
ף הַּ     ִסְפָרא  א ְדְצִניעּוָתא    ִראׁשֹון יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

 רה  ו  זּ ר ה  פ  ס  
 ִסְפָרא ְדְצִניעּוָתא

 הָא ָמ ְד ק   ִפְרָקא
ַמְתְקָלא.  ִקיל ֻבְ ָ ש  א(ִסְפָרא ְדְצִניעֻוָתא, ִסְפָרא, ֻדְ אנָּ ָּ ָלא  )ת  ַעד ֻדְ ֻדְ

ין, ֻוַמְלִכין ַקְדָמִאין ָהָוה ַמְתְקָלא, לָ  ַאֻפִ ין ֻבְ יִחין ַאֻפִ ֻגִ ְ א ֲהוֹו ַמש 
ִכֻסֻוָפא ְדָכל  א ֻדְ ָ ֵריש  ָלת. ַעד ֻדְ ֻטְ חֻו, ְוַאְרָעא ִאְתֻבַ ֻכָ ֻתַ ְ ִמיתֻו, ְוִזיֻוֵניהֹון ָלא ִאש 

י ִדיָקר ַאְתִקין, ְוַאֲחִסין. ֵ סֻוִפין, ְלבֻוש   ֻכִ

ָלא ָהוָ  חֻו. ַמְתְקָלא ָתֵלי ַבֲאַתר ֻדְ ֻכָ ֻתַ ְ ָלא ִאש  ָקלֻו ֵביֻה ִאיֻנֻון ֻדְ ה, ִאֻתְ

יֻה ְסִליקֻו, ֻוֵביֻה  גֻוֵפיֻה. ָלא ִאְתֲאָחד, ְוָלא ִאְתֲחֵזי. ֻבֵ ַמְתְקָלא ָקִאים ֻבְ
ין. ָלא ֲהוֹו, ַוֲהוֻו, ְוְיֱהְוֻיָ  ָסְלִקין ֻדְ

א ַחד ֻגֻוְלַגְלֻתָ ַמן, ֻבְ ן ְוִאְזֻדְ ֻקָ א ֻגֹו ִסְתָרא, ִאְתֻתְ , ַמְלָייא ַטֻלָ

ָכְך ְוָסִתים, ִאיֻנֻון ֲעָמר ָנֵקי ַתְלָיין  יָרא ִאְזֻדָ ִדְבדֹוְלָחא. ְקרֻוָמא ְדַאֻוִ

ָחא ְפִקיָחא ְדָלא  ֻגָ ְ ֵאי. ַאש  ְצלֹוָתא ְדַתֻתָ ְלָיא ֻבִ ַרֲעִוין ִאְתֻגַ קֻוָלא. ַרֲעָוא ֻדְ ִ ֻ ש  ֻבְ
א  חֻוָתא ְדַתֻתָ ֻגָ ְ ִדיָרא. ַאש  ָאה. ָנִאים, ְוָנִטיר ֻתְ חֻוָתא ִדְנִהירֻו ְדִעֻלָ ֻגָ ְ (ְבַאש  יה  ב ֵּ  )ד ְּ

א. ַער רֻוָחא ְלכֹֻלָ ִאֻתְ ָקא, ֻדְ ש ְ ַפְרֻדַ ֵרין נֻוְקִבין ֻדְ  ֻתְ

ָרא  ית ֻבָ ִ ֵראש  יָתא, ֻבְ ִ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ש  ָ ֻ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהש  ֻבָ

 ִ ֻ א, ְוַתְלָיין ִמש  ית ָעַלְייהֻו, ֻכֻוְלהֻו ְלַתֻתָ ִ ְבָעה ְדֻגֻוְלְגָלָתא ַעד ש 
ן ְוָהא ִאְתַמר. ֻוֵמַהִהיא  ֻבָ ְ ְנָייָנא ָלאו ְבחֻוש  ְיִקירֻו ְדַיִקירֻוָתא, ְוָהָאֶרץ ֻתִ

יב  ְכֻתִ ָייא ָנְפָקא, ֻדְ ר ֵאֲרָרה ְיָי'. ָהְיָתה  )בראשית ה(ְדִאְתַלֻטְ ֶ ִמן ָהֲאָדָמה ֲאש 

ֵני ְתהֹום ְורוֻ  ְך ַעל ֻפְ ֶ ֵליַסר, תֹהֻו ָובֹהֻו ְוחֹש  ִים. ֻתְ ֵני ַהֻמָ ַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ֻפְ

ְתֵליָסר ְיִקירֻו ְדַיִקירֻוָתא. ְלָיין ֻבִ  ֻתַ

אָנא.  ּתָ

אי  ה 

 ִסְתָרא

ית ִ אש  ר   ּבְ



ף הַּ     ִסְפָרא  ב ְדְצִניעּוָתא    ִראׁשֹון יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ף  ֻקַ ִאְתֻתָ ִביָעָאה ָעַלְייהֻו, ֻדְ ְ יָתא ַקְדָמֵאי, ש  ִ ש  ְלָיין ֻבְ ִנין, ֻתַ ְ ַאְלֵפי ש 

י, ֻדְ  ְעֻתֵ ַ ְתֵריַסר ש  א ֻבִ ְלחֹודֹוי. ְוִאְתָחִריב ֻכֹֻלָ יב ָהְיָתה תֹהֻו ֻבִ ְכֻתִ

ַקְדִמיָתא, ְוָקמֻו  ן ֻבְ ָ ש  ַרֲחֵמי, ֻוִמְתַחֻדְ ֵליַסר ְיִקים לֹון ֻבְ מו (ָובֹהֻו ְוגֹו'. ֻתְ ל  )ס"י קָּ ֻכָ

אי, ֻוְלַבֻסֹוף  ָהא ֲהַות ַוֻדָ ִתיב ָהְיָתה, ֻדְ ָרא, ֻוְלָבַתר ֻכְ יב ֻבָ ְכֻתִ ִגין ֻדְ יָתא. ֻבְ ִ ִאיֻנֻון ש 

 ֶ יֹום ַההֻוא. )ישעיה ב(ְך, תֹהֻו ָובֹהֻו ְוחֹש  ב ְיָי' ְלַבֻדֹו ֻבְ ֻגַ  ְוִנש ְ

ט ְלָכאן ֻוְלָכאן, ַזְנָבא  ַ ֻ ש  ֵחיזֻו ְדִחְוָיא ָאִריְך, ֻוִמְתֻפָ ְגִליִפין ֻכְ ֻדִ

א  ָ א. ֵריש  ָ א(ְבֵריש  רָּ ר ְוָזִעים, ָנִטיר ְוָגִניז.  )ֲאחוֹּ ָאִחיד ַאַכְתִפין, ַאְעֻבַ

ְלָייא, ַחד ְלֶאֶלף יֹוִמין זְ  יא(ִעיִרין ִאְתֻגָ י ָּ לְּ מָּ יָרא  )נ"א ִאתְּ קֻוְלְטָרא ְבִקְטרֹוי, ְסַנֻפִ

יב  ְכֻתִ א, ֻדְ א ַרֻבָ ַמִיין ְדַיֻמָ יֻה ֻבְ ֵ ר ֵריש  י  )תהלים עד(ְבַעְדבֹוי, ִאְתֻבַ ֵ ְרֻתָ ָראש  ֻבַ ִ ש 
ִתיב ָח  יָנם ֻכְ ֻנִ ֵרין ֲהוֹו, ַחד ִאְתֲחָזֵרי, ֻתַ ִים. ֻתְ יִנים ַעל ַהֻמָ ָמה ַתֻנִ י, ֻכְ ֵ ֵסר. ָראש 

ה ָרִקיַע. )יחזקאל א(ְדַאֻתְ ָאֵמר  י ַהַחֻיָ ֵ  ֻוְדמֻות ַעל ָראש 

יב  י הֻוא ָאַמר  )תהלים לג(ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור, ַהְיינֻו ִדְכֻתִ ֻכִ

ְתָרָאה  ִהי, הֻוא ִבְלחֹודֹוי. ְלָבָתר ִאְתַחְזרֻו ַחד יהו"י יה"ו ו"י ו' ֻבַ ַוֻיֶ
ָקלֻו. ַכח ֻוְבַחד ַמְתְקָלא ִאֻתְ ֻתְ ְ א ִאש  ִכיְנֻתָ ְ ָמה ְדה' ש  א. ֻכְ א ְלַתֻתָ ִכיְנֻתָ ְ  ש 

י טֹוב.  ְוַהַחֻיֹות ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ֻכִ יב ַוֻיַ ְכֻתִ ֹוב, ֻדְ ִאְמרֻו  )ישעיה ג(ָרצֹוא ָוש 

ָקא. ַקְדָמָאה ִבְלחֹודוֹ  יה ַסֻלְ ַמְתְקֻלֵ י טֹוב. ַהאי, ֻבְ יק ֻכִ א ְלָחד ַצֻדִ י. ְוכֹֻלָ

ְתֵרין ְרִחיִמין  א ְבָדא ְביו"ד ֵה"א, ֻכִ א ְכִליָלן ֻדָ ִאְתֲחְזֵרי. ֲאַחָתא ֻומֹוַדְעֻתָ

ָקן. ִמְתַחֻבְ  ֻדְ

א,  ן ֻדָ ָ ל ַרְבְרָבן. ִליש  ן ְמַמֻלֵ ָ א ְדגֻוָפא, ִליש  ָ ְרש  ָ ָנְפִקין ֵמַעְנָפא ְדש 

יב  ְכֻתִ ין יֹו"ד ְוֵה"א, ֻדְ ֶזה יֹאַמר ַלה' ָאִני ְוֶזה  עיה מד()ישָסִתים ֻבֵ

ה  ָרֵאל ְיַכֻנֶ ם ִיש ְ ֵ ם ַיֲעקֹב ְוֶזה ִיְכֻתֹוב ָידֹו ַלְיָי' ֻוְבש  ֵ ה(ִיְקָרא ְבש  נ ֶּ כַּ . ֶזה  )יְּ ש  ַמֻמָ

