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 שמותואלה פרשת 

    

 דניאל) .באו וביתו איש יעקב את מצרימה הבאים ישראל בני שמות ואלה  [א"ע בזהר ח"ב ]

 דמסתכלי אינון והמשכילים .ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים( ב"י

 . דחכמתא ברזא

  .עלאה דחכמתא בזיוא ונצצין נהרין ,יזהירו

 כוכביא קיימין ביה ,רקיעה דאקרי סתימא רזא איהו ודא, מעדן דנפיק דנהרא נציצו נהירו ,כזהר

  .דנהורא בוצינין אינון וכל וסיהרא שמשא ומזלי

 כל על חפיין ענפוי ,גנתא במציעות קיים דחיי ואילנא ,גנתא על בנהירו נהיר רקיע דהאי זהר

 ידורון שמיא צפרי וכל ברא חיות כל חותיהת ותטללין, ןאדכשר ןבמאנ ובוסמין ואילנין דיוקנין אינון

  .ענפין אינון תחות

 ביה שריא לא אחרא סטרא .עלמין ולעלמי לעלם קיומיה, לכלא חיין יהיב דאילנא איבא ,זהר

 אלין .עלמין ולעלמי לעלם אינון קיימין ,מניה דטעמין אינוןד חולקיהון זכאה .דקדושה סטרא אלא

  .דאתי למאעל וחיים עלמא האיל םחיי אקרון

 .בפשיטותיה איהו רבוא שתין ,הלוכיה פרסי מאה חמש ,לעילא לעילא זקפא דא אילנא ,זהר

 מתישבי לא ,ונחתין סלקין גוונין אינון .ביה קיימין גוונין כל, זהר ,זהרא חד קיימא אילנא בהאי

 ,מתישבן ולא מתישבן נהרא דלא זהר בגו לאתחזאה מניה נפקי כד .אילנא בההוא בר אחרא בדוכתא

  .אחרא באתר מתישבן דלא בגין קיימן ולא קיימן

 גלותא לגו נהרא דלא זהר בהאי נחתו ואינון ,ביה דמתחמן שבטין תריסר ונפק דא מאילנא

  .הבאים מצרימה ישראל בני שמות ואלה ד"הה עלאין משיריין בכמה דמצרים

 

 ]ב ע"ב[   תרי היה היה. זי וגו'יי' אל יחזקאל בן בו דבר היה היה'( א יחזקאל) פתח שמעון רבי

 אעיל דמלכא מאן ,דחמא מה כל גלי אמאי הוה מהימנא נביאה יחזקאל אי לשאלה אית ותו .אמאי זמני

 דחמא מה וכל הוה מהימנא נביאה יחזקאל ודאי אלא .דחמי רזין לגלאה ליה אית בהיכליה ליה

  .אצטריך וכלא דגלי מה כל גלי ה"קבד וברשותא איהו במהימנותא
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 מאן אבל ,חייש ולא מטלנוי סביל צערא לפום דאתי ג"אע צעראב רגילאד מאן' שמעון ר אמרו

 אצטריך דא ועל שלים צערא איהו דא צעראל ואתי ועידונין בתפנוקין יומוי כל יוהו אבצער רגילא דלא

  .למבכי

 ועל והו אבצער אבוהון זכאה דההוא יומוי כל דהא הוו בצערא רגילין למצרים נחתו כד ישראל

 דעלאין צערא הוה ההוא ,שלים צערא הוה ההוא דבבל גלותא אבל, יאות כדקא גלותא סבלו דא

 תתאין .מלאכי שלום חר יבכיון חוצה צעקו אראלם הן( ג"ל ישעיה) דכתיב עלאין .עליה ובכ ותתאין

 דהוו בגין ,ט"מ .דבבל גלותא על בכו אכל גם בכינו. ישבנו שם בבל נהרות על( ז"קל תהלים) דכתיב

 גלותאל נחתי הוו והשתא .'וגוהמסולאים בפז  היקרים ציון בני'( ד איכה) דכתיב מלכין בתפנוקי

 האו לעלמין מאיקי להו לית דהא חשיבו בגלותא הוו וכד .לאחורא מהדקן וידיהון קדליהון על ןייחבר

  .לעלמין לון שביק ה"קב

 בני ומה ,הכא עבדין אתון מה לון אמרו דיליה פמליא לכל ה"קב קרא שעתא אובהה ותנינן

 למענכם יי' אמר כה( ג"מ ישעיה) ד"הה ,עמכון ואנא לבבל כלכון תוחנ קומו .הכא ואתון דבבל בגלותא

 אלין ,כולם בריחים והורדתי .ה"קב דא ,בבלה לחתיוש למענכם .והורדתי בריחים כלם בבלה לחתיוש

  .עלאין ומשריין רתיכין כל

 מאריכון הא לישראל לון אמר ,דחמא מה כל וחמא יחזקאל על קב"הבההוא שעתא אתגלי 

 דחמו כיון .אצטריך כלא יתיר גלי ואי .וארא וארא, גליד מה כל לגלאה דאצטריך עד ,הימנוה לא .הכא

 לא ה"קבד ידעו דהא כלל גלותהון על חיישו לא דיחזקאל מפומיה מלין שמעו וכד ,חדו כך ישראל

  .גלי ברשותא דגלי אןמ וכל ,לון שביק

 ,כתיב מה דמצרים בגלותא והכא ,עמהון אתגליא שכינתא תמן גלו דישראל אתר בכל ותנינן

 אתו הבאים, יעקב את מהו ישראל בני דכתיב כיון .הבאים מצרימה את יעקב ישראל בני שמות ואלה

 שכינתא בהדי יעקב עם דנחתו עלאין ומשריין רתיכין ןואינ ישראל בני שמות אלה אלא .למימר אצטריך

 .דמצרים בגלותא

 

 שניר מראש אמנה מראש תשורי תבואי מלבנון אתי כלה מלבנון אתי'( ד שיר) פתח חייא רבי

 ממצרים ישראל דנפקו בשעתא ,אתמר ישראל כנסת על קרא האי .נמרים מהררי אריות ממעונות וחרמון

  .תאת קא עלאה עדונא ההוא מן ,מלבנון אתי ה"קב לה אמר אורייתא לקבלא דסיני לטורא וקריבו
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   ]ג ע"א[  .ונציצו נהורא בכל שמשא מן דאשתלימת סיהרא כהאי שלימתא ,כלה

  .אורייתא בניך לקבלא בגין ,תבואי מלבנון אתי

 על תקרובתא תקביל .להביא אין ותשורה'( ט' א שמואל) א"כד תשורי, אמנה מראש תשורי

  .בניך

 נעשה יי' דבר אשר כל( ד"כ שמות) ואמרו עלאה במהימנותא דעאלו מראשיתא ה,אמנ מראש

 כח גבורי מלאכיו יי' ברכו( ג"ק תהלים) בהו כתיב דהכי עלאין כמלאכין חדא במתקלא והוו, ונשמע

  .תשורה ישראל כנסת קבילת כדין .דברו בקול לשמוע דברו עושי

( ט"י מותש) דכתיב תחותיה ואתעתדו לגביה דקריבו דסיני טורא דא ,וחרמון שניר מראש

  .ההר בתחתית ויתיצבו

  .לקבלה בעו ולא באורייתא לון זמין ה"קבד שעיר בני אלין ,אריות ממעונות

 מהר הופיע למו משעיר וזרח בא מסיני יי'( ג"ל דברים) דכתיב ישמעאל בני אלין ,נמרים מהרריו

  .קדש מרבבות ואתא פארן

 דמלאכי משריין אתו לישראל רייתאאו למיהב ה"קב בעא כד דתנינן ,קדש מרבבות ואתא מאי

 וןבע .השמים על הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו יי''( ח תהלים) ואמרו פתחו ,לאייע

  .אורייתא לון דיתיהיב

 וכי( א"כ דברים) ,באהל ימות כי אדם( ט"י במדבר) דכתיב מותא כוןיניב אית וכי ה"קב לון אמר

 דכתיב גנבה או גזל בינייכו אית .לדינין ןייבע אתון חטאה. בינייכו אית .מות משפט חטא באיש יהיה

 תענה לא( שם) דכתיב שקרא בינייכו אית .תנאף לא( שם) דכתיב נשין בינייכו אית .תגנב לא'( כ שמות)

 יי' ואמרו פתחו מיד .אורייתא בעאן אתון מה .תחמד לא( שם) דכתיב חמדה בינייכו אית .שקר עד ברעך

 מרבבות ואתא דא ועל .כתיב לא השמים על הודך תנה אשר ואלו ,הארץ בכל שמך אדיר המ אדונינו

  .למו דת אש מימינו כדין ,קדש

  .דמצרים בגלותא שכינתא תנחת כד קרא להאי אוקים יוסי' ר

 לדבור אמר קול ,כלה מלבנון אתי .אתמר דמהימנותא דיחודא רזא על קרא האי אמר ' שמעוןר

 דבור ,כלל איהו דקול בגין ,כלל פרודא בלא כחדא בהדיה היל אומדבר לדבור אתי לקו ידהא בגין אתי

 בלא דבור ולית דבור בלא קול לית דהא, לכלל אצטריך ופרט לפרט אצטריך כלל דא ועל .פרט איהו

  .אתיין קא מלבנון דתרוייהו דעקרא ,מלבנון אתי דא ועל .קול
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 סתים דלבנון מרזא כלא לאשלמא רוחא נפקא דמתמן גרון בי איהו דא ,אמנה מראש תשורי

  .וגניז

  .לדבור דמחתכא ואמצעיתא רישא לישנא איהו דא ,וחרמון שניר מראש

  .שינים אינון אלין ,אריות ממעונות

  .דבור בהו דאשתלים שלימו שפוון אינון אלין ,נמרים מהררי

 

 תתאו ואל עין רע לחם את תלחם אל( ג"כ משלי) פתח חייא רבי, ישראל בני שמות ואלה

 כדאי איהו לאו עין רע דהוי נש בר דההוא הנאה או דנהמא בגין, עין רע לחם את תלחם אל .למטעמתיו

 בגלותא אשתבקו לא דמצראי נהמא יטעמון לא למצרים ישראל נחתו כד דאי .מניה ולאתהני למיכל

  .מצראי לון יעיקון ולא

  .אתגזר גזרא והא יצחק רבי ליה אמר

 אלא ,מצרים בארץ זרעך יהיה גר כי( ו"ט בראשית) כתיב לא דהא ,יאות כדקא איהו כלא ל"א

  .אחרא בארעא ואפילו ,להם לא בארץ

 ,מעוי בתר אזיל הדהו מאן או נשא בני משאר יתיר דמיכליה נפש בעל דאיהו מאן יצחק' ר אמר

 רע מההוא בר בעלמא שאבי נהמא דלית ,דיליה מנהמא ייכול ולא גרמיה יכוס עין רע בההוא אערע אי

 לך הא ,למצרים היא תועבה כי לחם העברים את לאכל המצרים יוכלון לא כי( ג"מ שם) ,כתיב מה .עין

  .עין רע לחם

 

 צווחין נשא ובני ,בעלמא הוי לא ה"קבד דדיוריה וגרמין מעלמא שכינתא דדחיין אינון תלתא

 בר בעלמא תקיף מסאבו דלית בגין ,בנדה דשכיב]ג ע"ב[    מאן, אינון ואלין .קליהון שתמעי ולא

 יסתאבון בהדיה קרביןדמ וכל איהו אסתאב ,דעלמא מסאבו מכל קשיא דנדה מסאבו .דנדה מסאבו

  .קמייהו מן שכינתא אתדחייא דאזלין אתר בכל ,עמיה

 נדה לגבי נ"ב דיקרב דכיון ,דיוליד זרעא ההוא ועל גרמיה על בישין מרעין דגרים אלא עוד ולא

 רוח עלוי משכין שעתא בההוא דיוליד זרעא .דיליה שייפין בכל יבוישתא עלוי דליג מסאבו אההו

 ,דעלמא ומסאב מכל ותקיף רב במסאבו איהו דיליה ויסודא בנינא דהא במסאבו יהא יומוי וכל מסאבו

  .עליו נדתה ותהי( ו"ט ויקרא) דכתיב עלוי דליג מסאבו ההוא נדה לגבי נ"ב בקריד דמיד
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 בת ובעל'( ב מלאכי) דכתיב אחרא ברשו דקודשא קיימא ואת ברית דאעיל, גויהב כיבדש מאן

 ורזא קדישא דשמא מאוקי דאיהו קדישא דברית קנאה בר ה"קב קמי קנאה לית ותנינן .נכר אל

 רישי, בישראל יי' אף ויחר מיד מואב בנות אל לזנות העם ויחל( ה"כ במדבר) ,כתיב מה .דמהימנותא

 יי'ל אותם והוקע העם ראשי כל את קח( שם) דכתיב בקדמיתא אתענשו בידייהו חוימ אול ידידע עמא

  .השמש נגד

 שמש כי( ד"פ תהלים) אתמר ועליה, שמש דאקרי הברית נגד ,השמש נגד מאי אמר אבא רבי

 זרח קדישא ברית הכי אוף, עלמא על ואנהיר זרח שמש מה .קדישא ברית דא ומגן שמש .צבאות יי' ומגן

 ומאן ,נ"דב עליה מגן קדישא ברית הכי אוף, נ"דב עליה לאגנא איהו מגן מה ,מגן .נ"דב גופא הירואנ

  .השמש נגד איהו ודא בהדיה למקרב יכילד בעלמא נזקא לית ליה דנטיר

 ליה לקנאה עלייהו דא אתדחוב בגין ידעין אי דא בחובא ודרא דרא בכל יתפסון עמא רישי

 אלהים לך יהיה לא'( כ שמות) כתיב עליה אחרא ברשותא דא אדשוק דאעיל מאן .ברית בהאי ה"קבל

 דא ועל .חדא קנאה וכלא ,קנא אל אלהיך יי' אנכי כי תעבדם ולא להם תשתחוה לא, פני על אחרים

 מהימנותאב משקר כאילו נ"דב בבשריה דחתים קדישא בברית דמשקר מאן .מקמיה שכינתא אתדחייא

 ולא אי דישראל באלהא חולקא ליה לית ,במלכא ביה משקר דמלכא חותמא דמשקר מאן ,ה"קבד

  .יתיר דתיובתא בחילא

 קיימא ברית מנייהו דדחו ,ויעזבו מאי. יי' וימכור אותם אתבני ישראל  ויעזבו פתח יוסי' ר

'( ה שופטים) דכתיב כמה ישראל לכל בהאי ונדיבת דבורה דאתת עד ,פרעין ולא גזרין הוו ,דקודשא

 . יי' ברכו עם בהתנדב ישראלב פרעות בפרוע

 ה"קבד בניינא דסתיר ,במעהא ליה לקטלא וגרים אתתיה דמתעברא ההוא בנוי דקטיל מאן

 יכיל לא עלמא דכל עביד בישין תלתא .בנוי קטיל והאי בר נש דקטיל מאן אית .דיליה ואומנותא

 ומותנא וכפנא אוחרב מעלמא קיאסתל ה"קבו ידיע ולא זעיר זעיר מתמוגגא עלמא דא ועל למסבל

 בעלמא ומשטטא דאזלא נשמתא דחיא, דמלכא בניינא סתיר ,בנוי קטיל ,אינון ואלין .עלמא על אאתי

 ווי נ"ב לההוא ווי .דינין הני בכל אתדן ועלמא בכיה עביד דקודשא רוחא אלין ועל .נייחא אשכחת ולא

  .בעלמא יבריא דלא ליה טב ,ליה



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

6 

גויה ומ מנדה ,תלתא הני מכל אסתמרו דמצרים ותאבגל דהוו ג"אעד ישראל אינון זכאין

 ביניהון אשתכח לא תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל אתגזר דגזרה ג"אעד ,ורביה בפריה ואשתדלו

  .גלותא מן נפקו דא ובזכותא ,לבתר ל שכןכ דאתתא במעהא עוברא דקטיל

 נחשת כנו ואת נחשת הכיור את ויעש( ח"ל שמות) דכתיב]ד ע"א[    מאי חייא רבי דתני מנדה

 דלבתר ,דמצרים בגלותא גרמייהו דאסתמרו בגין ,להאי נשין זכו מה מפני .וגו' הצובאות במראות

  .ורביה פריהל לון ומעוררן בבעליהון במראה ומסתכלן מתקשטן אתיין הוו דאתדכיין

 עדות יה שבטי( ב"קכ תהלים, )יי' מארץ מצרים צבאות כל יצאו( ב"י שם) דכתיב גויהמ

 . בני ישראל ודאי, ישראל בני אל דבר, ישראל בני שבטי, ישראל בני שמות ואלה, לישראל

( ד"כ ויקרא) דכתיב קרא ופרסמו הוה חד ודאי הא ,מצרי איש בן והוא כתיב והא תימא ואי

  .דן למטה דברי בת שלומית אמו ושם ,מצרי איש בן והוא

, ישראל אסתמרו הני ומכל .'וגו וירבו שרצווי פרו ישראל ובני'( א שמות) דכתיב ורביה פריה

  .'וגו הבאים מצרימה ישראל בני שמות ואלה ד"הה ,נפקו ישראל בני ,עאלו ישראל בני

 

 אלעזר רבי אמר אזלי דהוו עד .באורחא אזלי הוו יוסי ורבי אלעזר רבי .ישראל בני שמות ואלה

 . מילך וינהרון פומך פתח

 אמר דהוה קדישא מבוצינא שמענא הא ,לי דקשיא חדא להמ דאשאל דמר קמיה ניחא ליה אמר

 את דכתיב יעקבד הבהדי נחתי דהוו ומשריין חילין אינון כל ,סבא ישראל ,ישראל בני שמות ואלה

  .וביתו איש מהו .יעקב

 דא ועל ,דיהיב מההוא ביתא איהו מאחרא דמקבל מאן תנינן הא י אבלודא הכי הוא ליה אמר

  .באו וביתו איש

 .'וגו המלך בית ואת יי' בית את לבנות שלמה ככלות ויהי'( ט' א מלכים) ואמר אלעזר רבי פתח

 דא 'יי בית את אלא ,הכי לאו אתמר שלמה בגין אי .המלך בית ואת מהו ’יי בית את מרתדא כיון וכי

  .דכלא פנימאה דאיהו הקדשים קדש דא המלך בית ,המקדש בית

 ,דכלא סתימא עלאה נקודה לגבי נוקבא איהו עלאה מלך דאיהו ג"אע מלךדא  ,סתם המלך

 דא ברזא תתאי דא ועל ,דא כגוונא כלא כך ובגין ,דלתתא מלך לגבי דכורא איהו נוקבא דאיהו ג"אעו

  .באו וביתו איש בהו כתיב
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 מים כל על זורעי אשריכם( לב ישעיה) פתח אבא' ר .על מצרים חדש מלך ויקםה ע"ב[  [

 לגביה לון וקריב עמין שאר מכל בהו אתרעי ה"קבד ישראל אינון זכאין .ורוהחמ השור רגל משלחי

 חבל יעקב עמו' יי חלק כי( לב שם) וכתיב ,'וגו סגולה לעם לו להיות' יי בחר ובך( יד דברים) דכתיב

[  ]ו ע"א  כולכם חיים אלהיכם' ביי הדבקים ואתם( ד שם) דכתיב ה"קבב ביה מתדבקין ישראל .נחלתו

  .היום

 ומאן .לצדקה דזרעין ,מים כל על מאי .מים כל על זרעין דאינון בגין קמיה אינון זכאין דא עלו

 מעל גדול כי( ח"ק שם) ד"הה ,מים כל על חסדך. שמים עד גדול כי( נז תהלים) ביה כתיב לצדקה דזרע

 כל על עאזר זרעי וישראל ,דאתי עלמא דא ,שמים מעל איהו ומאן ,איהו מים כל על ,שמים מעל .שמים

  .מים

 .שאלתא קדישין מאמרבו פתגמא עירין בגזרת'( ד דניאל) כתיב אמר הכי סבא ייבא דרב בספרא

 בדינין מעיינין סנהדרין ב"ע דתמן היכלא בחד קיימי כלהו אשאלת וכל גזרין וכל עלמא דהאי דינין כל

 דלאו ,בקדמיתא נש דבר תאבזכו מהפכין דינא דיינין דכד בגין זכותא היכל אקרי היכלא וההוא ,דעלמא

 אשת דנחש אתר דההוא עובדוי דכל בגין חובה דאקרי אתר איהו דתמן אחרא סטרא דההוא בדרגא הכי

  .למאריה עבדא ולמלשן נ"דב בחובה למהפכא אלא איהו ולא זנונים

 מרירין םמי אקרון דחובה דהיכלא אינון .ןליצל מים ןקיימת מים אקרון דזכותא דהיכלא אינון

 בההוא ולאו, ומזוני חיי בני ,תלת קיימי לא דזכותא היכלא בההוא .המאררים המרים מי'( ה דברבמ)

  .אמלטטי מרירין במים ולאו וצלילן ןימתיק במים ולא ,דחובה אתר

 זרעא נכון לאו דהא איהו מים כל על דאולידו קדישא זרעא ,מים כל על זרעי ישראל דא ועל

  .איהו םמי כל על ,המל תלי קדישא במזלא ,לעילא אלא דילהו

 חולקין כל מנייהו ומשדרן, כלום בישא סטרא בההוא לון אית דלא ,והחמור השור רגל משלחי

 .ןאינו בישין פגעין תרין כחדא מזדווגן כד וחמור שור .עלאין קדושין דכל טבא סטראב ןומתדבק בישין

 מסטרא דאיהו בהדיה אזדווג כד חמור .איהו שאוקד דסטר ואתדבקותא איהו קשיא דדינא סטרא שור

 כחדא ןמזדווג וכד ביה הוה קשיא דדינא תוקפא שמעון דא ועל .לעלמא אינון בישין פגעין תרין אחרא

 לעשו יעקב שדר דא ועל .יחדו ובחמור בשור תחרוש לא( ב"כ דברים) כך ובגין ,למסבל עלמא יכיל לא
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 ביה נפל סגי דחילו גרמיה יעקב דמאיך לאו ואי .וחמור שור לי ויהי( ב"ל בראשית) דכתיב דא מלה

  .בעשו

 .דישראל בגינייהו אלא בשולטניהון יתקפמת לא דעלמא מלכין וכל דעלמא עמין כל ח"ת

 .דעלמא עמין כל על אתתקפו כדין ,בגלותא ועאלו ישראל דאתו עד עלמא כל על שלטין הוו לא מצרים

 כל על אתתקפו לא אדום .בגלותהון ןוהול דישראל בגין אלא דעלמא עמין כל על אתתקפו לא בבל

 עמין שארד הוו בשפלותא אלין עמין דהא ,בגלותהון ןודלהו דישראל בגיניהון אלא דעלמא עמין

 ממש אקרון עבדים ,עבדים מבית'( כ שמות) דכתיב מצרים .אתתקפו ישראל ובגין מכלהו הוו ומאיכין

 אדום .היה לא העם זה כשדים ארץ הן( ג"כ עיהיש) דכתיב בבל .הוו עמין דשאר בשפלותא מצרים דהא

  .מאד אתה בזוי בגוים נתתיך קטן הנה'( א עובדיה) דכתיב

 על מתתקפי מיד בגלותהון ישראלעמא ד דכד, דישראל בגיניהון אלא תוקפא נטלו לא וכלהו

 בגלותא ישראל עאלו כד .דעלמא עמין כל לילקב בלחודייהו אינון דישראל בגין ,ט"מ .דעלמא עמין כל

 .מצרים על חדש מלך ויקם דכתיב עמין שאר כל על דלהון שולטנותא ואתתקף למצרים אקימ הוה מיד

 על ושלטנותא תוקפא ליה ואתייהיב דמצרים שולטנא ממנא ההוא וקם דאתתקף לון הוה קימה ,ויקם

 .לתתא ]ו ע"ב[   לעמא ולבתר, דלעילא ממנא לההוא שולטנותא אית בקדמיתא דהא ,עמין שאר כל

 ושולטנ ליה הוה לא הדין יומא דעד, חדש .דלהון ממנא הואה דא ,מצרים על חדש מלך ויקם כך ובגין

 שלש תחת'( ל משלי) אתקיים וכדין ,דעלמא עמין כל על לשלטאה אתקם והשתא עמין שאר כל על

 .וגו' ימלוך כי עבד תחת וגו' ארץ רגזה

 לעמא תבירו יתיי לא עד או בארעא לעמא תוקפא ייתי לא עד יומין תלתין אמר חייא' ר

 נשא בני אינוןב מניןולז, דרביי בפומא המל ההוא דאתמסר ולזמנין מלה ההוא בעלמא מכרזי בארעא

 כד .היב דישגח מאן ולית בעלמא ומכריזי דעופי בפומא אתמסר מלה דההוא ולזמנין, דעתא בהו דלית

 לאו וכד ,למאריהון ויתובון לון דיודע בגין מאעד זכאין רישין לאינון מלה ההוא אתמסר זכאין עמא

  .כדקאמרן זכאין אינון

 

 ר"א .יוסי ורבי יהודה ורבי אבא רבי עמיה יתיב והוה דלוד תרעאבבא דא יתיב הוה אלעזר' ר

 תלת לעילא זקף ,סאט דהוה עופא חד חמית בנהורא קמית ,בצפרא דא יומא דחמית מה לכו אימא יוסי

 חד ,ארעא על שלטנין ממנן זקפין תלת ,לימינא רקיעין סיאט ןעלאי ןעלאי אמר הוהו חד ומאיך ןזמני
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 עלאין שליטין סמכין תלת .שלטניה מעברין קיימיה מעברין ,דדליק בנורא ליה אעברו יתיב דלא יתיב

  .עלמא על קיימין

ן ההוא דמעברן קימיה  ואינו לי אימא עופא עופא ליה אמינא ,קלא עופא לההוא ליה רמינא

  .אינון מאן ,שולטנין דקיימין על עלמא

  .רמיזא מאי ידענא ולא ,חד שמאלאד וימגדפ, אלין גירין תלתמגדפוי דימינא  לי רמא

 קיימין מיןע ןשלטני תלת ודאי אמר .מנחירוי דמא נפק ,לנחירוי להו נחית ,אלעזר רבי להו נסיב

  .לישראל בישין גזרין למעבד וזמינין על עלמא ואינון לסטר  רומאי

 ואעדי דמצראי שלטנא אמר .מניה אוכמא אאש ונפק ארח ,שמאלא דמגדפא גירא ההוא בנס

 . בנין ובני בנין וסתיר תריסין רברבי במצרים ולמנאה ארעא בכל לאעבר דרומאי מלכא חד וזמין

  .שמאלא סטרלד חד על תלת אלין נפלו ,לארעא אלעזר' ר לון רמא

 קל עב על רוכב יי' הנה מצרים משא( ט"י ישעיה) קארי והוה ינוקא חד אעבר יתבי דהוו עד

 מצרים וארץ ואמר חבריה תניינא אעבר. ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו מצרים ובא

 דאתוקד שמאלא גדפאבד גירא חמו .מצרים חכמת ואבדה ואמר חבריה תליתאה אעבר .שממה תהיה

  .ואתוקד לא עליה דהוו אחרנין ותלת

 דאיהו סתרי לן לאחזאה ה"קב ובעא ,איה עלאה נבואה כלא דדרדקי דעופא האי אלעזר ר"א

 עדיפי וחכימי, הנביאים עבדיו אל סודו גלה אם כי דבר אלהים יי' יעשה לא כי'( ג עמוס) ד"הה עביד

 רוח ןמנהו אעדי לא וחכימי לא ולזמנין קודשא רוח עלייהו שרת לזמנין לנביאי דהא ,זמן בכל מנביאי

  .לגלאה אבע ולא ותתא לעילא מה דידעיועוד  ,חדא רגעא אפילו קודשא

  .מכלהו יתיר אלעזר' דר וחכמתא חכמתאב כלא יהודה ר"א

 רידמ יאפקוד ומה אורייתא מהו נשא בני ידעי הוו לא חכימי הוו לא אלמלא אמר אבא רבי

  .ידבעיר מרוחא נשא דבני רוחא אתפרשא ולא עלמא

 

 עלייהו דממנא ממנא בההוא דינא עביד בקדמיתא עמא על דינא ה"קב אייתי כד יצחק ר"א

 אתדן דינא מאי .אדמהב האדמה מלכי ועל במרום המרום צבא על ופקדתי( ד"כ ישעיה) דכתיב לעילא

 ,דיליה שולטנותא ההוא אעדיו וכדין ונפיק דנגיד דינור נהר בההוא ליה אעברו .דלעילא ממנא ההוא

 אינון בכל קלא ההוא דמטי עד ]ז ע"א[   ,מניה אעדיו פלניאד שולטנותא ברקיעא עליה זימכר ומיד
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 ולינוקי לעופי דמטי עד עלמא בכל ואכריז קלא ונפיק ,עלמא בהאי דשלטין אינוןל דמטי עד רקיעין

  .ידעין דלא נשא דבני טפשין ולאינון

 

 אחרא מלכא חדש דלא גזירין מחדש דהוה ממש חדש מלך אמר חייא רבי .חדש מלך ויקם

  .דנא מקדמת

 ויבא( ז"מ בראשית) דכתיב דמצרים בארעא יוסף דעבד טיבו ההוא כל, יוסף את ידע לא אשר

  .ביה ידע דלא גרמיה ועבד רדכ לא האי כל ,כפנא בשני לון וקיים, פרעה ביתה הכסף כל את יוסף

 

 דכתיב האי יהודה רבי מרא ' שמעון.דר קמיה באורייתא ולעאן יתבי הוו יהודה ורבי יוסי רבי

 ובעותרא למלכא אתחזי ולא קם לישפ דהוה מה ,מגרמיה קם דאיהו ותנינן ,מצרים על חדש מלך ויקם

  .קם

אעברא ל ובעא מגרמיה וקם למלכא אתחזי דלא דאחשורוש כגוונא הוא כלא שמעון רבי אמר

אעברא לשנאיהון ל ובעא מגרמיה וקם למלכא אתחזי לא הא הכא אוף ,מעלמא ישראללשנאיהון ד

 וכד .'וגו לו נתחכמה הבה הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו עמו אל ויאמר דכתיב מעלמא ישראלד

  .לתתא מלכא קם לעילא מלכא קם הוה

 מצרים אלילי ונעו מצרים ובא קל עב על רוכב יי' הנה מצרים משא( ט"י ישעיה) ואמר פתח

 וכל'( ד דניאל) דכתיב ה"קב קמי כלום חשיבי לא דעלמא עמין וכל דעלמא מלכין כל ח"ת .וגו' מפניו

 ודרעא גבוראן אינון דכל ג"אע במצרים והכא .וגו' שמיא בחיל עביד וכמצביה חשיבין כלא ארעא דיירי

 דעלמא עמין בכל שנא מאי .מצרים ובא קל עב על רוכב יי' הנה ,כתיב מה במצרים ה"קב גלי מרממא

( ב"י שמות) וכתיב ,מצרים ובא דכתיב אתא איהו והכא ,ואתעביד רהגז גזר ה"קב דהא הכי הוה דלא

  .יי' אני מצרים בארץ ועברתי

, אתי הוה דמטרוניתא יקרא ובגין, תמן דהוות למטרוניתא לאפקא אתי הוה דמלכא בגין אלא

 בסוף למעבד ה"קב דזמין כמה ידא לה ולמיהב לה לאקמא לגבה ואתי ביקרה בעי ה"קב הוה דא ועל

  .דאדום תאגלו

 לא אמאי ,ההו תמן מטרוניתא דבבל בגלותא הא ,הוה דמטרוניתא דבגין הכי אי ייסא רבי אמר

  .כך הוה
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, אחרא ברשותא קדישא קיימא ברית ואעילו נכריות ןנשי דנטלו םיגר דחטאה תנינן הא ליה אמר

 שבטי הוו דכלהו יםמצרב הכי הוה דלא מה ,להו למעבד דאתחזי ןייואת נסין מנהון אתאביד כך ובגין

  .נפקו ישראל בני ,עאלו ישראל בני, יה

 לה ולנערא למטרוניתא לאקמא איהו ולמיתי בעלמא לאתיקרא ה"קב בעי דאדום בגלותא

 ירושלם שבי קומי מעפר התנערי( ב"נ ישעיה) דיימא בשעתא קמיה תמן יערעאד למאן ווי .מעפרא

 אלילי .מפניו מצרים אלילי ונעו( ט"י שם) .קמיה וםדייק מלכאעמא ואיהו  מאן .צוארך מוסרי התפתחי

  .דלהון תתאין פולחנין אינון על עלאין ממנן דרגין אינון כל על אלא אתמר ואעין אבנין על לאו מצרים

 אמר כה( ב"נ שם) ,כתיב המ .עמין מאינון ואתקביל עלייהו בעי ה"קב ישראל דגלו אתר ובכל

 חמו ואמר אשור על ה"קב דאתרעם תורעמא .עשקו באפס ואשור םש לגור בראשונה עמי ירד מצרים יי'

 ביניהון לדיירא תמן נחתו אינון עמי ,דינין אינון כל בהו עבדית דאנא מצרים דהא ,אשור לי עבד מה

 ארעא אעדו לא בגלותא לון דאעיקו ג"אעו ,גושן ארץ ארעא שפר לון ויהבו בינייהו מצראי וקבלום

 הוה דמצרים ארעא ומיטב ,לא היה ברד ישראל בני שם אשר גושן בארץ קר'( ט שמות) דכתיב מנהון

'( ט שמות) בדכתי כלום מדלהון אעדו דלא ותו .רעמסס בארץ הארץ במיטב( ז"מ בראשית) דכתיב

 בארעא לון]ז ע"ב[    אטיל, עשקו באפס אשור אבל .דינין בכמה אתדנו ד"ועכ .'וגו ישראל בני וממקנה

, דינין אינון בכל אתדנו ישראלבהו ב טבאן הני כל דודעב מצראי ומה .דלהון רעאא ונטל עלמא דסייפי

 ה"קבד ו"עאכ ,מוניהוןמ ונטלי לון וקטלי לון עיקיןעל אחת כמה וכמה דאנון מ עמין ושאר ואדום אשור

, חד במלכא במצרים התם .ונודעתי והתקדשתי והתגדלתי( ח"ל יחזקאל) דכתיב שמיה יקראאתל בעי

  .דעלמא מלכין בכל הכא

 

 בההוא וישתכח דיזדמן מאן וזכאה ,זמנא בההוא דיזדמן מאן ווי אמר ,ובכה ידוי זקף שמעון רבי

 דקיימין אינון מאן יסתכל לאיילתא לפקדא ה"קב ייתי דכד בגין זמנא בההוא דיזדמן מאן ווי .זמנא

 ואביט( ג"ס ישעיה) כתיבד זכאי ישתכח ולא וחד חד דכל עובדוי בכל עמה דמשתכחי אינון בכל בהדה

  .ישראלשנאיהון דל עקתין על עקתין וכמה ,עוזר ואין

 נהירו לההוא יזכה במהימנותא תקייםאד דההוא בגין זמנא בההוא וישתכח דיזדמן מאן זכאה

  .הזהב את כבחון ובחנתים הכסף את כצרוף וצרפתים( ג"י זכריה) כתיב זמנא ההוא ועל .דמלכא דחדוה
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 ומתערי עלייהו כחדא יתייעטון עמיןמלכי  וכל ישראלשנאיהון ד על מתערי תיןעק דאינון לבתר

 כדין, קמייתא משכחן בתרייתא עקתא על עקתא וייתון עלייהו חדא בעיטא כלהו בישין גזירין כמה

