לרעותיה
ח משה הוה שמע קלא קדישא " ת "' אני שר צבא ייכילא "

 )'ולא קבלי(ש מלאכא דלא בעא " ולא אזדעזע וכעלאהדמלכא 
  ".' ויאמר לא כי אני שר צבא יי" מה כתיב דשכיבבתר 



 

 

  
  

כמה ,  ומחכה ליה לאתבא אמןדמברך דאמר ההוא ברכה
 קמיה פתחו שערים קמיה ומכרזינשמתיה סלקא , דאצטריך

 יומא כד הוה שומר כל כמה דאיהו הוה פתח תרעין
ר אבא הא "א, ר יהודה מאי אמן"ר יוסי א"א, אמונים

 אמן דנגידאוקמוה כלא אמן אקרי מבועא דההוא נחלא 
 אלא אמון אל תקרי "ואהיה אצלו אמון") משלי ג(אקרי דכתיב 

 אמן ונפיקדנגיד ) א טלא"ס(אמן קיומא דכלהו ההוא נחלא 
 דלעילא עולם "ד העולםמן העולם וע" )תהלים מא(אקרי דתניא 

 אמן דלעילא אמן "אמן ואמן"עולם דלתתא אוף הכא 
 אמן קיומא דכלהו והא אוקימנא אמן באינון דלתתא

ש אמר אלף עמיקא דבירא דכל ברכאן מתמן "ר, אתוון
ם פתוחה נהרא דנגיד ונפיק " מומשתכחיןנבעין ונפקין 

ם סתומה כמה "ם פתוחה מ" מדתנינןם והוא רזא "ואקרי מ
 נון פשוטה כללא דתרין נונין נון המשרהדאוקימנא לםרבה 

א מם פתוחה כללא דתרין "ס( דנון כפופה כללאו "כפופה כללא דאת וא

 אקרי נון כלא בגין כך )ו"נון פשוטה כללא דאת וא,  נון פשוטה נון כפופהנונין
 כללא פשוטה' דכר ן' ואו נון וברזא דמתניתא הכי תאנא ו

 ובספרא, פופה בכללא דפשוטה היאנון כ, דדכר ונוקבא
 דאקרי "מ"דרב המנונא סבא מם דהכא היא נוטריקון 

תחתית לא סליק לעלמין וההוא אקרי גבר דאשתצי 
ותאנא לההוא אתר נחתין להנהו ,  מכלהו עלמיןואתאביד

 לאתבא אמן ועל אמן סגיאין דאתאבידו מניה דמבזיגברי 
ליה בההוא  דיינין ליה בגיהנם ונחתין להודלא חשיב 

 פתחא ואתאביד ולא סליק מניה בהמדורא תתאה דלית 
כלה ענן וילך כן יורד שאול לא " )זאיוב (ועל דא כתיב , לעלמין

, " שאול שועתי שמעתמבטן" )יונה ב(ולא והא כתיב , "יעלה
.ה יעלה אותנו תמיד"הקב". ויעלמוריד שאול ") א ב' שמו(וכתיב