ן ָסִתים  ָ ִליש  א ְכִליָלן ֻבְ יה"ו. ֻכֹֻלָ א ִאְתַמר ֻבְ יֹאַמר ַלה' ָאִני: ֲאַחָתא. ְוכֹֻלָ

ֻתְ  ָהא ִאְתֻפַ א, ִאיָמא ְלִאיָמא. ֻדְ ָ ֵריש  א ָיִתיב ֻבְ ֻה. ַאֻבָ ָנִפיק ִמיֻנָ ַחת ֵליֻה ֻדְ
אן ַווי אן ֻוִמֻכָ יא ִמֻכָ ְסֻיָ י ֲעָרַייְתהוֹ  ְבֶאְמָצִעיָתא, ֻוִמְתֻכַ ַגֻלֵ  .ןְלַמאן ֻדְ

יָתא ִ  ש 

י לּופ   ּגִ

ר ּי אמ   ו 

יָתא ִ  ש 



ף הַּ     ִסְפָרא ִני יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ  ג ְדְצִניעּוָתא    ׁשֵׁ

נֻוְקָבא.  ַכר ֻבְ יט ֻדְ ֻלִ ַ ַמִים, ש  ָ ֻ ְרִקיַע ַהש  )ס"י ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֹרֹת ֻבִ

ִלימו  דְּ  א(ש ְּ בָּ נו קְּ ר וְּ יב  כָּ ְכֻתִ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ָנִהיר יֹו"ד  )משלי י(ֻדְ ְוַצֻדִ

ְלחֹודֹוי,  ר ְלנֻוְקָבא. ִאְתְייָחד יֹו"ד ֻבִ ְתֵרין, ְוָנִהיר ֻוְמָעֻבַ ן(ֻבִ ֵּ ר כ  תַּ ַדְרֻגֹוי  )ו בָּ ָסִליק ֻבְ

א, ְוִאְתְנִהיַרת ִאיָמא ֻוִמְת  ָכא נֻוְקֻבָ ְ א. ִאְתַחש  א ְלֵעיֻלָ ָחא ְלֵעיֻלָ ֻתְ  (ע"א )דף קע"זֻפַ

א  ְתָחָהא, ְוָאִחיד ְלַתֻתָ ית, ֻוְמַכְסָיא ֻפִ ִ ש  ָחא ְדָכִליל ֻבְ ַתְרעֹוי. ָאָתא ַמְפֻתְ ֻבְ
ְתָחָהא. י ֻפִ ַגֻלֵ  ְלַהאי ֻוְלַהאי, ַווי ְלַמאן ֻדְ

 ִפְרָקא ִתְנָייָנא
א(ְמֵהיְמנֻוָתא.  נָּ יקְּ ִהיא ַיִקי )ד ִ ִגין ֻדְ ר ֻבְ א ֵמֺאְדִנין ָלא ַאְדֻכַ רֻוָתא ְדכֹֻלָ

ְתֵליָסר  ָסֲחָרָנָהא ְדֻבִֹסיָטא, ָסִליק ְוָנִחית חֻוָטא ִחְווָרא. ֻבִ ַנְפַקת, ֻבְ

. ַרש   ִמְתֻפְ

ִתיב  ְבָיִקירֻוָתא ַהִהיא, ֻכְ ב  )ירמיה ב(ֻדִ ַ ֻה ִאיש  ְוָלא ָיש  לֹא ָעַבר ֻבָ

ם. ָאָדם ְלַבר הֻוא. ָאָדם ָלא ָכלִ  ָ . ָאָדם ש  ן ִאיש  ֻכֵ ֶ ל ש  יל ָהָכא. ֻכָ

ְקיֻון  ְ ָעה ַאש  ְ ש  ָמרֻו. ֻתִ ְלחֹודֹוי ִאְסֻתָ ע ֻבִ ן, ַאְרֻבַ ָ ְרש  ְתֵליָסר ְנִביִעין ַמֻבֻוִעין ִמְתֻפָ ֻבִ

א(ְלגֻוָפא.  ָּ ת  ִגנְּ  .)נ"א לְּ

ֵמי ְפִתָחא ְדֺאְדִנין,  ָ ִמֻקָ ָקןש   .ֲאִרי ָיִקירֻו ְלִאְתֻתָ

יָּ  נְּ א()ת ִ ְפָוון. ֵמַהאי ינָּ א ְדש ִ ָ ירֻו ְבֵריש  ֻפִ ְ ש   ָנִחית ֻבִ

א ָקִאים. ָ א ְלַהאי ֵריש  ָ ה( ֵריש  אָּ ִליתָּ ֵרין נֻוְקִבין  )ת ְּ חֹות ֻתְ ָאְרָחא ְדָנִפיק ֻתְ

יב  ְכֻתִ ָקא, ְלַאְעְבָרא חֹוָבה, ֻדְ ש ְ ַפְרֻדַ ע.  )משלי יט(ֻדְ ַ ש  ְוִתְפַאְרֻתֹו ֲעבֹור ַעל ֻפָ
ה( אָּ ִביעָּ ח )רְּ א ַאֲחָרא. ֻתְ ָ ֲעָרא ְלֵריש  ְפָוון ַאְסַחר ש ַ ה(ֹות ש ִ אָּ ָאְרָחא ַאֲחָרא  )ֲחִמיש ָּ

חֹותֹוי.  ה(ָנִפיק ֻתְ אָּ ִתיתָּ א.  )ש ְּ א ִדְלֵעיֻלָ ָ א ְדבֻוְסָמא, ְלֵריש  ה(ָחֵפי ַתְקרֻוְבֻתָ אָּ ִביעָּ  )ש ְּ

ֻפֻוִחין ִאְתֲחזֻון ְלַאְנָהָרא בֻוִציִנין.  ֵרין ֻתַ ה(ֻתְ אָּ ִמינָּ ְלָייא ַעד ַמזָֻ  )ת ְּ א, ֻתַ כֹֻלָ ָלא ֻדְ

ִאין. ִאין ְוַתֻתָ ְלָיין ִעֻלָ יֻה ֻתַ א, ֻבֵ ה( ִלֻבָ אָּ יעָּ ש ִ א.  )ת ְּ א ִמן ֻדָ ַתְלָיין ָלא ָנְפִקין ֻדָ ִאיֻנֻון ֻדְ

ה( אָּ ירָּ רֹוָנא  )ֲעש ִ ר(ַחְפָיין ְזִעיִרין ַעל ֻגְ ד סָּ יעֻוָרא  )חַּ ִ ֲעִרין ְבש  ַ ָיִקירֻו. ַרְבְרִבין, ִמְתש  ֻדְ

ר ּי אמ   ו 

יְקָנא  ּדִ

ָיִקיָרא  ּבְ

ְדָמָאה( יקּוָנא ק   )ּתִ



ף הַּ     ִסְפָרא ִני יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ  ד ְדְצִניעּוָתא    ׁשֵׁ

ִלי ְ ר(ם. ש  יסַּ רֵּ ד( )ת ְּ כַּ יק ֵמִאיֻנֻון  )וְּ ִ ָנש  ָאה ְלַמאן ֻדְ ל ִסְטִרין, ַזֻכָ נֻון ִמֻכָ ְפָוון ִאְתֻפְ ש ִ

יִקין.  ִ ר(ְנש  יסַּ לֵּ ֲאַפְרְסמֹוָנא  )ת ְּ יִחין ֻדְ ִ ֵליַסר ְמש  ין ֻתְ א ָנְגֻדִ ָלא ְדכֹֻלָ ַהִהיא ַמֻזָ ֻבְ

ִכיַח, ְוָסִתים. ְ ָלא ש  א ְבַהאי ַמֻזָ  ַדְכָיא. ֻכֹֻלָ

ְכֵחי  ֻתַ ְ ִביָעָאה, ִמש  ְ ֵרי, ַיְרָחא ש  ְ ָמָטא ִתש  י(ֻדְ חֵּ רְּ ֵריַסר  )יַּ ין ֻתְ )ס"א ִאֻלֵ

ר( יסַּ לֵּ ֵריַסר  תְּ ֵחי ֻתְ ֻתְ ָאה ֻוִמְתֻפַ ַעְלָמא ִעֻלָ ר(ֻבְ יסַּ לֵּ ְרֵעי  )ס"א תְּ ֻתַ

ַההֻוא ִזְמָנא  יב. )ישעיה נה(ְדַרֲחֵמי, ֻבְ ֻתִ ְצאֹו ֻכְ ִהֻמָ ֻו ְיָי' ֻבְ ְרש   ֻדִ

ִרי ְוגֹו',  ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ֻפְ א ֵעש ֶ ֶ ש  א ָהָאֶרץ ֻדֶ ֵ ְדש  ֱאלִֹהים ֻתַ
יב  )בראשית א( ֹוֵתיֶכם  )ויקרא טז(ַהְיינֻו ְדְכֻתִ יֶתם ֶאת ַנְפש  ְוִעֻנִ

ֶעֶרב.  ָעה ַלחֶֹדש  ֻבָ ְ ִתש  א(ֻבְ נָּ אי ִזמְּ הַּ ה ַהִחֻלֹוָת  )דברים ג( )ב ְּ ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ַאֻתָ

ֻוָתא ָדא ְלַה  ִסְטרֹוי. ְוָהָכא ִבְרִחיש  ִלים ֻבְ ְ ְדְלָך. יהו"ה ש  ְראֹות ֶאת ַעְבְדָך ֶאת ֻגָ

ִלים. ְ יֶצר י'  יְיִה  ְדַאְרָעא, ָלא ש  ָאה, ַוֻיִ ָאה יֹו"ד ַתֻתָ ָלא ְכִתיב, ָקֵריָנן יֹו"ד ִעֻלָ

ָאה,  ָאה י' ַתֻתָ ִהי(ִעֻלָ ָאה. ה' ְבַגַווְייהוֻ  )יְּ ָאה, י' ַתֻתָ ִלימֻו. י' ִעֻלָ ְ ָלָלא ִדש  . ֻכְ