  .ליה חמאן דעלמא עמין וכל יומין ארבעין לתתא מעילא קאים דאשא עמודא חד יתחזי

 ויתער צפור קן דאתקרי אתר מההוא דעדן גנתא מגו לנפקא אמשיח מלכא יתער יומא בההוא

 וטנרי מערתי גוב מתחבאין עלמא בני וכל עלמא כל יתרגז לתמן דיפוק יומא וההוא ,דגליל בארעא

 מפני נקיקי הסלעיםוב צורים במערות ובאו'( ב ישעיה) כתיב זמנא ההוא ועל .לאשתזבא יחשבון דלא

  .הארץ וץלער בקומו גאונו ומהדר יי' פחד

  .עלמא דכל רגיזו הוא דא ,יי' פחד מפני

  .משיח דא ,גאונו ומהדר

 חרבאל קדמאה אתר ההו דאיהו בגין דגליל בארעא ויתגלי יקום כד ,הארץ לערוץ בקומו

  .עלמא לכל קרבין יתער ומתמן אתר לכל קדמאה תמן יתגלי כך ובגין קדישא ארעאד

 יקום ,יתגלי ומשיח עלמא דכל לעיניהון לשמיא מארעא יקום דעמודא יומין ארבעין לבתר

 הב ויגיחון ,כוכבא לההוא דסחרן אחרנין כוכבין ושבעה ,גוונין בכל מלהטא כוכבא חד מזרח מסטר

 בהו יגיח כוכבא וההוא .חמאן עלמא בני וכל ,יומין שבעין עד ביומא זמנין תלת סטרין בכל קרבא

 וביומא, ורמשא רמשא בכל לון דבלע עד בהו ובטש בריע כלב מנצצין מלהטין דנורא בטיסין קרבא

 יתגניז יומין שבעין לבתר .יומין שבעין עד יומא בכל וכן ,עלמא דכל לעיניהון קרבא ויגיחון לון אפיק

 משיח יתגניז וביה כמלקדמין דאשא עמודא ההוא ויתהדר ,ירחין תריסר עד משיח ויתגניז כוכבא ההוא

  .יתחזי לא עמודא וההוא

 ועטרא תוקפא יקבל ותמן ,רקיעא לגו עמודא בההוא למשיח ליה יסלקון ירחין תריסר לבתר

 משיח לבתר ויתגלי ,עלמא דכל לעיניהון כמלקדמין דאשא עמודא ההוא יתחזי נחית וכד .דמלכותא

 עמין לכל גבורתיה ה"קב יתער זמנא ובההוא .עלמא בכל קרבין ויתער סגיאין עמין לגביה ויתכנשון

 ,קרבא ביה לאגחא לאתחברא יתערון דעלמא מלכין וכל ,עלמא בכל תידעא משיחא לכאומ ,דעלמא

 כדין .משיחא מלכא על קרבאל עמהון וייתון לגבייהו לאהדרא ןיתהפכו יהודאין מפריצי עמין וכמה

  .חשוכא בההוא מתין יהון דישראל מעמא וסגיאין ,יומין עשרה חמש עלמא כל יתחשך

 אפרוחים הארץ על או עץ בכל בדרך לפניך צפור קן יקרא[  "א]ח ע  יכ( ב"כ דברים) ואמר פתח

 האם את תשלח שלח על האפרוחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים, רובצת והאם ביצים או
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 גניזין אורייתאגו כריסי  לן אית ואנן ,גניזין אורייתא מפקודי חד ואיהו ליה אוקימנא קרא האי .'וגו

  .דאורייתא שבילין ותרין תלתין באינון חברייאגו ל ןידיע וארחין שבילין

 אחרנין ונסין ןיאתי כמה משיחא מלכא דיתער בזמנא אלעזר בריה אלעזר לרבי שמעון רבי אמר

 בכמה מרקמא ואיהו ,אתידע דלא וטמיר גניז חד אתר אית לתתא דעדן בגנתא ח"ת .בעלמא יתערון

 .דעדן בגנתא תדיר קאים דאיהו משיח בר בהו לאדע מאן ליתו ,דכסופין היכלין אלף גניזין וביה גוונין

 ,דצדיקיא דנשמתין ומשיריין חילין כמה על קאים ומשיח, דצדיקיא סגיאין יןכתרב מסחרא גנתא וכל

  .היכלין אינון בכל אשתעשעו אתר בההוא עאל משיח שבתיו ובזמני

 דיכיל מאן ולית ,עדן ואקרי כלל אתידע דלא וגניז טמיר אחרא אתר אית היכלין אינוןמ לגו לגו

 ואיהו ,צפור קן דאקרי אתר חד ליה אדאתגלי עד ,אתר דההוא סחרניה לבר אגניז ומשיח .ביה למנדע

 עמין שאר דכל דיוקנין מרקמן אתר ובההוא .יומא בכל בגנתא דאתער צפור ההוא עליה דכריז אתר

 בית בחרבן דעאלין אבהן וחזי עינוי זקיף ,אתר בההוא עאל .לון לאבאשא דישראל עלייהו דאתכנשו

 ירמיה) א"כד תנחומין לקבלא צביאת ולא לה מנחם ה"קבו באנפהא דמעהא לרחל דחמי עד ,אלהא

 צדיקיא אינון וכל דעדן גנתא כל ואזדעזע ובכי קליה ארים משיח כדין .בניה על להנחם מאנה( א"ל

 רבוא מאה וחמש אלףו גנתאל גבי עד ארקיע ההוא ואזדעזע תניינא זמנא ובכי געי .יין ובכייןגע דתמן

 ויתבא דילה קן ההואב ועאל צפרא לההוא רמיז ה"קב כדין .עלאה כרסייא לגו דמטי עד עלאין משריין

 צפור קן ההוא זמנין תלת אתקרי קדישא כרסייא דמגו עד .דאתער מה ואתער דקרי מה וקרי משיח לגבי

 ולנקמא דמשיח ידא על עלמא מן חייבא מלכו לאעברא ה"קב לון ואומי ,לעילא לון סלקין וכלא ,ומשיח

, לדוכתיה ביה ומשיח צפור קן ההוא ותב .לעמיה למעבד ה"קב דזמין ןאטב אינון וכל, דישראל קמיןונ

  .כמלקדמין אתר ההוא גו ואתגניז משיח שףו

 וילמה א"בה ו"וא לאתקנא ,א"בה ד"יו בשלימו דשמיה אתוון לאתקנא ה"קב דיתער ובזמנא

 דכל לעיניהן ביממא ונציץ להיט ארגוונא ןוגוב רקיעא ותבאמצע ככבא חד יתער כדין ,חד בשלימו כלא

 ויתבהלון יומין ארבעין דא לילקב דא ויקום ,רקיעא גו דצפון מסטרא דאשא שלהובא חד ויקום .עלמא

 שלהובא ההוא טויתפש דכלא לעיניהון ושלהובא ככבא קרבא יגחון יומין ארבעין לסוף .עלמא בני כל

 יתבהלון ועממיא ואומיא שליטיןמלכין ו וכמה, ככבא ההוא למבלע בויחש רקיעא גו דאשא ביקידו

  .מהאי
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 זעיר יתבלע שלהובא וההוא ,שלהובא ההוא על וישלוט דרום לסטר ככבא ההוא יסתלק כדין

 תריסר ברקיע אורחין יעביד ככבא ההוא כדין .כלל יתחזי דלא עד ככבא ההוא מקמי ברקיעא זעיר

 דאתחשך כמה שמייא וגלבפ שמשא יתחשך עלמא בני כל יזדעזעוןד יומין תריסר לבתר .אחרנין יומין

 ארעא ואתחלחלא זיקין ברעם קלא חד ויתער, וארעא שמיא יתחזון דלא עד מקדשא בי דאתחרב יומא

  .מניה ימותון ומשיריין חילין וכמה קלא מההוא

]ח   בכל דיתער קלא בההוא דאשא שלהובא חד רבתא רומיד בקרתא יתער ממש יומא וההוא

 וכלהו ,יומא בההוא יפלון ורברבי פרדשכי וכמה יפלון מגדלין וכמה היכלין כמה ויוקיד ,עלמאע"ב[  

  .לאשתזבא יחשבון לא עלמא בני וכל לביש עלה נבאוןית

 ישראלאיהון דשנעל  שמדות כמה ויגזרון ןמלכי כל יתיעטון ירחין תריסר עד יומא מההוא

 עלמא וכל .תמן יערעאד מאן איהו וזכאה ,תמן דלא איערע מאן איהו זכאה .דאתמר כמה ביה ויצלחון

  .סגיא בערבוביא יהא

 אינון וכל, דעדן גנתא גו דיתער משיחא מלכא דא ,מישראל שבט יקום ירחי תריסר לסוף

 בענפי יתפוצץ וקלא .קדישא דשמא רשימן באתוון יהנזי מאני ליה ויחגרון תמן ליה יעטרון צדיקיא

 אלתאי לאתחברא עדנא הא ,משיחא מקמי קומו ,עליונין קדישין אתערו ואמר בחיל קרי, דגנתא אילנין

  .מעפרא לה ולאקמא דעלמא נוקמין לה לנקמא בעי ובעלה ,בבעלה

 עקבי, משמאליה יצחק, מימיניה אברהם, ניהזי מאני כמלקדמין ליה ויחגרון כלהו יקומון כדין

 ידא על משיח תקןתדא כיון .גנתא גו ורקיד אזיל צדיקיא ינוןא כל על מהימנא רעיא משה, קמיה

 בית דחרבן דיוקנא ההוא וחמי כמלקדמין צפור קן דאקרי דוכתא בההוא יעול דעדן בגנתא דצדיקיא

 תמן יזויתגנ, קנאה לבושי ואקרון לבושין עשר מתמן נטיל כדין .ביה דאתקטלו צדיקיא מהוכ מקדשא

  .כלל אתגליא דלא יומין ארבעין

 משיחא במלכא צפור קן ההוא עלאה כורסייא מגו ויתקרי יתער חד קלא יומין ארבעין לסוף

 וחגיר נוקמא יבלבוש מתלבש משיחא למלכא ליה חמי ה"קבו לעילא ליה סלקין וכדין, ביה דאתגניז

  .רישיה על ליה ונשיק ליה לנט ה,ניזי מאני

 ימי מששת גניז דהוה מאינון רקיעא לחד ה"קב זמיןוא ,רקיעין ותשעין מאה' ג מזדעזען כדין

 כתרא בההוא .קדישין בשמהן מחקקא גליפא אחדכתרא  רקיעא דבההוא היכלא מחד ואפיק בראשית
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 למלכא ליה ואעטר ,ופרשוי פרעה רתיכי מכל נוקמין למיטל ימא ית ישראל עברוא כד ה"קב אתעטר

  .משיחא

 רתיכין חמי מאן .כמלקדמין ליה ונשיק ה"קב ליה נטיל תקונין הני בכל ואתתקן דאתעטר כיון

 בחד תמן עאל .מכלהו תעטראו סגיאין ונבזבזן מתנן ליה ויהבין ליה דסחרין עלאין ומשריין קדישין

 ,תדיר ובכאן מקדשא בי חרבן על דבכו אינון ,ציון אבלי דאקרון עלאי מלאכי אינון כל וחמי היכלא

 תמן תכסייו צפור קן בההוא ליה גניז ה"קב כדין .נוקמין למעבד סומקא פורפירא חד ליה יהבי ואינון

 קדישין משריין כמה ,ומתתא מעילא תקונין אינון בכל מעטר יחות צפור קן בההוא לבתר .יומין תלתין

 תמהוןי עלמא בני וכל ,יומין שבעה יקוםד לארעא מרקיעא תלי נהירו חד עלמא כל ויחמון ,סחרניה

  .חולקהון זכאה ,אלין ברזין דידעי חכימין אינון בר ,כלל ינדעון ולא ויתבהלון

 דאיהי רחל קבורת דא ,בדרך ,אתר באן .צפור קן בההוא בארעא יתעטר יומין שבעה אינון וכל

  .ליה ותנשיק ותקום תנחומין תקבל וכדין ,לה וינחם לה ויבשר ,אורחין בפרשת קיימא

 על או .יריחו דא ,עץ בכל .דאילני קרתא ביריחו ושרי אתר מההוא ירונה ההוא יקום לבתר

 נהירו ההוא יזדקף ירחי תריסר בתר .ירחי תריסר צפור דקן נהירו בההוא גניז ויהא .ירושלים דא ,הארץ

 נהירו מההוא יתגלי ותמן, דישראל דגלותא שרותא הוה דתמן דגליל בארעא וישרי וארעא שמיא בין

  .אתריהל ותב צפור דקן

 ינדעון כדין .שמיא סייפי  ]ט ע"א[  עדו שמיא מסייפי כמלקדמין עלמא כל זדעזעא יומא וההוא

 ואינון באורייתא דלעאן אינון כל ליה ויתכנשון ,דגליל בארעא משיחא מלכא אתגלי דהא עלמא כל

 ישתכחון לא ואי ,אפרוחים דא ורזא ,לאתגברא חיליה יתתקף רב דבי ינוקי אינון ובזכות ,בעלמא זעירין

 או והיינו, משדים עתיקי מחלב גמולי( ח"כ ישעיה) א"כד וינקי דאמהון בתוקפא דיתבי ינוקי הא אלין

 בההוא דישתכחון אינון זעירין חכימין דהא בגלותא דישראל עמהון שכינתא שריא אלין דבגין ,ביצים

  .הביצים על או האפרוחים על רובצת והאם( ב"כ דברים) והיינו ,זמנא

 ,עלאה במלכא אלא גלותא מן לה לאפקא מלה קיימא לא ביה דהא, הבנים על האם תקח לא

 תערתא עלייהו רביעא ותדה עלאה אימא כדין משיחא למלכא תוקפא יהבין וינוקין רביין ליןדא דכיון

'( ט עמוס) א"כד מעפרא לה ויוקים בעלה ייתי לבתר .אחרנין ירחין תריסר עד הכי ויתעכב ,בעלה לגבי

  .הנופלת דוד סוכת את אקים
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'( ל דברים) א"כד עלמא סייפי עד עלמא מסייפי גלותא ויכנוש שארי משיחא מלכא יומא בההוא

 לון יעביד במצרים ה"קב דעבד וגבוראן ןונסי אתין כל יומא מההוא .'וגו השמים בקצה נדחך יהיה אם

  .נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי'( ז מיכה) א"כד לישראל

 ועד ,קדישא דבשמא שבילין ותרין דתלתין ברזא תשכח כלהו אליןמלין  אלעזר שמעון ר'מר א

'( ב שיר) א"כד לאהבה תתער ולא קדישא דשמא רזא םישתלא לא בעלמא יתערון לא אלין דנסין

  .צבאות דאקרי מלכא דא ,צבאות .בצבאות ירושלם בנות אתכם השבעתי

  .דלתתא ייןומשר חילין שאר ,השדה באילות או

  .אהבה דאקרי ה"קבד ימינא דא ,האהבה את תעוררו ואם תעירו אם

  .בה דמלכא רעותא ויהא לעפרא דשכיבת ההיא ,שתחפץ עד

  .דאתי בעלמא איהו וזכאה דין בעלמא איהו זכאה ,דרא לההוא דיזכי מאן איהו זכאה

 

 אבא' ור אלעזר' ר אתו צלותיה דצלי לבתר. צלותיה וצלי ה"קבל בצלו ידוי ארים שמעון' ר

 ימא גו דאשא דשלהובא צנורא חד ואשתקע דאתחשך דיממא וראנה חד חמו יתבי דהוו עד .קמיה ויתבו

  .אתר ההוא כל ואזדעזע דטבריה

 וכד, רבא ימא לגו דמעין תרין ואחית לבנוי אדכר ה"קבד עדנא הוא השתא ודאי מר ר' שמעוןא

  .חברייא ובכו' שמעון ר בכה .ימאגו  בדא דא עושתקאו דשלהובא צנורא בהאי געיןפ נחתין

 ,בנוי לגבי דיליה דאתערותא בסתרא קדישא דשמא דאתוון ברזי אתערנא הא ' שמעוןראמר 

 עלמא יקיים דא דדרא זכו אלא, לגלאה אחרא נ"לב רשו אתיהיב דלא מה לגלאה לי אית השתא אבל

  .משיחא מלכא דייתי עד

  .אבא' ור אלעזר' ר קמו .בקיומייכו וקומ אבא ולרבי אלעזר' לר אמר

  .למסבל יכיל מאן ,יתמשך גלותא ,דחמינא במה יקום מאן ווי אמר ,אחרא זמנא ' שמעוןר בכה

 קרא האי .שמך נזכיר בך לבד זולתך אדונים בעלונו אלהינו יי'( ו"כ ישעיה) ואמר קם הוא אוף

 אתר ,עלאין דרזין שירותא איהו דא ,להינוא יי' .מהימנותא גו עלאה רזא אית קרא בהאי אבל, אוקמוה

  .כלא על שליט דא שמא ,דמהימנותא רזא כל תליא ותמן ,לאדלקא כלהו דשרגין נהירו כל נפקי דמתמן

 והשתא, דא עלאה שמא בר עליה דשליט מאן לית דישראל עמא דהא ,זולתך אדונים בעלונו

  .אחרא עליה שליט בגלותא
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 מגו אלא מתברכא לא סת ישראלוכנ אתוון ותרין דעשרין כללא קדישא דשמא רזא, בך לבד

 תהלים) ,ישראל יברך בך( ח"מ בראשית) ,בך להם נשבעת אשר( ב"ל שמות) א"כד בך דאקרי דא שמא

 לאפרשא ]ט ע"ב[   ואסיר, דא מן דא מתפרש הוה לא אשתכח דשלימו ובזמנא .גדוד ארוץ בך כי( ח"י

 אשתכח בגלותא והשתא ,פרודא לאחזאה דלא בגין בדכירו לאו ברעיוני לא מבעלה אתתא ,דא מן דא

 ,לעפרא שכיבת דאיהי בגין מבעלה בר שם ההוא לאדכרא פרודא עבדי אנן וזמנא זמנא דכל עאקו מגו

 ושלטין מינך רחיקין דאנן בגין בפרודא שם להאי דכרין אנן מבעלה בר ,שמך נזכיר בך לבד והיינו

  .בך דאקרי שמא ןמ בפרודא יאיה ושמך עלן אחרנין

 ,קדמאה' דה רזא איהי ראשון ובית ,ראשון מבית הוה קדמאה דגלותא בגין דגלותא ביומי והאי

 רביעא אימא אשתכחת לא שנין' ע ואינון ,שנין' ע הוה ראשון דבית גלותא דילה שנין' ע ליולקב

 סוף לאין לעילא ילאלע אסתלק עלאה רזא 'י וכדין .עלאה' דה רזא עלאה שמא מן פרודא והוה עלייהו

 גלותאד שנין' ע ואיהי ,אסתלק דילה מקורא דהא חיין דמיין נביעו נביע לא קדישא עלאה ראשון ובית

  .שנים שבע ויבנהו'( ו א"מ) א"כד אקרי שנין' ז דאיהי בגין

 הוה עלאה דאמא ונביעו נהורא אלא, ו"ח שנין' דע ברזא לעילא בבל מלכות דשלטא תימא ואי

 קדישין ותתאי נהירו ההוא ואחשיך חפי הוה בבל מלכות ושלטא ישראל דחטו כיון, לתתא ונחית נהיר

 עלאה מבועא וההוא נהורא ההוא אסתלק בבל דמלכו שלטנו מגו ריןנה הוו לא דתתאי כיון .ריןנה לא

 נעדאתמ נהירו ההואו ריןנה לא שנין' ע אינון כדין ,סוף איןל לעילא לעילא אסתלק' די רזא נביע דהוה

  .שנין' דע גלותא ודאי הוה

 כמלקדמין שלימתא תאלסג למהוי דכאהתלא אהדרו לא כלהו ישראל דבבל שלטנו ודאעדי כיון

 עלאה נביעו' י כדין לשלטאה תתאה 'ה ושריאת אשתכח לא שלימו, וכדין כד בערבוביא זעיר זעיר אלא

 ועל .דאתחזי כמה דכיין הוו דלא בערבוביא זעיר זעיר אלא מלקדמין דהוה כמה לאנהרא כ"כ נחית לא

  .דשמאלא דחקא מגו זעיר זעיר לאנהרא דאהדר אלא נהיר ולא נביע לא עלאה נביעו כך

 ונפלת אתחשך תתאה' וה ,ארץ יכסה דהחשך עד סגיאין קרבין בישראל בהו אתגרו דא ועל

 ועל .חנייהורולס אהדרו וישראל אתתקף אדום דמלכות בגין כמלקדמין אסתלק עלאה ונביעו לארעא

 דמלכות בגלותא אינון דלהון משריין כחושבן דילה שבטין תריסר אינון וכל אתחרב שני בית' ה דא

 ההוא אבד ,אבד הצדיק( ז"נ ישעיה) א"כד עלה דקיימא נביעו מההוא אסתלק עלאה ונביעו, אדום

 בכל בגלותא היואי שני בית 'בה פרודא הוה וכדין .מלעילא ומשיך נגיד דהוה עלאה דמקורא נביעו
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 ההוא בכל בהו' דה דרזא ועל סגי לחושבן סלקין שבטין תריסר .דילהון ומשריין שבטין תריסר אינון

  .אתמשך גלותא חושבנא

 דמעין שארו .שנין מאתן שבטין תרין, שנין אלף שבטין' י .יהיבתאת לבא לחכימי דרזין רזא

 גלותאבד שבטין תריסר לסוף .לחיה על ודמעתה בלילה תבכה בכה'( א איכה) ואמר פתח ,למנפל

 דאינון שבטין תריסר לבתר .שנין ושית שתין לזמן 'ו דיתער עד ישראלאינון שנאיהון דל תחשךא ליליא

 את וזכרתי( ו"כ ויקרא) כדין דליליא דחשוכא שנין ושית שתין עד ולבתר דגלותא שנין ומאתן אלף

 לבית יעקב הנפש כל( ו"מ בראשית) דא ורזא, עקבי דבית נפש דאיהו' ו דאת אתערותא דא, יעקב בריתי

 דיעקב לאתערותא ששים ,ושש דששים רזא' ו ודא ,תתאה' דה רזא שני דבית נפש' ו ואיהו ,ושש ששים

  .חדא ורזא חדא בחבורא תרין דאינון ו"ו איהו דא ועל ,דיוסף לאתערותא ושש

 ישראלשנאיהון ד על ויתערון רןדקאמ]י ע"א[    נסיןאתין ו לאינון ה"קב יתער ולהלאה מתמן

 עלמא בכל קרבין משיחא מלכא יגיח כד ולבתר .יצחק בריתי את ואף דא ורזא ,דקאמרן עקתין אינון

 והארץ ולבתר ,אזכור אברהם בריתי את ואף כדין, בכח נאדרי יי' ימינך( טו שמות) א"כד ה"קבד בימינא

 יי' יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך יי' היהו( יד זכריה) כתיב זמנא בההוא .בתראה' ה דא ,אזכור

  .אחד ושמו אחד

 גליפן קדישא שמאד אתוון יתחזון שנין ותרין ותלתין מאה דאינון אחרנין שנין ושית שתין לסוף

 ותרין תלתין דאינון שבילין אינון וכל ותתאה עלאה 'ה' ה דא ורזא ,יאות כדקא ותתא עילא בשלימו

  .ותרין ותלתין דמאה דשלימו רזא 'ה' ו' ה ,'ו דאת ברזא דכלילן

 ויתדכי, ממנה רשעים וינערו הארץ בכנפות לאחוז יתקיים אחרנין שנין ותרין ותלתין מאה לסוף

 דנביעו סתימו יתער וכדין .חיילין חיילין ויקומון קדישא דארעא מתייא יתער ה"קבו ,קדישא ארעא

 כען עדו, "הוהי בקיומייהו אתוון ויתקיימון, לתתא לנגדא שבילין ותרין תלתין ויתקיימון' י את עלאה

 איהו ודא ,בתראה 'ה גו דאתוון בחבורא עלאה נביעו ההוא ויתמשך דינגיד זמן עד, בשלימו יהון לא

 ,ארעאן דבשאר ישראל מתי שאר ויתערון ,דישתלמון אחרנין שנין וארבעה וארבעין מאה תשלום לסוף

 מגו תמליי תתאה 'וה .מעלמא אחרא סטרא ויתעבר ויתבסם אעלמ בתישיד ת"ח בחשבן דא כל דישתכח

 ואור החמה כאור הלבנה אור והיה( ל ישעיה) כתיב כדין ,בשלימו ותתנהיר ותתעטר עלאה נביעו

 אלף ההוא כל הבתרא' ה דא קדושה תענוגיד נפשין לאלקטא יי'ל שבת דיהא עד, שבעתים יהיה החמה

 קדישין אחרנין בגופין שבת לבתר לאתלבשא דישראל דעמא יןקדיש דרוחין אתערו איהו ודא ,שביעאה
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 דרזין מלין כאן עד .לו יאמר קדוש בירושלם והנותר בציון הנשאר והיה( ד שם) דכתיב קדישין לאתקרי

 .סתימין

 

 תהלים) דכתיב עלמא על שליחן מלאכין עביד ה"קב יומא בכל אמר יוסי' ר .חדש מלך ויקם

 זמנא ובההוא ,עושה ויומא יומא דכל בגין ,עושה אלא כתיב לא עשה, רוחות מלאכיו עושה( ד"ק

  .ודאי חדש ,חדש מלך ויקם דכתיב איהו ודא ,מצרים על חד ממנא אתמנא

 מההוא וקדמאה ,יפרד ומשם( ב בראשית) א"כד יהו דפרודא מאתר דהא, יוסף את ידע לא אשר

  .צדיק דאקרי ביה שריא יחודא דכל אתר ,יוסף את ידע לא אשר כך ובגין, איהו דמצרים נהרא פרודא

 

 מסטרא רהיט דהוה כוכבא חד חמו .למיזל בנהורא קדימוא ,באורחא אזלי הוו יוסי' ור אלעזר' ר

 מדחילו ורהטי ,למאריהון לשבחא בקר דכוכבי זמנא מטא השתא אלעזר ר"א .דא מסטרא וכוכבא דא

 בגין ,אלהים בני כל ויריעו בקר כוכבי יחד רןב( לח איוב) ד"הה ליה ולזמרא לשבחא דמאריהון ואימתא

  .ליה משבחן קא חדא ביחודא דכלהו

 אנפוי נהירו דכד ,השחר אילת .לדוד מזמור השחר אילת על למנצח( כב תהלים) ואמר פתח

 עד דרום דסטר דנהירו חוטא חד ומשיך מזרח לסטר אית ממנא חד דליליא חשוכא ואתפרשא דמזרח

 כדין .דליליא חשוכא אפריש חוטא וההוא ,עלמא ואנהיר רקיעא כוי באינון ובקע שמשא ונפיק דאתי

 כליל דיממא ונהירו יממא ונהיר ביממא לאתחברא בקדרו אוכמא נהירו ואתי ,אתי דשחרא אילתא

 שירתא דוד אמר לה דכליל לבתר מיומא אתפרש כד אילתא האי ועל .אילתא לההוא בגויה ושאיב

 אילתא אאתפרש דהא, עזבתני למה אלי אלי]י ע"ב[    ,אמר קא ומאי .השחר אילת על למנצח דכתיב

  .דיממא מנהירו דשחרא

 לבתר, וצלו יתבו .וניזיל צלותא נצלי אלעזר ר"א .צלותא עידן ומטא יממא נהיר אזלי דהוו עד

  .ואזלו קמו

 מגיע אשר צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר הבל יש( ח קהלת) ואמר אלעזר' ר פתח

 קרא האי .הבל זה שגם אמרתי ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים הרשעים כמעשה יהםאל

 קיימא דעלמא הבלים שבעה על ליה ואוקים דא ספרא עבד מלכא שלמה ,הבל יש אבל ,ואתמר אוקמוה
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, מעון, זבול, שחקים, רקיע, וילון ן,רקיעי שבעה לילקב דעלמא סמכין עמודין שבעה ואינון ,עלייהו

  .הבל הכל הבלים הבל הבלים הבל ולקבלייהו, ערבות, וןמכ

 הבלים אית נמי הכי ,מנייהו ונפקי ומתפשטי בהו דדבקי אחרנין ואית רקיעין שבעה דאינון כמה

  .שלמה אמר וכלהו ,מאלין ונפקי דמתפשטי אחרנין

 ודא ,עלייהו קיימא דעלמא עלאין הבלים מאינון דנפקא הבל יש .ביה אית דחכמתא רזא והכא

 ודא ,מארעא דסלקא ובסליקו ארעא בעובדי תוקפיה ואתתקף בקיומיה ואתקיים הארץ על נעשה

 זכאין אינון כד מארעא דאתלקיטו דצדיקיא נשמתין באינון דיליה וקיומא תוקפא וכל ארעא על אתמנא

 נטל ,אלהים אותו לקח כי ואיננו( ה בראשית) ביה דכתיב חנוך כגון ,טב ריחא דיהבי בעוד סרחו לא עד

 מסתלקי צדיקיא מלין תרין על דתנינן ,דעלמא זכאין שאר וכן ,ביה ואשתעשע זמניה מטא לא עד ליה

 בינייהו דמשתכחי זכאין אינון בעלמא חייביא אסגיאו דכד ,דרא חובי על חד .זמנייהו אמט לא עד

 ד"הה זמנייהו מטא אל עד מעלמא לון סליק, לבתר דיסרחון ה"קב קמי גלייאד וחד .בחוביהון תפסוןי

 עבדו כאילו לעילאמ דינא עלייהו מטי ,הרשעים כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים יש אשר( ח קהלת)

  .דרשיעייא ועובדין חובין

 אסתלקו וחברוי עקיבא דרבי בזמנא אונו כפר איש יעקב ר"ב יוסי רבי שאיל חדא זמנא דהא

  .כלה אורייתא בכל דא כתיב וכי ליה אמר .מאיר לרבי גוונא בההוא ומיתו מעלמא

 עלייהו מטי, הרשעים כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים יש אשר שלמה אמר והא ולא ליה אמר

 בשקט יתבי ,הצדיקים כמעשה אליהם שמגיע רשעים ויש .דרשיעייא ויעובד עבדו כאילו מלעילא דינא

 ה"קב קמי דאתגלי בגין ,מאיא .דצדיקייא ויעובד עבדו כאילו עלייהו מטא לא דינא עלמא בהאי שלםב

 אחז, דקשוט זרעא מניה דנפק תרח כגון בעלמא קשוט דיהא זרעא מנייהו דיפוק או בתיובתא דיתובין

  .דעלמא חייבי ושאר, חזקיהו מניה דנפק

  .הארץ על ואתתקף נעשה דקאמרן הבל דא ובסטרא דא בסטרא כך ובגין

 דיש בגין ,במאי .עלמא על ואתתקף ןדאתתק כדקאמרן ,הארץ על נעשה אשר הבל יש א"ד

 הרשעים מעשה דאינון דחייביא עובדיןכ לידייהו מטאן ,הרשעים כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים

 לידייהו אדמט קשוט זכאי אכמ כגון ,לאסתאבא בעאן ולא דמאריהון מדחילו בקיומייהו קיימי ואינון

 הארץ על נעשה הבל דא ועל .ןחטא אול דמאריהון רעותא דעבדי כח גבורי ואינון אלין כעובדין

  .בתוקפיה ואתתקף
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 דצדיקיא עובדא דאיהו מצוה חד לידייהו מטי ,הצדיקים כמעשה אליהם שמגיע רשעים ויש

 תמן אעבר יודאי הוה וכד גוים אינון בהדי בטורייא כחמש הוה מקפחא לסטים כגון, ועבדי בה וזכאן

 כמעשה אליהם מגיע אשר רשעים יש עקיבא רבי עליה קרי והוה ,מנייהו ליה ריונט ליה משזיב הוה

  .הצדיקים

 אתתא בההיא בה פגע חד ליליא .זקיהח דרבי בשבבותיה]יא ע"א[    דהוה חייבא ההוא כגון

 שבקה .גבאי תחטי ולא למרך אוקיר מינך במטו ליה אמרה ,בה למתקף בעא .ברתה לבי אזלת דהות

 דאתתקף כמה ,הבל זה שגם אמרתי הצדיקים כמעשה הםאלי מגיע אשר רשעים ויש הוי .בה חב ולא

 חייביא אינון בהדי אתתקף הכי אוף, חטאן ולא דחייביא עובדי לידייהו דמטו םצדיקי אינון בהדי הבל

 איהו דאתייקר וכמה, בעלמא ורשעים צדיקים ה"קב עבד דתנינן .ועבדי םצדיקיד עובדי לידייהו דמטי

'( ג קהלת) א"כד בעלמא טבא עובדא עבדי כד עיםברש איהו ייקראת נמי הכי םצדיקי בעובדי בעלמא

 לרשע אוי'( ג ישעיה) א"כד בחוביה ואתתקף רע גרמיה עביד כד לחייבא ווי .בעתו יפה עשה הכל את

  .'וגו רע

 האי .יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתובלי ה בימי ראיתי הכל את ואמר פתח תו

  .סיהרא דשלטא בזמנא כולא חמא לשלמה חכמה באתיה כד אבל, והאוקמ חברייא הכי אוף קרא

  .דעלמא עמודא, צדיק יש

  .דגלותא בזמנא ,אבד הצדיק( ז"נ שם) א"כד ,אובד

 ,בגלותא עמהון איהי בגלותא דישראל זמנא כל דא צדק .לעפרא שכיבת איהיד בגין ,בצדקו

  .עלאין ברכאן אינון לגביה ןמטא לא דהא, צדקוההיא ב אובד צדיק'( ז קהלת) כך ובגין

 רעה אשה בההיא, ברעתו ,במאי .לאדום ושלוה שקט דאוריך סמאל דא ,ברעתו מאריך רשע ויש

 בההיא דאתדבק בגין אלא ושלוה שקט עלייהו מטא לא דהא ,תקיפא נחש זנונים אשת '(א הושע)

 את אקים'( ט עמוס) תיבדכ דוד סוכת לההיא מעפרא יקים ה"קבד עד מלכוון לשאר דא כגוונא .נוקבא

 .הנופלת דוד סוכת

 

 ,לגנו דודי ירד .'וגו הבושם לערוגת לגנו ירד דודי'( ו שיר) פתח יוסי רבי .לוי מבית איש וילך

 ה"קבד בשעתא .דעלמא וריחין בוסמין סטרי מכל כלילא ,הבושם ערוגת דהיא בגין ישראל כנסת דא

 מכל שמניך וריח א"דכ ריחא יהבי כלהו תמן טרןמתעד דצדיקיא ןינשמת אינון כל דא לגנתא נחית
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 עלמא בהאי דהוו דצדיקיא נשמתין אינון כל יצחק רבי דאמר ,דצדיקיא נשמתהון אינון אלין, בשמים

 קיימין כלהו בארעא די בגנתא .קיימין דא בגנתא כלהו עלמא להאי לנחתא דזמינין נשמתין אינון וכל

  .אעלמ בהאי קיימין דהוו וציורא בדיוקנא

 בגלופא תדיר מתגלפא דנוקבא מסטרא ידאיה נשא לבני דנחית רוח, ןלחכימי אתמסר דא וסתרא

 מן רוחא אתפשט כד .לגו אתגליף ורוחא לבר בליט עלמא בהאי נש דבר דגופא ציורא .חותם כהאי