ַאֲחָרא,  יל ֻבְ ֻתִ ְ ָמא ָדא, ְוַאש  ְ ֲעָקר ֵמַהאי ֲאָתר ש  ִלים, ְוָלא ְלָכל ְסָטר. ִאֻתְ ְ ש 
ע ְיָי' ֱאלִֹהים. ֻטַ ִתיב ַוֻיִ ָקא  ה' – ֻכְ ש ְ ָבא ְדַפְרֻדַ ְ ְיִה"י, ָנש  ין יֹו"ד ְליֹו"ד ֻדִ ֻבֵ

ָלא רֻוָחא ין ֻבְ יָקא, ִלְזִעיָרא ְדַאְנֻפִ ְכַלל ֵה"א  ְדַעֻתִ ֻתָ ְ ֵה"א, ִאש  ים. ֻבְ ָלא ִאְתְקֻיָ

יב  ְכֻתִ ָאה, ֻדִ ָאה ֵה"א ַתֻתָ  ֲאָהֻה ֲאדָֹני ֱאלִֹהים. )ירמיה א(ִעֻלָ

ַקְטִפין,  א(ֻדְ ִרירָּ ר  )צְּ ָאה ְדִאְתַעֻטָ רֻוָחא ְדַמְתְקִלין, יה"ו. י' ִעֻלָ ֻבְ
ִקְטָרא  א(ֻבְ רָּ ִעטְּ יָקא, ִהיא ְקר )ס"א בְּ ַכְך ְדַעֻתִ ָאה ְדִאְזֻדְ ֻוָמא ִעֻלָ

ָנִפיק ְלַאֲחָייא.  ָקא, ֻדְ ש ְ ַפְרֻדַ רֻוָחא ְדנֻוְקִבין ֻדְ ר ֻבְ ִאְתַעֻטָ ָאה, ֻדְ ְוָסִתים. ֵה"א ִעֻלָ

ִסְטרֹוי,  ר ֻבְ ינֻוָתא ְדִאְתַעֻטָ ָאה, ֻבֹוִציָנא ְדַקְרֻדִ י(ו' ִעֻלָ רוֹּ ִעטְּ ָטן  )ס"א בְּ ְ ֻ ש  ִמְתֻפַ

חֻו ַאְתָוון ְלָבָתר, ְוִאְתכְֻ  ֻכָ ֻתַ ְ ְרָיא ְבגֻוְלגְֹלָתא, ִאש  ַ ש  ָמה ֻדְ ין. ֻכְ ָללֻו ִבְזֵעיָרא ְדַאֻפִ

ין  ֵלי ַתְלָיין ִאֻלֵ ד ֻתָ ֲעָמר ְנֵקא. ֻכַ א. ֻבַ ְכְלָלא כֹֻלָ ַ ָכל ֻגֻוָפא, ְלש  ָטן ֻבְ ְ ֻ ש  ִמְתֻפַ

ין ַאְתָוון, ְוִא  יֻה ִאֻלֵ ָבן ֻבֵ ְ ֻ ֵלי ִלְזֵעיָרא ִמְתַייש  ד ִאְתֻגְ הֹון.ַאְתָוון. ֻכַ  ְתְקֵרי ֻבְ

 ִזְמָנאבְּ 

ר ּי אמ   ו 

י ִקיְטפו   ּבְ



ף הַּ     ִסְפָרא  ה ְדְצִניעּוָתא    ייׁשִ לִ ׁש   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ַתח  ַכח ה"א ִאְתֻפְ ֻתְ ְ ָמאָלא ִאש  ִגין ש ְ ִעְטרֹוי, ֻבְ יָקא ָסִתים ֻבְ ַעֻתִ ֻדְ

ַתח  ִתקֻוִנין. ָו"ו ִאְתֻפְ ַכח ֻבְ ֻתְ ְ ְתֵרין נֻוְקִבין, ְוִאש  ַאֲחָרא ְוִאיְנִקיב ֻבִ ֻבְ

יב,  ְכֻתִ ַאֲחָרא, ֻדִ ִרי )שיר השירים ז(ֻבְ ָ ינֻוָתא הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיש  בֻוִציָנא ְדַקְרֻדִ ם. ֻבְ

 ִלְמַכְסָיא ִפְתָחא.

א ף  ְלֵעיֻלָ ֻתַ ֻתָ ְ א ֻוָבֻה ָלא ִאש  א. י' ְלֵעיֻלָ א ה' ְלַתֻתָ א, ה' ְלֵעיֻלָ ו' ְלַתֻתָ

ֵרין  ָיין ֻתְ ֻלְ ד ִאְתֻגַ ָרִמיז ֻכַ ר ְרִמיָזא ֻדְ ֲהָדֻה, ֻבַ א(ַאֲחָרא, ְוָלא ָסִליק ֻבַ יתָּ יְּ רַּ אוֹּ  )ב ְּ

יֹו"ד ַווי ַכד ֻוִמְתַחֻבְ  ִליָלן ֻבְ א, ו"ד ֻכְ ָ ְרש  א ְבִגין ְלִאְתֻפָ ָ ש  א, ַחד ִרֻגְ ְרֻגָ ַחד ֻדַ ָרן ֻבְ

ְלָיין. ק ַהאי, ְוִאְתֻגַ ֻלָ  ִאְסֻתַ

ִריִקין, ָלא ַעְבֵרי  ְ ִטיְפָסא ש  ד(ֻבֻוְסִמין ֻדְ בַּ ֵבי  )ס"א עָּ ָלא ִמְתַעֻכְ

ֹוב. ֻבְ  א, ְוַהַחֻיֹות ָרצֹוא ָוש  יַה ְבדֻוְכֻתָ ְגֻבִ ַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך. ִאם ֻתַ

ם אֹוִריְדָך. ָ ֻ ָך ִמש  ים ִקֻנֶ ין ֻכֹוָכִבים ש ִ ר ְוִאם ֻבֵ ֶ ש  ֻנֶ  ֻכַ

ָמא ִאְתְנַטע. ֻוְכֵדין ֲאִויָרא  )דף קע"ז ע"ב(ָהָאֶרץ  ְ ד ש  א. ֵאיָמַתי, ֻכַ ֶ ש  ֻדֶ

ָמן.  ה ד ְּ ָנִפיק, ְוִנצֹוָצא ִאְזֻדָ אָּ מָּ דְּ א קַּ יקו נָּ א()ת ִ יש ָּ א  רֵּ ַחד ֻגֻוְלַגְלֻתָ

ְתֵרי ַגְווֵני. י ָעָלֻה, ֻדִ א ָמֻלֵ ִסְטרֹוי, ַטֻלָ ט ֻבְ ָ ֻ ש   ִאְתֻפָ

יֻה.  ָיין ֻבֵ ֻלְ יִמין, ִאְתֻגַ ִ ַאְתָוון ְרש  ין ֻדְ ה(ַחָלֻלִ אָּ ִליתָּ א(אֻוָכִמין  )ת ְּ בָּ רְּ עוֹּ  )ס"א כְּ
ָלא יְ  ַעְרָבָאה ַתְלָיין ַעל נֻוְקִבין ֲעִמיִקין, ֻדְ ַמע ְיִמיָנא ֻכְ ְ ִכיל ְלִמש 

א ָדִקיק. ָמאָלא. ָהָכא ַחד ָאְרָחא ְלֵעיֻלָ ה( ֻוש ְ אָּ ִביעָּ ִמְצָחא ְדָלא ָנִהיר,  )רְּ

יֻה.  ח ֻבֵ ֻגַ ְ ד ַרֲעָוא ַאש  ר ֻכַ ה(ְקָטטֻוָתא ְדָעְלָמא. ֻבַ אָּ ְתַלת ַגְווֵני,  )ֲחִמיש ָּ ַעְייִנין ֻדִ

ֲחָלָבא ְדנָ  ת ָקַמְייהֻו ִאְתְסָחן ֻבְ ִתיב ְלִמְרֻתַ ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה  )ישעיה לג(ִהיר. ֻכְ

ֲאָנן, ֻוְכִתיב  ַ ַלִים ָנֶוה ש  ָ יָקא  )ישעיה א(ְירֻוש  ֲאָנן, ַעֻתִ ַ ה. ָנֶוה ש  ֶצֶדק ָיִלין ֻבָ

ִתיב. ה( ְדָסִתים, ֵעיֶנָך ֻכְ אָּ ִתיתָּ מֹוְדָעא.  )ש ְּ ֻתְ ְ חֹוָטָמא ַפְרצֻוָפא ִדְזֵעיָרא, ְלִאש 
ְלהֹוִבין ִמֻת  ַ ַלת ש  נֻוְקבֹוי. ֻתְ ה(ֹוָקִדין ֻבְ אָּ ִביעָּ ַמע ָטב  )ש ְּ ְ א ֲעִקיָמא, ְלִמש  ְרֻגָ ֻדַ

ִתיב  . ֻכְ ִמי. ֻוְכִתיב  )ישעיה מב(ֻוִביש  ְ ה.  )דברים לב(ֲאִני ְיָי' הֻוא ש  ֲאִני ֲאִמית ַוֲאֲחֻיֶ

 "דיו

 ו'

 ִאיּנּון

א צ  ּתו   ו 

ת ל   ּתְ



ף הַּ     ִסְפָרא  ו ְדְצִניעּוָתא    ייׁשִ לִ ׁש   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

א ַוֲאִני ֶאְסֻבֹול.  )ישעיה מו(ֻוְכִתיב  ָ נֻו ְולֹו  )תהלים ק(ַוֲאִני ֶאש ֻ )איוב ֲאַנְחנֻו. הֻוא ָעש ָ

ִכיַח, הֻוא ָמאן  כג( ְ ָסִתים ְוָלא ש  יֶבֻנֻו. הֻוא ִאְקֵרי ָמאן ֻדְ ִ ְוהֻוא ְבֶאָחד ֻוִמי ְיש 

ָמא.  ְ ָלא ִאְקֵרי ִבש  ָמן ְלֵעיָנא. הֻוא ָמאן ֻדְ ָלא ִאְזֻדָ  .)ה"א ה"י(ֻדְ

ִליל  ִליל א' ְוָלא ָכִליל ה"ו.  )הו א(ֻכָ ל ְלָאֶלף. אל"ף א' ָאִזי )ס"א ה"י(ו'. ו' ֻכָ