 תדיר דהוה בגין עלמא בהאי דגופיהממש  ודיוקנא בציורא דארעא בגנתא בליט רוח ההוא גופא

 .כחותם

 אבלט בציורא ואתצייר לגו בגלופא גליף חותם מה .כחותם שימני'( ח שם) אמרהאיהי  דא ועל

 כד .לגו בגלופא גליף עלמא בהאי ממש גוונא כהאי דילה מסטרא דהוה רוחו ,איהי הכי אוף, לבר

 בציורא ואתצייר לבר לאתציירא גלופא ההוא בליט דתמן אוירא דארעא בגנתא ועאל גופא מן אתפשט

 לעילא תמן ירראתצ דחיי מאילנא דאיהי הנשמ לעילא .עלמא בהאי דגופא דציורא כגוונא לבר טאלב

  .בהיכלו ולבקר' יי בנועם לחזות( ז"כ תהלים) א"כד' יי בנועם לאתענגא דחיי צרורא בההוא

  .בתחלה בחזון ראיתי אשר גבריאל והאיש'( ט דניאל) א"דכ גבריאל דא ,איש וילך

  .דשמאלא מסטרא דאתיא סת ישראלכנ דא ,לוי מבית

  []יא ע"ב  עלמא בהאי דצדיק גופא דאתייליד בשעתא דתנינן נשמתא דא ,לוי בת את ויקח

 בהאי דאתייליד דצדיקא גופא להאי היל ונחתא בגנתא די נשמתא ההיא ונטיל לגבריאל ליה קרי ה"קב

 לילה דצדיקיא רוחיהון על אדאתמנ מלאכא ההוא תימא ואי .היל ונטיר היעל אאתפקד ואיהו עלמא

 מסטרא דאתי מאן וכל ,דשמאלא מסטרא דאתי בגין ודאי הוא הכי, גבריאל דאיהו אמרת ואת שמיה

  .אקרי הכי דשמאלא

  .עמרם דא ,איש וילך

 דפורקנא זמנא קריב דהא בה לאזדווגא ליה ואמרת נחתת קול ובת, יוכבד דא ,לוי בת את ויקח

 ורעותא ערסייהו על קיימא שכינתא ןדתנ ביה סייע ה"קבו .מנייהו דדאתילי דברא ידא על דישראל

 לקיימא דאולידו ברא מההוא שכינתא אתעדי לא דא ועל ,בשכינתא בה הוה חדא בדבקותא דלהון

 כמה .לעילאמ ליה מקדש ה"קב מלרע ליה מקדש נ"ב ,קדושים והייתם והתקדשתם( א"י ויקרא) דכתיב

  .דעבדו ממש עובדא בההוא תאתדבק הכי ,אדשכינת בדבקותא דלהון דרעותא
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 מתדבקין דאינון וכמה ,תדיר ה"קבד בדבקותא דלהון דרעותא צדיקיא אינון זכאין יצחק ר"א

 דלהון ודבקותא דלהון דרעותא לרשיעייא ווי .לעלמין לון שביק ולא בהו אתדבק איהו הכי תדיר ביה

  .אחרא בסטרא דמתדבקן אלא מניה דמתרחקן להו די ולא, מניה מתרחקא

 ושכינתא לעלמין מניה אעדי לא ה"קבד משה מניה קנפ ה"קבב ביה דאתדבק עמרם ח"ת

  .חולקיה זכאה ,תדיר בהדיה אתדבקת

 

 ,מהול דאתייליד חייא רבי אמר .הוא טוב כי מאי .הוא טוב כי אותו ותרא בן ותלד האשה ותהר

  .טוב כי צדיק אמרו( ג ישעיה) דכתיב אקרי טוב דברית דרזא בגין

 נהורא ביתא כל אתמלי דאתיליד דבשעתא חמאת ביה דנהיר דשכינתא נהירו אמר יוסי רבי

 הוא טוב כי דא ועל, טוב כי האור את אלהים וירא'( א בראשית) וכתיב ,הוא טוב כי אותו ותרא כתיבד

  .הוה וכלא כתיב

 דלא לע רמז דקא הוא רמז יהודה' ר אמר .מיירי קא מאי ירחים' ג .ירחים שלשה ותצפנהו

 אתיהיבת כדין דהא ,השלישי בחדש( ט"י שמות) דכתיב, ירחים' ג עד עלאה הראיבז משה אשתמודע

 אליו ויקרא האלהים אל עלה ומשה( שם) דכתיב דכלא לעיניהון עלוי אתגליא ושכינתא ידוי על תורה

 .'יי

 ידבר משה יבוכת, ה"בבק מלוליה אשתמודע לא שעתא ההוא דעד, הצפינו עוד יכלה ולא

  .בקול יעננו והאלהים

  .איהו הברית ארון גומא תיבת .בגויה עאלין קיימא דלוחות הארון על רמז ,גומא תבת לו ותקח

  .ומלבר מלגו מחופה הוה ארון דאיהו תיבה אודהה ,ובזפת בחמר ותחמרה

  .תעשה לא ובמצות עשה במצות ה"קב דהחמירה אורייתא היא דא אמר יהודה רבי

  .ואהבהו ישראל נער כי( א"י הושע) א"כד ישראל אלו ,הילד את בה ותשם

 לסוף לארעא ישראל דעאלו סוף עד למעבד חומרא אורייתא פקודי הוו דלא ,בסוף ותשם

  .שנין ארבעין

  .לישראל וחוקה אורייתא דמורים דאינון מימרא על ,היאור שפת על

 

  .מלחמה איש' יי דכתיב ה"קב דא ,איש וילך
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  .לעלמין מתפרשין ולא כחדא מתחברין נהר וההוא עלאה דחכמה אתר ,ה"קב דא ,ויל מבית

 , בו לשחק יצרת זה לויתן( ד"ק תהלים) ד"הה בעלמא לחידו לויתן ריאש דא לוי מבית

  .נהיר דסיהרא דנהירו אתר ,ה"קב דא ,לוי בת את ויקח

 והשתא  ]יב ע"א[  תב בקדמיתא .אשה יקרא לזאת א"כד ודאי האשה ,בן ותלד האשה ותהר

 ,אשה אתקריאת דאזדווגת בתר ,פלוני בת אתקריאת אזדווגת לא עד אתתא אוליפנא הכי אלא ,אשה

  .איהו דרגא חד כלא ,ואשה בת והכא

 .טבת אב תמוז ,נינהו ומאי .בעלמא שריא קשיא דדינא ירחין תלת אלין, ירחים שלשה ותצפנהו

 מיומא שכינתא ביה אזדווגת דא ועל ,לעילא איהו הוה חשכי לעלמא משה נחת לא דעד ,משמע קא מאי

  .לעלמא יחתון לא עד לעילא אינון שכיחין דצדיקיא רוחיהון שמעון רבי אמר מכאן .דאתיליד

 בסימנהא ליה דחפת ,גומא תבת לו ותקח מאי .ותקח לו תבת גומא הצפינו עוד יכלה ולא

 והיא ,מספר ואין רמש שם( ד"ק תהלים) דכתיב במיאא רב ימאין ב דשאטין ימא נוני מאינון נטיר למהוי

אחווא ליה למישט ו ,ואוכם חוור גוונין דתרין יקירא דיובלא דסטרא בחפו מנייהו נטיר למהוי ליה חפת

 .אורייתא לקבלא אחרא זמנא בינייהו

 לרחוץ א"כד קשיא דדינא דשמאלא מסטרא דאתיא איהי דא, היאור על לרחוץ פרעה בת ותרד

 את בו הכית אשר ומטך( ז"י שמות) כתיב והא תימא ואי .הים על ולא דייקא היאור על ,רהיאו על

 דאיהו קרא ושוויה דמשה ל ידאע אהרן דמחא יאור אלא .יאור וקרייה ימא אלא מחא לא ומשה ,היאור

 דאתא על אלא, הכהו ואהרן ,היאור את יי' הכות אחרי ימים שבעת וימלא'( ז שם) אי גוונאכה .עביד

  .דמשה בשמא קרייה לבתר יי', הכות קרא קרייה ה"קבד מסטרא

  .דא מסטרא דאתיין משריין שאר אלין ,היאור יד על הולכות ונערותיה

 לך לית שמעון רבי אמר .ותראהו מאי, ליה מבעי הותרא ,ותראהו .הילד את ותראהו ותפתח

 ביה אשתכח ומטרוניתא דמלכא ימארש אוליפנא הכי אלא ,ויקירין עלאין רזין בה דלית באורייתא מלה

  .קרא מהאי בר לתתא ולהלאה מכאן ,לעילא כאן עד .'וגו עליו ותחמול מיד .א"ה ו"דוא רשימא ואיהו

 אחותי ישראל לכנסת דקרא דההוא אחותיה .דמאן אחותו, אחותו ותתצב .מרחוק אחותו ותתצב

  .רעיתי אחותי לי פתחי'( ה שיר) א"כד

  .לי נראה יי' מרחוק( א"ל ירמיה) א"כד ,מרחוק
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, משה שכן וכל כלא לגבי לעילא אינון אשתמודעאן לעלמא נחתו לאד זכאין דאינון ,משמע מאי

 דמשמע אוליפנא דמלה ורזא ,דאוקימנא כמה עלאה מאתר אתמשכו דצדיקיא דנשמתהון נמי ומשמע

 כלא אתיין וקבאונ מדכר לתתא בין לעילא בין סטרין כלד ומשמע ,בארעא לגופאעביד  ואם דאב

 נפשא ,חיה נפש .ישראל כנסת דא ,הארץ .חיה נפש הארץ תוצא דכתיב רזא אוקמוה והא .שתכחיאו

  .דאתמר כמה עלאה קדמאה דאדם

 נביאה דמשה חולקיה זכאה .ודאי הוא והכי קאמרת שפיר ודאי אמר ,ונשקיה אבא רבי אתא

  .עלמא נביאי שאר כל על מהימנא

 

  .את אחותי לחכמה אמור'( ז משלי) א"כד חכמה היא דא ,אחותו ותתצב

 חטאן ישראל דהוו שעתא בכל דהא ,מעלמא דינא גזרת אתעדיאת לא מעולם יצחק רבי אמר

  .לי נראה יי' מרחוק א"כד ,מרחוק. מרחוק אחותו ותתצב וכדין ,עמהון מקטרגא דינא הוה

 פרעה בת ותרד מיד ורייתאמא ישראל פסקי דהוו בשעתא .וגו' היאור על לרחוץ פרעה בת ותרד

  .דאורייתא עלבונא על דישראל מדמא חאהסתלא]יב ע"ב[    הדין מדת נחתת הות, היאור על לרחוץ

  .אבתרייהו ורדפין אזלין דאינון אומיא אלין ,היאור יד על הולכות ונערותיה

  .מינה ידייהו דרפו בה דמורים ואינון דאורייתא עלבונא סבת על ,היאור יד על

 דאושיד מאן שכן וכל ,ב"הקקמי  נ"ב דצלי ובצלותא בתשובה תליין דעלמא מלין כל יהודה ר"א

 ,ותפתח .הילד את ותראהו ותפתח ,כתיב מה .ןידמע אינון עאלין דלא תרעא לך דלית בצלותיה דמעין

 שפתחה כיון .דישראל בזכותיהון תדיר פתחה והיא בנין על כאימא דישראל עלייהו דקיימא שכינתא דא

 מהדרן ומיד בכלא מלכיהון קמי ןידמתחטא ישראל ,שעשועים ילד( לא ירמיה) ,הילד את ותראהו

 בישין גזרין כל תברימ דבכי כיון .בוכה נער והנה ,כתיב מה .אבוי קמי כברא קמיה ובכאן בתשובה

  .ליה ומרחם ןברחמי עלוי אתער, עליו ותחמול ,כתיב מה .דעלמא

 רכי ,העברים מילדי .לבא קשי קדל קשי דאינון אומותה מילדי ולא ,זה העברים מילדי ותאמר

  .מאריהון קמי לאתבא אמהןן ומ מאבהן לבא

 על מבכה רחל תמרורים בכי נהי נשמע ברמה קול( שם) ד"הה בוכה אשהי, הילד אם את ותקרא

  .בוכה היא הילד ואם בוכה הוא .'וגו בניה
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, יבואו בבכי מהו .אובילם ובתחנונים בואוי בבכי( שם) ,כתיב מה דאתי לזמנא יהודה ר"א

  .גלותא מן ויתכנשון יבואו רחל שהיא הילד דאם בכי בזכות

 עשו דבכה דמעות בכי ויכלון ישתלמון כד ,בבכי אלא תליא לא דישראל פורקנא יצחק רבי אמר

  .ויבך קולו עשו וישא( כז בראשית) דכתיב אבוי קמי

 אינון דיכלון כיון .בגלותיה לישראל אחיתו דמעין ינוןוא עשו דבכה בכי אותו יוסי רבי אמר

  .וגו' אובילם ובתחנונים יבואו בבכי( א"ל ירמיה) ד"הה מגלותיה יפקון דישראל בבכיה דמעין

 

 ברא מניה לנפקא זמין אי ,וכה .ןדכשר עובדין ביה הוו אי ,כה אבא רבי אמר .וכה כה ויפן

 אבא רבי דאמר .מעליא ברא מניה לנפקא זמין יתדל קודשא ברוח חמא, איש אין כי וירא מיד .מעליא

 איהו חייבא מן דנפק מעליא וההוא, זכאין מאינון יתיר ימעלי בני דמפקי בעלמא אינון חייבין כמה

  .מכלא מעליא איהו ודא, טפשותא מגו חכמתא, חשוכא מגו נהורא, מטמא טהור למהוי יתיר שובחמ

 ה"קבו .ליה ליוקט ביה אסתכל כך ובגין ,וחמא אסתכל קודשא ברוח כלא דהכא ,וירא ,וירא

( כט בראשית) כתיב ביעקב .הבאר על וישב דכתיב בירא ההוא לגבי יעקב דאזל כמה למהך כלא סבב

 הוו חדא דבדרגא ג"אע דמשה בגין ,הבאר על וישב מדין בארץ וישב כתיב במשה ,באר והנה וירא

  .מניה יתיר בהאי משה אסתלק

 

 הוה אי משה וחמא יעקב דחמא באר ההוא יוסי רבי אמר .באורחא אזלי הוו יצחק רביו יוסי רבי

 .לאואי  ויצחק אברהם דחפר בירא ההוא

 והאי דיליה פומא בריא השמשות בין שבת ובערב ארב האי בריא עלמא דאתברי בשעתא א"ל

 .ומשה יעקב אדחמ באר איהו

 

 ,מהימנא בקשורא דאתדבקו אינון ,הימנותאדמ רזא דתבעו אינון ,קשוט רדפי אינון .מתניתין

  .שמעו קריבו ,עלאה דמלכא אורחוי דידעין אינון

, אינון תרין ,לתלתא ןנחתי תרין .עיןדר תרין בין ליה מקבלין חד לקדמות יונפק תרין סליקו כד

 ג ע"א[  ]י  .כלא נטיל הוא דכלא חבורא, בינייהו חד .בהו ינקי דנביאי מותבא ןיתבי תרין .ינייהוב חד



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

27 

 עדרייא אתשקיין בירא מהאי .איהו קדישין דתפוחין חקלא ,תחותיה קאים קדישא בירא ההוא

 אינון כל חולקיה לגו לון בריראת כד יעקב דבריר עדרייא אתשקיין בירא מהאי, במדברא משה דרעי

  .דגדפין מארי אינון כל רתיכין

 דברים) כתיב דא על ,אתקרי י"אדנ ,ליאתמ מנייהו בירא האי .בירא האי על רביעין קיימין תלת

 כל אדון .אדני למען השמם מקדשך על פניך והאר'( ט דניאל) וכתיב', וגו החלות אתה אלהים אדני( ג

 תדיר ביה דנביע קדישא מקורא חד גניז ביה .הארץ כל אדון הברית ארון הנה( ג יהושע) ד"הה ,הארץ

  .עלמין ולעלמי לעלם הוא בריך ,אקרי צבאות הו"הי ,ליה ואמלי

 

 הא דיעקב בירא איהו דא בירא אי יהודה ר"א .'וגו ותדלנה ותבאנה בנות שבע מדין ולכהן

 להאי אצטריכו לא יתרו בנות והכא, את האבן וגללו העדרים כל שמה ונאספו( כט בראשית) ביה כתיב

  .אחרא טורח בלא ותדלנה ותבאנה אלא

, האבן את והשיבו עדרייא כל תמן מתכנשי כד יבכת דהא בירא מן היל אעדי יעקב חייא ר"א

 דאתא כיון, סלקין הוו לא מיא בקדמיתא דהא ,כן לבתר אצטריך לאד האבן את וישב כתיב לא וביעקב

 כך ובגין, בירא פום על הוה לא אבנא וההוא לגביה מיא סליקו הכי אוף משה .לגביה מיא סליקו יעקב

  .ותדלנה ותבאנה

 

 אתחברו יודאי חד בהו פגע אזלי דהוו עד .לצפרי מטבריא אזלי הוו ר' יוסיו אבא' ור אלעזר' ר

  .דאורייתא מלה לימא חד כל אלעזר ר"א .בהדייהו

כה אמר  הרוח אל ואמרת אדם בןאל הרוח הנבא  הנבא אלי ויאמר( לז יחזקאל) ואמר איהו פתח

 יחזקאל הוה יכיל וכי .מניה נפקא דהרוח אתר ידענא קרא מהאי .'וגו יי' מארבע רוחות בואי הרוח

 יכיל לא נש בר אלא .הרוח את לכלוא ברוח שליט אדם אין'( ח קהלת) כתיב והא הרוח על לנבאה

 בגופא הוה רוח ההוא דהא ותו .יחזקאל נבימ הוה מימריה ועל בכלא שליט ה"קב אבל ,ברוח לשלטאה

 בארבע בסמכוי דאתחם אתר מההוא ,הרוח בואי רוחות מארבע עליה אתנבי כך ובגין עלמא בהאי

  .דעלמא סטרין

  .חמית מאי אלעזר רבי ליה אמר .קמיה יודאי ההוא דליג

  .חמינא מלה אמר
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  .היא מאי ליה אמר

ן מג יי' אמר כה למכתב ליה הוה עלמא דהאי גופאד דיוקנאב אתלבש אי אדם בני רוח ליה אמר

  .רוחות מארבע מהו ,הרוח בואי עדן

 ארבע על דקיימא כורסייא לגו דארעא מגנתא דסלקא עד עלמא האיל נחתא לא רוחא ל"א

 מארבע אתנטיל גופא .עלמא להאי ונחתא דמלכא כורסייא ההוא מגו אשתאבא תמן דסלקא כיון .סמכין

  .עלייהו מתתקנא דכורסייא ןסטרי מארבע נטיל הכי אוף רוח ,עלמא סטרי

 חדא דיומא בגין, סטרא מהאי חמינא מלה ,קמייכו דליגנא דקא גאודל נש בר ההוא ליה אמר

 אוהה וחמינא גביה קריבנא .תחותיה מערתא וחד למחזי דמרגג אחד אילנא וחמינא במדברא אזיל הוינא

 בדרגין ונחיתנא מערתא אובהה לנאאוע בגרמאי אתתקפנא .דעלמא ריחין זיני מכל ריחין קידסל מערתא

 בר חד חמינא ותמן .למסבל יכילנא דלא ובוסמין יחיןור סגיאין אילנין ביה דהוו חדא דוכתא גול ידיען

 הכא את מה לי אמר, לגבאי וקם תוה לי דחמא כיון .פתחא בחד קאים והוה ,בידיה אחד ושרביטא נש

  .את ומאן

 בהאי ועאלנא במדברא חמינא וכך כך, אנא חברייא ןבימ מארי ליה אמינא .סגי דחילנא אנא

  .הכא ונחיתנא מערתא

 רזין דידעין אינון לחברייא ליה והב דכתבא אסנקי האי טול אנת חברייא ומן להואי לי אמר

   ]יג ע"ב[  .דצדיקיא דרוחיהון

 אתיין דהוו שינתא גו ומשיריין חילין כמה חמינא אדהכי .ודמיכנא שרביטא בההוא בי בטש

 דהוו כיאדה .זילו דאילני באורחא ואמר שרביטא בההוא בטש גברא וההוא דוכתא ההואב באורחא

 .י הואמא ידענא ולא סגיאין דמשיריין קלין ושמענא .אתר לאן ידענא ולא וסלקי באוירא פרחי אזלי

  .אתר בההוא ודחילנא חמינא ולא אתערנא

  .מידי חמית לי אמר ,נש בר לההוא חמינא אדהכי

  .וכך כך שינתא גו חמינא ליה אמינא

 מנייהו דשמעת ומה .תמן לאעלא דעדן תאגנ גו דצדיקיא רוחיהון אזלי אורחא איבהלי  אמר

 אתבני דגופא כמה .תמן דעאלין דצדיקיא ברוחיהון וחדאן עלמא דהאי בדיוקנא בגנתא דקיימי הוא

 מקטורא בגינתא אתצייר רוחא הכי אוף, עלמא בהאי ואתצייר יסודי דארבע מקטורא עלמא בהאי

 דגופא דדיוקנא בציורא מנייהו איירומתצ תמן אתלבשת רוחא וההוא ,בגנתא ידקיימ רוחין דארבע
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 כלל בציורא מתציירא לא רוחא דגנתא אוירין דאינון רוחין ארבע אינון ואלמלא .עלמא בהאי דאתצייר

 כגוונא בהו ואתלבש אתצייר ארוח וההוא כחדא באלין אלין קטירין רוחין' ד אינון .בהו אתלבשא ולא

 תדאתלבש ארבע מאינון ,הרוח בואי רוחות מארבע ךכ ובגין, עלמא יסודי' דד בקטורי אתצייר דגופא

 .לחברייא ליה והב לאורחך וזיל דכתבא סנאק האי טול והשתא .בהו ואתציירת

 דא דודאי הכא דשדרך רחמנא בריך אלעזר ר"א .רישיה ונשקו חברייא ואינון אלעזר רבי אתא

  .קרא האי יאלפומ אזמין ה"קבו דמלה ברירא

 ואסחר דאשא אפותא נפק ליה ופתח אלעזר רבי ליה דנטל כיון .אדכתב סנאק ההוא לון יהב

 תהלים) .דמלכא בגנזייא לקיימא יכול מאן אמר אלעזר' ר בכה .ידוי מן ופרח דחמא מה ביה חמא .ליה

 ומההוא .בך דאערענא שעתא אווהה אורחא האי זכאה .קדשך בהר ישכון מיו באהלך יגור מי יי'( טו

  .לחברייא כלום אמר ולא אלעזר רבי חדי הוה יומא

 חולקהון זכאה אלעזר ר"א .מיא מן ושתו עליה קיימו ,דמיא בירא בחד פגעו אזלי דהוו עד

 למאריהון אשתמודעו מיא ליה חמא דבירא כיון ,בירא ליה ואזדמן יהאחו מקמי ערק יעקב ,דצדיקיא

 בירא ההוא ליה ואזדמן רעהפ מקמי ערק משה .זוגיה בת ליה אזדווגת ותמן ,בהדיה וחדו לגביה ווסלק

  .זוגיה בת ליה אזדווגת ותמן לגביה וסלקו למאריהון ואשתמודעו ליה חמו אומי

 ויגש' וגו רחל את יעקב ראה כאשר ויהי( כט בראשית) ביה כתיב יעקב .ליעקב משה בין מה

 בודאי .'וגו ויושיען משה ויקם ויגרשום הרועים ויבואו ,ביה כתיב מה משה .'וגו האבן את ויגל יעקב

 לא קודשא רוח דהא ותו .זוגיה בת ליה תזדמן דתמן לגביה דסלקין מיא דחמא כיון משה הוה ידע

 ומיא להכא אתא יעקב ודאי משה אמר .זוגיה בת תהוי דצפורה ידע הוה וביה לעלמין מניה אתעדי

  .הכי אוף אאנ, דאצטריך מה כל ליה ויהב לביתיה ליה דאכניש נש בר ליה אזדמן ,לגביה סליקו

 אתפרש ממשו בה לית ע"זד דחמא כיון, הוה דע"ז כומר דיתרו אוליפנא הכי נש בר ההוא אמר

 רעאן הוו אינון בקדמיתא דהא ,לון מתרכן הוו בנתיה ודחמ כיון .ונדוהו עמא קמו .דילה מפולחנא

 ,צאנם את וישק ויושיען משה ויקם מיד עבדי הוו ע"זד מלה דעל קודשא ברוח משה אדחמ כיון .עאניה

  .בכלא ה"קבל קנאה ואתעביד

  .שמך]יד ע"א[    ידענא ולא לגבן אנת אלעזר רבי ליה אמר

  .יעקב בן יועזר אנא אמר
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, יומא ההוא כל כחדא אזלו .בך ידעין אהוינ ולא לגבן אנת ומה אמרו ,ונשקוה חברייא אתו

 .לאורחיה לואז מילין תלת זפוהוא אחרא ליומא

 

 ואמרו קודשא רוח בהו דנצנצא חברייא אוקמוה הא אמר חייא רבי .הצילנו ימצר איש ותאמרן

 דובא אתא חד יומא .בשרא אכל דלא יומין הוהו במדברא יתיב דהוה נש לבר .אמרו מה ידעו ולא

 ביה ואתקיף אימרא חמא ,למדברא נש בר ההוא לגבי דמטו עד אבתריה ודובא ערק ,אימרא חד לנטלא

  .בשרא ואכל ושחטיה

  

 



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

31 

 פרשת וארא

 

 עדי' ביי בטחו( כו ישעיה) פתח אבא רבי .'יי אני אליו ויאמר משה אל אלהים וידבר [ א"ע כב] 

 דלהון רחצנו ולמהוי ה"קבב ביה לאתתקפא בעיין עלמא בני כל ,'ביי בטחו .עולמים צור' יי ביה כי עד

 ,עד ואקרי, דכלא וקשורא קיומא דאיהו באתר נש דבר ופיתק דיהא בגין אלא .עד עדי מהו הכי אי .ביה

  .עד יאכל בבקר( מט בראשית) א"כד אוקמוה והא

 לאד ראוקש ולאתקשרא לאתקיימא ,דא ולסטרא דא לסטרא סטרין לכל דאחיד אתר עד והאי

 אלין ,עולם גבעות אינון מאן .עולם גבעות תאות עד( שם) א"כד ביה דכלא תיאובתא עד והאי .תעדי

 עולם חד כל ושמטה יובל ,העולם ועד העולם מן( קו תהלים) ד"אכ עולם דאקרון ינוקב אמהן תרין אינון

 דיובלא תיאובתא ,ט"מ .סטרין דכל קיומא עד בהאי דילהון ותיאובתא, עולם גבעות אקרון ואליןאקרי, 

 ציון בנות וראינה צאינה( ג שיר) ד"הה מתיקין מבועין עליה ולארקא ברכאן עליה ולנגדא ליה לאעטרא

 עד האי ודאי .מניה ולאתנהרא מניה לאתברכא דשמטה תיאובתא .אמו לו שעטרה בעטרה שלמה לךבמ

  .איהו עולם גבעות תאות

 אתר ,לאתדבקא יכיל דלא וגניז הוא טמיר אתר ולעילא מתמן דהא ,עד עדי' ביי בטחו כך בגין

 בטחו דא ועל וסתים ניזג אתר והוא .עולמים צור' יי ביה כי ד"הה עלמין ואצטיירו נפקו דמניה הוא

 ביה לאסתכלא נ"בכל ל רשו לית ולהלאה מכאן, ביה לאסתכלא נ"לב רשו אית הכא עד, עד עדי' ביי

 ההוא על דקאים מאן ולית כלהו עלמין אצטיירו דמתמן ,הוהי יה ,איהו ומאן .מכלא גניז איהו דהא

  .אתר

אשר היו לפניך למן  ראשונים םלימי נא שאל כי( ד דברים) דכתיב עליה אוכח קרא יהודה ר"א

 נ"לב רשו אית הכא עד .היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים

  .עליה למיקם דיכיל מאן לית ולהלאה מכאן ,כלאתלאס

 תהלים) דוד אמר דהכי ה"קבב ביה לאתתקפא בעי נש דבר יומוי כל ,עד עדי' ביי בטחו א"ד

 לא יאות כדקא ותוקפיה רוחצניה ביה דשוי ומאן ,לי אויבי יעלצו אל אבושה אל בטחתי בך אלהי( הכ

 ,טעמא מאי .בעלמא אתקיים קדישא בשמא תוקפיה דשוי מאן כלו. עלמא בני כל ליה לאבאשא יכלין

 בתרין דהא עלמין צייר ,עולמים צור ]כב ע"ב[  ' יי ביה כי ד"הה אתקיים קדישא אבשמ דעלמא בגין
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 בראשית ד"הה קיימא דינא ועל אתברי בדינא דא עלמא .דאתי ועלמא דין עלמא למיןע אתברון אתוון

  .לבר מאורחא יפקון ולא דינאעל  נשא בני דיתנהגון בגין ,ט"מ .אלהים ברא

 משה וישב( ה שמות) ,לעילא כתיב מה .עליה דקיימא דינא גזירת ,משה אל אלהים וידבר ח"ת

 רוחיה נח לא דנביאותיה בשירותא דמשה יהתוקפ חמי .ד"יו ן"נו ת"דלי ף"באל י"אדנ ויאמר יי' אל

 דיימא הוא מאן .וגו' בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז' וגו הרעתה למה אדני( שם) אמר ,אתר בהאי

  .ליה זמין עלאה אחרא דרגא דהא ידע משה אלא ,כדין

 ימא כל אמרו ביתיה דפקיד נש כבר לה פקיד ביתא ליה דאתיהיב בשירותא יצחק רבי אמר

  .דחיל ולא קאמר לביתיה משה הכי אוף, דחילו בלא דבעי

 והכא, דרחמי אחרא דרגא ,אליו ויאמר .וידבר כך בגין ,דינא גזרת, אל משה אלהים וידבר

  .'יי אני אליו ויאמר ד"הה ורחמי דינא כחדא כולא אתקשר

 אלא כתיב לא בלא, הכי אמר הוינא יי' אני משה אל אלהים וידבר כתיב אי יוסי רבי אמר

  .דרגא בתר דרגא דמשמע יי' אני אליו ויאמר ולבתר בקדמיתא משה אל אלהים וידבר

 אבל ,דאמר מה על אתענש האלהים איש דביתא מאריה דהוה אלמלא משה יוסי רבי ואמר

 כיון ,לאתרעמא היא שראת .מלין לה ואמר בדביתהו קטטה ליה דנפל נש לבר .אתענש לא האי בגיני

 ידעת לא וכי מלכא ליה אמר .למללא ופסקת שתקת והיא מלה מלכא נטל ,מלכא תמן הוה מלה תדשאר

 למה אדני ויאמר' יי אל משה וישב ,משה הכי אוף כביכול .אלין מלין מלילת יומקמ מלכא הוא דאנא

 ,יי' אני אליו ויאמר מלה מלכא נטל מיד ,לאתרעמא אשר ,משה אל אלהים וידבר מיד', וגו הרעותה

 .אלין מלין מלילת יומקמ מלכא הוא דאנא ידעת ולא

 אלא .דלעילא מאלין הכא שמא שני אמאי .שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא

 משדר רחימא בההוא למללא מלכא בעי כד .רחימא ליה והוה אתנסיבת דלא ברתא ליה דהוה למלכא

 ההוא ,לאתנסבא דברתיה זמנא אתא .עמיה ממליל דברתיה ידא על מלכא והוה עמיה למללא לברתיה

 מלילנא שתאה עד .מטרוניתא אינפוקרוס ילברת לה קרוולהלא מכאן  מלכא אמר דאתנסיבת יומא

 לה אמר ליומין .דאצטריך למאן יימא והוא הלבעל אימא אנא ולהלאה מכאן ,דמלילנא למאן האידב

 יומא דעד מלכא אנא ולאו ליה אמר ,מלה מלכא נטל למללא שראת דהיא עד .מליןמלכא  קמי בעלה

 ברתי לך יהיבנא תוא ,נסיבתתא לא דכבזמנא דשמה כך  דברתי ידא על אלא עמי בר נש מליל לא דא

  .לאחרא עבידנא דלא מה באתגליא עמך ומלילנא
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 עמי מלילו ולא נסיבת לאד בביתי איהי כד ,שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא כך

 וארא כך בגיני .אלין מלין יקמ לברתי מלילת דמלולך בשירותא ואת ,לך ידנאדעב כמה באנפין אנפין

 דעמך בדרגא עמהון למללא ,להם נודעתי לא' יי ושמי שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל

  .מלילנא

 

 דישראל קדישא ארעא דא וגו'. ומלואה הארץ' ליי מזמור לדוד( כד תהלים) פתח ייסא רבי

  .כלא עלמא אתשקי מנה ולבתר בקדמיתא מניה ולאתברכא מניה יאלאתשקי קיימא היאד

  .בצדק תבל ישפוט והוא( ט שם) דכתיב ,לן מנא .מינה תאאדש ארעא שאר דא ,בה ויושבי תבל

 שבעה ואינון עלייהו סמיכא דארעא עמודים שבעה]כג ע"א[    אלין ,יסדה ימים על הוא כי

  .עלייהו שלטא כנרת וים ימים

  .מנייהו דאתמלייא אלא עלייהו שלטא תימא לא יהודה ר"א

 נהרות ישאו קולם נהרות נשאו( צג תהלים) א"כד אלא ,נהרות אינון מאן .יכוננה נהרות ועל

  .יכוננה נהרות ועל כך ובגין ,הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר( ב בראשית) א"כד נהרות אינון .דכים

 כתיב דהא כמשה דא על שליט לא אמאי ישראל דאיהו יעקב ,אקרי ישראל ארץ ארץ האי ח"ת

 מניה ואשתביק דלתתא ביתא נטל יעקב אלא .יתיר ולא שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא

 ביתא נטל משה .ענפין בשבעין שבטין בתריסר דלעילא ביתא אתקין דלתתא ביתא ועם, דלעילא ביתא

 לא' יי ושמי .יתיר ולא ה"קב עמיה מליל שדי לבא יעקבאפי' ל דא ועל, דלתתא ביתא ושביק דלעילא

 .עלאה דאיהו דא בדרגא עמהון למללא ,להם נודעתי

 

 .דכלא שלימו דהוא הוה יעקב דאבהן תושבחן חייא ר"א .יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא

 יתיר ושלימ דאיהו יתיר' ו, יעקב ואל דכתיב חד את אתוסף וביה, יצחק אל אברהם אל כתיב בכלהו

  .כמשה ביה לאשתמשא זכה לא דא כל ועם .מכלהו

 ירית דאתגזר מאן דכל דאתגזרו בגין ,כנען ארץ את להם לתת אתם בריתי את הקימותי וגם

 צדיקים כלם ועמך( ס ישעיה) דכתיב צדיק אקרי דאתגזר מאן וכל צדיק אלא ארעא ירית לא דהא ארעא

 אקרי לא יומוי דכל יוסף מן ח"ת .צדיק אקרי ימאקי את האי ונטיר דאתגזר מאן כל .ארץ יירשו לעולם

  .הצדיק יוסף צדיק אקרי ליה דנטר כיון, קדישא קיימא את ברית ההוא דנטיר עד צדיק
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 אברהם אל וארא דכתיב קרא האי אלעזר ר"א .בריה אלעזר ורבי חד יומא יתיב הוה שמעון רבי