ָרן  ַחֻבְ ָלא ִמֻתְ ל ְסִתיִמין, ֻדְ ָסִתים ִמֻכָ ָאִזיל ליו"ד, יו"ד ָאִזיל ליו"ד, ֻדְ

יֻה ו"ד. ַווי ַכד ָלא ָנִהיר י' בו"ד.  ֻבֵ

א  ַכח, ַעל ֻדָ ֻתְ ְ א ִאש  חֹוֵבי ָעְלָמא, ֶעְרָייָתא ְדכֹֻלָ ק י' ִמן ו"ד ֻבְ ֻלָ ִאְסֻתַ
ִליק יֹו"ד ִמן ֵה"א, ַעל ֶעְרַות ָא  )ויקרא יח(ְכִתיב  ה. ְוַכד ִאְסֻתָ ִביָך לֹא ְתַגֻלֵ

ָך ִהיא  ה ֶעְרָוָתֻה. ִאֻמְ ָך ִהיא לֹא ְתַגֻלֵ ה ִאֻמְ ָך לֹא ְתַגֻלֶ א ְכִתיב ְוֶעְרַות ִאֻמְ ֻדָ

אי,  יָנה ִתְקָרא ְוגֹו'. )משלי ב(ַוֻדָ י ִאם ַלֻבִ  ֻכִ

ְרָקא ִליָתָאה ּפִ  ּתְ
יִרין ר ְוָלא  ִתֻקֻוִנין ַיֻקִ ל ָמה ְדִאְתְטֻמַ ִאְתְמָסרֻו ְלִדיְקָנא ֻכָ

ַכח.  ֻתְ ְ יָרא ִאש  ָאה ְוַיֻקִ ְלָייא ִעֻלָ הו א(ִאְתֻגַ א(ְוָהא  )וְּ נָּ ְנֵזיֻה  )ס"א ִדיקְּ ֻגַ

א( ירָּ ק ִ  ְקָרא. )ס"א יַּ

ֺאְדִנין ַעד  ֵמי ִפְתָחא ֻדְ ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא, ִניִמין ַעל ִניִמין ִמֻקָ

 ָ א(א ְדפֻוָמא. ֵריש  ינָּ יָּ נְּ א ַאֲחָרא  )ת ִ ָ א ַהאי, ַעד ֵריש  ָ ֵמֵריש 
ַכח.  ֻתְ ְ ה(ִאש  אָּ ִליתָּ ֵרין נֻוְקִבין ָאְרָחא ַמְלָייא ְדָלא ִאְתַחְזָייא.  )ת ְּ חֹות ֻתְ ִמֻתְ

ה( אָּ ִביעָּ ין ֵמַהאי ִגיָסא ֻוֵמַהאי ִגיָסא.  )רְּ ה(ַעְלִעין ִאְתַחְפֻיָ אָּ ָיין  )ֲחִמיש ָּ הֻו ִאְתַחֻזְ ֻבְ

ַווְרָדא.  ֻפֻוִחין סֻוָמִקין ֻכְ ה(ֻתַ אָּ ִתיתָּ יִפין ַעד  )ש ְּ ֻקִ ַחד חֻוָטא ַתְלָיין אֻוָכִמין ֻתַ ֻבְ

ה(ַחֻדֹוי.  אָּ ִביעָּ נֻון. )ש ְּ ַווְרָדא ִאְתֻפְ ְפָוון סֻוָמִקין ֻכְ ה( ש ִ אָּ ִמינָּ ין  )ת ְּ ְזִעיִרין ַנְחֻתִ

ְגרֹוָנא, ֻוְמַחְפָיין ְקָדָלא.  ה(ֻבִ אָּ יעָּ ש ִ ִגיִדין ַרְבְר  )ת ְּ ין(ִבין ֻוְזִעיִרין ֻכְ ד ִ גְּ ין( )ס"א נָּ ת ִ חְּ  )ס"א נַּ

ַכח. ֻתְ ְ ִאש  יף ָמאן ֻדְ ר ְוַתֻקִ יֻבָ ַכח ֻגִ ֻתְ ְ ין ִאש  ִאֻלֵ ֻקֻוָלא. ֻבְ ִ ש   ֻבְ

 א'

ד  ּכ 

ָעה ְ  ִתש 

יקּוָנא  ּתִ



ף הַּ     ִסְפָרא  ז ְדְצִניעּוָתא    ייעִ בִ ר   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ל ֻגֹוִים  )תהלים קיח( ִוד ַעד ֻכָ ָעה ָאַמר ֻדָ ְ ש  ַצר ָקָראִתי ָיֻה. ֻתִ ִמן ַהֻמֵ

ב ַמְזִריַע ְסָבבֻוִני, ְלַאְסֲחָרא ֻוְלַא  א ֵעש ֶ ֶ ש  ָנא ֲעלֹוי. ַוֻתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֻדֶ ֻגָ

ין ִאְתֲעָקרֻו  ָעה ִאֻלֵ ְ ש  ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהֻו. ֻתִ ֶ ה ְפִרי ֲאש  ֶזַרע ְלִמיֵנהֻו ְוֵעץ עֹוש ֶ

ע ְיָי' ֱאלִֹהים.  ֻטַ יב ַוֻיִ ְכֻתִ ִלים, ֻדִ ְ ָמא ש  ְ ש  ילֻו ְלָבָתר ֻבִ ֻתִ ְ ִלים, ְוַאש  ְ ָמא ש  ְ ֻ ִמש 

ָעה ֻתִ  ְ ִתש  ָאה, ֻבְ ָאה. ַתֻתָ ִהיא ִעֻלָ ָחן ִאיִהי, ֻדְ ֻכְ ֻתַ ְ ִדיְקָנא ִבְתֵליָסר ִאש  ֻקֻוִנין ֻדְ
ִליפֻו ְבגֹוַוֵניהֹון  ן.(ִאְתֲחזֻון. כ"ב ַאְתָוון ִאְתֻגְ הוֹּ ִגינֵּ  .)ס"א בְּ

א(ַהאי,  נָּ יקְּ יה  ד ִ מֵּ לְּ חֶּ זֵּי בְּ חָּ אן דְּ אי מָּ ל הַּ יְקָנא )ס"א עַּ ר ָנש   ֶחְלָמא ְדָאִחיד ֻדִ ֻבַ ֻדְ

ָאה ִביֵדיֻה,  (ִעֻלָ יה  ארֵּ מָּ ִלים ב ְּ ָּ ש  ע דְּ דָּ יה  ִינְּ יה  לֵּ דֵּ יט יָּ ש ִ אוֹּ ִלים  )נ"א אוֹּ ד ְּ ְ ש 

ָאה ִדְנִהיָרא  יְקָנא ִעֻלָ ן ֻדִ ֻכֵ ֶ ל ש  חֹותֹוי ִיְכְנעֻון. ֻכָ ְנִאין ֻתְ ָמאֵריֻה. ש ַ ה(ֻבְ אָּ ָּ ת  תַּ  )ס"א לְּ
ָאה ַרב ֶחֶסד ִאְקֵריֻה  ִעֻלָ ָאה, ֻדְ ַתֻתָ ד ִאְצְטִריְך ְנִהירֻו ֻבְ ְזֵעיָרא ֶחֶס"ד ְסָתם, ֻכַ , ֻבִ

עו ן ַאְנַהר ְוִאְקֵרי ַרב ֶחֶסד.  נְּ ַּ י ִיכ  אוֹּ נְּ יה  ִוש ַּ ארֵּ לָּם ִעם מָּ א ִבש ְּ הָּ ִחיץ דְּ רַּ א ִמתְּ יה  הַּ )ס"א ִבידֵּ

ה ִהי א מָּ עָּ דָּ אוֹּ ה לְּ כָּ ן ִאם זָּ ֵּ כ  ֶּ ל ש  ָּ יה  כ  מֵּ לְּ חֶּ זָּא בְּ חָּ ִדיל דְּ ין הו א בְּ דֵּ י וְּ תוֹּ חוֹּ הו א ת ְּ ה ד ְּ אָּ ָּ א ִעל  נָּ א ִדיקְּ

ם( ָּ ת  ד סְּ סֶּ א חֶּ ִעירָּ י ִבזְּ רֵּ ד ִאקְּ סֶּ חֶּ ב ב ְּ ה רַּ אָּ ָּ ִרים ִעל  ה אָּ אָּ ָּ ת  תַּ ִהיר לְּ  .נָּ

לֹוַמר,  ה, ֻכְ ֶרץ ֶנֶפש  ַחֻיָ ֶ ִים ש  ְרצֻו ַהֻמַ ְ (ַוֻיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיש  "ה  "י יָּ  )נ"א חַּ

א ִאְת  ט ְנִהירֻו ְדָדא ְבָדא, ֻכֹֻלָ ַ ש  ִזְמָנא ָחָדא, ַמִים י"ה ִאְתֻפָ ֻון ֻבְ ַרֲחש 

ה  ָאה, ַחֻיָ ה ִעֻלָ ָדא. ַחֻיָ ָללֻו ָדא ֻבְ ְרצֻו, ִאְתֻכְ ְ ָאַמר ִיש  ִגין ֻדְ ן. ֻבְ ָ יש  ָטָבאן ַמִים ֻבִ

ה  ָאה. ַחֻיָ א. )דף קע"ח ע"א(ַתֻתָ ָ ה ִביש   ָטָבא. ַחֻיָ

א ָאָדם ה ָאָדם. ָהָאָדם ָלא ְכִתיב, ֶאֻלָ ָקא  ֱאלִֹהים ַנֲעש ֶ ְסָתם, ְלַאֻפָ

א,  ִלים ֻדָ ֻתְ ְ ד ִאש  ִלים. ֻכַ ְ ָמא ש  ְ ש  ִאְתָעִביד ֻבִ א ֻדְ ְלֵעיֻלָ ָאָדם ֻדִ

ַכר.  א. ְיהָֹו"ה ִסְטָרא ִדֻדְ ְלָמא כֹֻלָ ְ א ְלַאש  ַכר ְונֻוְקֻבָ ִלים ֻדְ ֻתְ ְ א. ִאש  ִלים ֻדָ ֻתְ ְ ִאש 

כֻוָרא, ְוִאְתֻתְ  ט ֻדְ ַ ש  א. ִאְתֻפָ פֻוֵמיֻה ֱאלִֹהים ִסְטָרא ְדנֻוְקֻבָ א, ֻבְ ִאֻמָ ִתֻקֻונֹוי ֻכְ ן ֻבְ ֻקַ

ימֻו. ָטלֻו, ָהָכא ִאְתַקֻיָ ִאְתֻבְ ָאָמה. ַמְלִכין ֻדְ  ֻדְ

ָכא. ְוי"ה  ִאיֻפְ א ֻבְ נֻוְקֻבָ סֹוָפא ַנְייִחין. ֻדְ א, ֻבְ ָ ֵריש  יִפין ֻבְ ֻקִ ְדכֻוָרא ֻתַ ֻדִ

ִתיב  ּכְ

ל  ע 

ִתיב  ּכְ

ר ּי אמ   ו 

יִנין  ּדִ



ף הַּ     ִסְפָרא  ח ְדְצִניעּוָתא    ייעִ בִ ר   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ִקיִעין. י' ְזֵעיָר  ְ ִקיטֻוָרא ְבִעְטפֹוי ש  ַכח. ִאי קֻוְנִטיִרין ֻדְ ֻתְ ְ א ְבַגָווָהא ִאש 

ַקן  א, ְוִקיָנא ְדזֻוֲהָמא ִאְתֻתָ יָקא. ָאָתא ִחְוָיא ַעל נֻוְקֻבָ ָעא ַעֻתִ ָסמֻו ִדיִנין, ֻבָ ִאְתֻבְ

ָמֻדֹוָרא  א ֻדְ ֶלד ֶאת ַקִין. ִקיֻנָ ַהר ַוֻתֵ יב ַוֻתַ ְכֻתִ א. ֻדִ ָ ד ָמדֹוָרא ִביש  ַגָווֻה, ְלֶמְעֻבַ ֻבְ

ין ְוִע  ִ יש   ְלעֻוִלין ְוַקְטפֻוִרין.ְדרֻוִחין ֻבִ

ָללֻו ִבְפַרט ֻוְכָלל,  ְכַלל ֻוְפַרט, ִאְתֻכְ ְתֵרין, ֻבִ ַהאי ָאָדם, ֻבִ יֻה ֻבְ ֻבֵ

ן  ֻקַ ִסְטרֹוי ִאְתֻתַ ַלג ֻבְ א ִאְתֻפְ ָמאָלא. ֻדָ ֹוִקין ֻוְדרֹוִעין, ְיִמיָנא ֻוש ְ ש 

א. ו' כְֻ  ַכר. ה' נֻוְקֻבָ א יה"ו. י' ֻדְ ַכר ְונֻוְקֻבָ ִתיב ָזָכר ֻוְנֵקָבה ְבָרָאם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ֻדְ

א, ֻוְכִתיב  ְרְסֻיָ ֻיֻוְקָנא ֻוַפְרצֻוָפא ְדָאָדם ָיִתיב ַעל ֻכֺ ָמם ָאָדם. ֻדִ ְ ְקָרא ֶאת ש  ַוֻיִ

ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה. )יחזקאל א( א ְדמֻות ֻכְ ֻסֵ מֻות ַהֻכִ  ְוַעל ֻדְ

ִים,  ְרצֻו ַהֻמַ ְ ְפָווֵתיֻה ַאֵחר ִיש  ש ִ ין ֻבְ ִ ד ְמַרֲחש  לֹוַמר, ֻכַ ֻון. ֻכְ ְרֻגֻום ְיַרֲחש  ֻתַ

א  ָ א, ֻוְבַמָיא ָהָוה ָרִחיש  ַנְפש  ְעֻתָ ָזֻכֻוָתא, ֻוִבְנִקיֻות ֻדַ ֵמי ְצלֹוָתא, ֻבְ ְתֻגָ ֻפִ

ָתא.  ַחֻיָ

ן ֻבְ  ָ ְפָווֵתיֻה ְמַרֲחש  ָרא ְצלֹוֵתיֻה ְלָמאֵריֻה, ְוש ִ ֵעי ַבר ָנש  ְלַסֻדְ ַהאי ֻבָ

ְקיֻו ַדֲעִמיקֻו  ַ ש  ָקא ְיָקָרא ְדָמאֵריֻה, ְלֲאָתר ֻדְ א, ְלַסֻלְ א ְלֵעיֻלָ ֻתָ ְווָנא ִמֻתַ ֻגַ

ְקָיא  ַ א, ֵמַההֻוא ש  א ְלַתֻתָ ָכא ִמְלֵעיֻלָ ָ ֵביָרא, ָנִגיד ְוָנִפיק. ְלָבָתר ָיְנִגיד ְלַאְמש  ֻדְ

א ַבְת  ְרֻגָ א, ַעד ֻדַ א ְוַדְרֻגָ ְרֻגָ ַנֲחָלא, ְלָכל ֻדַ א ֻדְ ָכא ְנָדָבה ְלכֹֻלָ ָ ָרָאה ְלַאְמש 

ָנה  ָרא ְדַכֻוָ ְ א, ִקש  כֹֻלָ ָרא ֻבְ ְ ָרא ִקש  ְ ֻ ֵעי ְלַקש  א. ְלָבָתר ֻבָ א ְלַתֻתָ ֵמֵעיֻלָ
א  ֶאְלֻתָ ְ ין ש  ֻבֻוָרא, ֻבֵ ֻצִ א ֻדְ ֶאְלֻתָ ְ ין ש  ַאלֹוִהי, ֻבֵ ְ ל ִמש  דֻון ֻכָ ְמֵהיְמנֻוָתא ְוַיְעֻבְ ֻדִ

ָיִחיָדא.  ֻדְ

ִא  אֵריֻה, ֵהן ְמסֻוָדרֹות בט' ַגְווֵני, ֻדְ ֲאָלא ִמֻמָ ַ ֻ ית ְלַבר ָנש  ְלש 

ִריְך  א ֻבְ ָ ר ְמִכיֻלֹוִהי ְדקֻוְדש  ַאְדֻכָ ַאְלָפא ֵביָתא, ְוִאית ֻבְ ִאית ֻבְ
גֹון ֶאְהֶיה,  ִריְך הֻוא, ֻכְ א ֻבְ ָ קֻוְדש  ָמָהן ַיִקיָרן ֻדְ ְ ש  הֻוא, ַרחֻום ְוַחֻנֻון ְוגֹו'. ִאית ֻבִ

י, ֲאדָֹני.ָיֻה, י ֻדַ ַ  הו, ֵאל, ֱאלִֹהים, ְיָי' ְצָבאֹות, ש 

ְתִקין  א 

ָבר  ּדָ

ד  ְוכ 

א ְלּתָ א  ְ  ּוש 



ף הַּ     ִסְפָרא  ט ְדְצִניעּוָתא    ייׁשִ מִ ח   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

בֻוָרה,  גֹון: ַמְלכֻות, ְיסֹוד, הֹוד, ֶנַצח, ִתְפֶאֶרת, ֻגְ ר ְסִפירֹות, ֻכְ ֶעש ֶ ֻבְ

גֹון ָהָאבֹות  יא, ֻכְ יַקֻיָ ר ַצֻדִ ַאְדֻכָ ֶתר. ִאית ֻבְ יָנה, ָחְכָמה, ֻכֶ ֶחֶסד, ֻבִ

ָלִכים. ִאי ִביִאים ְוַהֻמְ ית. ְוַהֻנְ ָלה ֲאִמיֻתִ הֹון ַקֻבָ ִאית ֻבְ י, ֻדְ ְחֻתֵ ֻבַ ְ יֵרי ֻוְבתֻוש  ִ ש  ת ֻבְ

יִדיָעה  ְדָקא ֵיאֹות. ְוִאית ֻבִ ֻקֻוִנין ְלָמאֵריֻה, ֻכְ ן ֻתִ ָיַדע ְלַתֻקֵ הֹון ָמאן ֻדְ א ִמֻנְ ְוֵעיֻלָ

א  ְפָעא ֵמֵעיֻלָ ִ יְך ש  ִ ָיַדע ְלַהְמש  א, ְוִאית ָמאן ֻדְ א ְלֵעיֻלָ ֻתָ ָקא ִמֻתַ א. ַסֻלְ ְלַתֻתָ
יב,  ין, ְצִריָכא ַכָוָנה ְגדֹוָלה, ְוִאי ָלא ָעֵליֻה ְקָרא ִדְכֻתִ )שמואל א ֻוְבָכל ט' ַגְווֵני ִאֻלֵ

 ֻובַֹזי ֵיָקֻלֻו. ב(

ִניז  "ה ֲאדָֹנ"י. ְוָהֶאָחד ֻגָ ָמָהן ְיהֹוָ ְ ֵרין ש  הֻוא ָכִליל ֻתְ ָאֵמן, ֻדְ

אֹוָצר ַהנִֻ  סֻוק טֻוֵביֻה ֻוִבְרכֹוִהי, ֻבְ ֻפָ ְקָרא ֵהיָכל, ְוהֻוא ָרמֻוז ֻבַ
ל  )חבקוק ב( א ָרְמֻזֻו ַרֻבֹוֵתינֻו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֻכָ ָניו ֻוְלֻדָ ֹו ַהס ִמֻפָ ֵהיַכל ָקְדש  ְוה' ֻבְ

ֱאַמר  ֻנֶ ֶ ֵביתֹו, ש  ְרְגִמיָנן ְבָכל  )במדבר יב(טֻוב ָהָאָדם ֻבְ יִתי ֶנֱאָמן הֻוא, ֻוְמֻתַ ְבָכל ֻבֵ

י. ִעֻמִ  ֻדְ

אֹוִקיר  א הֻוא ַבר ָנש  ֻדְ ְדָקא ֵיאֹות, ֻדָ ון ְבָכל ַחד ְוַחד מט' ַגְווֵני ֻכְ ְמַכֻוְ
ד ֻובַֹזי  ַדי ֲאַכֻבֵ י ְמַכֻבְ ִתיב ֻכִ א ֻכְ א, ְוַעל ֻדָ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְ ָמא ְדָמאֵריֻה ִלש  ְ ִלש 