  .ליה מבעי ואדבר ,וארא מהו .יעקב ואל יצחק אל

 ואלין, מתחזיין דלא גוונין ואית דמתחזיין גוונין אית ח"ת .הוא עלאה רזא אלעזר הלי אמר

 עד נש בר בהו זכה לא דמתחזיין ואלין .מסתכלין ולא ידעין לא נשא ובני דמהימנותא עלאה רזא אינון

 גווניןאינון, אלין  ומאן .דאתגליין גוונין אינון דחמו ,וארא כתיב דא ועל ,עלייהו וקיימו אבהן דאתו

 קאים לא אתחזיין דלא סתימין דלעילא וגוונין .אתחזיין ואלין עלאה בחיזו גוונין דאינון שדי דאל

 ואי .עלאין בגוונין לון אתגליתי לא ,להם נודעתי לא' יי ושמי כתיב דא ועל, משה בר עלייהו איניש

  .דאתגליין אינון מגו ידעי הוו אלא, בהו ידעי הוו לא דאבהן תימא

 .ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי הרקיע כזהר יזהירו והמשכילים( יב דניאל) כתיב

 נשא בני יכילין דלא מלין מגרמיה דיסתכל חכם ההוא אלא ,משכילים אינון מאן .יזהירו והמשכילים

  .משכילים אקרון ואלין ,בפומא למללא

 סתים זהר והאי ,אבאמצעית דקיימא דמשה ארקיע דא ,הרקיע זהר מאן .הרקיע כזהר יזהירו

 לא ביה דאתחזיין ג"אע גוונין ואינון ,גוונין ביה דאתחזיין רקיעא ההוא על קיימאו אתגלייא ולא

  .סתימין גוונין דאינון כזהרא הרידזמ

 ואיהו דזהרא נהורא, דנהיר נהורא .דאתגלייא וחד סתימין מנייהו תלת ,אינון נהורין ארבע ח"ת

 אלין לגבי אסתכלו נהיר דלא נהורא, נהורין כל דנטיל דארגוונא ראנהו, בדכיו דשמיא הירונכ נהיר

]כג   האי על וקיימי סתימין דקאמרן תלת ואלין .שמשא לקבל כעשישתא ביה אינון ואתחזיין לון ונטיל

  .דאתגלייאע"ב[  

 בנהורא דקיימי בגין מזדהרי לא וכלהו ,ביה רשימין דאתגליין גוונין אית בעינא .עינא דא ורזא

 אינון למנדע לאבהן דאתחזיין אינון ואלין, עלייהו דקיימי סתימין דאינון כגוונא אינון ואלין .נהיר דלא

 בההוא למשה ליה אתגליין סתימין ואינון דמזדהרי אינון .מזדהרי דלא אלין מגו דמזדהרין סתימין

  .בעינא ביה דאתחזיין גוונין אינון על קיימי ואלין, דיליה רקיעא

 רשו אתייהיב ולא ,דמזדהרי ןדנהר גוונין אינון תגלייןאו גלגלך ואסחר עינך םותס דא ורזא

  .מזדהרי דלא דאתחזיין גוונין אינון על קיימיד עלאין סתימין דאינון בגין סתימין בעיינין אלא למיחמי
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 עלמא בני שאר, נהרא דלא ההוא על דקיימא דנהרא באספקלריא זכה משה קרינן דא ועל

 עלייהו דקיימי סתימין אינון דאתגליין גוונין אלין מגו חמאן הוו ואבהן, נהרא דלא ריאאספקל בההוא

 ושמי .דאתחזיין גוונין באינון ,שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא כתיב דא ועל .נהרין דלא

  .לאסתכלא משה בהו דזכה סתימין גוונין אלין ,להם נודעתי לא' יי

 .נהרא דלא אספקלריא חמי אתגלייא, דנהרא אספקלריא חמי סתים .וגליא סתים דעינא ורזא

 כתיב דנהרא באספקלריא .ראיה ביהכתיב  ,באתגלייא דאיהו נהרא דלא באספקלריא וארא דא ועל

  .נודעתי לא דכתיב ידיעה ביה

 עלמא וישתאר מעלמא תסתלק כד ווי ואמר אבא' ר בכה .ידוי ונשקו אבא ורבי אלעזר רבי אתו

  .דאורייתא מלין לאנהרא יכיל מאן ,ינךמ םיית

 לך אשר וכל שלום וביתך שלום ואתה לחי כה ואמרתם( כה א שמואל) ואמר אבא רבי פתח

 יומא ההוא אלא .לחי כה ואמרתם אמר דאיהו בנבל ביה ידע הוה לא דוד וכי .לחי כה ואמרתם .שלום

 לחי כה לקשרא ,לחי כה ואמרתם קאמר ה"קב ובגין ,עלמא על בדינא יתיב ה"קבו הוה ה"דר טבא יומא

  .תליין ביה חיין דכל

 קשרא לקשרא בגין קאמר ה"קבל כלא אלא .ליה מבעי אתה, ואתה מאי .שלום ואתה

 אצטריך ואי .שלם ליה לאקדמא ריאס חייבא נש לבר דהא אוליפנא מכאן .יאות כדקא דמהימנותא

 דסליק מאן כלד לאו, הוה דרמאות תימא איו .קאמר דבגיניה ואתחזי ה"קבל ליה דבריך כדוד יקדים

 דאיהו מר ל שכןכ ,ה"קבל ליה אקדים כאילו לזכאה שלם דאקדים ומאן .הוא רמאות לאוב"ה לק ליה

  .ותתא לעילא שלמא

 

 לא אדם אשרי( לב תהלים) פתח חזקיה רבי .שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא

 ה"בק דהא בעלמא קיימין מה על ןימסתכל ולא ידעין דלא טימיןא נשא בני אינון כמה .עון לו יי' יחשב

 מעפרא אדם אתברי כד דהא, בתקונוי ליה ואתקין דיליה בדיוקנא נש לבר ליה עבד עלמא ברא כד

 אתחברו דעלמא סטרין ואינון .אתר בההוא אתחברו עלמא סטרי וארבע אתתקן דלתתא דמקדשא

 מנייהו ואתקין עלמא סטרי ארבעב ואתחברו, ועפר מים וחור אש ,דעלמא איסוד דאינון סטרין בארבע

  .דלעילא ומעלמא תתאה דא מעלמא עלמין מתרין גופא האיאתחבר ו, עלאה תקונא גופא חד ה"קב
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 דרתיכא ורזא עלמין דכלהו אבהן ליןוא, דמהימנותא רזא קדמאיאינון ' ד ח"ת ' שמעוןראמר 

 אבהן עלמין דכלהו אבהן אינון ואלין עלאה רזא אינון יןאל .ועפר ומים רוחו אש ואינון ,קדישא עלאה

 כגוונא לון דדמיין אחרנין מתכאן אלין  ]כד ע"א[  ותחות וברזל ונחשת וכסף זהב נפקין ומאינון ,דכלא

  .דאלין

 קיימי עלייהו תתאיןעלאין וו ,ותתא דלעילא ושרשין קדמאי אינון אלין ועפר מים רוחו אש ח"ת

 וקיימי דעלמא סטרין ארבע אלין ,ומערב ומזרח ודרום צפון עלמא סטרי לארבע ארבע אינון ואלין

 בארבע אלין וארבע, מערב לסטר עפר ,דרום לסטר מים, מזרח לסטר רוח, צפון לסטר אש .אלין בארבע

 תריסר אינון הא ,וברזל ונחשת וכסף זהב דאינון מתכאן ארבע עבדי ואלין ,חד וכלהו יריןשק אלין

  .חד וכלהו

 וצפון, תקיף דיליה ויבישו ביה דחמימותא תוקפא אש דהא צפון לסטר שמאלא הוא אש ח"ת

 כחדא לון לחברא ה"קבו, דרום לסטר והוא לימינא מים .חד ואיהו בחד חד ואתמזיג הוא דיליה בהפוכא

 חם איהו דרום .דרום לסטר לון אחלף ,ויבש חם אש ,ולח קר איהו צפון .דא גאיכמז דא גאימז עביד

 נפיק .מיא נגדי ומצפון, צפון בגו ליייוע מדרום מיא נפקי .כחד לון מזיג ה"קבו ולחים קרים מים, ויבש

 בדא דא אוזיף ה"קבד בגין, לעלמא דחמימותא תוקפא נפיק ומדרום ,דדרום בתוקפא ועאל מצפון אשא

 חד כל וזיףאד בגין ומזרח רוח דא כגוונא .ליה חזי כדקא מדיליה לחבריה אוזיף חד וכל וכליל דא בדא

  .כחד לאתחברא בדא דא ואתכליל לחבריה

 סטרין לתרין ואחיד בינייהו רוח עאלעד ד מחלוקת ואינון דא מסטרא מים ,דא מסטרא אש ח"ת

 על קיימי מים, דא בסטרא לעילא קאים אש דהא, המים פני על מרחפת אלהים ורוח( א בראשית) ד"הה

 ואשא ורוחא העל קיימי מיא עפר .מחלוקת ואפריש סטרין לתרין ואחיד בינייהו אעיל רוח, ארעא אפי

  .עלה דקיימי אלין דתלתא בחילאו מכלהו ומקבלא

 ויבש חם אש דהא סטרין לתרין אחיד כך בגיני ,ולח חם רוח, ולח חם מזרח, ומזרח רוח ח"ת

 ועל, במיא ידאח לח דאיהו סטרא, באשא אחיד חם דאיהו סטרא ,ולח חם איהו רוח ,ולחים קרים ומים

  .ומיא דאשא מחלוקת ואפריש בינייהו אסכים דא

 מכלהו ומקבלא עבידתייהו ביה עבדי וכלהו כלהו עליה מקבל דא ועל ויבש קר איהו עפר

 חידתאא קר דאיהו וסטרא ויבש קר דאיהו עפר אתאחיד מערבד בגין ,לעלמא מזונא הויבחילי לאפקא

 דאיהו דרום .דא בסטרא מערבל אתאחיד צפון כ"בג, קריראב דיאתאח קרירא דהא ולח קר דאיהו בצפון
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 וכן .סטרין בתרין מערב ואתאחיד אחרא בסטרא דמערב ליבשותא אחיד דיליה יבישותא ההוא ויבש חם

 דהא בצפון אתאחיד ומזרח, דמזרח בחמימותא אתאחיד דדרום חמימותא דהא במזרח דרום אתאחיד

 צפונית, צפונית מזרחית, מזרחית דרומית אשתכח אהשת .דצפון בלחותא אתאחיד דיליה לחותא

  .בחד חד לאשתלשלא בדא דא כלילן וכלהו ,דרומית מערבית, מערבית

( לז איוב) דכתיב והיינו דהבא אתעביד דאשא דתוקפא מסטרא ,דהבא עביד צפון דא כגוונא

 דא ורזא ,לו זהב ועפרות( כח שם) דכתיב והיינו דהבא ואתעביד בעפר אתאחיד אש .יאתה זהב מצפון

  .זהב כרובים שנים

 בזהב סטרין בתרין אתאחיד עפר הא השתא .כסף עביד בלחותא וקרירותא בעפר אתאחיד מים

( א יחזקאל) דאיהו כחד תרין ואפיק לאש]כד ע"ב[    ואחיד למים אחיד רוח .בינייהו ואתייהיב ובכסף

 אם( י קהלת) וסימניך ברזל נפיק דיליה ווקריר ביבישו בלחודוי איהו כד דקאמרן עפר .קלל נחשת עין

  .דלהון כגוונא ביה עבדי וכלהו בכלהו אתאחיד עפר והאי .והוא לא פנים קלקל הברזל קהה

 בדא דא לאתקשרא מדיליה לחבריה אוזיף חד כל דהא ונחשת וכסף זהב לית עפר בלא ח"ת

 תרין אלין בגין ביה אתקריב ורוחא ,ומיא אשא, ליה אחידן סטרין דתרין בגין בכלהו עפר ואתאחיד

 .דלהון כגוונא אחרנין עפרא ואוליד עביד בהדייהו עפרא אתחבר דכד אשתכח .עבידתא ביה ועביד

 כגוונא, עופרת אוליד דכסף כגוונא. ממש דדהבא כגוונא דאיהו ירוקא אפסיטס עפר אוליד דזהב כגוונא

 ברזל( כז משלי) וסימנך ברזל אוליד לדברז כגוונא, זוטא נחשת דאיהו קסיטרא אוליד עילאה דנחשת

  .יחד בברזל

 כד דא ועפר .פרודא הוי ולא בדא דא תקשרןמו בדא דא אחידן כלהו עפר רוחמים  אש ח"ת

 לארבעה והיה יפרד ומשם( ב בראשית) א"כד עלאי אינוןכ בדא דא מתקשרן לא לבתר אוליד איהו

 דתמן נהרין ארבעה אפיק ןעלאי דתלת בחילא ידאול איהו כד עפר דהא בגין, פרודא הוי באלין ,ראשים

 תריסר אינון יקר אבני ואלין .השהם ואבן הבדלח שם דכתיב בגין אינון חד ובאתר יקר אבני משתכחי

 ישראל בני שמות על תהיין והאבנים( כח שמות) דכתיב שבטין תריסר לקביל עלמא סטרי לארבע ואינון

  .ימא תחות דאינון בקר עשר אינון שנים ואלין, שמותם על עשרה שתים

 ,ותתא דלעילא קיומא כלהוו בדא דא דמתקשרן ג"אע דקאמרן עלאין סטרין ארבעה כל ח"ת

 אפילו רוח גרע דאי ברוחא אלא קיימא לא ונפשא בגיניה קיימא דכלא בגין רוח יתיר דעלמא קיומא
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 רוחא בלא נפשא, טוב לא נפש דעת בלא גם( יט משלי) ת"חו ,לאתקיימא יכילת לא נפשא חדא רגעא

  .לאתקיימא יכלא ולא טוב איהו לא

 אינון על כך בגין, ימא דתחות בקר תריסר אינון אבנין תריסר דאינון דקאמרן תריסר אינון ח"תו

 במלין שגחאד מאן .הוא עלאה רזא וכלא', וגו עשר שנים לעלה הבקר כל( ז במדבר) נשיאים תריסר

  .ביה דכלא אדעקר עלאה דחכמתא ברזא ישגח אלין

, אתברי דלתתא דמקדשא מעפרא לאדם ה"קב ברא דכד חזקיה רבי דאמר הא שמעון רבי אמר

 תלת ביה אתחברו דלתתא מעפרא אתברי דכד כמה .נשמתא ביה אתייהיב דלעילא דמקדשא מעפרא

 ואשתלים איןעל ןיסודי סטרי ביה אתחברו דלעילא מעפרא אתברי כד נמי הכי, עלמא יסודי יןסטר

 איןש בזמן ,עון לו' יי יחשב לא אימתי .עון לו' יי יחשב לא אדם אשרי( לב תהלים) דכתיב והיינו ,םאד

  .רמיה ברוחו

 ומשה ,מכלהו יתיר עלאה מדרגא ה"קב עמיה דמליל בגין מאבהן יתיר אשתלים משה ח"ת

 אוקימנא האו ,'וגו יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא כתיב דא ועל ,הוה עלאה מלכא דבי פנימאה

 .מלי

 

 דכתיב הוא אפכא קרא האי אמר יהודה רבי .וגו' אתכם והוצאתי' יי אני ישראל לבני אמר לכן

 והכי מבעי ליה. אתכם וגאלתי ולבתר, מעבודתם אתכם והצלתי ולבתר, בקדמיתא אתכם והוצאתי

 בקדמיתא דכלא עקרא אלא .אתכם והוצאתי והצלתי אתכם בקדמיתא, ולבתר וגאלתי אתכם, ולבתר

  .בקדמיתא דכלא בשבחא לון לבשרא אבעקב"ה ד

 אמר ,לאלהים לכם]כה ע"א[    והייתי לעם לי אתכם ולקחתי דכלא שבחא והא יוסי רבי אמר

 בגין לעלמין מעבדותהון יפקון דלא ודחשיב, יציאה אלא שבחא להו לית זמנא בההוא אבל. לבתר ליה

 ובגין ,לעלמין מבינייהו לנפקא יכלין ולא דחרשי בקשרא וןל ימקשר בינייהו דהוו אסירי כל חמאן דהוו

  .ביה אתבשרו מכלא עלייהו דחביב מה כך

 הא תימא ואי .מעבודתם אתכם והצלתי כתיב ,לון לאבאשא בתרייהו יזלון ינפקהא ד תימא ואי

 .נטויה בזרוע אתכם וגאלתי ל"ת ,קאופר לון יהא לא וישתזבון יפקון
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 מאי .ומעבודה קשה רוח מקוצר משה אל שמעו ולא ישראל בני אל כן משה וידבר]כה ע"ב[  

  .רוחא לקיטי ולא נפישי הוו דלא יהודה ר"א .רוח מקוצר

 יונימוס למעבד שלטא לא עד בתראה ורוח שונפ יובלא קינפ לא דעד רוח מקוצר שמעון ר"א

  .דקאמרן בתראה רוח ,איהו ומאן .דרוח עאקו הוה וכדין

 כתיב בקדמיתא והא .שפתים ערל ואני פרעה ישמעני ואיך אלי שמעו לא לישרא בני הן ח"ת

או מי  לאדם פה שם מי ליה אותיב הוה ה"קבו, אנכי לשון וכבד פה כבד כי' וגו אנכי דברים איש לא

 הכי אי ,שפתים ערל ואני אמר והשתא כן הוה דלא ד"ס .פיך עם אהיה ואנכי אמר והוא', וגו ישום אלם

 תהו דיליה מלה דאיהו ודבור קלא משה, איהו רזא אלא .בקדמיתא ה"קב ליה אבטחד מלה הוא אן

 דהא דיליה בגלותא איהי דילי דמלה בעוד פרעה ישמעני ואיך אמר ,מלין לפרשא אטים והוה בגלותא

 .בהדיה לאהרן ה"קב שתף דא ועל .בגלותא דאיהי גרעי מלה ,קלא אנא הא .מלה לי לית

 משה אתא כד ,קול בלא אטים הוה ומלה מניה אסתלק קלא בגלותא הוה דדבור זמנא כל ח"ת

 קלא אזיל משה בגלותא הוה דדבור זמנא וכל, בגלותא דהוה בגין מלה בלא קול הוה ומשה .קול אתא

 בדבור קלא אתחבר זמנא ובההוא ,אורייתא ואתיהיבת דסיני לטורא דקריבו עד אזיל והכי ,דבור בלא

 במלה שלים אשתכח משה וכדין ,האלה הדברים כל את אלהים וידבר( כ שמות) ד"הה מליל מלה וכדין

  .בשלימו כחדא ודבור קול יאות כדקא

 באתי ומאז דכתיב עלוי לאתרעמא דמליל זמנא ההוא בר מניה גרע דמלה אתרעים משה דא ועל

 גיןב לה וופסק למללא מלה שרא ה,הו דהכי ח"ת .משה אל אלהים וידבר מיד ,בשמך לדבר פרעה אל

 בגין ,יי' אני אליו ויאמר ד"הה מלה אחרא ואשלים ופסק, אלהים וידבר דכתיב זמנא מטה לא דעד

  .למללא זמנא מטא ולא בגלותא הוא דדבור

 לאפקא דבור בגין ואתי קול דאיהו אתחזי דהכי בקדמיתא שלים הוה לא משה כך בגיני ח"תו

 ואתסי משה אשתלים דסיני בטורא כחדא ורודב קול ואתחברו גלותא מן דנפק כיון .גלותא מן ליה

  .בשלימו כחדא ודבור קול ואשתכח

 מן קדנפ כיון .מלה מליל לא גלותא מן מלה לאפקא דבעא במצרים משה דהוה יומין כל ח"ת

 ופתח דסיני לטורא דקריבו עד מליל לא אבל לישראל לון ודבר אנהיג דבור דאיהו מלה ההוא גלותא

 אמר כי אלא דבר כי כתיב לא ,העם ינחם פן אלהים אמר כי( יג שם) תימא איו .אתחזי דהכי באורייתא

 .אוקימנא והא בחשאי דלבא רעותא דאיהו
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 לפתוח אני קמתי'( ה שיר) פתח יהודה' ר .יי' אני אליו ויאמר משה אל אלהים וידבר]כו ע"א[  

 אתער ואי .אשתכך ומלה מינה אסתלק קלא בגלותא איהי כד ישראל כנסת ח"ת .עבר חמק ודודי לדודי

 ופסק, משה אל אלהים וידבר ה דכתיבכמ מלה ופסקא ,ימינ אסתלק דהא ,עבר חמק ודודי ,כתיב מה

  .יי' אני אליו ויאמר ואמר קלא אשלים לבתר, ושתיק

 אלהי א"כד דאבהן שלימו דאיהו ו"וא תוספת ביעקב ,יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא

  .ו"וא תוספת ביעקב ,קביע ואלהי יצחק אלהי אברהם

 תוספת ביצחק הא ,יצחק ואלהי אביך אברהם אלהי יי' אני כתיב הא הכי אי יוסי רבי אמר

  .ו"וא

 בעוד דהא מית דהוה ביצחק ליעקב ליה ואכליל קיים הוה דיעקב בגין הוה שפיר ליה אמר

 מיתיעקב ד השתא .קביצח ליה אכליל דא ועל קדישא שמא עלוי אדכר לא עלמא בהאי קיים איהו נ"דב

  .'ו בתוספת ,יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא ד"הה באתריה מלה אתא

 ואי .דנהרא אספקלריא מגו אתחזינא ולא, נהרא דלא אספקלריא מגו להו אתחזינא ,שדי באל

 את הקימותי וגם ד"הה לעלמין אתפרשן דלא ח"ת, יתיר ולא האבלחוד בנוקבא אשתמשו דהא תימא

 לון פריש דלא קאמר איהו דהא למילף נש לבר ליה אית ה"קבמ .עמה אתחבר ברית דהא ,אתם בריתי

  .חד ביחודא קיומא לקיימא בגין ,אתם בריתי את הקימותי וגם וכתיב ,שדי באל דכתיב

  .לארעא ירית לברית דזכי מאן אתמר הא .'וגו אתם בריתי את הקימותי וגם

 

( ט"י איוב) ואמר שמעון רבי פתח .שמעון דרבי קמיה חד יומא שכיחי הוו יוסי ורבי חייא רבי

, חרב מאן .חרב מפני לכם גורו .כתיב שדין, שדון תדעון למען חרב עונות חמה כי חרב מפני לכם גורו

 מאן דכל בברית דמשקר מאן לאסתכלא קאים חרב האי דהא, ברית נקם נוקמת( ו"כ ויקרא) חרב דא

 בגין ,טעמא מאי .חרב עונות חמה כי( ט"י איוב) ד"הה הוא חרב האי מניה דנקמין נוקמא בברית דמשקר

 לגבי אתער לא דהא לאתריה יהיב ולא דנטיל מאן נטיל ולא תיאובתא פריש בברית דמשקר דמאן

 עלאין ואתברכאן לאתריה ברית האי לאתערא םגר איהו ברית להאי ליה דנטיר מאן וכל .אתריה

  .ותתאין
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 הקימותי וגם דכתיב מהכא ,לן מנא .בעלמא זכאין אשתכחו כד .לאתריה ברית האי אתער מאן

, חרב מפני לכם גורו א"כד ,מגוריהם מאי .מגוריהם ארץ את כנען ארץ את להם לתת אתם בריתי את

  .חרב מפני לכם גורו דא ועל בעלמא מגור דאשדי אתר דאיהו בגין

, פקודוי למיטר בה עלאה ודחיל ודחילו בה דחילו ה"קב לגבי דאתקריבו מיומא ,בה גרו אשר

 .לעלמין ה"קבל ליה דחיל לא נש דבר רישיה על דחילו יריש לא בהאי דאי

 את ואזכור ,כתיב מה לקבליה וצווחו ה"קב לגבי ישראל אתערו כד דלתתא באתערותא ח"ת 

 הא אתער ברית דהאי כיון .חד בקשורא כלא לאתקשרא תיאובתא וכדין, זכור הוי בברית דהא ,בריתי

  .יי' אני ישראל לבני אמור לכן דא ועל, באתריה ליה לאזדווגא ,בריתי את ואזכור .אתער דכלא וראקש

 

 בני אל אמר יוסי רבי .מצרים מלך פרעה ואל ישראל בני אל ויצום אהרן ואל משה אל' ה וידבר

  .ואוקמוה יקר ביה לאנהגא ,פרעה ואל]כו ע"ב[    .חזי כדקא בנחת לון לדברא ,ישראל

 לבני לון דברו ה"קב וןל אמר אלא .אבותם בית ראשי אלה הכא סמיך אמאי ייסא רבי אמר

 אלין ,אבותם בית ראשי אלה ,אינון מלכין בני מלכין קשיא בפולחנא יתבי דאינון ג"אעד בנחת ישראל

  .אינון אבהן בית רישי חמי דאת

 בדוכתייהו דקיימו נוןאי אלין ,אחרא םבע אתערבו ולא נימוסיהון שקרו לא דכלהו חייא ר"א

  .במצראי בהו לאתערבא שקרו ולא קדישא

 ולמללא לישראל להו לאפקא אתחזון דאינון ולאהרן למשה לאייתאה בגין אחא רבי אמר

  .כוותייהו אשתכח לא דישראל רישיהון דבכל בגין בחוטר ליה ולרדאה לפרעה

 אבות ראשי אלה פינחס תא לו ותלד לאשה לו פוטיאל מבנות לו לקח אהרן בן ואלעזר ח"ת

 והוא מישראל ורבוון אלפין כמה קיים דפינחס בגין אלא, הוה בלחודוי הוא והא ראשי אלה וכי .הלוים

  .סתים ביה מלה ליואי אבהן לראשי קיים

 ואתוקדו גרעו דאינון ומה ביה אשתכח דליואי דרישי אובדא, ראשי אלה פינחס את לו ותלד תו

 .ביה אשתכח דליואי דרישי אובדא ,דתרווייהו טסטוקא ביה ושריא דילהון כהונתא ורווח אשלים הוא

 ליה אתייהיב כך בגין, לון וחבר אתא והוא מאתריה קיימא את פרישו אינון .ואביהוא נדב ,נינהו ומאן

  .לבתר להוי מה על הכא ואדכר, דתרווייהו ירותא
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 בריתי את ואזכור דאמר בשעתא לאהרן ה"קב חמא אלא ,פינחס הכא אדכר אמאי תימא ואי

 לאעברא בעא למצרים ליה משדר דקא והשתא ,ברית להאי ליה לאפגמא דאהרן בנוהי תרין דזמינין

 אהרן הוא מיד ,דילהון עקימא ואתקין באתריה ברית להאי ליה וקיים פינחס יםידק דחמא כיון .ליה

  .דקדמיתא איהו ,אהרן הוא השתא ה"קב אמר ,ומשה

 אהרן הם ,ומשה אהרן הוא .'וגו ישראל בני את הוציאו להם יי' אמר אשר ומשה אהרן הוא

 דא ועל .ברוחא מיא לאכללא ,ואהרן משה הוא .במיא רוחא בדא דא לאכללא אלא, ליה מבעי ומשה

  .הם ולא הוא כתיב

 

 פתח .באורייתא לאשתדלא אושפיזייהו בבידקמו  חד ליליא שכיחי הוו אבא ורבי אלעזר רבי

 מיבעי הכי קרא האי .האלהים הוא יי' כי לבבך אל והשבות היום וידעת( ד דברים) אמרו אלעזר רבי

 . באורייתא דישתדל מאן הוא זכאה אלא ,לבבך אל והשבות האלהים הוא יי' כי היום וידעת ליה

 יי' כי ולמנדע דא על למיקם בעי את אי משה אמר אלא .ליה מבעי לבך, לבבך אל והשבות ח"ת

, חד ואיהו בדא דא דאתכליל רע ויצר טוב יצר ,לבבך .ליה דעת וכדין לבבך אל שבותוה האלהים הוא

 למנדע ,לבבך אל והשבות דא ועל, חד ואיהו בדא דא אתכליל דהא ,האלהים הוא יי' כי תשכח כדין

  .מלה

 אתכליל לא דשמאלא ,פגימותא מאי .לעילא פגימותא עבדין חייבין אלעזר רבי אמר תו

 ד"הה ממש לון אלא עבדי לא ופגימו .נשא דבני חובייהו בגין טובה ביצר אתכליל לא ער דיצר, בימינא

 דלעילא ברכאן עלייהו יתמשך דלא עבדי .עבדי ולא עבדי כביכול ,מומם בניו לא לו שחת( לב שם)

 מה ברכאן לגרמייהו נטלי םשמי דהא עבדי ולא .מטר יהיה ולא השמים את ועצר( יא שם) א"כד

  .איהו חייבין דאינון מומם ודאי ,לתתא לאמשכא נטלי ולא דאצטריך

 לא דהא ף"באל לא ,ילתתא ברכאן יתמשכון דלא בגין בשמאלא ימינא אתכליל דלא' בו לו תו

  .רע ביצר ןומתדבק טוב מיצר רע יצר מפרישין דחייבין בגין, דא םגרי מאן .לתתא לאתמשכא נטלי

 ולתברא עמין לנצחא בגין בימינא אתדבקו דשמאלא מסטרא]כז ע"א[    אתי יהודה ח"ת

 דינין אתער שמאלא והא בימינא אמאי תימא ואי .חיליהון יתבר לא בימינא אתדבק לא דאי ,חיליהון

 דחי דיהא בגין דשמאלא מסטרא אלא להו דן לא לישראל להו דן ה"קבד בשעתא דא רזא אלא .בעלמא

 דחי .צדק גר וסימניך בשמאלא לון ומקרב בימינא לון דחי עמין לשאר אבל, בימינא ומקרב בשמאלא לון
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 כמה בשמאלא לון מקרב, אויב תרעץ יי' ימינך בכח נאדרי יי' ימינך( ו"ט שמות) דכתיב כמה בימינא לון

  .דאמרן

 אתחברו דעמיה ואינון, לימינא ומטלנוי בימינא אתדבק שמאלא מסטר דאיהו יהודה כך בגיני

 זבולון, למו דת אש מימינו( ג"ל דברים) דכתיב ימינא ודאיה תאבאוריי דלעי יששכר .לימינא כלהו

 במים צפון, דאב דא מסטרא אתקשר יהודה דא ועל .הימין שוק א"כד ימינא אורייתא תמיך דאיהו

  .בימינא שמאלא

 דאשתכחו אינון דא ועל ,ביה ואתדבק בשמאלא ואתקשר בימינא שרא אבוי לגבי דחטא ראובן

 גד, מהשמאל שור ופני( א יחזקאל) דכתיב דשור מסטרא שמאלא דאיהו עוןשמ .שמאלא אינון עמיה

 ימינא באש דרום אתדבק הכא .עקב יגוד והוא יגודנו גדוד גד( ט"מ בראשית) דכתיב שמאלא שוקא

  .בשמאלא

'( ד דברים) תדע כדין, בימינא שמאלא כחדא לון לאכללא ,לבבך אל והשבות דאמרן הא דא ועל

  .םהאלהי הוא יי' כי

 ומיא במיא רוחא ,ואהרן משה הוא, ומשה אהרן הוא אידיע והשתא הוא הכי ודאי אבא ר"א

  .הוא כתיב דא ועל, חד למהוי ברוחא

 גונא כהאי .מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך יי' את ואהבת'( ו שם) ואמר פתח אבא' ר

 בכל .עלאה ברחימו יאות כדקא קדישא שמא ליחדא נש לבר הוא ואזהרה ,קדישא יחודא אתרמיז הכא

 ובכל .בינייהו דאתיהיבת דוד נפש דא ,נפשך לובכ .רע ויצר טוב יצר דאקרי ושמאלא ימינא דא ,לבבך

 כדקא ה"קבל ליה למרחם שלים יחודא הוא הכא .שעורא ביה דלית באתר לעילא לון לאכללא ,מאדך

  .יאות

 כך בגיני .יאות כדקא שלים יחודא הוא וכלא סטרין לכל אחיד דאיהו יעקב דא ,מאדך ובכל תו

  .פרודא בלא חד הוא כלא ,ואהרן משה הוא ,השומ אהרן הוא

 

 היא היום כל תורתך אהבתי מה( ט"קי תהלים) פתח יהודה רבי .לאמר פרעה אליכם ידבר כי

 .עאניה דמדבר כרעיא לישראל לון לדברא עמא למידן ואצטריך דישראל מלכא איהו דוד ח"ת .שיחתי

 באורייתא אתעסק ואיהו, צדקך משפטי על לך להודות אקום לילה חצות( שם) כתיב בלילה אה

 הנבל עורה כבודי עורה( ז"נ שם) דכתיב כמה צפרא אתער ואיהו ,צפרא דאתי עד ה"קבד ובתושבחן
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 היום כל מאי .שיחתי היא היום כל תורתך אהבתי מה אמר קרא האי יממא אתי כד .שחר אעירה וכנור

 קיים כאילו בורייה על דינא לאשלמא באורייתא שתדלאד מאן כל אוליפנא מכאן אלא ,יחתיש היא

  .שיחתי היא היום כל כך בגין .כלא אורייתא

 .יממא דאתי עד ותושבחן בשירין אשתדל בליליא ,יןדינ לאשלמא באורייתא אשתדל ביומא ח"ת

 דרגא לאכללא בגין בליליא, בימינא שמאלא לאכללא בגין אדינ לאשלמא אתעסק יומא כל ,ט"מ

  .ביממא דליליא

 שלמה דאתא כיון ,ימא לגבי שדי חיתו( ד"ק שם) אינון כל מקרב הוה מלכא דדוד יוביומ ח"תו

 עלאין רברבין תנינייא אלין אוקמוה הא ,בקדמיתא אתשקיין מנייהו הי .וןל ואשקי ואתמלי ימא נפק

  .בימים המים את ומלאו'( א בראשית) בהו דכתיב

 סלקין אלין ,עמיקין נהרין מבועין תליסר נפקי ימינאעלאה  בסטרא אמר אלעזר]כז ע"ב[    ר'

 מימין נטיל דנהרא אגופ חד ,גופין בתרין ליה ואעיל רישיה אפיק חד .בחבריה חד כל עייל ,נחתין אלין

 תליסר שןמתפר תליסר מבועין נהרין מאינון .סטרין לארבע נפקין יאורין אלף ,לתתא אפריש לעילא

 ותשעין מאה וארבע ,דא מסטרא יאורין ופלגא ותשעה ותשעין מאה ארבע ,מיא יטקונ עאלין ,יאורין

 אינון בין אעיל דא .חד אתעבידו מכאן ופלגא מכאן פלגא ראאשת .שמאלא דא מסטרא ופלגא ותשעה

 אינון לכל רשןואתפ שטאן גדפוי ,כפרזלא תקיפין קשקשוי ,כורדא סומקא ישאב חויא אתעביד ,יאורין

  .יאורין

 בכל נטיל כד .אשא מלהטא פומיה .קמיה דיקום מאן לית ,נונין לשאר ובטש מחי זנביה סליק כד

 לשבעין וחד, דא סטראב רביץ שנין לשבעין חד .בימא ועאלין וערקין תנינייא שאר מזדעזען יאורין אינון

  .יאורין אינון בין רביץ תנינא דא .מניה אתמליין חד חסר יאורין אלף .דא סטראב רביץ שנין

 לעין יאורין אינון מתערבין .בזעפוי פיקוז קיימי כלהו ,בקליפין דאשא פסותא חד קינפ נטיל כד

 מחי, מאיך רישיה מחי לתליסר עיבר זנביה זקיף .דעלמא סטרי לארבע נטלין וגלגלין אוכמא תכלא