ל ָצְרכ ד ֻכָ ים ֻוְלֶמְעֻבַ ין, ְלַקֻיֵ ָעְלָמא ֻדֵ ד ֻבְ ֵמי ַאְרָעא, ֵיָקֻלֻו, ֲאַכֻבֵ ל ַעֻמָ ֹוי. ְוֶיֶחֻזֻון ֻכָ

י ְלֵמיָקם  יֻה. ֻוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ִיְזֻכֵ ָמא ְדה' ִאְתְקֵרי ָעֵליֻה, ִויַדֲחלֻון ִמֻנֵ ְ ֲאֵרי ש 

ָחא  ֻגְ ְ ָזָכה ְלַאש  יַון ֻדְ ָלא ָקֵרי ָכל צֹוְרֵכיֻה, ֻכֵ י ֻדְ ת ֲחִסיִדים, ַאף ַעל ֻפִ ְמִחיֻצַ ֻבִ

ְדָקא ֵיאֹות.ְיִדיַעת ָמאֵריֻה, וְ  יֻה ֻכַ  ִאיְכָוון ֻבֵ

ָרא  ְ ֻ א, ֻוְלַקש  ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְ ָלא ָיַדע ְלַאֲחָדא ש  א הֻוא ָמאן ֻדְ ֻובַֹזי ֵיָקֻלֻו. ֻדָ

ָמא  ְ ִאְצְטִריְך, ֻוְלאֹוִקיר ש  ָכא ְלֲאָתר ֻדְ ָ ָרא ִדְמֵהיְמנֻוָתא, ֻוְלַאְמש  ְ ִקש 

ֵרי. ְוכָֻ  ָלא ִאְתֻבְ ָמאֵריֻה ָטב ֵליֻה ֻדְ ָאֵמן.ֻדְ ון ֻבְ ֻוָ ָלא ִאְתֻכַ ן ָמאן ֻדְ ֻכֵ ֶ  ל ש 

י,  ְמַנֻקֵ א ֻדִ ַמֻיָ א, ֻבְ ְנִקיֻוָתא ְדִלֻבָ ְפָווֵתיֻה ֻבִ ש ִ ַמְרִחיש  ֻבְ ל ָמאן ֻדְ א, ֻכָ ֻדָ

ִביל ָאָדם  ְ ש  לֹוַמר, ֻבִ ה ָאָדם, ֻכְ ֲהֵדיֻה, ַוֻיֹאֶמר ֱאלִֹהים ַנֲעש ֶ ָמאי ְכִתיב ֻבַ

 ִאית

ת ָוונ   ּוְבכ 

 ְוִאי

 ָמאי

ל  ְוע 



ף הַּ     ִסְפָרא  י ְדְצִניעּוָתא    ייׁשִ מִ ח   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ָיַדע ְלַאֲחָדא ֶצלֶ  ְדָקא ֵיאֹות, ְוִיְרדוֻ ֻדְ ם.  ם ֻוְדמֻות ֻכְ ת ַהֻיָ  .)עד כאן ד"א(ִבְדֻגַ

 ְרִביָעָאה ִפְרָקא
ְלָייא.  ְלָייא ְוָלא ִאְתֻגַ ין, ִאְתֻגַ ָטִמיר ְוָסִתים. ְזֵעיָרא ְדַאְנֻפִ

לָ  ַאְתָוון, ֻדְ ְסָייא, ָסִתים ֻבְ ְאְתֻכַ ִתיב. ֻדְ ַאְתָוון ֻכְ ְלָייא, ֻבְ ִאְתֻגַ א ֻדְ
ִאין. ִאין ְוַתֻתָ בֻו ֵביֻה ִעֻלָ ָ ִאיהֻו ָלא ִאְתְייש  ִגין ֻדְ ַאְתרֹוי, ֻבְ ָבן ֻבְ ְ ֻ  ִמְתַייש 

ֵהָמה ָוֶרֶמש  ְוגֹו', ַהְיינֻו  ה ְלִמיָנֻה ֻבְ ֱאלִֹהים ֻתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפש  ַחֻיָ

יב,  ְכֻתִ כְ  )תהלים לו(ֻדִ יַע ְיָי'. ַחד ֻבִ ִ ַאֲחָרא ָאָדם ֻוְבֵהָמה ֻתֹוש  ָלָלא ֻדְ

ְכָלָלא ְדָאָדם,  ֵהָמה ֻבִ ָחא. ֻבְ ֻכְ ֻתַ ְ ן ַלְיָי'  )ויקרא א(ִמש  ם ָקְרֻבָ י ַיְקִריב ִמֻכֶ ָאָדם ֻכִ
ְכָלָלא ְדָאָדם. ַלל ֻבִ ִאְתֻכְ ֻום ֻדְ ֻ ֵהָמה, ִמש   ִמן ַהֻבְ

א  ְלַתֻתָ ָכחוֻ  )דף קע"ח ע"ב(ָנַחת ָאָדם ֻדִ ֻתְ ְ ָאה, ִאש  ִדֻיֻוְקָנא ִעֻלָ ְתֵרין רֻוִחין  ֻבְ

ָמָתא  ְ יִמיָנא, ִנש  ָמאָלא ָכִליל ָאָדם. ֻדִ יִמיָנא ֻוש ְ ֵרין ִסְטִרין, ֻדִ ִמֻתְ

טֻו ִאיֻנֻון  ָ ש  ָמאָלא, ְוִאְתֻפָ ט ש ְ ָ ש  ה. ָחב ָאָדם ִאְתֻפָ ָמאָלא ֶנֶפש  ַחֻיָ ש ְ א. ֻדִ ָ יש  ַקֻדִ
ָלא גֻוָפא.  ֻבְ

יְלָדן כְֻ  א ְבָדא, ִאְתֻיַ ִקין ֻדָ ֻבְ ה ְדאֹוִליַדת ִמְתֻדַ יִאין  )רו ִחין(ַהאי ַחֻיָ ַסֻגִ

ָיין, י' ָסִתים, י'  ֻלְ ִקְטָרא ָחָדא. כ"ב ַאְתָוון ְסִתיִמין, כ"ב ַאְתָוון ִאְתֻגַ ֻבְ

ָקלֻו. ַמְתְקָלא ְדַטְפִסין, ַאֻתְ ְלָייא. ָסִתים ְוַגְלָייא, ֻבְ  ֻגַ

ַהאי ֲאָת  א ו"ד, ֻבְ ַכר ְונֻוְקֻבָ יֻה ֻדְ א, ָנְפִקין ִמֻנֵ ִגין ֻדָ א. ֻבְ ַכר, ד' נֻוְקֻבָ ר, ו' ֻדְ

ְלחֹודֹוי ְדַכר. ה'  ֵרין י' ֻבִ ֵרין ַקְפִלין. ֻתְ א. ד"ֻו ֻתְ ד"ֻו ְתֵרין. ד"ֻו ְדַכר ְונֻוְקֻבָ

ֻה,  ַגֻוָ י' ֻבְ ַרת ֻבְ ִאְתַעֻבְ ַקְדִמיָתא, ֻוִמֻדְ א. ה' ד' ֲהַות ֻבְ ת(נֻוְקֻבָ ִלידָּ יַקת ו',  )אוֹּ ַאֻפִ

י ִכי בה' ִאי י יה"ו()ֲהרֵּ יה  ִאית ה"ה ֲהרֵּ ָלָלא דיה"ו.  ת ד"ו ו בֵּ ֶחְזֵויֻה ֻכְ ִאְתֲחֵזי יֹו"ד ֻבְ
ַבת ְלָבָתר, ֻוְמַכְסָייא ְלִאָמא. ְ ֻ א, ִאְתַייש  הֻוא ְדַכר ְונֻוְקֻבָ יַקת יֹו"ד ֻדְ ַאֻפִ  ִמֻדְ

יָקא, ּתִ  ע 

ר ּי אמ   ו 

ד  ּכ 

ד  ּכ 

 י'



ף הַּ     ִסְפָרא  יא ְדְצִניעּוָתא    יׁשִ ׁשִ  יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

נֹות ָהָאָדם,  יב,  )בראשית ו(ְבֵני ָהֱאלִֹהים ֶאת ֻבְ ְכֻתִ  יהושע ב()ַהְיינֻו ֻדִ

יב,  ְכֻתִ ִלים ֶחֶרש  ֵלאמֹר, ָמאי ְבנֹות ָהָאָדם. ֻדִ ים ְמַרֻגְ ִ ַנִים ֲאָנש  ְ ש 

י ָראֻו  )מלכים א ג( ִתיב, ֻכִ ִגיֵניהֹון ֻכְ ֶלְך. ֻבְ ים זֹונֹות ֶאל ַהֻמֶ ִ ִים ָנש  ֻתַ ְ בֹאָנה ש  ָאז ֻתָ

בֹאָנה ְוָלא ְבַקְד  ִקְרֻבֹו ְוגֹו'. ָאז ֻתָ ִקיְסְטָרא ִכי ָחְכַמת ֱאלִֹהים ֻבְ ִמיָתא. ֻבְ

א ָנְחתֻו ַיְרֻתֻו ַעְפָרא,  א, ְלַתֻתָ ָקן ֲהוֹו ְלֵעיֻלָ ֵרין ִמְתַחֻבְ ִקיטֻוֵרי ְדִפיָגאן, ֻתְ ֻדְ
דֻו חֻוָלָקא ָטָבא ְדֲהָוה ְבהֻו. ָעָטָרא ְדבֻוְמָלא  א(ִאֻבֵ לָּ מְּ חֶּ ר  )ס"א דְּ ְוִאְתַעֻטָ

קֻוְסָטא ְדִעְנָבא.  ֻבְ

ה  ֶ ֵני  )שמות יד(ַמה ִתְצַעק ֵאָלי. ְיָי' ֶאל מֹש  ר ֶאל ֻבְ ֻבֵ ֵאָלי ַדְייָקא. ֻדַ

ָבָעא ְלאֹוִקיר  ָלא ָהָוה ָתֵלי, ֻדְ ַמֻזָ עֻו ַדְייָקא. ֻבְ ֻסָ עֻו. ְוֻיִ ֻסָ ָרֵאל ְוֻיִ ִיש ְ
ְקֵניֻה.  ל ֺח  )שמות טו(ֻדִ ַמְרֻתָ ֻכָ ָ ה ְוַהֲאַזְנֻתָ ְלִמְצֹוָתיו ְוש  ֲעש ֶ ֵעיָניו ֻתַ ר ֻבְ ָ ש  יו ְוַהֻיָ ֻקָ

י ֲאִני ְיָי' רְֹפֶאיָך, ְלַהאי ַדְוָקא. אן. ֻכִ  ַעד ֻכָ

ְרָקא ָאה ּפִ ָ  ֲחִמיש 
ִנים ְוגֹו' ֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ֻבָ ין )ישעיה א( גֹוי חֹוֵטא ַעם ֻכֶ ְבָעה ַדְרֻגִ ִ . ש 

יק ו"ו ד"ו ְלַבר  יק ד' ה"ה הו"י, ה"ה ַאֻפִ יֹו"ד ה"ה ו"ה ה"י ו"ו ַאֻפִ
יר ָא  ִחיִתים.ַאְסֻתִ ְ ִנים ַמש  יב ֻבָ א ְדִאיֻנֻון ד"ו ִדְכֻתִ ַכר ְונֻוְקֻבָ  ָדם ֻדְ

ָרא ֲחִצי ַמֲאָמר. ָאב ֻוֵבן. ָסִתים  ית ַמֲאָמר. ֻבָ ִ ֵראש  ָרא. ֻבְ ֻבָ

ָאה, ָנִפיק ִלְמָטְלְטֵלי  ָאה ְדָסִתים ְוָגִניז. ֵעֶדן ַתֻתָ ְוַגְלָיא. ֵעֶדן ִעֻלָ

י( נוֹּ לָּ טְּ מַּ ָמאָלא ְוִא  )ס"א לְּ ְלָיא ְיהָֹוה. ָיֻה. ֱאלִֹהים. ֵאת. ֲאדָֹני ֶאְהֶיה. ְיִמיָנא ֻוש ְ ְתֻגַ
יב,  ְכֻתִ ַמִים. ְוֵאת, ֻדִ ָ ֻ ָתפֻו, ַהש  ֻתָ ְ ַצח  )דברי הימים א כט(ַכֲחָדא ִאש  ְפֶאֶרת ְוַהֻנֵ ְוַהֻתִ

יב,  ְכֻתִ ָתפֻו. ָהָאֶרץ, ֻדִ ֻתָ ְ ֲחָדא ִאש  ִ  )תהלים ח(ִאיֻנֻון ֻכַ יר ש  ָכל ָהָאֶרץ. ָמה ַאֻדִ ְמָך ֻבְ

בֹודֹו. )ישעיה ו(  ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ֻכְ

יָקא  ים, ַעֻתִ ִ ָדש  ין ַהֻקֶֹדש  ֻוֵבין ֹקֶדש  ַהֻקֳ יל ֻבֵ ִים ְלַהְבֻדִ תֹוְך ַהֻמַ ָרִקיַע ֻבְ
ל ַרְבְרָבן.  ש  ֻפֻוָמא ְמַמֻלֵ ַרש  ַמֻמָ ַבק. ָלא ִאְתֻפְ , ְוִאְתֻדְ ַרש  ִלְזֵעיָרא, ִאְתֻפְ

ְראוּ  ּיִ  ו 

ר ּי אמ   ו 

י  הו 

ית ִ אש  ר   ּבְ

 ְיִהי



ף הַּ     ִסְפָרא  יב ְדְצִניעּוָתא    יׁשִ ׁשִ  יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ה ִזיִנין ַמִים, ֻוְכִתיב ַאְנֻתִ  ָ ֻ ֲחִמש  ִכְתִרין ְזִעיִרין, ֻבַ ר ֻבְ ְוָנַתן  )במדבר יט(יק ְוִאְתַעֻטָ

ים.  ים ֻוֶמֶלְך עֹוָלם.  )ירמיה י(ָעָליו ַמִים ַחֻיִ ְך  )תהלים קטז(הֻוא ֱאלִֹהים ַחֻיִ ֶאְתַהֻלֵ

ים.  ַאְרצֹות ַהַחֻיִ ש  ֲאדִֹני ְצרֻוָרה ְוגֹו'. ְוֵעץ ְוָהְיָתה ֶנֶפ  )שמואל א כה(ִלְפֵני ְיָי' ֻבְ

ֵליִמין, ֻוַמִים  ְ ִים. ַמִים ש  ן. י"ה, יו"ד ה"א, אהי"י ֵבין ַמִים ָלֻמָ תֹוְך ַהֻגָ ים ֻבְ ַהַחֻיִ

ֵליִמין. ְ ָלא ש  ִליִמין, ַרֲחִמין ֻדְ ְ ִליִמין. ַרֲחִמין ש  ְ ָלא ש   ֻדְ

גַֻ  ַ ש  ר. ְיָי' ָלא ָידֹון רֻוִחי ָבָאָדם ְלעֹוָלם ֻבְ  )בראשית ו(ם הֻוא ָבש ָ

אן  ָבא ִבְזֵעיָרא. ִמֻכָ ְ ד ִאְתַייש  (ַוֻיֹאֶמר ְיָי', ֻכַ רוֹּ ם אֹּמְּ ֵּ ש  ר ב ְּ מַּ ד אָּ כַּ  )נ"א ד ְּ

ר( מַּ ֻום  )לוֹּ ֻ א, ִמש  ְלֵעיֻלָ יָקא ָסִתים ָקָאַמר ָלא ָידֹון רֻוִחי ָבָאָדם ֻדִ ַעֻתִ ָבר. ֻדְ ֻדָ

ֵרין  ָבא ִמֻתְ ְ ְבַההֻוא רֻוָחא ְדִאְתָנש  ֵאי.ֻדִ יְך ְלַתֻתָ ִ ָקא, ָמש  ש ְ ַפְרֻדַ  נֻוְקִבין ֻדְ

ִתיב  ְך ֻכְ ם(ֻכָ לָּ י עוֹּ מֵּ ִלים ְוָלא  )יְּ ְ ָנה. יֹו"ד ש  ָ ִרים ש  ְוָהיֻו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעש ְ

ִרים  ֵרין ִזְמִנין, ֵמָאה ְוֶעש ְ ֵרין ַאְתָוון ֻתְ ְלחֹודֹוי ֵמָאה. ֻתְ ִלים. י' ֻבִ ְ ש 

ְלחֹודֹוי ָנה. י' ֻבִ ָ ר ַאְלִפין  )דף קע"ט ע"א(ַכד  ש  ֶעש ֶ ְך ֻבְ ָ ְלָיא ִבְזֵעיָרא, ִאְתְמש  ִאְתֻגַ

ִתיב,  אן ֻכְ ִנין. ִמֻכָ ְ ָכה. )תהלים קלט(ש  ת ָעַלי ַכֻפֶ ֶ ש   ַוֻתָ

ֵרד ְוָהָיה  )בראשית ו(ָהיֻו ָבָאֶרץ,  ם ִיֻפָ ָ ֻ יב ֻוִמש  ַהְיינֻו ִדְכֻתִ

ים. ֵמֲאָתר ֻדְ  ִ ָעה ָראש  ִפיִלים, ְלַאְרֻבָ א, ִאְקֵרי ַהֻנְ ְנֻתָ ַרש  ֻגִ ִאְתֻפְ

ָאָתא  ִמים ָהֵהם, ְוָלא ְלָבָתר ִזְמָנא. ַעד ֻדְ ֻיָ ֵרד. ָהיֻו ָבָאֶרץ ֻבַ ם ִיֻפָ ָ ֻ יב ֻוִמש  ְכֻתִ ֻדִ

ַע, ֻוְבֵני ָהֱאלִֹהים ִאְסָטָמרֻו. ֺ  ְיהֹוש 

ָלָלא, ָהָדא הֻוא ִד  לֹמֹה ֻוְבנֹות ָהָאָדם ִאְתֻכְ ְ ָאָתא ש   )קהלת ב(ְכִתיב, ֻדְ

ֲעֺנגֹת ָקאֵרי  י(ְוַתֲענֻוגֹות. ֻתַ ארֵּ ֲענו ִגים לֹּא קָּ ֵני ָהָאָדם  )תַּ ִמיזו (ֻבְ רְּ ִאתְּ  )נ"א דְּ

יב,  ְכֻתִ ָאה, ֻדִ ָללֻו ְבָחְכָמה ִעֻלָ ָלא ִאְתֻכְ ִאְתְרִמיֻו ֵמַהאי רֻוִחין ַאֲחָרִנין, ֻדְ )מלכים ֻדְ

לֹמֹה, ֻוְכִת  א ה( ְ ֻום  )מלכים א ה(יב ַוְיָי' ָנַתן ָחְכָמה ִלש  ֻ ל ָהָאָדם. ִמש  ם ִמֻכָ ְחֻכַ ַוֻיֶ
ָללֻו ְבָאָדם. ָהֵני ָלא ִאְתֻכָ  ֻדְ

ר ּי אמ   ו 

 ּוְבִגין

ִפיִלים ּנְ  ה 

ד  ע 



ף הַּ    ִסְפָרא  יג ְדְצִניעּוָתא   ׁש ד  ת קוֹ ב   ׁשַּ  יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ֻבֹוִרים  ה ַהֻגִ א. ֵהֻמָ ם ְלַתֻתָ ִמיָנֻה ִאְתַחֻכָ ם, ֻדְ ְחֻכַ ָאה. ַוֻיֶ ָנַתן ָחְכָמה, ה' ִעֻלָ

ִאְתָנֲה  ם, ֻדְ ֵ ֻ י ַהש  ֵ א. ַאְנש  ְלֵעיֻלָ ר ֵמעֹוָלם, עֹוָלם ֻדִ ֶ ָמא. ָמאי ֲאש  ְ ש  ָגן ֻבִ

א  א, ְוָלא ִאְתָנֲהָגן ֶאֻלָ ין ְלַתֻתָ ִ יש  ָלא ַקֻדִ יֻה ֻדְ ִאְתָנֲהָגן ֻבֵ א, ֻדְ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְ ָמא. ש  ְ ש 

א  ים ְסִתיָמא, ֶאֻלָ י הוי"ה. ָלאו ִמְסֻתִ ֵ ם ְסָתם, ְוָלא ַאְנש  ֵ ֻ י ַהש  ֵ ָמא. ַאְנש  ְ ש  ֻבִ

 ֵ ֻ י ַהש  ֵ ִתיב ְגִריעֻוָתא, ְוָלא ְגִריעֻוָתא ַאְנש  ָלָלא ְדָאָדם ַנְפקֻו, ֻכְ ם ְסָתם, ִמֻכְ
ָלא  )תהלים מט( ל ָיִלין, ֻבְ א, ֻבַ ָיִקירֻו ְדַמְלֻכָ יָקר, ֻבְ ל ָיִלין, ָאָדם ֻבִ יָקר ֻבַ ָאָדם ֻבִ

 רֻוָחא.