 סבתין אזדקפו קרי וכרוזא דאשא הובאשל חד קם צפון סטרד עד ,קמיה ערקין כלא ,לתתא מחי לעילא

 חחים ונתתי( ט"כ יחזקאל) ד"אכ ,דתנינא אנפוי על אידלק דשוי מאן אתער הא ,זויין' לד אתבדרו

 נוקבאב ליה ועאלין עלעוי בסטר אנפוי ןונקבי לתנינא ליה ונקטין אתבדרו כלהו ןכדי .'וגו בלחייך

 דלא בגין כדין ליה עבדין שנין לשבעין חד .רוילנה ליה אהדרו כדין, חיליה דאתבר עד רבא דתהומא
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 ונכרעה נשתחוה בואו( ה"צ תהלים) ואמרין ומברכן אודן כלא עליה ,וסמכייהו דרקיעין אתרין טשטשמ

  .עושנו 'יי לפני נברכה

 .וגו' אלהים אותם ויברך'( א בראשית) א"דכ דמתברכאן אינון קיימין לעילא עלאין תנינייא

 מעשיך רבו מה( ד"ק תהלים) כתיב דא על .בימים המים את ומלאו דכתיב ימין ונינ כל על שלטין אלין

 .וגו' עשית בחכמה כלם יי'

 איהו דמשה ההוא אלא .משה ולא אהרן טעמא מאי, מטך את קח אהרן אל ואמרת]כח ע"א[  

 .יאדחרש חוטרין באינון ליה לסאבא ה"קב בעי ולא קדישא בשמא עלאה בגנתא דאתגליף יתיר קדישא

 אתכפייא ושמאלא מימינא יאת דאהרן בגין משמאלא דאתיין אינון לכל לון לאכפייא אלא עוד ולא

  .בימינא

 אלא .אתנינ פרעה קמי למעבד איהו גבורתא מאי ,תנינייא יעבדון חרשין דאינון ה"קב קמי גליו

 ריש דהא חרשי כולהו חדו כדין .שולטניה שארי דתנינא ומשירותא לאלקאה שירותא הוא דמתמן בגין

 וידעו תווהו דא ועל, לון ובלע יבישא לאעא דאהרן תנינא ההוא אתהדר מיד .אהו הכי דילהון חכמתא

 כדין ,מידי למעבד שלטנא אית לא מנייהו לתתא דהא חשיבו דאינון ,בארעא אית עלאה האדשלט

 תרין אהרן דיבע דא ועל .לון ובלע לאעא דאתהדר, דייקא אהרן מטה, את מטותם אהרן מטה ויבלע

 על אעא דשליט לתתא חד .דלהון אינון על טידשל עלאה תנינא לעילא חד .לתתא וחד לעילא חד, אתין

 לעילא שליט ,ארעאב שליט עלאה האדשלט ואסתכל חרשוי מכל הוה חכים ופרעה .דילהון תנינא

  .לתתא שליט

 ולא אתחזי דהכי נאדעי בחיזו אלא איהו לאו דעבדין מה כל חרשיא תימא אי אבא רבי אמר

  .לתנינים ויהיו דכתיב דייקא ויהיו לן משמע קא ,יתיר

  .לון בלע דאהרן ואעא אעין למהוי אהדרו דילהון תנינא אינון אפילו יוסי רבי ואמר

 מתמן .יאוריו בתוך הרובץ הגדול התנים מצרים מלך פרעה עליך הנני( ט"כ יחזקאל) כתיב

 דילהון חכמתא ח"ת .אינון דרגין מכלהו לתתא דילהון חכמתא אבל, דילהון בשולטנא לתתא שרותא

 מההוא לתתא דילהון ועקרא שולטנותהון רישי .עלאין בדרגין דרגין לאלין לון אכפייןו תתאין בדרגין

 אחר( יא שמות) דכתיב משמע, דילהון עלאה דרגא חילא נטיל מתמן דהא בתנינא ומשתלשלן תנינא

  .הרחים
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 טאסא קטפירא חדב אלעזר לרבי ליה חמא ,דאושא דתרעא אבבא חד יומא יתיב הוה חייא רבי

  .אבתרך למהך תאיבין כלא באורחך דאפילו משמע אלעזר לרבי ליה אמר .גביה

 שליחותיה עביד בכלא ה"קב דהא ,גביה אית שליחותא ודאי אמר, ליה וחמא יהריש אהדר

 דלית מלין אינון אפילו אלא בלחודייהו רוחא בהו דאית מלין תימא דלא ,ב"הלק אית חיןושל וכמה

  .רוחא בהו

 לאזדהרא נש לבר ליה אית כמה .יעננה מעץ וכפיס תזעק מקיר אבן כי'( ב חבקוק) ואמר פתח

, ביה יסהידו ביתיה ואעי ביתיה אבני הא, ביה סהידא מאן יימא ואי .ה"קב קמי יחטא דלא מחובוי

  .שליחותא בהו עביד ה"קבד ולזמנין

 חד, עביד ביה אשליחות ותרי ביה עבד דנסין שירותא ה"קב יבישא אעא דאיהו אחוטר ח"ת

  .בריה ואתעביד ברוחא אתהדר יהלשעתו ,יבישא אעא דאיהו

 יךאו מתייא לאחייא ה"קב זמין דלא דאמרי אינוןמ רוחיהון]כח ע"ב[    תפח אלעזר רבי אמר

 בידיה ,מניה רחיקין מאורייתא רחיקין יביאחי טפשאי אינון ויחמון ייתון .חדתא בריה מנייהו יתעביד

 גופין אינון, וגופא ברוחא משניא בריה ליה אהדר שעתא לפום ה"קבו יבישא אעא חוטרא הוה דאהרן

 לון טמיר ה"קבו ולילי יממא באורייתא ואשתדלו אורייתא פקודי ונטרו קדישין ונשמתין רוחין בהו דהוו

  .חדתא בריה דידיעב וכמה מהכ חד על עלמא דיחדי זמנאל לבתר, בעפרא

 יחיו( ו"כ ישעיה) דכתיב משמע ,יקום דהוה גופא דההוא אלא עוד ולא חייא רבי ליה אמר

 לא וההוא ארעא תחות גופא מן שתארא חד גרמא דהא .יחיו אבל אינון דבריין משמע, יברא ולא מתיך

 ויסתלק חמיראעיסא בכ ליה דויעב ליה ירכך ה"קב זמנא ההואלו, לעלמין בעפרא אתבלי ולא אתרקב

  .לבתר בהו רוחאתן י ה"קבו, שייפוי וכל גופא ישתכלל ומניה זויין לארבע ויתפשט

 טלך אורות טל כי( שם) דכתיב בטל, ךיאתרכ במה גרמא ההוא ח"תו .הוא הכי אלעזר רבי אמר

 .'וגו

 

 מקוה כל ועל אגמיהם ועל יאוריהם על נהרותם על מצרים מימי על ידך ונטה מטך את קח

 היךקשיא ד קרא האי יהודה רבי אמר. והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים דם ויהיו מימיהם

 ואת, היאור את יי' הכות אחרי ימים שבעת וימלא כתיב דהא אלא עוד ולא ,אתר הני לכל למהך לויכ

 כל אתמליין תמןומ, הוה נילוס מצרים מימי אלא .וגו' יאוריהם על נהרותם על מצרים מימי על אמרת
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 לנילוס אלא מחאאל נטה לא אהרן דא ועל ,דילהון מימין וכל ומבועין ויאורין אגמין שאר אינון

  .היאור מן מים לשתות מצרים יכלו ולא דכתיב הוא דהכי ח"תו .בלחודוי

 בבי ןמתכנשי עלאין מיין דהא, עלאין סטרין לכמה מתפרשאן תתאין מיין ח"ת אבא רבי אמר

 ולמקוה וכתיב, אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו אלהים ויאמר'( א בראשית) דכתיב מיא כנישו

 ומזלי כוכבייא וסיהרא שמשא ביה דאית רקיעא ההוא ח"תו .אוקמוה הא קרא האי ,ימים קרא המים

 לון בדר מיא לידנט כיון .תתאה עלמא איהיד לארעא ואשקי מיין כל נטיל אדה מיא כנישו בי איהו

  .כלא אתשקיין ומתמן עיבר לכל ןלו גופל

 אקרי וכדין ,שמאלא מסטר וינקא רקיעא ההוא מן אינק לא תתאה עלמא שריא דדינא ובזמנא

ימא  אתפלג זמנא בההוא .ואתשקיין מינה כדין דינקין לאינון ווי .דם מלאה יי'ל חרב( ד"ל ישעיה)

 דא ועל .לתתא ואלקי לעילא לקיוא דמצרים חולקא ליאורא שדי וכדין ,וסומק חוור חולקין לתרין

  .דמא ומצראי מיא ישראל שתאן

 דהוו עד ובקע ואסתלק למעייהו ועאל דמא שתאן ח"ת .יתיר ולא הוה גיעולא בגין תימא אי

  .דמא אהו לון לאלקאה שירותא כך בגיני .מיא שתאן וכדין בממונא מיא ישראל לון מזבנין

 

 לקביל דוד ח"ת .ועד לעולם שמך ואברכה המלך אלהי ארוממך( ה"קמ תהלים) פתח יצחק רבי

 לאתערבא עלאה נהוראב ליה ולאעלא שבחיה לסלקא ידבע בגין דידי, המלך אלהי קאמר דיליה דרגא

 דדוד יומוי כל דתנינן .ואברכה שמך לעולם ועד המלך אלהי ארוממך כך בגיני ,חד כלא למהוי בדא דא

 ]כט ע"א[   תתאה נהורא תדיר יתנהירו העל יגיןד בגין אנפהא ולאנהרא אכורסי תקנאל אשתדל

 אצטריך ולא דאתמליא וסיהרא שלים עלמא אשכח שלמה אתא וכד, חד כלא למהוי עלאה בנהורא

 . לאנהרא עלה לאטרחא

 מההוא סיהרא ואתמליא שמאלא אתער עמיןשאר מ נוקמין למיסב ה"קב דבעי בשעתא ח"ת

  .דמא דילהון דינא דא ועל, שמאלא סטרד אינון כל לתתאד ונחלין מבועיןמ נבעין דמא וכדין, סטרא

, לון ילוקט אחרא עמא עלייהו תעראד דקטוליןדמא  דמא ההוא עמא על אתער דמא כד ח"ת

 דישראל בגין ,דמא עלייהו לאתערא אחרא עמא עלייהו לאייתאה ה"קב בעא לא במצרים השתא אבל

 הוו דלא דלהון בנהרין בדמא לון מחא ה"קב אבל .ויהבארעדאתגיירו  בגיןו יצטערון ולא בינייהו הוו

 דלהון לשולטנותא ה"קב פקידו ,סטרא בההוא שלטא בקדמיתא דלהון דשולטנותא ובגין ,למשתי יכלין
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 דמא נבעין דלהון דחלין שאר וכן, הוה דלהון טעותא חד דנילוס בגין, דלהון דחלא דילקי בגין בקדמיתא

  .ובאבנים ציםובע מצרים ארץ בכל דם והיה ד"הה

 

 ואמר חייא' ר פתח .רביא דהוה זוטא' ר עמיה והוה באורייתא למלעי חד ליליא קם חייא' ר

 חמא קא מאי .מעשיך את האלהים רצה כבר כי יינך טוב בלב ושתה לחמך בשמחה אכול לך'( ט קהלת)

 בשעתא, ךלחמ בשמחה אכול לך דאמר והאי, הוו בחכמה מלוי כל שלמה אלא .קרא האי דאמר שלמה

 אכיל וחמרא נהמא ת"ח .ונייחא שלוה ליה ויהיב לגביה ליה מקרב ה"קב ה"קבד באורחוי אזיל נש דבר

  .בעובדוי אתרעי ה"קבד בגין דלבא בחדוה ושתי

  .הכא חכמתא הוא אן, הוו בחכמתא דשלמה מלויד אמרת הא הכי אי רביא ההוא ל"א

  .קרא האי ותחמי בשולך תבשל ברי ל"א

  .ידענאו בשילנא אל עד ל"א

  ין לך.מנ ל"א

 לה לאעטרא נ"לב ליה הרדזמ קא שלמהו, קרא האי אמר דהוה מאבא שמענא חד קלא ל"א

 דאיהו בחמרא תעטראד ולבתר, בחדוה תעטראד נהמא דימינא סטרא דאיהו בשמחה סת ישראללכנ

 תרווייהו בין תהוי וכד, ושמאלא בימינא שלימתא במהימנותאחדוותא דכלא  דתשתכח בגין שמאלא

 רצה כבר כי ד"הה נשא דבני בעובדיהון ה"קב אתרעי כד דא וכל .בעלמא שראן ברכאן כל כדין

  .מעשיך את האלהים

 בעי ה"קבד ידענא והשתא, בגינך שבקנא מלה האי ברי חייך אמר, ונשקיה חייא' ר אתא

  .באורייתא לך לאעטרא

 ולא אהרן ט"מ .מצרים מימי על ידך טהונ מטך את קח אהרן אל אמור ואמר חייא' ר פתח תו

 מההוא דאתי אהרן .מתמן מיין לנגדא בעי ושמאלא בדוכתיה קיימין מיין אהרן אמרקב"ה  אלא .משה

  .דמא יתהדרון אינון לון נקיט שמאלא וכד, ליה יתער סטרא

  .בקדמיתא מחא דרגין דכל תתאה ח"ת

 לדרגא מטא וכד, ואצבעא אצבעא בכל מחא דיליה וידא, ה"קב שרא מתתאה ' שמעוןרמר א

 דמצרים בארעא בוכרין כל קטל כך ובגיני .כלא וקטל בארעא ועבר דיליה איהו עבד דרגין דכל עלאה

  .דכלא בוכרא דרגא דאיהו בגין
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 בגין ,יאוריו בתוך הרובץ הגדול התנים( ט"כ יחזקאל) דכתיב במיא הוה שולטניה פרעה ח"ות

 מגו ונפקי ,מעייהו בגו מקרקרין טסירין בקלין לון ישדמשמ דעיםצפר לבתר .דמא נהריה אתהפך כך

  .ביתא בגו כמתין נפלין דאינון עד וסטרא אסטר בכל קלין ןאורמ ביבשתא וסלקי יאורא

 על רמיאת ידא וההוא, תקיפא ידא מגו הוו כלהו ה"קב דעבד אתין עשר אינון כל כלאד ורזא

 ח"ת .מידי למעבד ידעי הוו ולא דעתייהו לבלבלא בגין להוןד שלטנותא כולהו]כט ע"ב[    דרגין אינון

 כד ,אימתי .מידי למעבד לבתר יכלין לא לכלא דאתחזי מידי למעבד דנפקי כיון דלהון דרגין אינון כל

  .עלייהו שריא תקיפא ידא

 

 ירמיה) ואמר פתח שמעון' ר .ובחדר משכבך וגו' בביתך ובאו ועלו צפרדעים היאור ושרץ כתיב

, אתר בכמה אוקמוה קרא האי ח"ת .'וגו בניה על מבכה רחל תמרורים בכי נהי נשמע ברמה קול( א"ל

 שבטין שית כלהו ולאה, יתיר ולא הוו ובנימין יוסף דרחל ויבנ, בניה על מבכה רחל .קשיא קרא והאי

 גיןב, רכות אמאי .רכות לאה ועיני( ט"כ בראשית) אמרו הכי .לאה ולא רחל בכת אמאי, דילה הוו

 עדביה בגו למנפל אודחיל, רשע דההוא עובדוי לה אמרין והוו ,עשו על אליושא ארחין פרשתל דקיימא

 בעדביה תהוי דלא צדיקא ההוא בגין תיבכ אנת אמר ה"קבו .עינהא דאתרככו עד יומא כל יאבכ והות

 תבכי ולא לגו תקום ואת דישראל גלותהון על ותבכי ארחין בפרשת תקום אחתך חייך, אעירש דההוא

  .דישראל גלותהון על בכל איהי ורחל .עלייהו

 וחד דאתכסיא עלמא חד, נינהו עלמי תרי ולאה דרחל רזא .דאמרן מה על איהו קרא האי אבל

 ארחין בפרשת קיימא ודא ,ואתכסיאת במערתא לגו ואתחפיאת אתקברת דא דא ועל, דאתגליא עלמא

 שם) כתיב דהא אחרא באתר ולא במערתא יעקב לה ילאע לא כך ובגין .עלאה כגוונא וכלא, תגליאבא

  .באתגליא הוה דאתרה ידע דהוה בגין למתא לה אעיל ולא ,אפרתה לבוא ארץ כברת בעוד( ח"מ

 ,נאלמה אמאי .נאלמה גוזזיה לפני וכרחל( ג"נ ישעיה) ד"אכ רחל קריתא הכי ישראל כנסת ח"ת

 ירושלם דא ,נשמע ברמה קול דכתיב הוא ודא .אתאלמת אוה מינה אתפסק קלא עמין שאר שלטין דכד

  .לעילאד

  .דלהון אימא דאיהי עלייהו מבכה איהי בגלותא אינון דישראל זמנא כל ,בניה על מבכה רחל

 אסתלק דבעלה בגין אלא .ליה מבעי אינם כי, איננו כי ט"מ .כי איננו בניה על להנחם מאנה

  .עמה אתחבר ולא מינה
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 בגיני .בגלותא דאינון וזמנא זמנא בכל אלא דישראל עלייהו דבכת איהי חדא שעתא לאו ח"ות

 קלין לון וזמין, 'וגו מצרים ארץ בכל גדולה צעקה והיתה( א"י שמות) דכתיב למצראי לון גרם ה"קב כך

  .כמתים בשוקי נפלי והוו במעייהו קלין דרמאן עורדענין אינוןד אחרנין

 ובתנוריך דכתיב לאשא גרמייהו מסרי כלהו ווהו, מינייהו ארעא ואתמלי ואולידת הות חד

  .לרויה ותוציאנו ובמים באש באנו( סו תהלים) יאמר הוו ומאי .ובמשארותיך

 עאלין כלהו אלא .עורדענין אינון כל לאשא דעאלין למצראי להו איכפת מאי הכי אי תימא ואי

 נהמא בגו ועאלין בתנורא הוה נהמא, עבדי קא מאי ןתייידמ ואינון .ןמתי ולא בתנורא אזלין לאשא

 עורדעניא אתהדר פתא ההוא ,הימינ למיכל אןאת .בנהמא ואשתאבין אחרנין מנייהו ונפקי ומתבקעין

  .מכלא לון קשיא ודא, ןתייימ דהוו עד קלין ורמאן ורקדן במעייהו

 לקייא איהו פרעה .מטתך ועל משכבך ובחדר בביתך ובאו ועלו צפרדעים היאור ושרץ ח"ת

 מה בכל נשא דבני עובדין פקיד דהוא עלמא ועד עלמא מן מברך אלהא די שמיה להוי .כלהומ קדמאה

 .פרעה בית האשה ותקח פרעה אל אותה ויהללו פרעה שרי אותה ויראו( יב בראשית) כתיב .דעבדי

 וחד, דיוסף ביומוי וחד, זמנא בההוא חד, הכא  ]ל ע"א[  פרעה תלת .דאתא הוא לדרשא קרא האי

  .בקולפוי לקיידא משהד ביומוי

 לאומנין רמז לגביה שרה דאתנסיבת בשעתא אבל ,קדמאה בפרעה אתקיים כלא קרא האי

 לערסיה סליק וכד בנסירו דיוקנא דעבדו עד דעתיה נח לא .בכותלא ערסיה על באדריה הדיוקנ וציירו

 בדיחין קמיה ליןעא והוו ציור מציירא דיוקנא ההוא חמי הוה אבתריה ידאת מלכא כל .עמיה לה סליק

 דכתיב היינו ת"ח .הומכל יתיר הכא לקייא מלכא כך בגין .ציור בההוא אתהניו לערסיה סליק כד

, ובחדר משכבם מטתם עלו כתיב לא ובכלהו .ובעמך עבדיך ובבית ולבתר, מטתך ועל משכבך ובחדר

  .ויבלחוד ליה אלא

 

 שהנחלים מקום אל ,מלא נואינ והים הים אל הולכים הנחלים כל( א קהלת) פתח אבא' ר

 לגו עאלין נחלין אינון כד ח"ת אבל, חברייא ליה ואמרי אתמר קרא האי .ללכת שבים הם שם הולכים

 ,ביה דעאלין מיא כל שאיב גלידו וההוא ימא בגו מיא דקפאן בגין גויהל לון ושאיב לון נקיט וימא ימא

  .שדי חיתו כל ישקו( קד תהלים) א"דכמ ברא חיות כלין לואשקי דדרום בתוקפא מיא נפקי ולבתר
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 ואתמר ,מלא איננו כך עלו מיא כל שאיבו דאתמר כמה דדרום בתוקפא שתרית דקפא ימא ח"תו

  א.חבריי ביה אתערו והא

 נפיקד נהר דההוא בגין ,שבים הם טעמא מאי .ללכת שבים הם שם הולכים שהנחלים מקום אל

 פסקין ולא ותבין ואזלין ותבין ללכת הם שבים דא ועל ,לימא מיא אפיק והוא לעלמין פסיק לא מעדן

 דדרום ורוחא, מיא וקפי צפון רוח ואתי לכלא לאשקאה למהך בגין ללכת ביתי איהו וכד .לעלמין

 קיימא ובגינייהו אלין סטרי תרי בין יתיב ימא האי דא ועל .סטר לכל למהך לון ישר חמימא דאיהו

  .סטר לכל ונטלי אזלין וארבין

 חביבותא אתער דאיהו אתער דצפון רוחא ליליא דאתפלג בשעתא לערסיה אתי מלכא דכ ח"ת

 ד"אכ חביבותא שארי דצפון בגין ,בהדה מלכא אתחבר לא דצפון אתערותא דאלמלא מטרוניתא לגבי

 מתערין בדיחין כמה כדין .תחבקני וימינו דכתיב ברחימו חביק ודרום ,לראשי תחת שמאלו( ב שיר)

 צפרא אתי וכד ,אלהים בני כל ויריעו בקר כוכבי יחד ברן( לח איוב) דכתיב צפרא דאתי עד שירתא

 אל' יי את המזכירים( סב ישעיה) דכתיב לתתא דא כגוונא וישראל .שירתא אמרי ותתאי עלאי כלהו

 לאב"ה לק תדיר לאדכרא דילהון דתיאובתא אינון ליליא גאתפל כד .יאבליל ,לכם דמי אל .לכם דמי

 ליה ומשבחאן כנישתא לבי מקדימין צפרא סליק כד .ה"קבל ליה לאדכרא וקיימין ללבא וכשכי יהבי

 אלין על .שמשא ובת בחשוכא ליליא ואתדבק אתחשך כד בליליא וכן יומא פלגות בתר וכן, ה"בלק

  .דישראל קדישא עמא ודא, לכם דמי אל' יי את המזכירים כתיב

, ניהו ומאן .ולילי יממא משתככי דלא ינוןא עהפר על וסליק במצרים ה"קב לון אדכר דא ועל

 לשבחא ולילי יממא משתככי דלא קדישא בעמא תקיףתדא בגין ,תדיר ךישתכא לא דקלהון ורדעניאע

 ינוקין הוןיומקל ארעא אתחבלת ומנייהו, הדדי בהדי שתעיאל דיכיל במצרים נ"ב הוה ולא .ה"קבל ליה

  .תיןיימ ורביין

 אתבקעת חד לקטלא אבנא או חוטרא נש בר ארים אלא .לון יןטלק יכלין לא היך תימא ואי

  .בהו למקרב ימנע ודהו עד בארעא וטרטשי ואזלי מעהא מגו מינה שית ונפקי

 נחלין כמה]ל ע"ב[    ןאומתפלג מיא שתרןת כד עלאה ימא מגו יןנפק יאורין נהרין כמה ח"ת

 מיין לך דלית ,מרחשן מיין אינון דמצרים ראסטב דממנא וחולקא .נהרין כמהו יאורין כמהו סטרין לכמה

 רעותא למעבד ממנן יןבעלמ שליחן אינון ,נונין אינון מאן .לזינין נונין פקינ דלא ימא מגו דנפקי
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 לפום טפשין מגדלין מיין ואית חכימין מגדלין מיין אית תנינן דא ועל .דחכמתא ברוחא ממנן דמאריהון

  .סטרין לכל יןגלפדמת נהרין אינון

( יח דברים) דכתיב דחרשין דרגין בעשר קפיטין בסיטין נונין ,דחרשין מארי אמגדל דמצראי אנהר

 זינין עשר הא, המתים אל ודורש וידעוני אוב ושואל חבר וחובר ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם

 מנעוואת דמצראי נהרין נחלין אינון ובלבל דידיה אצבעא ה"קב אושיט זמנא ובההוא .דחרשיא דחכמתא

 עלייהו אתי ולא תועלתא בלא קלין נוני דסליקו וחד לדמא אתהפךד חד .דילהון דחכמתא נוני אינון

  .חכמתן דאינון רוחא

 דהני אלא עוד ולא ,לאתדבקא יכלין ולא דילהון דחכמתא ןזיני לון דערבב גוונא האיכ, ערוב

( יט ויקרא) א"כמד ערבוביא ,ערוב מאי .ערוב .אורחייהו ומחבלן ארעא לון מחבלן בארעא דאשתכחו

  .ידא תבארמ סגיאין זינין ,כלאים תזרע לא שדך( שם) .ערובין, כלאים ובגד

 תקיפא חילייהו לבלבלא בגין כחדא ה"קב לון ובלבל כחד לעילא ובאתער חילין כמה ח"ת

 ומתמן, ותתא לעילא עלייהו ידיה דארים הוה חדא בידא במצרים ה"קב דעבד גבורן אינון וכל ,לעילא

  .וגו' חכמיו חכמת ואבדה( כט ישעיה) דכתיב דמצרים חכמתא אתאביד

, לתתאד במצרים לעילאד מצרים לעילא ותתא, במצרים מצרים וסכסכתי( יט שם) כתיב ח"תו

 מצראי יכלי הוו דלא לעילא אתערבו .כלהו ואתערבו דלתתא חילין על לעילא ממנן חילין דאינון בגין

 עלייהו אייתי דא ועל .אתבלבלו דהא בקדמיתא אןמתקשר דהוו דוכתי וןבאינ בחרשייהו לאתקשרא

  .בדא דא ןמתערבי דהוו חיוון ,ערוב

 עלה דאזדרע דלעילא מחילא בארעא דאתילידת איבא כל ח"ת .דארעא עפרא דסלקא ,כנים

  .דלעילא כגוונא אהו וכלא, איהו

 .בדוכתייהו דמתפרשן תחומין וןואינ ,ארעאן שבעה דא כגוונא ,ה"קב עבד רקיעין שבעה ח"ות

 תחומי' וז רקיעין' ז דרגין מתפרשן לתתא גוונא כהאי .לעילא ארעא תחומי שבעה ,לעילא רקיעין' ז

  .דא על דא כסופטא ארעין' בז חברייא אוקמוהו והא ,ארעא

 לעשר סטרין דממנן על שבעין רברבין ממנן מתפרשאן וחד חד כל לעילא ארעא תחומי' ז ואינון

 הנה( ג שיר) א"כד דישראל קדישא ארעאל סחרא ועמא עמא דכל תחומא ארעא וההוא .עמין שבעין על

 ודא .קדישא ארעא דסחרן' ע ואינון טמירין בגווייהו ועשרה ,לה סביב גבורים ששים שלשלמה מטתו

  .לתתא דא כגוונא ,לעילא הוא
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 ואתיליד דיליה אצבעא ה"קב אושיט זמנא בההוא דמצראי דחולקא תחומא ארעא ההוא ח"ות

 אתחזיאו לתתא כדין ,נבעין דמי ירוקא וכל מיא דרכיכו רכיכין כל ואתיבשו תחומא בההוא טפסירין

  .דארעא מעפרא קלמין

 לשנאין תבר ה"בדק דימינא לאחזאה מחי הוה אהרן דא בגין אבל .מחי הוה דאהרן אתמר והא

 ישעיה) דכתיב חייבא רומי על לאייתאה ה"קב יןזמ דא כגוונא .אויב תרעץ' יי ימינך( טו שמות) א"כד

  .מצרים ארץ בכל כנים היה הארץ עפר כל דא ועל .וגו' לגפרית ועפרה לזפת נחליה ונהפכו( לד

 

]לא ע"א[    באורחא זליןא כד חברייא חייא רבי אמר .באורחא אזלי הוו חייא ורבי יהודה רבי

 מהיכלא אינון דלאו נשא בני או עלמא חייבי יהובגווי אזלי או איערעו ואי חד בלבא למהך בעיין

 עמו אחרת רוח היתה עקב כלב ועבדי( יד במדבר) דכתיב מכלב ,לן מנא .מנייהו לאתפרשא בעו דמלכא

 . מאללין מאינון דאתפרש ,אחרת רוח מאי .אחרי וימלא

 מאללין מאינון דאתפרש ,מאי ויבא עד חברון. חברון עד ויבא בנגב ויעלו( יג שם) פתח ואמר

 לאתתקפא אחסנאו חולק ליה אתיהיב וחברון .אבהן קברי על לאשתטחא לחברון בלחודוי איהו ואתא

 דאשתטח בגין אי .חברון ליה יהיב אמאי .ולבניו בה דרך אשר הארץ את אתן ולו( א דברים) א"כד הב

  .שמענא דמלה רזא אלא ,דאשתזיב יהל די עיטא מההוא לאשתזבא אבהן בקברי

 עלה' יי ויאמר יהודה ערי באחת האעלה לאמר' ביי דוד וישאל( ב ב שמואל) כתיב דא כגוונא

 דשאול ביומי ודוד שאול מית דהא כיון ,לאסתכלא אית הכא .חברונה ויאמר אעלה אנה דוד ויאמר

 ,ישראל כל על מלכו קביל ולא לדוד ליה אמליכו לא אמאי שאול דמית כיון, מלכו לקבלא אתמשח

 איש דמית ולבתר שנים שבע הני כל תמן ואתעכב שנים שבע בלחודוי יהעל קביל ומלכו לחברון ואתא

  .ה"קב קמי איהו רזא כלא אלא .בירושלים ישראל כל על מלכו קביל בושת

 אתבני בהו אתחבר וכד, באבהן דאתחבר עד שלימתא מלכו קביל לא קדישא מלכותא ח"ת

( ו א מלכים) וסימניך, ביה דכלהו בגין שנים שבע קריתא עלאה ועלמא .עלאה מעלמא שלימו בבניינא

 את 'יי עשה ימים ששת כי( לא שמות) א"כד בשבע כתיב ולא, עלאה עלמא דא ,שנים שבע ויבנהו

 והארץ השמים תולדות אלה( ב בראשית) דכתיב אברהם דא ,ימים ששת מאן .ץהאר ואת השמים

 ויבנהו גוונא האיכ .עלמא יראתב ימים ששת דאיהו ובגין אקרי ימים ששת ואברהם, באברהם ,בהבראם

  .שנים שבע
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 שבע וקאים, באבהן ואתחבר דאתא עד אתבני ולא שלימתא במלכו לאתבנאה בעא דוד ח"תו

 ואי .לעלמין תעדי לאד מלכותיה ואתמשכא בכלא אתבני שנים שבע לבתר .בגווייהו לאתבנאה שנים

 כלב גוונא כהאי .יאות כדקא לאתמשכא אותמלכ אתבני לא בדוכתיה לאתחברא בחברון אתעתד לא

 וירית הוה דוכתיה לבתר ,ליאז ולדוכתיה באבהן לאתחברא לחברון ואתא דחכמתא רוחא ביה אתנהיר

  .הל

 

 .דחמרא דקטפירא במטול יודאי חד עמהון והוה ללוד מקפוטקיא אזלי הוו חזקיה ורבי ייסא רבי

 דאת דאורייתא מעלייתא מלי מאינון מלה חד ואימא פומך אפתח חזקיה לרבי ייסא ר"א אזלי דהוו עד

  .קדישא בוצינא קמי יומא בכל אמר

 אורחין אלין ,נעם דרכי דרכיה .שלום נתיבותיה וכל נעם דרכי דרכיה( ג משלי) ואמר פתח

 מניה תעדי דלא דשכינתא נעימותא עליה אשרי ה"קב דאורייתא באורחי דאזיל דמאן דאורייתא

, לתתא ליה שלם לעילא ליה שלא, שלם כולהו דאורייתא שבילין דכל ,שלום תיהנתיבו וכל .לעלמין

  .דאתי בעלמא ליה שלם אד בעלמא ליה שלם

  .אשתכח קרא בהאי ראבקיס ראיאיס יודאי ההוא אמר

  .לך מניין מרו ליהא

  .מלה קרא בהאי הכא ואוליפנא שמענא מאבא וןל אמר

 קרי, נתיבות ביה וקרי דרכים ביה קרי .סטרין בתריןו איהו גוונין בתרין קרא האי ואמר פתח

 היינו נעם דרכי דרכיה אלא .שלום ומאן נעם מאן ,נתיבות ומאן דרכים מאן .שלום ביה וקרי נועם ביה

 כהאי לכלא פתיחא אורח הוא דרך באורייתא דאקרי אתר כל דהא, דרך בים הנותן( מג ישעיה) דכתיב

 רבא ]לא ע"ב[   בימא דכראן מאבהן פתיחן דאינון דרכים אלין כיהדר כך .נ"ב לכל פתיח אידה אורחא

  .עלמא סטרי ולכל עיבר לכל מתפתחין אורחין אינוןמו, הבגו ליןייוע

 נהורין ןומתפרש בוצינין כל נהרין דאתי ומעלמא דאתי מעלמא דנפיק נעימו הואה נעם והאי

  .נעם ריאק אבהן דינקין דאתי דעלמא ונהורא טיבו וההוא עיבר לכל

 חירו וכל נהורין וכל חידו וכל טיבו כל דאתי עלמא אתער וכד, אקרי נעם דאתי עלמא אחר דבר

 נייחין כלהו שבתא דעאל בשעתא דגיהנם חייבין תנינן דא ועל .נעם אקרי כך ובגיני, אתער דעלמא

 מההוא דנשתזיב עלנא עלאה חידו לאתערא לן אית שבתא דנפיק תאעבש .ונייחא חירו להו ואית
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' יי נעם ויהי( צ תהלים) ימאנו לאתערא לן ואית ולהלאה שעתא מההיא דאתדנו דחייביא עונשא

  .נעם דרכי דרכיה דא ועל .דכלא חידו עלאה נעם הואה דא, עלינו אלהינו

 ברית לון נקיט וכלהו מלעילא דנפקי שבילין אינון אלין ,נתיבותיה מאן .שלום נתיבותיה וכל

 שלם ליה יהיב וכדין בתוקפיה איהו כד רבא לימא לון ועאיל דביתא שלמא שלום אקרי דאיהו יחידאי

  .שלום נתיבותיה וכל ד"הה

  .ידענא ולא גבך טמירין עלאין מלין הני כל ומה אמרו .ליה ונשקו חזקיה' ור ייסא רבי אתו

  .דא באתר אית דבעירי דבר ודאי אמרו .מתין חקל דבי בעירי חמו חקל בי חד מטו כד, אזלו

 מותני תלת, בעירי אינון כלו עאני אינון כל במצרים ה"בקקטל ד דאמריתו הא יודאי ההוא אמר

 הא אלא .דילהון מותנא הוה מה .דבעירי בוכרי אינון וחד ברד לדקט אינון וחד דבר חד, בבעירי הוו