ַאְרָעא, ִאְתֲחִזיאֻו ָנְצֵחי  ין ֻבְ ְבָעה. ַמְלֻכִ ִ ְבָעה. ש  ִ ש  י ְקָרָבא, ֻבְ ַמְלֻכֵ

ִיְמֵחי ְקָרָבא.  ְרעֻוְתהֹון, ְוֵלית ֻדְ ַרֲהִטין ֻבִ ין, ֻדְ ַדְרֻגִ ִקין ֻבְ ָעה ְדַסֻלְ ְ ש  ֻתִ
ע ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם. י ַאְרֻבַ ְבִהילֻו, ְלַקֻמֵ ין ַקְייִמין ֻבִ ה ַמְלֻכִ ָ ֻ  ִביֵדיהֹון. ֲחִמש 

ֲעָנִבין ְלָיין ֻכַ הֹון ֻתַ ע, ֻבְ ין ָנְפִקין ְלַקְדמֻות ַאְרֻבַ ָלא ְצִריָרן  ַמְלֻכִ ִאְתֻכְ ֻבְ

ְייהֻו.  דֻוְכֻתַ ְבָעה ְרִהיִטין. ָסֲהִדין ָסֲהדֻוָתא ְוָלא ַקְייִמין ֻבְ ִ הֻו ש  ֻבְ

חֹותֹוי ַתְטֵלל  ֲעָנפֹוי ֲאִחיָדן ֻוְמַקְנָנן ִצֻפִֹרין. ֻתְ גֹו. ֻבַ ִאיָלָנא ְדִמְבָסם ָיִתיב ֻבְ
ִליָטא ְבַההֻוא ִאיָלָנא ִבְתֵרי ְכִבי ְ ש  ְבָעה ַסְמִכין ֵחיָוָתא ֻדִ ִ ש  ין, ְלֵמיַהְך ֻבְ ִ ש 

ע ִסְטִרין. ַאְרֻבַ ִלין ֻבְ ְלֻגְ ע ֵחיָוון, ִמְתֻגַ ַאְרֻבַ  ָסֲחָרֵניֻה, ֻבְ

יב,  ְכֻתִ ְבָעָתא, ֻדִ ץ ַעל ֻגִ ִליג ַעל טֻוִרין, ְמַקֻפֵ ֻלֻוִגין, ֻדָ ָרִהיט בש"ע ֻדִ ֻדְ

ץ ַעל ַה  )שיר השירים ב( ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֻפֵ פֻוֵמיֻה, ְמַדֻלֵ ָבעֹות. ְזָנֵביֻה ֻבְ ֻגְ
יְסְטָרא ִאְתָעִביד ִלְתַלת רֻוִחין. ד ָנִטיל ֻגִ יִסין. ֻכַ ְתֵרין ֻגִ נֹוי, ָנִקיב ֻבִ ִ ש   ֻבְ

ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאלִֹהים. ֻוְכִתיב  ְתַהֻלֵ י  )משלי כב(ַוֻיִ ַער ַעל ֻפִ ֲחנֹוְך ַלֻנַ

דֻוַע. ֶאת ָהֱא  ַער ַהֻיָ י ַדְרֻכֹו. ַלֻנַ ם ֶזה, ֻכִ ֵ ש  לִֹהים, ְוָלא ֶאת ְיָי'. ְוֵאיֶנֻנֻו, ֻבְ

י  ֻתֵ ע ֻבָ ע ִאיֻנֻון. ַאְרֻבַ י ִדיִנין, ַאְרֻבַ ֻתֵ ַלת ֻבָ מֹו. ֻתְ ְ ָלַקח אֹותֹו ֱאלִֹהים ְלִהָקֵרא ִבש 
יב,  ְכֻתִ א. ֻדִ ע ְלַתֻתָ א. ַאְרֻבַ ְלֵעיֻלָ יִנין ֻדִ ט )ויקרא יט(ֻדִ ֻפָ ְ ש  ֻמִ ֻו ָעֶול ֻבַ  לֹא ַתֲעש 

ְיָי'  ו 

ר יס  ל   ּתְ

ע ְרּב   א 

 ִחְוָיא

ִתיב  ּכְ



ף הַּ    ִסְפָרא  יד ְדְצִניעּוָתא   ׁש ד  ת קוֹ ב   ׁשַּ  יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ֻקֻוָלא,  ִ יָנא ְבש  ָיא, ֻדִ ְ יָנא ְדָלא ַקש  ָיא. ֻדִ ְ יָנא ַקש  ֻוָרה. ֻדִ ש  ָקל ֻוַבֻמְ ְ ש  ה ַבֻמִ ֻדָ ֻמִ ֻבַ

יָנא ַרְפָיא.  ֻקֻוָלא. ֻדִ ִ יָנא ְדָלא ְבש  א(ֻדִ ינָּ ֲאִפיֻלֻו ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי. )ד ִ  ֻדְ

ֵני ָהֲאָדָמה. ֵהֵחל ָה  י ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל ֻפְ יב ֻכִ ָאָדם ָלרֹב. ַהְיינֻו ִדְכֻתִ
ֵני ָהֲאָדָמה.  א. ֻוְכִתיב ַעל ֻפְ ְלֵעיֻלָ ם ְוגֹו', ָהָאָדם ֻדִ ֻגַ ַ ש  ה  )שמות לד(ֻבְ ֶ ֻומֹש 

יב,  ָניו, ַהְיינֻו ִדְכֻתִ י ָקַרן עֹור ֻפָ יב,  )בראשית ג(ָלא ָיַדע ֻכִ ְכֻתִ ְתנֹות עֹור. ָקַרן, ֻדִ ֻכָ

מֻוֵאל )שמואל א טז( ְ ח ש  ֻקַ א ְבֶקֶרן,  ַוֻיִ יָחא ֶאֻלָ ִ ֶמן. ֵלית ְמש  ֶ ֻ )תהלים ֶאת ֶקֶרן ַהש 

רֻום ַקְרֵננֻו.  פט( ְמָך ֻתָ ִ יָרָאה  )תהלים קלב(ֻוְבש  ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד. ַהְיינֻו ֲעש ִ ָ ש 

יב,  ְכֻתִ א. ְוַאְתָיא ִמן יֹוְבָלא ְדִהיא ִאיָמא, ֻדִ ֶקֶר  )יהושע ו(ְדַמְלֻכָ ֹוְך ֻבְ ְמש  ן ְוָהָיה ֻבִ

ָנִטיל ֶקֶרן ְוֵריַוח  א. ֶקֶרן, ֻדְ ִאיֻמָ יָרָאה ֻבְ ר ֲעש ִ יֹוְבָלא ִאְתַעֻטָ ַהֻיֹוֵבל. ֶקֶרן ֻבְ
 ְלָאָתָבא רֻוֵחיֻה ֵליֻה.

א ַתְייִבין  א. ְוֹכֻלָ יָבא ְדרֻוָחא ְלכֹֻלָ ִ יֹוְבָלא הֻוא. ְויֹוֵבל ה'. וה' ְנש  ֶקֶרן ֻדְ

יב,  ְכֻתִ ד ִאְתֲחֵזי ה' לה', ְיָי'  א()ירמיה ְלַאְתַרְייהֻו, ֻדִ ֲאָהֻה ְיָי' ֱאלִֹהים, ֻכַ

א ֻוְכִתיב  ם ָמֻלֵ ֵ ֻיֹום ַההֻוא.  )ישעיה ב(ֱאלִֹהים ִאְתְקֵרי ש  ב ְיָי' ְלַבֻדֹו ֻבַ ֻגָ )ס"א ְוִנש ְ

ם יהו"ה דָּ ִביל אָּ או ִבש ְּ ִאי לָּ א וְּ מָּ לְּ עַּ י לְּ תֵּ א אָּ נו תָּ עַּ ו רְּ ק י' פ  לַּ ַּ ת  ִאסְּ ז ַּר ה' לה' וְּ חַּ ד ִאתְּ ַּ ים  כ  י ָּ קָּ לָּא ִאתְּ

גו'( ב וְּ ג ָּ ִנש ְּ ִתיב וְּ א כְּ ל דָּ עַּ ב וְּ רַּ חָּ ָּא ִאתְּ כֹּל  א וְּ מָּ לְּ ר ְצִניעֻוָתא אכָֻ  דַע  עַּ ן ָסִתים ְוִאְתַעֻטַ

ַהְיינֻו ִסְפָרא ְד ְד  א, ֻדְ ָאה ַמְלֻכָ ע(ְצִניעֻוָתא. ַזֻכָ דַּ יָּ ק וְּ פַּ נָּ אן ד ְּ מָּ ָעאל  )נ"א לְּ ְלַמאן ֻדְ

ִבילֹוי ְוָאְרח ְ  .)דף קע"ט ע"ב(ברוך יהו"ה לעולם אמן ואמן. ֹוי. ְוָנַפק ְוָיַדע ש 

 

ְיִהי  ו 

אי  ְוה 