 יי' יד הכא אלא ,'יי יד כתיב לא בכלהו אמאי .וגו' בשדה אשר במקנך הויה' יי יד הנה בקדמיתא כתיב

 וכל אצבעאן חמש כלהו והכא, היא אלהים אצבע כתיב בקדמיתא דהא, אצבעאן חמשהד ידא איהו

 הא, ובצאן בבקר בגמלים בחמורים בסוסים דכתיב הוו זינין וחמשה חד זינא קטל ואצבעא אצבעא

 מגרמייהו ןתייימ דהוו, מאד כבד דבר .'יי יד כך בגיני ,יד דאקרון אצבעאן לחמשה זינין חמשה

  .ןתייימ ואשתכחו

 .ברד אהדר דבר, דאשתארו אינון כל וקטלו הדרותא ממש אתוון אינון מצראי אהדרו דלא בתר

  .אצבעאן בחמש חד באתר הוו אלין ותרין, דרוגזא בתקיפו ודא בניחותא דא אלא, להאי האי בין מה

 בתקוף אתוון דאתהדרו ברד ,מגרמייהו מתין דהוו בנייחא מותנא בניחותא דהוו אתוון דבר ח"ת

  .כלא וקטל רוגזא

 אתר ההוא לגבי יודאי ההוא קם .תמן ומתין חד לאתר דאתיין עאני חמו ,חקל בההוא יתבו

  .אקוסטרא דמליין קטפירי תרין וחמא

 דרבי מלה האי. גו'ו שמך ואגדלה ואברכך גדול לגוי ואעשך( יב בראשית) כתיב ואמר פתח

, וממולדתך לילקב שמך ואגדלה, מארצך לילקב ואברכך, לך לך לילקב גודל לגוי ואעשך דאמר אלעזר

  .דא לילקב ודא, אביך ומבית לילקב ברכה והיה

 סטר לילקב ואברכך, ימינא סטר לילקב גדול לגוי ואעשך, הכא דחכמתא רזא אמר שמעון' ר

 רזא וכלא ,דישראל ארעא סטר לילקב ברכה והיה, אמצעיתא סטר לילקב שמך ואגדלה, שמאלא

  .קדישא דרתיכא



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

56 

 .עליה לאשראה לעילא תערא לא לתתא תערא לא ועד, לעילא אתער דלתתא באתערותא ח"ת

 כתיב דהא ליה מבעי אתו ויצאו ,אתם ויצאו .וגו' כשדים מאור אתם ויצאו( יא שם) ,באברהם כתיב מה

 נורא מן אברהם דאשתזיב דכיון ,יושר אברהם עם אלא .אתם ויצאו מהו, 'וגו בנו אברם את תרח ויקח

 ה"קב ל"א בקדמיתא אתערו דאינון כיון .אתם ויצאו כך]לב ע"א[    ובגין, רעותיה למעבד תרח אתהדר

  .לך לך

  .לגרמךו לתקונך ,לך לך אמר שמעון רבי

  .ביה דאתילידת תקיל דאת דישובא סטרא מההוא ,מארצך

  .דילך תאתולד מההוא ,וממולדתך

  .דלהון בשרשא חאשג דאת ,אביך ומבית

  .וסתים עמיק דאיהו עלה דממנא חילא ההוא בעי דאת מה לך תגליי תמן ,אראך אשר הארץ אל

  .קמו. דחכמתא רזא למנדע מהכא למהך בעינן קא ואנן. וגו' םאבר וילך מיד

 

 לעבדו' יי בשם כלם לקרא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי( ג צפניה) ואמר אבא רבי פתח

  .אחד ושמו אחד' יי יהיה ההוא ביום על כל הארץ למלך' יי והיה( יד זכריה) כתיבו, אחד שכם

 

 

 אל פרעה בא פרשת

 

 כמה .יהלכון פניך באור' יי תרועה יודעי העם אשרי( פט תהלים) פתח יהודה רבי]לב ע"ב[  

 דאתי לעלמא בה דיזכון בגין אורייתאד פקודי טרנולמ ב"הדק בארחי למהך נשא בני אצטריכו

 נמי הכי לתתא בעלמא מקטרגין דאשתכחו כמה דהא ותתא עילאלד קטרוגין מכל לון זבאתשאול

  .נשא דבני עלייהו דקיימי לעילא מקטרגין אשתכחו

 דקיימי סניגורין אינון כמה דמאריהון בדחלא מישר באורח ואזלי אורייתאד פקודי דעבדי אינון

 ויאמר ויחננויושרו להגיד לאדם  אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם( לג איוב) א"כד לעילא עלייהו

  .אורייתא פקודי דנטיר מאן זכאה כך בגין .כפר מצאתי שחת מרדת פדעהו
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 משלי) כתיבוה נש דבר עליה סניגורא דליהוי מלאך הכא אצטריך אמאי הכי אי חייא רבי אמר

 כל חמיב"ה ק דהא, רע מכל ךישמר' יי( קכא תהלים) וכתיב ,מלכד רגלך ושמר בכסלך יהיה' יי כי( ג

 אראנו לא ואני במסתרים איש יסתר אם( כג ירמיה) ד"אכ ביש הן טב הן עלמאהאי ב עביד נש דבר מה

  .'יי נאם

, בשרו ואל עצמו אל וגע( ב איוב) כתיב הא אבל ,ודאי הוא הכי כלא יהודה רבי ליה אמר

 אחרא לסטרא אתמסר רשו דהא לאחזאה, נםח לבלעו בו ותסיתני( שם) וכתיב ,ויאמר יי' אל השטן וגו'

 ה"קב קמי טמירין ארחין אלין וכל .בידוי לאתמסרא אצטריך דלא למאן דעלמא מלין על אתמסר ורשו

 בר אבתרייהו לדקדקא רשאין אינון לאו נשא ובני ה"קבד נמוסין דאינון בגין אבתרייהו למהךלן  ולית

  .דאורייתא סתימין מלין אינון למנדע דחכמתא בארחא ליןואז אורייתאד ןרזי דידעין קשוטד ןזכאי אינון

 

 .בתוכם השטן גם ויבא' יי על להתיצב האלהים בני ויבאו היום ויהי( א שם) פתח אלעזר רבי

 ויבא היום ויהי( ד ב מלכים) דא כגוונא .עלמא למידן קאים ה"קבד השנה ראשיום ד דא ,היום ויהי

  .הוה השנה דראש טוב יוםד יומא ההוא, שמה

  .נשא דבני בעובדין לאשגחא בעלמא שליחן ממנן רברבין ינוןא ,האלהים בני ויבאו

 אבל .ומשמאלו מימינו עליו עומדים השמים צבא וכל( כב א מלכים) א"כד, יי' על להתיצב

 לאשגחא ממנן דאינון שליחן דהני בגין ישראל על ה"קבד רחימותא אשכחנא קרא בהאי ,יי' על להתיצב

 עלמא למידן דינא םדקאי וביומא כלהו עובדין אינון ונטלין ושאטין אזלין נשא דבני יןעובד על

  .נשא דבני עלייהו למיקם קטיגורין אתעבידו

 בנין ינוןדא בגין בלחודייהו ישראל בר ויבעובד לאשגחא קיימין לא דעלמא עמין מכל ח"תו

 על לקיימא בעאן כד שליחן ממנן וןאינ יכולבכ יאות כדקא דישראל עובדין אשתכחו לא וכד ,ב"הקד

 מתישין כביכול כשרן דלא עובדין ןהובדוע ישראל כד דהא ,קיימין ודאי יי' על דישראל עובדין אינון

 עז תנו( סח תהלים) כתיב דא ועל .ב"הלק וחילא תוקפאחילא ו יהבין כשרן עובדין וכד, ה"קבד חילא

 ודאי 'יי על, יי' על תכנשוא ממנן רברבן כלהו איומ בההוא דא ועל .דכשרן בעובדין ,במה .לאלהים

  .אתכנשו עליה אתכנשו ישראל דעל כיון דהא

]לג ע"א[    ישראל על קטיגורין למהוי אתיין דכלהו עלייהו לאסגאה גם ,בתוכם השטן גם ויבא

  .מכלהו איקטיגור מכלהו באר דילטורא דאיהו בגין עלייהו אתוסף ודא
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 ה"קב ידע לא וכי .תבא מאין השטן אל' יי ויאמר מיד לקטרגא יןאתי דכלהו ה"קב ידחמ כיון

  .לרעותיה עובדא לאייתאה אלא .אתי הוה ןימא

 בר אחרנין לסטרין אתמסר דארעא דישובא אוליפנא מכאן .בארץ משוט ויאמר' יי את השטן ויען

 ,דישראל הועליי דלטורא למהוי דבעי ה"קב אשגח בארץ משוט דאמר כיון .בלחודהא דישראל ארעא

 ליה למיהב שעתא חמא .ארץכל הב כמוהו אין כי איוב עבדי על לבך השמת השטן אל' יי ויאמר מיד

 .'וכו נהרא בחד עאניה למעבר ידבע לרעיא אוקמוה והא ,דישראל מנייהו ויתפרש דיתעסק במה חולקא

  .דישראל עלייהו קטרג ולא שטן ההוא ביה אתעסק מיד

 כל ליה עביד דמאריה לעבדא תווהא לאו, אלהים איוב ירא החנם ויאמר' יי את השטן ויען

  .לאו אם לך דחיל אי ותחמי מניה אשגחותך אעדי ,ליה דחיל דיהא רעותיה

 .מכלא לבתר שאתפר ביה לאתעסקא אסטר להאי חדא חולקא ביהאתי כד דעאקו בשעתא ח"ת

 והכא .במלכיהון לישראל להו יקושב ביה אדאתעסק בגין דכפורי ביומא שעירו ח"רד שעיר דא כגוונא

 גם מלכה ילדה הנה( כב בראשית) א"כד אחרא בסטרא דאברהם זרעא מכל דא חולקא למיטל זמנא מטא

  .בכורו עוץ את בנים לנחור אחיך היא

 על ליה הוה דינא דהא בישראל דינא למעבד מיניה בעא בארץ משוט דאמר בשעתא ח"ות

 ליה הוה לא דהא מדבחא ג"ע אתקריב כד יצחקעל  דינא אתעביד דלא בגין ה"קבמ למתבע אברהם

 והכא ,יחליפנו לא( כז ויקרא) א"כד דיליה סטרא בכל וכן באחרא מדבחא על דאזמין קרבנא לאחלפא

 כמה ה"קב מעם דא ובעא .דינא ביה אתעביד ולא קרבנא מניה אשתלים ולא מדבחא ג"אע יצחק קאים

 . בעא דינא באורח דבעא אימ וכל ,דרין כמהב דיוסף זבינו דבעא

 לחולקיה האי מקטרגא לההוא ה"קב ליה זמין קרבניה ואתחלף יצחק דאשתזיב זמנא ומההוא

 דפרעה עיטא מקריבי דאיוב בגין לגביה אתא בדינא וכלא .אחרא בסטרא יקרב ולא דאברהם אזרע מכל

 גופיהון על טיושל הוןממונ טול אלא לא ליה אמר, לון לקטלא בעא דישראל עלייהו פרעה קם וכד הוה

 איוב) ביה כתיב מה דאין תהא ממש דינא בההוא חייך ה"קב ליה אמר .לון תקטול ולא קשיא בפולחנא

 דחיל הוה שאר דבכל ג"אעו אתדן ביה דן דאיהו במה, בשרו ואל עצמו אל וגע ידך נא שלח אולםו( ב

  .ה"קבל

 ואוקמוה ,לפני בא בשר כל קץ( ו בראשית) דכתיב רזא בגין, שמור נפשו את אך כתיב מה ח"ת

( כח איוב) א"כד דחשך מסטרא דאתי קץ דאיהו ואיתמר .רוחא ולא בשר כל קץ איהו דא .ודאי לפני בא



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

59 

 קץ( יב דניאל) ואקרי אחרא קץ דאית בגין ,בשרא לכלהוא שצי , חוקר הוא תכלית ולכל לחשך שם קץ

  .בשרובו בעצמו רשו ליה אתייהיב דא עלו ,חשך דאיהו דשמאלא מסטרא אחרא קץ איהו ודא הימין

 ואסטי ליה דאסית מקטרגא ההוא במימר אלא הוה בדינא לאו הכי אי .חנם לבלעו בו ותסיתני

 והכי .ימציאנו איש וכארח לו ישלם אדם פעל כי( לד איוב) אליהו ל"א והכי הוה בדינא כלא אלא .ליה

  .עליה אתגזר הכי גזר דאיהו כמה, דאתמר כמה הוה

 קיימא ביה ,בו יותסיתנ אלא כתיב לא לבלעו ותסיתני, חנם לבלעו בו ותסיתני מרתדא האו

 על תפתיתא איוב אמר ,הופעת רשעים עצת ועל( י שם) דאמר כמה תסיתני דהא חשיב דאיהו בדעתיה

 לא לו ויכזבו ויפתוהו ,לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו( עח תהלים) דא כגוונא .מקטרגא ההוא מימר

   [ב"ע לג]  .אתפתה דהא מלה קיימא בפיהם, בפיהם ויפתוהו אלא כתיב

 אין, טנאשלא יכיל איהו וכי .טיןשוא סליק דתנן אוליפנא הכי אבל שפיר הוא כלא אבא ר"א

 יכיל דא ועל, וכסיל זקן ממלך וחכם מסכן ילד טוב( ד קהלת) כתיבוהא  וכסיל זקן מלך איהו דהא

  .נשא בני יעובדכל  על מהימן דאיהו בגין ,טעמא מאי .נש לבר האטסלא

 שם) ,את העיר לראות' יי וירד( יא בראשית) כתיב דעלמא בדינא אבל דיחיד בדינא האי ח"ת

 על עלמא לאובדא יבע לא דהא בלחודוי בידיה אלא מהימנותא אתייהיב דלא ,ואראה נא ארדה( יח

 ולכל לחשך שם קץ( כח איוב) דכתיב ,מנלן .לשיצאה תדיר איהו דתיאובתיה מקטרגא דההוא מימר

  .לשיצאה בגין ודאי ,לפני בא בשר כל קץ איהו ודא .חוקר עלמא איהו לשיצאה, חוקר הוא תכלית

 תרין קיימין יומא וההוא ,דאתמר אכמ ,'יי על להתיצב האלהים בני ויבואו היום ויהי ח"ות

 כתיבין למהוי זכין אינון ובתיובתא אטב אבעובד ה"קב קמי דאתיין אינון כל .עלמא בני לקבל סטרין

 בעובדין דאתיין אינון וכל, לחיים אכתיב מסטריה דאיהו ומאן חיים תוצאות ואפיק חיים דאיהו לגבי

  .מותא שריא וביה אמות ואקרי מותא דאיהו אחרא סטרא לההוא אינון בישין

 מאן ואית דחיים אלסטר דאכתיב מאן אית .ומות חיים סטרין תרין אלין קיימין יומא ובההוא

 עלייהו דאכרע בעלמא זכאה חד קיימא אי באמצעיתא שריא דעלמא ולזמנין .דמות לסטרא כתיבד

  .למיתה יכתיב כלהו עלמא אכרע חייבא חד ואי, לחיים כתיבוו קיימין כלהו

 השמת ,כתיב מה מיד .לאסטאה בעא מקטרגא וההוא באמצעיתא מאקיי עלמא זמנא וההוא

 ועל .מקטרגא ביה אתקיף מיד בלחודוי איהו דאשתמודע כיון .בארץ כמוהו אין כי באיו עבדי על לבך

 ולא בלחודוי איהו תרשיםא דלא בגין דסגיאין מכללא לאתפרשא נש לבר ליה אצטריך דלא תנינן דא
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 גרמי לאפקא בעינא לא, יושבת אנכי עמי בתוך( ד ב מלכים) בשונמית דכתיב ,לעילא עליה יקטרגון

  .לעילא אשתמודע חדא בכללא אתיב עמי ובתוך יומא עד יתיבנא עמי בתוך ,יאיןדסג מכללא

 איוב ירא החנם אמר ,מקטרגא ביה אתקיף מיד ואתרשים לעילא דאשתמודע כיון איוב והכא

 האי כלל טול אבל, בעדו כתס אתה הלא ,עביד למגנא לאו בסטרך ףיתקוא לך דדחיל אןמ כל ,אלהים

 השתא עד דהא אחרא בסטרא ויתדבק לך ישבוק, יברכך פניך על לא אם דומי ליה תעבד דאנת טבא

  .תדבקא סטרא ובאן סטרא הוא ממאן ונחזי מניה פתורך סליק ,אכיל איהו ךא דילבפתור

 הוה ב"ה לאק לגבי דאיוב דדחילו לאחזאה, בידך לו אשר כל הנה השטן אל' יי ויאמר מיד

 איהו לאו בנייהו על או עותרייהו על ב"הלק ליה דדחלין אינון דכל אוליפנא ומהכא .עותריה ילנטר

 בעדו כתס אתה הלא ,אלהים איוב ירא החנם אמרד מקטרגא ההוא קטרג דא ועל .יאות כדקא דחילו

 איוב פלח דלא ולאחזאה ביה לקטרגא רשו יהיבואת .לך דחיל איהו דא ועל, ברכת ידיו מעשה' וגו

 איוב חטא לא זאת בכל ,כתיב מה .בקיומיה קאים ולא חאמאור נפק דאתנסי דכיון ,ברחימו ה"קבל

  .בכלא חטא ולבתר חטא לבוב אבל חטא לאבשפתיו , בשפתיו

 ג"אעו .איוב אתנסי כך ובגין, יבחן צדיק יי'( יא תהלים) כתיב הא ,נש בר אתנסי דלא תימא ואי

  .אאחר בסטרא לאתדבקא דמריה רשו מתחות נפק לא יאות כדקא בקיומיה קאים דלא

 דינא דתנינן כמה אחרא סטרא דההוא שולטנותא ,אירח תריסר ,דיליה יונאנס הוה וכמה

]לד   את ברך' ויי( מב איוב) כתיב אחרא בסטרא אתדבק דלא ובגין, שתא ירחי ב"י בגיהנם דחייביא

  .מראשיתו איוב אחריתע"א[  

 כתיב לא דהא קיאצדי דשאר אנויכנס ה"קבד איהו אנוינס לאו דאיוב האי אמר שמעון' ר

 בידיה איהו אברהםו, אברהם את נסה והאלהים( כב בראשית) דכתיב כמה איוב את נסה והאלהים

 ולא ,כלום ה"קבל ליה מסר ולא כלום ביה לא איהו ואיוב ה"קב לגבי דיליה יחידאי לבריה אקריב

 ,אתעביד ה"קבד ובדינא דמקטרגא בידא אתמסר אבל ,ביה לקיימא יכיל דלא קמיה גלי דהא ליה אתמר

  .איוב עבדי על לבך השמת( א איוב) דכתיב כמא לגביה מקטרגא ההואב דא דינא אתער ה"קבו

 דחה איהו ,ימין מקץ ולא ימים מקץ .האדמה מפרי קין ויבא ימים מקץ ויהי( ד שם) ואמר פתח

 םהימי לקץ קץ לאן דניאל ואמר, לקץ לך ואתה( יב דניאל) אוקימנא והא .ימים לקץ ואתקריב ימין לקץ

 מה ימי ומדת קצי' יי הודיעני( לט תהלים) ואמר לדח דוד דא ועל .הימין לקץ ל"דא עד ,ןהימי לקץ או
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 אתקבל לא כך ובגין ימין מקץ ולא ימים מקץ ויהי ,כתיב מה והכא .םהימי לקץ או ןהימי לקץ יא ,היא

 .כלא הוה אחרא מסטרא דהא קרבניה

 כלא הוה ב"הקד אקרבנ ,בדא דא לאסגאה ,הוא גם מאי .הוא גם הביא והבל כתיב מה ח"ת

 אחרא דסטרא רזא ימים מקץ עבד עקרא וקין .אחרא לסטרא חולקא ויהב הוה ה"קבל דקרבנא ועקרא

  .אתקבל לא דא ועל ה"קבל יהחולק בויה

 ושלחו המשתה ימי הקיפו כי ויהי' וגו משתה ועשו בניו והלכו( א איוב) ,כתיב מה באיוב

 מנא .ליה יכיל ולא שכיח מקטרגא יומא כלד ובמשתיא ,עמהם ולשתות לאכל אחיותיהם שלשתל וקראו

 כלל חולקא ביה לא ולעולם ,מסביב לו אשר כל ובעד ביתו ובעד בעדו כתס אתה הלא( שם) דכתיב, לן

 ,אחרא לסטרא חולקא יהיב ולא לעילא סלקא עולה .כולם מספר עולות והעלה( שם) כתיב מה .לגביה

  .נטל יהדמדי דנטל מה וכל ,לבתר ליה יכיל לא חולקא ליה יהב מלאדאל

 מעל ויסתלק ארחא יפני חולקא ליה יהב דאלמלא אלא .ה"קב ליה אבאיש אמאי תימא ואי

  .בדינא תבע ה"קב דא ועל כן עבד לא ואיהו ,לעילא לעילא קאסתל אשודדק וסטרא מקדשא

 רע ולבתר טוב ליה ביה ,גוונא איבה ליה דן איהו ורע טוב אכליל ולא אתפרש דאיהו אכמ ות

 רזא איהו ודא לטוב גרמיה ולאהדרא רע ולמנדע טוב למנדע נ"לב חזיתא דהכי ,לטוב אהדריה ולבתר

  .דמהימנותא

  .פרעה מעבדי' יי דבר את הירא( ט שמות) ביה דכתיב איהו ודא הוה פרעה מעבדי איוב ח"ת

 ה"קב בעא כולא ח"ת. ותתא לעילא מתדבקין אינוןד רזין לגלאה אית השתאאמר  שמעון רבי

 אל בא ,כתיב מה .פרעהב נוקמין עבד דאתחלש כיון ,פרעה על ימכס הוה איוב ,מאתרייהו לאעקרא

 חדא דרגא לגבי אדרין בתר אדרין ה"קב ליה דעייל אלא .בא מאי ,ליה מבעי פרעה אל לך .פרעה

 קריב ולא מניה דחיל ומשה .הגדול דתנין רזא ,יהוא ומאן ,מניה משתלשלין דרגין דכמה תקיפא עלאה

 אמשתרש ליה דחמא בגין ביקר ולא דחיל לגביה אבל דיליה דרגין ואינון יאורין אינון לגבי אלא

 אמר לגביה לקרבא יכלין לא לעילא אחרנין ממנן ושליחן משה דדחיל ה"קב דחמא כיון .עלאין בשרשין

אשר אמר לי  יאוריו בתוך הרובץ הגדול ןהתני מצרים מלך פרעה עליך הנני( כט יחזקאל) ה"קב לו

 דחכמתא רזא ואוקמוה .'יי אני א"כד אחרא ולא קרבא ביה לאגחא אצטריך ה"קבו, יאורי ואני עשיתיני

  .דמאריהון ברזין דידעי מדין מארי לאינון יאוריו בתוך הרובץ הגדול ןדתני
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 הרומשת החיה נפש כל ואת הגדולים םיהתנינ את אלהים ויברא( א בראשית) שמעון' ר פתח

  דא כמא דאוקימנא התנינים את אלהים ויברא אבל ,ליה אוקמוה קרא האי .למיניהם המים שרצו אשר

  .ואוקמוה לצדיקיא ה"קב וסלקא לנוקבא דקטל בגין כתיב חסר תנינם .זוגו ובת לויתן]לד ע"ב[  

 וברכאן שכיכין דמימוי איהו יאור וחד בינייהו ץבור דאיהו אינון יאורין תשע .הגדול ןהתני

 לאו חד וכד כ"כ ולא יאורא ההוא מתברך זמנין תרין וכד ,בשתא זמנין תלת ביה נפלין דגנתא ןדמימ

 זינין לכמה נונין ובלע ימא גו עאל ,ושאט לואז ביה תקיףא יאורא בההוא עאל תנינא הואוה .הכי

  .לזנייהו ועשבין אילנין כמה והיוסחרני וסלקין אזלין יאורין תשעה אלין .יאורא לההוא ותב ושליט

 אתפרש וטפה טפה וכל טפין תלת ונפיק דנגיד צנורא בחד שמאלא סטרא נפקא ,קדמאה יאורא

 ושאטן ואזלין דמתתקפין יאורין תשעה אינון ואלין ,חד יאורא מניה אתעביד וטפה טפה וכל טפין לתלת

 דנפקא חדא טפה אשתאר למיפק סיימין כד טפין ןמאינו דאשתאר ממה .רקיעין אינון בכל וסחרן

 האי .בשכיכו דאזלא דאמרן ההוא איהו יאורא האי .חד יאורא מניה ואתעביד בינייהו לינפ ,בשכיכו

 טפין מאינון דאשתאר מה דימינא מסטרא דברכאן אחרנין טפין אפיק ונפיק דנגיד נהר ההוא כד יאורא

 עדיף יאורא איהו והאי, שכיך דאיהו יאורא בההוא ליפונ ברכאן מאינון בשכיכו חדא טפה אשתאר

  .מכלהו

 יאורא איבה קנפי פישון דאקרי ההוא דעדן מגנתא דנפקין נהרין ארבע אינון ומתפרשן נפקין כד

 נוזתא דא מיאורא .איהו פישון בבל ומלכות בהאי אתכליל בבל מלכות דא ועל, ביה ואתכליל

  .אחרנין יאורין אינון כל ואתמליין

 א"כד ברישיה נוקבא נקיב וחד חד וכל תשע ואינון תנינא חד ושאט אזלא ויאורא יאורא בכל

 רוחין נפחין דכלהו בגין הוא הכי הגדול התנין האי ואפילו .על המים תנינים ראשי שברת( עד תהלים)

  .לתתא ולא עילא לגבי

 עשר דאינון בדאעו בכל .הגדולים התנינים את אלהים ויברא וכתיב, אלהים ברא בראשית

 חד דא ועל .וחד חד כל לקבל ברוחא רפרפאמ תנינא וחד יאורין עשר אינון לקבלייהו קיימין אמירן

 ןימזדעזע כלהו כדין ואזדעזע סנפירוי סליק איהו כד הגדול תנין דהאי בגין עלמא מזדעזע שנין שבעיןמ

  .הגדול תנין איבה כלילן וכלהו ,מתחלחלת וארעא מזדעזעא עלמא וכל יאורין באינון
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 לעאן חבריא דבראשית עובדא שמעון רבי אמר .ובהו וחשך על פני תהום תוהו היתה והארץ

 דכל תנינן דא ועל ,הגדול דתנין ברזא דבראשית עובדא לרמזא דידעין אינון זעירין אבל ביה וידעין ביה

  .דדא סנפירוי על אלא משתלשלא לא עלמא

 האי כד דקאמרן קדמאה יאורא דבהאי בגין ,ואוקימנא היתה תנינן .ובהו תהו היתה והארץ ח"ת

 דאתחרבו עלמין באינון טוהדאתל ניצוצין ודעיך ףטיוש אתמלייא כדין ביה עאל הגדול התנין

  .בקדמיתא

 עלמא יטשטשון דלא חילייהו דאתחלש בגין, אמאי .הוו ולא הוו דקאמרן אחרנין םתניני אינון

 .לאתתקפא בלחודוי איהו והאי הגדול תניןה דההוא בחילא אתתקפו ואינון זמנא חד שנין לשבעין בר

 הארץ לנוקבא ה"קב קטל לא עד כך ובגין לון למסבל עלמא יכיל לא לגביה אקיימ נוקביה ואלמלא

  .לאתקיימא שראת ,בהו יתהה לה לידקט ולבתר היתה תהו ,ובהו תהו היתה

 ואתכפיא לעילא דדכורא רישיה מחץ ,ה"קב עביד מה .תדעבד עובדא נהירא הות לא עד ,וחשך

 תהומא על נשיב הוה הגדול תנין דהאי בגין ,נהיר הוה לא ט"מ .נהיר הוה לא לתתא תהומא דהא בגין

 ורוח ד"הה ליה ושכיך רוחא בההוא ובטש בינש דלעילא אחרא רוחאו ,לתתא מרפרפא ולא ליה ואחשיך

  .עלמא וברא ברוחא רוחא שבט ה"קבד דתנינן והיינו ,המים פני על מרחפת אלהים

 דנשיב רוחא גבי על]לה ע"א[    ובטש דלעילא נהירו נהיר ,אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר

 על רנהדא נהירו הוה כדין אסתלק ואיהו אתנהיר דתהומא כיון .ליה חפא ולא תהומא מעל ואסתלק

 מנצנצא נהוריה נחית דהוה עד דא מנהירו ונהיר לעילא נשיב ורוחא אפותיה מגו נפקי הוו ומיא רישיה

 ידעין דעלמא חייביא הוו לתתא שמשא בגו אתרשימו נהורין דאינון כיון .דשמשא נהורין ותרין לשבעין

 בגין ,ליה גניז אמאי .ליה וגניז נהוריה סליק חייביא באינון ה"קב דאסתכל כיון .שמשא פלחין והוו בהו

 צדיק חדל זרועא וזרע ,אתגליא ולא ליה וזידגנ עד ןיאורי באינון ובטש ונחית סליק הוה תנין דההוא

  .איהו אור האי אבטמיר בגניזו בגנתא דזרע וזרע, דגנתא גננא דאיהו

 נהר לההוא אחרא לסטר אתער כדין דא דאור זרועא בגנתא דצמח חמי הגדול תנין האי כד

 ההוא גו דאצמח זרועא הואה גו אזיל איהו דיליה שבילא חד .גיחון דהאי מימוי ואתפלגו ,גיחון דאקרי

 מלכא דשלמא לרבו אסתלק דא דזרועא רבו ההוא ומגו, גיחון ואקרי דא דזרועא ברבו ביה ואנהיר גנתא

 אחרא באתר ולא ,שם אותו ומשח וכתיב ,גיחון אל אותו והורדתם( א א"מ) דכתיב למלכו אסתלק כד

  .תקיפא דאיהו ומלכ איהו ודא ראאח למלכו אסתלקו אחרנין ומימוי .דא מלכא דוד ידע דהוה בגין
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 אינון וכל, ביה לאתתקפא נהר בההוא תנין דהאי סנפירוי וואסתלק ליה אתער הגדול תנין והאי

  .ביה ואשתכך שכיכא יאורא לההוא ועאל בות הגדול תנין דהאי בתקפא ונחתי סלקי כלהו יאורין שאר

 על פשטו קדמאה חשך נפק כדין דקאמרן גננא ההוא ליה לנטלא אתגניז אור ההוא כד וכדין

 איה ובין דאתגניז דא דאור נהירו ההוא בין חוטא חד ואתפרש ביה חאדאתמ נוקבא בההוא רישיה

  .החשך ובין האור בין אלהים ויבדל( א בראשית) דכתיבכ דחשך חשוכא

 נונין ואתפרשו חשוכא גו יאורין לאינון ואפריש שדאפר חוטא דהאי פרישו בההוא תב תנין האי

 ועאלו אתפרשו יאורין ןליא כל קדישין עלאין מיין שויאתפר וכד .פרישו בההוא מאלין אלין לזנייהו

  .ביומא זמנין תלת ביה ועאלי ונפקי מכלהו דאתבריר שכיכא יאורא ההוא לגו

 לכל ראשין אינון ואלין ,לילות ןוואקר מאלין אלין פרישן נהרין אינון גו דמגדלן נונין אינון וכל

 ,ריןכוב לבר ואתבדר ומהכא מצרים בכורי אקרון ואלין כלהו על שלטין ואלין לבר דנפקי נונין אינון

 דכתיב עלאין דמיין בפרישו וכלא .כלהו על שלטא הגדול התנין והאי נהרין דאינון משקיו ןאתזנ וכלהו

 כלהו לתתא אתפרשו תתאין ומיין לעילא ואתפרשו קדישין מיין ואתרשימו ,למים מים בין מבדיל ויהי

 מאלין אלין דאתפרשו בגין פרישן עלאין מלאכין אקרון דא ועל ,קדישין ודלא קדישין מאלין אלין

  .לזנייהו

 בההוא רוחא נשיב הגדול תנין האי כד רזא .זרע מזריע עשב דשא הארץ תדשא אלהים ויאמר

 רוחא בההוא נשיב אחרא דרוחא עד ליבישו לון מהפך עשבין ןליא כל עילא לגבי רפרפאתומ נוקבא

  .ה"קב קמי ואודן ומשבחן ושלטין כמלקדמין יןצמח ועשבין לתתא הל ושכיך

 ולא עשבין אינון לגבי ילמקרב ואזלין לזנייהו בעירין נפקין שכיכא יאורא לגו שמאלא מסטר

 לאינון וסחרין בהו דשליט תנינא ההוא עם ושאטין אזלין יאורין ינוןא כל .לאתרייהו ביןייות יכלין

 כמה לעילא נוקבא בההוא רוחא מרפרפא ואיהו נשיב לא עלאה דרוחא לזמנין בר יכלין ולא עשבין

 דמימוי ובגין, ונחתא וסלקא לאתריה תב שכיכא ויאורא עשבין אינון על רוחא שליט כדין .דאוקימנא

 ההוא יהסחרנל מגדלן כלהו ועשבין יאורין אינון לגבי סלקא הגדול ןתני והאי ,בשכיכו לאז שכיכין

 .יאורין אינון לכל ותב בינייהו ואתרבי תנינא ההוא קיסל כדין .עיבר בכל מגדלין יןנואל שכיכא יאורא

 לתרין דסגיר בגין ,בריח אמאי .בריח נחש איהו דא ,השמים ברקיע מארת יהי אלהים ויאמר

 תדיר בעקימו דאיהו עקלתון נחש דא קדמאי ובספרי .ליובלא זמנא חד אלא לעלמין נפיק ולא סטרין

 דאביד עד למיקם יכיל ולא תנינא דההוא  ]לה ע"ב[  אתוקפ תבר קם האי כדו .עלמא על לווטין ואייתי
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 דא דימא ותקפיה דימא תקפיה על דרך ואיהו לגביה עאל כד ימא גו ליה ףכפי ה"קבד בגין גשמיה

 את והרג( כז ישעיה) ,תיבכ מה כדין קם נחש האי וכד .ים במתי על ודורך( ט איוב) א"כד תנינא איהו

 ,מארת איהו נחש ודא .עליך הנני( כט יחזקאל) כתיב דא ועל, הגדול התנין איהו דא ,בים אשר התנין

  .אוקימנא והא חדקל דאקרי רברבא נהר דההוא בתקפיה עליה תקיפא דאיהו בגין כלאד בלווטין

 ותקפוי אורחוי דכל בגין תדיר אתתקף ביבשתא דא בדא דא נפקין כד .ביבשתא ואיה נחש ההוא

 בעפרא גדיל דא .חייך ימי כל תאכל ועפר( ג בראשית) א"כד תדיר ארעאעפרא ו ואכיל איהו ביבשתא

 שם) כתיב דא ועל ביבשתא לדאתגד האיתוקפיה דכ תקיפא לאו במיא לדאתגד נחש, במיא גדיל ודא

 בלחודוי ה"קב אלא לגביה חאג לא לגביה דאזדמן ע"גוא דמיא ההוא לגבי אזדמן דאד חסר מארת'( א

ואני  יארי לי אמר אשר( כט יחזקאל) א"כד דביה רוחה גסות בגין דאוקימנא כמה ימא גו ליה דקטיל

  .עשיתיני

 

 ,ופסח כ"ואח הדם את וראה וכי ,קשיא קרא האי יוסי ר"א תנא .מצרים את לנגוף' יי ועבר

 דוכתי תלתל ואמאי לבר אמאי צוהמ דאיהו דמא בגין תימא ואי .דעביד הוא סימנאהא ד דמשמע

 .המזוזות שתי ועל המשקוף על דמא דאתגליא ט"מ .עמיקתא גלי הואו( ב דניאל) כתיב והא דפתחא

 ותנינן ,בארץ האדם רעת רבה כי' יי וירא( ו בראשית) וכתיב ,וינאץ' יי וירא( לב דברים) כתיב תנא אלא

 מניה עובדא דיעבאתד ועד ,מניה דאתעביד אעובד לתתא אתחזי כד אלא דלעילא אשגחותא אתחזי לא

 ומדאתעביד .לבבכם יפתה פן לכם השמרו( יא דברים) דכתיב ז"דע הרהורא בר לאבאשא משגיחין לא

  .מלתא תליא בעובדא כלא ביש בין טב בין כלא כך ובגין אתער דלעילא אשגחותא עובדא

 ןדמתקטרי זינין שכיחי הוו ביתאו ביתא דבכל ועוד הוו טעוון מליין מצרים שוקי כל יוסי ר"א

 אגדת ולקחתם כתיב דמלה ורזא .בגווייהו מסאבא רוח ומתערין דלתתא תתאין כתרין באינון בחרשייהו

 לבערא בגין, למה אזוב אגודת .המזוזות שתי ואל המשקוף אל והגעתם בסף אשר בדם וטבלתם אזוב

, בגווייהו וחד הכא וחד הכא חד, לימתאש מהימנותא דוכתי תלת בהני בפתחייהו ולאחזאה מסאבא רוח

 רשים קדישא שמא דחמי משום ,לנגוף בתיכם אל לבא המשחית יתן ולא הפתח על' יי ופסח כך ניבגיו

  .פתחא על

  .גווני ביני דכליל וחד וסומק חוור תנינן דהא דמא אמאי הכי אי יהודה ר"א

  .דינא אדפסח, רחמי דמילה .דפסחא וחד דמילה חד ,הוו דמי תרי ל"א
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 בגו חוור הוו כאילו לרחמי ה"קב דמא ההוא חזרד דאוליפנא כמה אלא הכי לאו יהודה ר"א

 לרחמי אתחזר סומקא דהוה ג"אעו, בדמיך מתבוססת ואראך עליך ואעבור( טז יחזקאל) ד"הה גווני

 .גוייהוב וחד הכא וחד הכא חד ,סטרין בתלת פתחא רשים כך ובגין ,חיי בדמיך דכתיב

  .שעתא בההיא לעילא דאתערו כתרי תרי לקבל אתחזו דמי תרין חזקיה 'ר תאני

  .ודינא ברחמי  ]לו ע"א[  טמירין סטרין בתרין דכלילא כתרא חד יוסי ר"א

 ושוי שמי כתוב ליה אמר ב"הק ביתא נש בר דיעב .בנוי על ה"קב חס אתרי בכמה אבא רבי אמר

 רזא פתחא על רשים אמר הכא .לך נטראל בפתחך לבר תיבא אנוא ךבית לגו שרי ואת אלפתח

 עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם דכתיב לבר לך אסתמר ואנא ביתך לגו שרי ואת דילי דמהימנותא

 אל לבא המשחית יתן ולא הפתח על 'יי ופסח המזוזות שתי ועל המשקוף על הדם את וראה וכתיב ,בקר

  .לנגוף בתיכם

 הואבה אתחזר קדישא שמא מה .שעתא בההוא בדוע קדישא דשמא כגוונא אבא רבי אמר תו

 ,המזוזות שתי ועל המשקוף על הדם את וראה דכתיב דינא שעתא חזיאו בהאיא אהכ אוף דינא שעתא

 לעילא דהוי כגוונא דמלה ורזא .נוקמין למעבד דינאל אתחזר דהא לאתחזאה סומקא כלהוא ד רשימא

 בסף אשר בדם וטבלתם ד"הה דינא דינא ואי רחמי רחמי אי ,לתתא לאתחזאה בעי ךכ שעתא בההוא

  .אל המשקוף והגעתם

 רבי אמר יצחק רבי אמר דתנינן משום ,טעמא מאי .בקר עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם

 דכיון ,אתראב תליא דדינא בזמנא בשוקא ולאשתכחא שוקאל למיזל לאיניש ליה ליבעי לא ירמיה

  .לבר לנפקא בעי לא אשתכח דדינא משום והכא ,קאתז ביה דפגע מאן חבלאל אתייהיב דרשותא

 לישראל רחמי אשתכח ממש בההוא למצראי דינא דאשתכח ממש בההוא יוסי רבי אמר תניא

 דינא דאשתכח מהב דלעילא קדישין כתרין אינון בכל תנא וכן .עליכם ופסחתי הדם את וראיתי ד"הה

  .חדא בשעתא וכלא רחמי אשתכח

 מאי .לישראל ורפא למצרים נגוף, ורפא נגוף מצרים את' יי ונגף( יט םש) כתיב חזקיה רבי ינאת

 ישראל נתרפאו שעה באותה מצראי שנגפו שעה באותה ותנא .רפואה ןצריכי שנימולו הממ ,ורפא

 מבעי עליכם' יי ופסח, הפתח על מאי .הפתח על' יי ופסח ד"מ חזקיה רבי אמר יוסי רבי אמר דתניא

  .מילהה זו אומר הוי ,הגוף פתח וז ואי, הגוף פתחו ממש פתח ,הפתח על אבל .ליה
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 עלאה חסד ,דכורא ומאן .דכורא בה אתערב קדישא כתרא גידאתפל בשעתא אמר שמעון רבי

  .חדא בשעתא וכלא מסי ודא מחי דא דא ובגין סלקא לא דא בלא דדא דמשמע

 דרוחא ומשיכא חאפת דאיהו משום ,הפתח מאי .הידוע הפתח על ,הפתח על' יי ופסח וכתיב

 אטים הוי ולא מכלא אתפתח מדאתגזר, סטרוי מכל םווסת םואט אהו דםא אתגזר לא עד ח"תו .וגופא

  .ד"יו האי דאתגלייא משום, האהל פתח שבוי והוא( יח בראשית) דתנינן רזא והיינו כקדמיתא וסתים

 דמשכנא פתחא אהו ודא בצדק חסד דא בגלויא אשרי אדה יצחק רבי אמר אלא .מיירי קא מאי

  .הידוע האהל ,האהל דכתיב משמע קדישא עלאה

 לאתבסמא צדק יאדה האהל בפתח ואתברך אתבשר ד"יו האי אתגלייא כד אלעזר רבי אמר

 םשאתב האהל פתח דהאי ל"ומ .דאברהם חולקא חסד דשלטא שעתא דהוא ,היום כחום ד"הה בחסד

 .ד"יו מדאתגלייא בחסד םשדאתב, בכל אברהם את ברך' ויי( כד שם) דכתיב ,דאברהם לקבליה

 פתח הוא דדא, בכל אברהם את ברך' ויי דכתיב כמה ,האהל פתח יושב והוא אבא רבי אמר

  .עשיראה כתרא קדישא

 יתיב כך בהאי דיתיב כמה ,היום כחום ד"הה דחסד כתרא ליה תיהיבדאת כמה ,היום כחום

  .האי בלא האי סליק לאהא ד בהאי

 דהוו דכתרין דינאד שורי על דעבר ,ועבר מאי .מצרים את לנגוף' יי רועב  ]לו ע"ב[  א"ד

 אקמולנ דינא בהו למעבד בגין אורחוי על ועבר ,מקיומיהון להו שרא דלעילא אחרנין בכתרין ריטמתק

 .לרחמי או לדינא או אורחוי כל על עברב"ה דק על ויעבר ועברתי ועבר כל הוא וכדין .לישראל להו

  .לרחמא בגין ויעבר התם ,דינא עבדלמ בגין ועבר הכא

 

 ר"א .בחמרא רכיב חייא רבי והוה ללוד מאושא אזלי הוו יוסי' ור חייא 'ר .הלילה בחצי ויהי

 .מנחהתפלת הב זהיר אדם יהא לעולם ותנינן דמנחה דצלותא זמנא מטא דהא ונצלי הכא ניתיב יוסי

  .ווצל חייא' ר נחת .יודעת נאולכו נ"ב ובעי דינא דתליא שעתא דהיא משום ,זהיר אמאי

  .שתיק את אמאי יוסי' לר חייא ר"א .למיעל שמשא אנט אזלי דהוו עד

 עמא רישי אי .דעמא רישיהון על אלא מתקיימא עלמא דלית בדעתאי הוינא מסתכל יוסי ר"א

  .מאללע ווי מאלע ווי ןזכא לא ואי ,מאללע טב מאלע טב ןזכא
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 כצאן ההרים על נפוצים ישראל כל את ראיתי( יח ב"דה) בדכתי ,מנלן .הוא כך ודאי חייא ר"א

 .ליה מבעי ישבו ,ישובו .בשלום לביתו איש ישובו לאלה אדונים לא' יי ויאמר רועה להם אין אשר

 מתפסן עמא זכי לא דעמא רישא אי תנינן הכי אלא .קיימי באתרייהו דהא ,ליה מבעי בביתו ,לביתו

 ואי .סבלו וישראל חב דוד ,עשו מה הצאן ואלה חטאתי אנכי דוד אמרוי( כד ב"ש) דכתיב ,מנלן .בחוביה

 לאלה אדונים לא' יי ויאמר כתיבהכי ד עלייהו שריא לא דינא דהא משתזבן עמא בחוביה מתפס רישא

 רישיהון אי משתזבן כלהו, בשלום לביתו איש ישובו ארחא מהאי לעמא רישין הוו לא אלו אם כלומר

 דכתיב חהצו ההוא לאו אי באחאב דאתחבר משום לאתענש עליה אתגזר יהושפט ואפילו .מתפסן

  .יהושפט ויזעק( דה"ב יח)

 סטו .הוא דחלא ניתיב אי, ליליא חשך ניזיל אי ,נעביד מה אמרו .ליליא רמש אזלי דהוו עד

  .כודמא ולא אורייתא מלי אמרי והוו ויתבו חד אילנא תחות יתבו מאורחא

 יוסי' ור חייא' ר קמו .קלין ורמי חוצו הוהו קמייהו עבראד לתאאי חד חמו ליליאד אבפלגות

 מריכון לקדמת אזדמנו עלמין ,אתערו ניימיןד, קומו מתעריןד ואמר דמכרזא קלא חד שמעו ,ואזדעזעו

 הא .יערות ויחשוף אילות יחולל' יי קול( כט תהלים) דכתיב ותתא עילאד אילתא דכאיבקלא  דהאנפק

 .צדיקיא עם תעשעאלאש ע"לג פיקנ מריכון

 למשמע דזכינא חולקנא זכאה .ממש ליליא תפלגוהוא  השתא חייא ר"א .יתבו ר' חייא ור' יוסי

 עדן האיו ,מעדן מתפרש ולא אתכנש גנתא כל ,גנתא כל על אתחזי ה"קבד בשעתא דמלה רזא ח"תו .דא

, דאתי עלמאל צדיקיא ןמתעדני דתמן דחיי צרורא אתקרי גנתא כלו ושבילין אורחין לכמה נפקין מבועי

  .עלייהו אתגלי ה"קב שעתא ובהאי

, מצרים ארץב בכור כל הכה' ויי הלילה בחצי ויהי דכתיב שאילנא זמנין בכמה יוסי רבי אמר

 בני טלייא ואינון רחייא דבתר חלשי אינון כל מיתו ואמאי ,ניסא פרסומי תגליאד ביממא הוה לא אמאי

' יי מלאך ויצא( יט ב מלכים) דכתיב בסנחריב דהוה כמה קרבא חימגי וגוברי יקדשפר מיתו ולא עאנא

 גבורתא אתחזי]לז ע"א[    התם .יקופרדש רופינוס מלכין בני מלכין כלהו ותנינן ,'וגו אשור במחנה ויך

  .יתיר למהוי יאות דהוה מהאי דיליה שליחא דחד

 וארחא האי לכל כינאז הא אבל, אימא ולא בהאי מידי שמענא לא ואנא שאלת יאות ליה אמר

  .גביה ניזיל א,טברי שוקי מדכי ' שמעון בן יוחאידר שמענא אנאו קמן אתתקן
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 וספרא יתיב דהוה אשכחוה גביה ןמטו ד. כואזלו קמו נהורא סליק כד, יממא רנהד עד יתבו

  .בידיה דאגדתא

 כאין גויםה כל דאמר כיון .לו נחשבו ותהו אפסל נגדו כאין הגוים כל( מ ישעיה) ואמר פתח

 הוא דלהון דמהימנותא דעלמא עמין דכל דעתייהוד למדנו אלא .לו נחשבו ותהו אפסל כתיב למה נגדו

 כהאי ,לו נחשבו ותהו אפסל אבל, דשטותא מהימנותא לקבליה ושויין ותתאין עלאין אדבקו דלא כאין

 .חשיבין כלא ארעא דיירי וכל( ד דניאל) ד"הה בריקניא ומתגלגלא ברוחא דסחרא עלעולא

מלמד שנטה  .זו שמאלו ,ואת ,של קב"ה זו ימינו ,את .הארץ ואת השמים את ואמר פתח עוד

 וימיני ארץ יסדה ידי אף( מח ישעיה) ד"הה את הארץ וברא את השמים ונטה שמאלו וברא וימינ ה"קב

הימין  אאל ,הכי לאו, השמים והארץ ד"ס ,יחדו יעמדו מהו .יחדו יעמדו אליהם אני קורא שמים טפחה

 ואת את דכלילא ליליא בפלגות דשלטא ההיא בזאת ,יחדו יעמדו והיאך .ואת את דאינון והשמאל

 ברך' ויי( כד בראשית) א"כד ,הכל .דאמרן הא ,את .בעתו יפה עשה הכל את( ג קהלת) כתיב נןות .בזאת

 בתרין אלילי בפלגות ושלטא ,ואת מאת דכלילא זאת דאתקרי כתרא היאה ותאנא ,בכל אברהם את

  .עמיןשאר ל ודינא לישראל רחמי ,ודינא ברחמי סטרוי

' ויי הלילה בחצי ויהי כתיב .דאתינא מה על חדמלה  דנימא דמר קמיה ניחא ואמר חייא' ר פתח

 אתתקנא אורחא ואנן, אתא מלה בההוא דהאי אשתמע מר דאמר ומהאי, מצרים בארץ בכור כל הכה

  .קמך למשאל למיתי קמן

 ואתעטר דסליק ,אלהינו' כיי מי .לשבת המגביהי אלהינו' כיי מי( קיג הליםת) ואמר פתח

 מכתרא בכתרוי דנחית ,לראות המשפילי .ועטרין כתרין בוציניד נהירו ,עלאהקדישא  בכתרא לאתישבא

' יי( יד שם) ד"הה ותתאין בעלאין לאשגחא לבוצינא מבוצינא לנהירו מנהירו לנזרא מנזרא לכתרא

  .'וגו לראות אדם בני על השקיף משמים

 מבעי הלילה הלילה, בחצותויי' הכה כל בכור וגו'. ויהי בחצי  הלילה בחצי ויהי כתיב ח"ת

 בדאי משה פרעה אצטגניני יימרון דלא רנאיחב ודאמר כמה ואי .משה דאמר כגוונא כחצות או ,ליה

 כחצות משה ויאמר למימר יהל הוה הכי דאי חד .יימרון ישראל' דאפי גווני' בג הבאתר קושיא הא, הוא

 בגין בפטרונא אלא במשה יתפסון לא דהא יהשעת תכווןי דלא כמה, 'יי אמר כה קאמר אמאי, הלילה

 בכור עד אלא הכי הוה ולא ,הרחים אחר אשר השפחה בכור עד אמר משה דהא תרי .'יי אמר כה דאמר
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 אמר דאיהו תלת .מלי אתבררון לא דהא הכי יימרון נמי ישראל אפילו פ"עכ .הבור בבית אשר השבי

  .הלילה בחצי ויהי וכתיב ,כחצות דפטרונא משמא

 בין הוא עלאה רזא כלא אלא .למסבל בעירא יכיל דלא אמטול על יתיר דילכון שאלתא ועוד

  .מהימנא בנביאה אתכשר וכלא חקלא מחצדי

 משחך כן על בשפתותיך חן הוצק אדם מבני יפיפית( מה שם) כתיב דעליה דמשה חולקיה זכאה

  .מחבריך ששון]לז ע"ב[   שמן אלהיך אלהים

 ,אלהיך אלהים משחך כן על .ובניו מנח ,בשפתותיך חן הוצק .וחנוך משת ,אדם מבני יפיפית

  .נביאי משאר ,מחבריך .מיעקב ששון שמן .ויצחק מאברהם

 האי נןתני הכי אלא .דאמר מה ידע לא אחרא נ"ב סליק דלא עלאין בדרגין דסליק גבר וכי

 .זאת לקחה מאיש כי משום ,אמאי .אשה יקרא לזאת( ב בראשית) א"כד אשה אתקרי זאת קריתדא כתרא

 ,הזה האיש, האיש משה זה כי( לב שמות) א"כד דכר איש הוא ודא, זה קריתדא ההוא ,איש הוא מאן

  .כרד מזה אתנסיבת וזאת ,איש וזה זה איש קריתוא

 עשן מה .עשן תמרות( ג שיר) א"כד תמר .דא בלא דא סליק אדל ונוקבא דכר תמר איהי דא ובגין

 ואוכם לישראל חוור ,שעתא בחד נימוסוי למעבד ליליא בפלגות כליל כלא הכא אוף ,ואוכם חוור סליק

 ויחלק( יד בראשית) דכתיב מאברהם ,ל"מ .יונימוס עביד לא אתפלג לא ליליא דהאי דוע. שאר עמיןל

 כעלות( יח א"מ) א"כד ,כחצות מהו .כחצות משהאמר  הכא אוף .ימוסוינ למעבד דאתפלג ,לילה עליהם

 .תפלגיד עד נימוסוי עביד דלא ידע דמשה כמפלג ,כחצות הכא אוף ,גדיש כעלות( ה איוב, )המנחה

 ,בחצי מאי .הלילה בחצי ויהי ד"הה בתראה בפלגות דאתפלג עד נימוסוי ליליא דעב דלא הוה והכי

 בליליא דאתעביד נימוסא וכל תדירא נמוסין למעבד האי ואשתכח שלטא הידאי בזמנא בתראה בפלגות

  .אתעביד בתראה בפלוגתא

 נפיק וכרוזא צדיקיא עם לאשתעשעא דעדן בגנתא אתער ה"קבד בשעתא ,בכור כל הכה' ויי

 אכלוי מאי .מגדיו פרי ויאכל לגנו דודי יבא בשמיו יזלו גני הפיחי תימן ובואי צפון עורי( ד שיר) וקרי

 שאר אחרא בשעתא ,ליליא בפלגות האי .דצדיקיא מנשמתהון קמיה דאתקריבו קרבנין אלין ,מגדיו פרי

  .ממש קרבנין

  .ונימוסוי הוא ,'ויי .דינו ובית הוא ,'ויי
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 והנה דכתיב משה דאגזים כמה כה דאתער ,הכה מהו ,ומת אלא אמר לא משה .בכור כל הכה

  .כה עד שמעת לא

 כמה ארעיה לחרבא וזמין דינא יהל דיעביד בהאי ואסתכל חרשוי מכל הוה חכים פרעה ותאנא

 ויפן  א"כד דא מהרהורא לביה דאפני ,פרעה ויפן ,כתיב מה איהוו .'יי אני כי תדע בזאת משה דאמר

 לביה שוי ולא ארעיה לחרבא דזמינא האי לרבות גם ,לזאת גם לבו שת ולא ביתו אל ויבוא פרעה

  .דזאת לקבליה

 דלהון בחכמתא דשלטין אינון כל משלשוליהון אתברו ותתאין עלאין דרגין 'אפיד ,ורבכ כל

 דכתיב אתחזון בפסוקא כלהו ליהוןלשומש דאתברו ותתאין עלאין דרגין וכלהו .מצרים בארץ דכתיב

 אתחזון כלהו הא, בהמה בכור וכל הרחים אחר אשר השפחה בכור עד כסאו על היושב פרעה מבכור

  .בפסוקא

  .דלעילא דמלכותא דקוזמיטא תתאה כתרא ,כסאו על היושב פרעה מבכור דמלה אסתמ

  משיריין ארבע רחיין ארבע מבתר דקוזמיטא מינה תתאה שמאלא כתרא ,השפחה בכור עד

  .הרחים מן ולא הרחים אחר דכתיב משום

 בזוטרי ברברבי בבעירי באתני דאשתכחו מנוקבתא נוקבא מתתאי תתאין ,בהמה בכור וכל

  .ןאונוקב גוברין מנהון ומקבלין

 בהון דישתעבדון לאסירי עבדי בהוןד משפחה דנפקין אינון ,הבור בבית אשר השבי בכור עד

 יפקון דלא לישראל קשרא עבדו בהוןד מצראי סריבו דרגין דאלין וברוחצנותא .לחירו יפקון ולא לעלמין

  ןלדרי מישראל שתציא לא דא כרנאווד ה"קבד ושלטנותא גבורתא אתחזי ובהאי .לעלמין עבדותהון מן

 עלמין וחכימי עלמין חרשי וכל מיןלע מלכי כל ה"בדק וגבורתא חילא הוה לא איו .בתראין]לח ע"א[  

 כתיב דא על .לון לאפקא כתרין אינון כל ותבר דלהון ריןשק דשרא עבדותא מן לישראל יפקון לא

 .כמוך מאין מלכותם ובכל הגוים חכמי כלב כי יאתה לך כי הגוים מלך יראך לא מי( י ירמיה)

 זמנין כמה ה"קב דשבח חשבתון ,דקיטפא קנטורא אמר ,נחגואת קליה ארים ' שמעון,ר בכה

 אלהיך' יי ויוציאך( ה שם) ,ממצרים אלהיך' יי הוציאך( טז שם) ,מצרים מארץ הוצאתיך אשר( ה דברים)

( ד דברים) ,ממצרים יצאתם אשר הזה היום תא זכור( יג שם) ,צבאותיכם את הוצאתי( יב שמות) ,משם

  .מזה אתכם' יי הוציא( יג שמות) ,ממצרים הגדול בכחו בפניו ויוציאך
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 קשרין ותלת ,דאמרן אלין בתלת סתימין וכלהו דלעילא כגוונא לתתא אינון כתרין' י תאנא אלא

  .לעלמין משעבודהון יפקון לאד ישראלב דבהו דרגין' ג על בהו קשירו

 מהימנותא רישק תלת דכר ה"קבו ריןשק שריאו וןיהדבזכות ויעקב יצחק אברהם אתון זכאין

 קשרא הא ,יצחק את ,דאברהם חד קשרא הא ,אברהם את בריתו את אלהים ויזכר( ב שם) ד"הה דלכון

  .דיעקב שלימתא תליתאה קשרא הא ,יעקב ואת, דיצחק תניינא

 הוה לא האי דאלמלא כלהו אתקיימו האי לוע להאי דוכרנא כלהו ושבתי וחגין זמנין כל תנא

 נאד ח"תו .ושבתי וחגין זמנין מכל דמצרים כרנאוד אשתצי לא כך ובגיני, ושבתי וחגין דזמנין נטורא

  .דישראל שלימתא מנותאה וכל פקודויו דאורייתא ושרשא יסודא הוא

 אלהיך' יי ציאךהו וכתיב ,יוצאים אתם היום כתיב תנינן .דשאילתו ביממא הוה לא אמאי ועוד

 נוקמין ועבד קטרין שרא הדליל ,לילה אלא הוה לא דישראל דפורקנא עקרא תאנא אלא .לילה ממצרים

 ומצרים וכתיב, מצרים כל לעיני רמה ביד ישראל בני יצאו( לג במדבר) ד"הה גלי בריש לון אפיק ויומא

  .ניסא פרסומי הוא דא ,וגו'' יי הכה אשר את מקברים

 רישא זקפן ותתאין עלאין גליפין אמרו בכו .ידוי ונשקו קמיה אשתטחו יוסי' רו חייא' ר אתו

 מאן .ותרעוי קרתא שורי' שמעון בן יוחאי ר עבד, דלעילא כגוונא לתתא ירושלים ה"קב עבד .בגינך

( לד שמות) ביוכת .דשורי דרגין קנוןדית עד סליק לא דסליק מאן .תרעי פתחוןתדי עד עייל לא דעייל

 בעי כרניאודמ ראכוד דאיהו דמאןר' שמעון בן יוחאי  הוא דא', יי האדון פני את זכורך כל יראה

  .קמיה לאתחזאה

 סתם בכור כל ,בכור כל הכה' ויי תנינן דהא ,דילכון דשאלתא מלה סיימנא לא עד לון אמר

 מנהון, ןכתרי באינון בחרשייהו משתמשי דהוו קטרין קטורי אינון דמיתו אינוןו ,הוה וכלא כדקאמרן

 חרשין מליא דמצרים ארעא וכל .אינון תתאי דכלהו ג"אעו בתתאי משתמשי ומנהון בעלאי משתמשי

 ולא בבתיהון כלהו דאתכנשו בשעתא בכלא דינא ואתעביד .מת שם אין אשר בית אין כי וכתיב, הוה

  .שעתא בההיא בכלא דינוי הליל ועבד ,בבתיהון אשתכחו כלהו אלא ובחקלא במדברא מתפזרי הוו

 לילה( קלט תהלים) ד"הה ה"קבד דינוי עמא כל ןוחמא דתמוז אפיתק כיומא הליל נהיר ותנא

 אברלאק בעייןד דכלא לעיניהון בשוקי םמתי כלהו אשתכחו דנפקו ובשעתא .כאורה כחשכה יאיר כיום

 האיב וןלמיתיה וחמו גיסא בחד לעיניהון]לח ע"ב[    נפקין לישראל חמו ,מכלא להו קשיתא ודא ,וןל

  .עלמא דאתברי מיומא כהאי הוה דלא ניסא פרסומי הוה ובכלא, גיסא
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 האי .שמורים' ליי הזה הלילה הוא מארץ מצרים להוציאם' ליי הוא שמורים ליל כתיב ח"ות

 ליל ,הזה הלילה הוא וכתיב. אשתמע מלה שמור, שמור ולא שמורים מהו ליל דאמר כיון ,קשיא פסוקא

 ,ט"מ .כתיב נער, בתולה נערה יהיה כי( כב דברים) כתיב תנינן הכי אלא .לילה השתאו בקדמיתא קאמר

 עדד ליל הכא אוף .נערה אתקרי עלה דכר מדקבילת ,נער אתקרי עלה דכר קבילת דלא זמן דכל משום

 דכר עמה דאתחבר ובשעתא .עמה לאתחבר זמין הוה דכר אלא שמורים דכתיב ע"גא דכר קבילת לא

  .הזה הלילה כתיב כך ובגיני, ונוקבא דכר שמורים, שמורים' ליי ההז הלילה הוא כתיב

 בתושבחתייהו ישראל שבחו והכי ,דכוראד אלא שבחא לית ונוקבא דכר דאשתכחו ובאתר

 אלא אשתכחו ונוקבא דדכר באתר שבחא דלית, ואנוהו אלי זה( טו שמות) ד"הה לנוקבא ולא לדכורא

 דהכי משום, בישועתו ונשמחה נגילה לו קווינו' יי זה( כה יהישע) דכתיב ישראל מחכאן ולדא .דכוראמ

  .נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי( ז מיכה) דכתיב להו למעבד זמין

 מה שומר( כא ישעיה) דכתיב למעבד זמין כך ולילה ליל דהכא כגוונא ,הוא הכי דא ורזא

 אוף, ולילה שמירה להלן מה .ילול שמירה כאה אוף, וליל שמירה להלן מה .מליל מה שומר מלילה

 בראשית) א"כד בקר .לילה וגם בקר אתא( שם) ד"הה דכורא גבעל  אתקרי ולילה .ולילה שמירה כאה

  .ממש בקר, קולי תשמע בקר' יי( ה תהלים) וכתיב ,ממש מדתו אידה, בבקר אברהם וישכם( יט

 חד .קמיה ויתבי יומא בכל מהדרי והוו כהנים דתורת רזא להו ואוליף יוסי' ור חייא' ר יתבו

  .יתבו חקלא לחד מטו ,בהדיה אזלו ,' שמעוןרלבר  נפק יומא

 ויש בצדקו אובד צדיק יש הבלי בימי ראיתי הכל את( ז קהלת) כתיב ח"ת ואמר ' שמעוןר פתח

 רמז שלמה אלא .קרא בהאי קאמר מאי כלא על יתירא חכמתיה הדהו שלמה .ברעתו מאריך רשע

 וכפרי כדרכיו לאיש ולתת( יז ירמיה) כתיב דהא הכי דלא ה"קבד אורחוי חזינןד, רמז קא דחכמתא

 ולעיינא בעלמא לאשגחא בעאן ה"קבד ינויד כד דתנינן הכא רמז דקא אינון ענייני תרי אלא .מעלליו

 דאשתכח צדיקא ההוא דראב חייבין ואשכחן ,הארץ בכל משוטטות המה' יי עיני (ד זכריה) דכתיב ביה

 דיתבע מאן ישתכח לא לאו ואי ,דיתובון עד עמהון רוגזיה ה"קב מאריך וחייביא ,בחובייהו סאתפ בדרא

  .מעלמא אסתלק זכאה הואד משום ,בצדקו אובד צדיק יש ד"הה עליהון רחמי

 משום ,טעמא מאי .הבתוכ דרים מעשה שאנשי במקום אלא אדם ידור אל לעולם תנינן כך בגיני

 .בגיניהון ליה אוטיבין זכאין בין דיוריה ואי ,בחובייהו אתפס דהוא ביאחיי בין דמדוריה הואלה דווי

 נטל, אבתרוי רדפין ומרעין שעתא ליה דחיקא והוה קפוטקאי ביני בקדמיתא דיוריה הוה חסדא רב דהא
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 כל ואמר ,אורייתא לכמה עותרא לכמה אןטב לכמה וזכה וסליק וריפדצ תריסין מארי בין מדוריה ושוי

  .להו לאוטבא אשגח מאריהוןד אינון בין דעאלית לע זכינא האי

 ואשתדלותיה דרא כל על ביה הוו דחכמתא דדרגין שלמה וכי .הבלי בימי ראיתי הכל את א"ד

 בימי אמר ,למלך' יי כסא על שלמה וישב( כט א הימים דברי) דכתיב וקשוט טיבו למעבד באורייתא

  .קהלת אמר הבלים הבל( א קהלת) וכתיב, הבלי

, כלם כנגד קהלת .קהלת למואל איתאל יקא בן אגור ידידיה שלמה ,ו לונקרא שמות' ז אנאות

 פחות אין קהל כך בגין ,עשרה דבי קדישא כנופיא ,קהלת .מעלה של כעין]לט ע"א[    ונקרא וכלם

  .יעקב קהלת( לג דברים) א"כמד דכלא כלל קהלת .מאה אפילו וקהל מעשרה

 וכלהו, משלי, קהלת, השירים שיר, עבד ספרין' ג כך ובגין ,ןאתקרו חכמה על שמותיו ותאנא

 לאשלמא בגין, דרחמי יהלקבל משלי, דדינא יהלקבל קהלת, דחסד יהלקבל השירים שיר, חכמתא משלי

 ,הבלי בימי אמר והוא ,עלאה דרזא הולקבלי חכמתא לאחזאה בגין דעבד מה כל עבד והוא .חכמתא

  .הבלים הבל

 .אתעביד קלא מפומא דנפיק דהבל ורזא ,מפומא דנפיק הבל והוא, הוא יקירא דהבל רזא אלא

 אתעביד הבלב וקלא .ממש חטאו שלא, חטאו שלא תינוקות בהבל אלא מתקיים העולם אין ותאנא

 בעלמא ואתפשט קלא אתעביד תינוקות של הבל דהאי ורזא .בהבל דאתעביד מה וכל, ומיא ברוחא

 .שוא שקד שומר עיר ישמר לא' יי אם( קכז תהלים) ד"הה קרתא ונטורי עלמא נטורי ואינון

 קלא .קלא למיפק בחילא קאיםו קלא הוא הבל, להאי האי בין מה .קלא הוא הבל הוא ח"ות

 מה חזא ומניה יהבל יהאקר דאבוי אחסנתיה דהוה הבל וההוא .אחרא לאפקא דלא היבקיומ קאים ממש

 דא דמלה, הבלי בימי אמר מלה ולאשתמודעא ,ליה הוו אחרנין מעילא סגיאין דסיועין ג"אעו, דחזא

  .הבל הכל דמלה ורזא .אתא מתמן

  .ופרסם דגלי דמלה רזא הוא דא ,בצדקו אובד צדיק יש

 ובזמנא ,בצדקו אובד צדיק דינא למעבד בגין דינא מן ינקא הבל דהאי בזמנא כלומר ,הבלי בימי

 כתיב ולא בימי כתיב כך ובגין ,הבל בהאי לייןת ותרווייהו .ברעתו מאריך רשע מרחמי ינקא הבל דהאי

  .ברחמי ברחמי דאערע מאן, בדינא בדינא דאערע מאן, דא הבל בימי אתלי וכלא .ביום
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 לצדיק אובד דינא דההוא ממש אובד הוא הכי .אבוד קאמר ולא ,אובד צדיק יש תימא ואי

 רשע לההוא רחמי עביד מימרח ינקא כד דינא דההוא ממש מאריך, מאריך רשע ויש .ומדרא מעלמא

  .ליה ומאריך

 בטינתא אתעטר אתעטרותא אמר .לתתא ונחית לעילא סליק דהוה טוראיק חמו יתבי דהוו עד

 ריח ןנבגי אתקיים ,ןווגב שכינתא ,ניתיב אמר .בוסמין מכל ריחא חקלא ההוא סליק .לעילא מגו דארעא

  .'יי ברכו אשר שדה

כריח שדה אשר ברכו  בני ריח ראה ויאמר ויברכהו בגדיו ריח את וירח( כז בראשית) ואמר פתח

 אית השתא. מנהון אתעדי דלא טבא ריחא סלקין הוו לבושין דאינון משמע ,בגדיו ריח את וירח .יי'

 כיון תאנא אלא .בני ריח אלא הבגדים ריח אמר ולא ,בני ריח וכתיב ,בגדיו ריח כתיב ,לאסתכלא

' יי ויעש( ג שם) דכתיב הראשון אדם של היו הבגדים םאות נאותא ן עדן.ג עמו נכנס יעקב שנכנס

  ן עדן.מג והוציאם, וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים

 וכתיב ,אלהים' ה ויעש כתיב אמאי הכי אי .הוו דאינון ,תאנה עלה ויתפרו דכתיב תימא ואי

  .דעדן אימבוסמ ריחין סלקין ווהו ,דיקר לבושין כתרגומו אלא .תאנה עלה אלא הוו ולא הא ,עור כתנות

 ,ולא .וארעא שמיא ביה אתעבידו דלא מה ,אלהים יי' ויעש דכתיב אתעבידו מלא בשם ותניא

 בשם אתעבידו לא אתעבידואלא כד ,קשיא לא .ושמים ארץ אלהים' יי עשות ביום( ב שם) כתיב והא

  .אתקיימו מלא בשם כדאתקיימו ,מלא

 וקשיא אוקימנא הכי ,נמרוד מן לון דנסיב דעשו רשע ההואל אתו לבושין דאינון דאמרו ומה

 ואי .אתעבידו מה דחוה לבושין, לחוה ולבושין לאדם לבושין ,ולאשתו לאדם כתיב הא הכי אי .מלה

 אינון אלא .ב"הק לון דיהיב עלאה זהרא מנהון וראמו שבקו דאינון ד"ס ,אתקברו הבמ  ]לט ע"ב[  הכי

 .דלעילא כגוונא דמו לבושין דבאינון ,אחרא נ"ב בהו אתלבש לא תיהואת אדם בהו דאתלבשו לבושין

  .חולקהון זכאה ,לון אלביש ה"קבד ,וילבישם כתיב ח"ת .בהו מגרמיהון אתלבשו דאינון ד"סו

 שם, )לפניו והדר הוד( צו שם) וכתיב, לבשת והדר הוד מאד גדלת אלהי 'יי( קד תהלים) כתיב

 וברא באור ה"קב שנתעטף מלמד, דעבד מה עבד דאתלבש אןמ בשדאתל כיון .כשלמה אור עוטה( קד

  .את השמים

 דעלמא וירחווא וזהב במשי מלכות בגדי ,החמודות .בבית אתה אשר החמודות אוקימנא במאי

  .דלבושיהון ליקרא וריחין בבוסמין והל דגנזי
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 בגיניהו המל תהו דביה דידע ,בני ריח ראה אמר ארגיש כד ,בתחלה בגדיו ריח את וירח ח"ת

  .ריחא סליק

 ההו וכלא אינון מלי תרי .'יי ברכו אשר שדה ריח יצחק ידע מניין וכי ,'יי ברכו אשר שדה כריח

 ואות אלא .להתפלל מקום או ו ביתל היה לא וכי .בשדה לשוח יצחק ויצא( כד בראשית) דכתיב ,חד

 דהוה ובשעתא ,אברהם נהק אשר השדה( הכ שם) דכתיבכ למערה סמוך אברהם קנה אשר היה השדה

 וקבעיה תמן מצלי הוה כך ובגיני ,קדישין עלאין ריחין וסליק עליה שכינתא חמא יהוגב יצחקעאל 

  .בקדמיתא ליה הוה דאתרא דקביעותא משום ,תמן מצלי לא אמאי ואברהם .אלצלות

עדן  ןוג ,הוה וכלא .הטוב המר ש"ע ,מוריה נקרא ולמה .המוריה בהר דחמא ריחא אחרא ומלה

 ויאות מלה הוה דביה דחמא ממש ביעקב אלא בלבושין מלה תלה לא כך ובגין, וברכיה עמיה דעאל

  .לאתברכא אהו

 

 ,טעמא מאי .חדשים ראש לכם הזה מהחדש אלא למכתב אורייתא אצטריך לא יצחק רבי אמר

 תקשרא ה"קבב דהא מהכא למכתב ליה הוה אצטריך אורייתא דא ועל ההו דסיהרא דשירותא משום

 כחדא ונוקבא דכר דאית ובאתר ןאמתקשר כחד וזאת זה דהא החדש זאת כתיב דלא קשיא ולא .מלה

 . ודאי השנה לחדשי לכם הוא ראשון דא ועל ,דכוראד אלא שבחא לית

  .למה זמני תרי לכם לכם יהודה רבי אמר

 דא שרותאאתק, עמו יי' חלק כי( לב דברים) דכתיב כמה יתיר אשתמע מנייהו יצחק רבי אמר

  .עמין לשאר ולא לכם

 

 .לבית אבות שה לבית שה איש להם ויקחו הזה לחדש בעשור לאמר ישראל עדת כל אל דברו

 לחדש בעשור ביובלא דכתיב לסיהרא יובלא דאנהיר בזמנא אבא רבי אמר .בעשור אמאי ,בעשור

  .הוא הכפורים יום הזה השביעי

 הבמל תנינן דהא ליה למיגד אצטריך דא זמנאלד בגין ,אמאי .אבות לבית שה איש להם ויקחו

 וקחו משכו ואמר משה פריש דא ועל ,תתאין כתרין שאר כל הב דמתאחדין תתאה כתרא אחדאאת דא

 תקפיהון אתבר ואנא לתתא עובדא אתון עבידו ה"קב אמרו .ושפחה ועבד צאן דכתיב כמה, צאן לכם

  .הכי אוף אנאו ,אש צלי אם כי דכתיב אתון בנורא דתעבדון וכמה ,לעילא
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 מאה ארבע ישראל אתקשרו בדא אבא רבי אמר .עשר בארבעה ואתנכיס בעשרה אתנגיד אמאי

 כאילו עליה אתחשיב היב לאתקשרא זמין הוהכיון ד בהו דואשתעב לא שנין מאה דארבע ג"אעו, שנין

 כל אותו ושחטו תרבו דישראל ברשותייהו קטירא יומין ארבע ליה מעכבין כ"בג .שנין' ת כל אשתעבידו

  .הערבים בין ישראל עדת קהל

 איד על ליה דא מלה]מ ע"א[    דאתמסר ובשעתא תליא דדינא בשעתא, הערבים בין אמאי

 גדולה חשכה אימה והנה אברם על נפלה ותרדמה באה השמש ויהי( טו בראשית) דכתיב דאברהם

 דאוקימנא ג"אעו .מכלא רברבא יאיהד האי גדולה, אחרא כתרא חשכה, חד כתרא אימה .עליו נופלת

  .הוה וכלא דישראל שעבודייהו שאר על דא קרא

  .מעילא ואנא מתתא אתון ,אמחה מחה כי( יז שמות) דא כגוונא

 ישראל ונפקו משלשולהון דלעילא שלטונין כלהו דאתברו עד ממצרים ישראל נפקו לא תנא

 ישראל בני לי כי( כה ויקרא) ד"הה ביה ואתקטירו ה"קבב עלאה קדישא רשותאב לועאו מרשותהון

 אחרא מרשותא להו דאפקית ,מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר, הם עבדי טעמא מאי .הם עבדי עבדים

  .ברשותי והל ועאלית

 אוכל כל כי מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביום אך דכתיב מאי ,שמעון רבי דאמר רזא והיינו

 שלטנין אינון אוחרי רשו חד וכלהו אינון חד דרגא חמצתמ והאי שאור האי אוקימנא הכי אלא ,מחמצת

 מחמצת שאור אהכ אוף .אחרים אלהים נכר אל אחרא רשותא הרע יצר להו וקרינן עמין שאר על דממנן

 דאתון ולהלאה מכאן ,אחרא לעם עבדין אחרא ברשותא ןימתואק שני הני כל ה"קב אמר .חד כלא חמץ

  .חמץ לך יראה ולא, תאכלו לא מחמצת כל, מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביום אך ,חורין בני

 ימצא לא שאור ימים שבעת דכתיב יומין השבע אמאי, נמי שתא ימי כל הכי אי יהודה רבי אמר

  .רתוי ולא ימים שבעת ,בבתיכם

 ביה אתחייב דלא זמנא כל ,אצטריך הכי חורין בן גרמיה חזאהלא נש בר דאתחייב זמנא כל ל"א

 לבושי ולביש חדי דרגא להאי דסליק יומין אינון כל ,רופינוס נש בר לחד דעבד למלכא .אצטריך לא

 בכל וכן לבושין אינון שיולב דא ליקירו דסליק יומין אינון נטיר אחרא לשתא .אצטריך לא לבתר ,יקר

 דסליקו יומין חדוותא יומי דאינון ,ימצא לא שאור ימים שבעת כתיב ישראל גוונא כהאי .ושתא שתא

 יומיןאינון  ושתא שתא בכל נטרין כך בגין, קדישא ברשותא עאלוו אחרא משעבודא ונפקו וריליק

  .תאכלו מצות ימים שבעת כתיב דא ועל ,יקר להאי דסליקו
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 דינא ,דינא ,מצת אתקרי ולמה .אלהים מראת( א יחזקאל) א"כמד כתיב מצת שמעון רבי אמר

 דהא דישראל בגווייהו זמנא ההוא כל תקיפא הוה דלא דינא, קדישא בשמא דאתאחדא דינא ,קדישא

 קיימא ט"מ .כתיב עני לחם( טז דברים) בפגימותא סיהרא דקיימא ועל .בפגימותא סיהרא קיימא

 ,אתפרעו אימתי .אתפרעו ולא הוו גזירין ,קדישא את האי אתגליא ולא אתפרע דלא בגין, בפגימותא

 אחרא במלה קרא האי דאוקימנא ג"אעו .נסהו םוש ומשפט חק לו שם שם( טו שמות) דכתיב בשעתא

 .מלה ויאות הוה כלא

 הילודים העם וכל( ה יהושע) דכתיב אינון אלא ינה לאו הא, אתפרעו יהושע בימי תימא ואי

 לחם ואקרי בפגימותא סיהרא דקיימא מצות אכלתון בקדמיתא ה"קב אמר דאתפרעו בתר .בדרך במדבר

 מן לחם לכם ממטיר הנני( טז שמות) דכתיב ,הוא מאי .להוי אחרא מאתר לחם האי ולהלאה מכאן ,עני

 האלהים לך ויתן( כז בראשית) דכתיב כמה ממש השמים מן אלא זמנא כההוא סיהרא מן לא ,השמים

 .השמים מטל

 דאתי נהמא ההוא ונטרין דשכינתא גדפוי תחות דעאלו יומין אינון נטרין קדישין וישראל

 את ושמרתם מהוו .המצות את ושמרתם וכתיב ,תשמר המצות חג את( גכ שם) כתיב דא ועל מסטרהא

  .ואתאח סלקא דרגא בחד וכלא, בריתי את ושמרתם( יט שמות) א"כד ,המצות

 דא ועל .תסיאואד עד תמן ישראל יתעכבון דלא בגין אלא .להו פרע לא יךא משה תימא ואי

 בחפזון כי משום ,עני]מ ע"ב[    לחם ט"מ .עני לחם מצות עליו תאכל ימים שבעת( טז דברים) כתיב

  .להתמהמה יכלו ולא וכתיב ,'וגו יצאת

 תאכל במסכנות לא( ח דברים) ,כתיב מה .ואתפרעו גזירין עאלו לארעא ישראל עאלו כד ח"ת

 מתברכא ולא בפגימותא סיהרא דקיימא משום, עני לחם אקרי אמאי .עני לחם ,מסכנות מאי .לחם בה

 ,טעמא מאי .מכל אתנהרא ולא ,ובארץ בשמים כל כי( כט א ה"ד) א"כד שמשא ןמ מתנהרא ולא משמשא

 במסכנות לא דא ועל ,כתיב בה כל תחסר לא ואתפרעו ישראל דאתגזרו הכא אבל .אתפרעו דלא משום

  .במצרים ליה דחסרו כמה בה כל תחסר דלא משום ,טעמא מאי .לחם בה תאכל

 דלא ובגין .דרין מדרי אשתצי ולא ואכלי שראלי עבדי קא דמצרים דוכרנא ושתא שתא ובכל

 ומאי .מסכנות, עני לחם ואקרי בפגימותא סיהרא וקיימא כל להאי ליה חסרו במצרים הכא אתפרעו

 לא( ס ישעיה) כתיב דאתי ולזמנא .דרין לדרי האיו הוה דמצרים דוכרנא בגין ,בארעא תמן ליה ידאכל

 .לא יאסף וירחך שמשך עוד יבא
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 יום הזה השביעי לחדש בעשור אך( כג ויקרא) וכתיב ,הזה לחדש בעשור כתיב ייוס ר"א תנא

 דא מלה ,בעשור אלא, מיירי קא מאי .הזה לחדש בעשור דכתיב דאתמר כמה אשתמע ,הוא הכפורים

, הזה לחדש כתיב דרגא להאי נימוסא אתא כד אלא .ליה מבעי הזה בחדש ,הזה לחדש .תליא בעשור

 .קאידי לחדש הזה

 שאר דכל קשרין דתלת אינון קשרין תלת איתנד .לבית שה אבות לבית שה איש להם וויקח

 אתקשר ,בצאן כליל וכלא כלא אתקשר צאן קרידא ובהאי ,דלעילא אונגוכ תלת באלין בהו מתקשרי

עד  למשמרת לכם והיה כתיב דא ועל .כלהואתקשרו  ובהאי מקטרוי לאתפרשא יכיל ולא בצאן צאן

 ולזמנא .דינא ביה ותעבדון ליה דתנכסון עד בידיכון אתמסר ויהא בקטירותא ליה קטירו ,ארבעה עשר

מבצרה, מוץ בגדים ח מאדום בא זה מי( סג ישעיה) וכתיב, בבצרה' ליי זבח כי( לד שם) כתיב דאתי

  .אחד ושמו אחד' יי יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך' יי והיה( יד זכריה) וכתיב
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 בשלחויהי פרשת 

 

 ואית קשיא קרא האי .שגיונות על הנביא לחבקוק תפלה( ג חבקוק) פתח שמעון רבי  ד ע"א[]מ

 הנביא לישעיה תפלה בהו כתיב דלא עלמא נביאי שאר על לחבקוק תפלה אי שנאמ ,ביה לאסתכלא

 מה עלמא בהאי זכה אלישע תנינן הכי אלא .עלמא נביאי לשארו להושעו ליחזקאל או לירמיה תפלה

 ויהי( ד ב מלכים) כתיב מה .ריהאלמ לאטרחא בעא לא דא כל ועם ממשה בר אחרא ביאהנ זכה דלא

 דרא בני דכל בעובדהא גדולה אלא ,גדולה אשה מאי .גדולה אשה ושם שונם אל אלישע ויעבור היום

 אלא הוא אדכר לא עקרא למהוי בביתא שכיח הוה לא דבעלה ובגין ,דביתא עקרא והיא בה משתבחין

  .היא

 בביתא יןאושפיז חמאן כד עלמא נשי שאר דהא עלמא נשי שאר על גדולה, גדולה אשה שםו תו

 דא ועל, ביה חדתד אלישעב שכן כל יןבאושפיז חדת יאוה ממונא עליה לאפקא שכן כל ביה מצטערן

 . השבח

 חבריא אוקמוה הא אלא, ידעה במה .הוא קדוש אלהים איש כי ידעתי נא הנה אישה אל ותאמר

  .בפתוריה זבובא אעבר ולא עולםל קרי ביה חמת ולא אבערס ליה זריקת חוורא דשושיפא

 שנויא אימ ,בעלמא הכי נשא בני אינון סגיאין הא קרי תאחמ דלא תימא אי .אקשי א מלהה

 הא ,אחרא ולא הידע היא וכי ,ידעתי נא הנה כתיב אמאי בפתוריה זבובא עברא דלא תימא ואי .הכא

 ערסיה מתקנת דהיא בגין אחרא ולא ידעה היא ו,קאמר שפיר אלא .ידעי הוו לאכי ליה דחמו אינון כל

 אהו הכי בערסיה ליה זריקת דשושיפא דקאמרי והאי ,בצפרא דקאים ובשעתא בליליא דשכיב בשעתא

 והאי, מנוולא ריחא היב דנאים שופיפא סליק אמערס נש בר דקאים כיון דעלמא ארחא .ידעה ובה

 קדושהד לא אי אמרה .דעדן דגנתא כריחין ריחין אקסל הוה מערסיה יפאשוש איהה טהלקד בשעתא

 כך כל נש בר אזדהר דלא ביתא מן לאתפרשא בעי כך בגיניו הכי יןקדיש יןריח אקסל לא עליה ריהאדמ

, למה אלין ארבע .ומנורה וכסא ושלחן מטה שם לו ונשים קטנה קיר עליית נא נעשה( שם) אבל, בביתא

  .אתקרי הכיו ישראל דכנסת תקונא דאינון בגין אלא
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 שלחן ולבתר בקדמיתא בעי כסא דהא שמושא כתיקון אינון לאו, ומנורה וכסא ושלחן מטה

 אלא נש בר אקדיםלא ו, מכלא העל תחביב דהיא בגין .מטה אקדימת אמאי, מטה לבתרו מנורה לבתרו

  .עליה דחביב מה

 דראש בוט םיו דא יומאד דאוקמוה כמה אלא ,דא יומא הוא מאן .שמה ויבוא היום ויהי( ד ב"מ)

  .עלמא בני ביה ואתפקדן דעלמא עקרות ביה דאתפקדו הוה השנה

 לעיינא אצטריכנא בגינך וגו', הזאת החרדה כל את אלינו חרדת הנה( ד שם) ואמר לה קרא

 דא באתר בלחוד דאתפרשנא ובגין, לעלמא]מד ע"ב[    דא ביומא דאין ה"קבד עלמא בדיני דא יומא

  .דעלמא ברגיזו לאסתכלא אצטריכנא

 דלא אתתא לגבי ךאצטרי אילמ דא מלה וכי .המלך אל לך לדבר היש לך לעשות ומה( ד ב"מ)

 ההואו, בדינא יתבין עלמא בני דכל גרים הוה יומא אלא .דמלכא בהיכלא לתאז ולא לתעא ולא אנפק

  .בידך די עובדין על עלאה כאמל לגבי לך אצטריך אי לה אמר .המשפט המלך ב"הק אקרי אזמנ

 בר תפרשא לא בעלמא תליא דדינא בשעתא אלא, קאמרת מאי .יושבת אנכי עמי בתוך ותאמר

 בעלמא תליא דדינא אחרא בזמנא דהא בלחודוי ביה ןושתמודעא ולא לעילא תרשיםא ולא בלחודוי נש

 לבעי לא דא ועל .בקדמיתא אתפסן אינון אינון דזכאין ע"גאו בלחודייהו ורשימין דאשתמודעון אינון

 לאיניש ליה ליבעי ולא אכחד כלהו עמא על ב"הק רחמי זמנא דבכל עמא מבין לאתפרשא לאיניש ליה

 כמה מנייהו לאתפרשא בעינא ולא יושבת אנכי עמי בתוך אמרה כך ובגיני .לעלם עמאמ לאתפרשא

  .יומא עד דעבדנא

 ויאמר .גרים יומא דהא קיימא שעתא ודאי אלישע אמר ואישה זקן. לה אין בן אבל גחזי ויאמר

  .ודאי למועד, וגו' למועד בן ותלד האשה ותהר .בן חובקת את חיה כעת הזה למועד

 ומאן אתקשר דנוקבא ומאתר לבעלה ולא לה דאתייהיב בגין אלא, מית טעמא מאי .מית לבתר

  .בן חובקת את דכתיב אתיהיב לה .קמיה אזדמנת מיתה בנוקבא דאתקשר

 ולא אתקשר בך ,ודאי אליך ,כעת חיה אליך אשוב שוב( יח בראשית) כתיבד באברהם ח"ת

  .לרגלוי קרי מות נוקבא סטרב דאתי מאן. אליך ולא אליה, בנוקבא

  .מכלא עלאה אקדוש תאחמהוה  דתמן בגין ,האלהים איש מטת על ותשכיבהו

 אזלת היאד אלא עוד ולא ,דביתא עקרא דהיא מכאן .לילד השלום לאישך השלום לך השלום

  .לגביה
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 ודאי אלא .אלישע במתא איהו וכד האלהים איש הכא שנא מאי .לה הרפה האלהים איש ויאמר

  .קמיה נביאי בני דהוו בשעתאו במתא ולא דוכתיה הוא דהכא האלהים איש

 קטיל אנא ומה ה"קב אמר אלא .אלישע ידע לא טעמא מאי .לי הגיד ולא ממני העלים' ויי

 ,בן חובקת את אתמר האו למימת ליה אית ודאי ,הוא דיליה ואהנב דהא ימות לא ליה אימא אי להאי

  .ליה אמר לא כך ובגיני ,מותא גרים אתדנוקב ומאתר

  .מניה ניסא ואסתלק אוקמוה והא, ולך בידך משענתי וקח מתניך חגור לגחזי ויאמר

 איהו לאו ,ארחוי הידע היא אלא .אזיל הוה דגיחזי כיון אמאיו .אעזבך אם נפשך וחי' יי חי

  .ידוי על ניסא שתכחאד כדאי

 .השתא ביה דאתקשר גרים ההו דאתרא וידע אלישע אשגח אלא ,אמאי .'וגו פיו על פיו וישם

 ליה לאעקרא לויכ ולא ,ביה אשתכחו דחיין אתר עלאה אחרא באתר ליה קשראאל ,פיו על פיו וישם

 דאי, נפשיה ליה וואתיב אתר בהאי ואתקשר לעילאד ארחא רוחא אתער אלא בקדמיתא דאתקשר מאתר

  .לעלמין קאים הוה ולא הכי לאו

  .שנה שבעים בהם שנותינו ימי( צ תהלים) א"כד יתיר סליק ולא ,פעמים שבע עד הנער ויזורר

  חד ,תרי .חבקוק אמאי, ליה מבעי חבוק הכי אי .בן חובקת את א"כד, נביאה חבקוק ההו ודא

 חבוקא, סטר להאי ביןו סטר להאי בין הוו חבוקין תרי .עמיה דאתחבק דאלישע וחד מיהדא]מה ע"א[  

 חבקוק כך ובגין ,יתיר עלאין לדרגין ליה דסליק אאחר חבוקא, בקדמיתא ביה תלי דהווה אתר ההוא חד

  .תרי

 ודא בקדמיתא ביה קשיר דהוה אתר הוא דא אלא, תפלה מאי .הנביא לחבקוק תפלה( ג חבקוק)

  .יד של תפלה ההו

 הוה וגבורה ה"קב קמי תליין הוו דעלמא שגיונות ביה דאתקשר יומא דההוא, שגיונות על

  .תפלה האי ביה אתקשר דא ועל, שליט

  .בגיניה עביד דאיהו חבקוק בגין תפלה ,לחבקוק תפלה א"ד

 ההו תפלה יאדה דא אתר על יאידנב רוחא עליה אתער הוה כד ח"ת .יראתי שמעך שמעתי' יי

  .זדעזעמ מקליה כלבא כיהדנש מאן אמרי המל .ומזדעזע דחיל והוה אתי

 ,חייהו שנים בקרב .דיליה פעל דאיהו קאמר עליה אלא ,פעלך מאן .חייהו שנים בקרב פעלך' יי

 .כדקדמיתא ימות דלא ,חייהו. עלאין םשני בקרב פעלך להאי חיין ליה הב
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 הוא כלא אלא, יבין מי שגיאות( יט תהלים) א"דכ ליה מבעי שגיאות ,שגיונות מאי .שגיונות על

 נבואה ארוח עלייהו למישרי דנביאי קמייהו הוו תושבחן זיני, לדוד שגיון( ז שם) א"כד שגיונות אבל

 מנגן לי קחו ועתה( ג ב"מ) וכתיב ,'וגו וחליל תוף ולפניהםמתנבאים  נביאים חבל תמצאו( י א"ש) א"כד

 אתר לההוא ליה ולבסמא ולבסמא דרוחא לנייחא מכלהו יתיר יהל דאצטריך חבקוק שכן וכל', וגו

 ,דעלמא נביאי שאר כל על דסליק ממשה בר גוונא כהאי נביאי כלהו וכן ,נבואה רוח עליה לאמשכא

  .חולקיה זכאה

 דכלהו ובשעתא ,למחדי יכלין ולא בגווייהו תביר תהו רוחיהון ממצרים ישראל נפקו כד ח"ת

 דישראל רוחיהון ה"קב ואתער ה"קב קמי ושירין תושבחן ארימו כלהו בשכינתא נפקו ורתיכין אוכלסין

 ידע כדין פולחנא שביק איהו כד נש בר .פרחן דלא בגווייהו רוחיהון וקאים תושבחן אינון שמעין והוו

 דהה" לון אסי ה"קבו דמות טעמא טעימו כדין ממצרים נפקו כד ישראל כך, אדרוח תבירו דגרמוי תבירו

 וקל ןוואתס הוייגוב ועאל דאסותא ריחין קיסל ההו אאורח וכל, יומם לפניהם הולך' ויי( יג שמות)

  .ברוחיהון ונייחין חדאן שמעי דהוו תושבחתן

 וכן, דמצרים מארעא דנפקו עד לון לאוזפא בתרייהו אזלי הוו דיליה אוכלוסין אינון וכל ופרעה

 באיתם דשארו עד כלהו ולישראל לשכינתא לה זיפואו עמין שאר ועל הויעלי דממנן רברבין אינון כל

  .העם את פרעה בשלח ויהי ד"הה המדבר בקצה

 ההוא על לאבהן אבימלך דאומי אומאה ההוא, הוא קרוב כי פלשתיםולא נחם אלהים דרך ארץ 

 אשר הארץ ועם עמדי תעשה עמך עשיתי אשר כחסד( כא בראשית) כתיבו לאבהן פלשתים דעבדו טיבו

 .בה גרתה

 ה"קוב דעבד עלאה נוקמא ח"ת .וגו' עבדיו וכל הוא לילה פרעה ויקם ,לעילא כתיב מה

 ה"בק לידקט וחד, דאשכחו אינון כל קטילוו במצרים םריוכב ורעבא חד, הוו אמותנ תלת במצרים

 וסרכין אפרכין וקטיל גרמיה וזריז קם ובעבדוי בבנוי בביתיה מותנא פרעה חמא כד וחד, ליליא בפלגות

 קטל הדליל כמה .ממש בליליא קם דאיהו עליה אסהיד דאורייתא עד בעמא לסרבא ליה דאמליכו וכל

 אינון ובכל ואמרכלוי ואפרכוי בסרכוי נוקמין ועבד וקטל דמצרים בארעא פרעה קם הכי נוקמין ועבד

  .ולשיצאה לקטלא ממש לילה ,לילה פרעה ויקם( יב שמות) ד"הה]מה ע"ב[    רברבין

 אזיל הוה איהו לבתר פרעה כך יה,לחבר ונשיך אתי איהו באבנא ליה מחיין אדכלב אורחוי

 ואפרכי סרכי קטלתון אתון מתא בני לכל קטלתון אתון ,עמי מתוך צאו קומו ואמר כריזא והוה בשוקי
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 תקטלו דלא ,אותי גם וברכתם כלא הוה דבידכון כיון, לילה ולאהרן למשה ויקרא ד"הה ביתי בני וכל

  .העם את פרעה בשלח ויהי ד"הה מארעא לון ואפיק לון אוזיף בגרמיה יהוא לבתר .לי

 

 כד שנא מאי אמר יהודה' ר .לאתריה ארחא לתקנא, סוף ים המדבר דרך העם את אלהים ויסב

 בני( ד שם) ,עמי את לשלח אתה מאן אם כי( י שם) ,עמי את שלח( ה שם) דכתיב במצרים ישראל ההו

 ועבדו גזירין דהוו והכא, יאות כדקא ביה אתקשרו ולא גזירין הוו לא אזמנ ובההוא, ישראל בכורי

 בהדייהו ואתערבו בהו דאתדבק רב ערב ההוא בגין אלא .העם את, העם לון אקר ביה ואתקשרו פסחא

 בשש כי העם וירא, אהרן על העם ויקהל, העם את' יי ויגוף( לב שם) והיינו דכתיב, סתם העם לון אקר

  .כלהו וכן ,משה

 .פייהוקטב ראפועט דגמלי בקטירא טייעא יוסי עמהון והוה אושאל אזלי הוו יהודה' ור יצחק' ר

 מנייהו אשתמיט ,חקלא בירוקי אדקטיר עמין שארמ אנתוחדא  טייעא יוסי ההוא אשכח אזלי דהוו עד

 לן חזאהלא יבע ה"בק דהא מארחא ניתוב ודאי אמרו ,יהודה' ור יצחק' ר תווהו .עלה ואתא בה ואתקיף

 .הוה יהזרע לופס ואבוה אהוגויה ד דבריה ואשכחו בתריהא בדקו ,מארחא תבו .בהדיה נתחבר דלא

  .לן דשזיב רחמנא בריך אמרו

 כתיב לאוהא  מרעים אינון מאן .וגו' במרעים תתחר אל לדוד( לז תהלים) ואמר יצחק' ר פתח

  .ובה חברןדמת אחוריול לגרמייהו דאבאישין מרעים אלא רשעים או חטאים

 לך יבאיש דלא כחדא וחברים רעים תהוון דלא ממרעים גרמך ארחיק ,מרעים אמר יהודה' ר

  .יהבחטא ותתפס עובדוי

 מיתו ולא עובדא ההוא דאתעב לא בישראל בהו דאתחברו רב ערב אינון הוו לא אי ח"ת

 ממש חובה וההוא עובדא ההוא ח"ות .דגרים מה כל לישראל הול גרים ולא דמיתו אינון כל מישראל

 להו ולמעבד עלאי כמלאכי שעתא בההוא ישראל דישתכחון ה"קב יבע דתנינן דישראל גלותהון גרים

 תקרי אל ,הלוחות על חרות( לב שמות) א"דכ עמין דשאר אחרא שעבודא מן חירין ולמהוי מכלא חירין

 מוגר, מלכוון שעבוד מוגר, מותא מוגר, כלא מוגר עובדא ההוא אדאתעביד כיון .חירות אלא חרות

 ערב דאינון חברותא בגין דא וכל, מנייהו אלפין כמה מישראל דמיתו מוגר, קדמאי לוחי אינון דאתברו

  .בהו דאתחברו רב
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 תימא ואי .סתם העם אלא עמי ולא ישראל בני ולא ישראל להו קרוןא לא בגיניהון הכא אוף

 בהדייהו דאתחברו כיון ,רב ערב אינון דייהובה אתחברו ולא סלקין הוו כד, ישראל בני עלו וחמושים

  .העם לון קרי

 ,עולם עד עוד לראותם תוסיפו לא היום מצרים את ראיתם אשר כי כתיב ואמר אקשי יוסי רבי

  .רב ערב אינוןל חמאן הוו יומא כל והא

 אלא עוד ולא .במצרים דיירי הוו עמין שאר כמה דהא מצרים ולא כתיב רב ערב יהודה רבי אמר

]מו ע"א[    כמאן והיינו ,לון קבילו דמשה פומא ועל .יםמצר אקרון לא דאתגזרו כיון ,אתגזרו כלהו

  .אשר העלית מארץ מצרים וגו' עמך שחת כי רד לך( לב שמות) דאמר

 יהודה רביו .מנייהו וחד מישראל חמשה מרא יוסי' ור .הוו מחמשה חד ,ישראל בני עלו וחמשים

  .ןמחמשי חד מרא

 ישראל בני עלו חמשים בגיןו ממצרים לון סליק יובלא איהו בגין ון אמר וחמשיםר' שמע

 נפקת אתר ומההוא, אורייתא לקבלא יומין חמשין אתעכבו דא ועל ,סליקו לא לאו ואי ,ממצרים

  .מצריםמ ישראל בני עלו דא דבגין, חסר וחמשים דא ועל ,ואתיהיבת אורייתא

 .לגלותא חתאאל רישא איהוד בגין אלא, גרמוי סליק אמאי .עמו יוסף עצמות את משה ויקח

 בני את השביע השבע כי ד"הה דא על לישראל להו ואומי ליה הוה דגאולה סימנא דאיהו אלא עוד ולא

 .אתמר והא וגו' ישראל

 

 .לדוד מזמור השחר אילת על למנצח( כב תהלים) פתח יוסי רבי .וגו' יומם לפניהם הולך 'ויי

 ה"קב ,לתתא רחים לעילא הוא רחים באורייתא דאשתדל מאן דכל ב"הק קמי אאוריית החביב כמה

( א יהושע) דכתיב ובליליא ביממא בה למלעי בעי ואורייתא .בעלמא ליה שביק לא למלולוי ליה אצית

 .אמאי הבליל ,ביממא תינח .'וגו ולילה יומם בריתי לא אם( לג ירמיה) וכתיב, ולילה יומם בו והגית

, דא עם דא אלא שלים איהו ולאו הליל בלא םיו דלית כמה .שלים קדישא שמא הלגבי שכיח וידיה בגין

  .הלגבי שלימותא למהוי הוליל םיו נ"דב עמיה לאשתכחא אורייתא בעי כך

 בפלגו אבל, הוא דליליא האקדמ דפלגו ג"אעו, ואילך מפלגותא דליליא דעקרא אתמר והא

 ולמלעי למיקם נש לבר ליה בעי וכדין צדיקיא םע לאשתעשעא דעדן בגנתא עאל ה"קב ליליא

 היושבת( ח שיר) דכתיב לקליה צייתין כלהו דעדן גנתאד צדיקיא וכל ה"בדק אתמר והא .באורייתא



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

86 

 משבחת היאד ישראל כנסת דא ,בגנים היושבת אוקמוה והא ,השמיעני לקולך מקשיבים חברים בגנים

 בשבחא באורייתא ה"בלק ליה לשבחא הדהב דאשתתף מאן חולקיה זכאה .בליליא ה"בלק ליה

 ולא ,דחסד שרביטא לגבה ואושיט ה"קבב ביה איומשתע אתיא נסת ישראלכ צפרא אתי וכד .דאורייתא

 חסדו' יי יצוה יומם( מב תהלים) אתמר והא ,בהדה דמשתתפין אינון ועל עלה אלא בלחודהא עלה

  .קריתא השחר אילת דא ועל .שירה עמי ובלילה

 כדין ,אשתכח וקדרותא נהורא ואתקדר אתחשך צפרא נהראלא דבעי בשעתא אמרר' שמעון 

 תאוא אתנהיר למיעל שמשא בעי כד לבתר .היכליהב ועאלת בהדיה למשתעי בבעלה אתתא אתחברת

 מלכא שארי ליליא אתפלג כד .נבחין וכלבי רתיתין וחמרי סתימין תרעי כל כדין .ליה ונטיל ליליא

 רעיתי אחותי לי פתחי( ה שיר) ואמר דהיכלא לתרעא ואקיש מלכא ואתי לזמרא ומטרוניתא למיקם

 דאורייתא במלי זמנא ההואב דאתער דההוא חולקיה זכאה .דצדיקיא בנשמתהון משתעשע וכדין', וגו

 דסליק ושבחא קמיה משבחן וכלהו למלכא לשבחא בעיין כלהו דמטרוניתא היכלא דבני אינון כלד בגין

 ואתקדר ואתחשך צפרא ואתי ליליא אסתליק כד .כלאד ה"קבל ליה ניחא יתיר קרחי דאיהו עלמא מהאי

 .במניינא דאיהו מאן חולקיה זכאה .אהיכל בני לכל מתנן לה ויהיב ברזא ומטרוניתא מלכא כדין

 

 שכינתא דתנינן היינו יצחק רבי אמר]מו ע"ב[  .  דיניה ובי ה"קב ויי' .יומם לפניהם הולך' ויי

  .אברהם דא ,יומם לפניהם ולךה .נטלא באבהתא

  .יצחק דא ,ענן בעמוד

  .ויפגעו בו מלאכי אלהים לדרכו הלך ויעקב( לב בראשית) ביה דכתיב יעקב דא ,הדרך לנחותם

 ישראלל למהך עלאה קדישא רתיכא וכלהו .מלכא דוד דא ,להם להאיר אש בעמוד ולילה

  .דכלא בשלימותא

 נשא כבני בליליא יהכון ולא ביממא יהכון ,ולילה יומם אזלי הוו אמאי וכי .ולילה יומם ללכת

 דלית דכלא שלימו בהו לאשתכח אלא .ובליליא ביממא אזלי אמאי לון נטיר ה"קבד כיון ,דערקין

  .ולילה יומם אלא שלימו

 .ואחסנתיה חולקיה למהוי ממצרים לון אפיק ה"קבד דישראל חולקיהון זכאה אמר אבא רבי

 יתקע ההוא ביום והיה( כז שם) דכתיב דאתי לזמנא וכן ,לישראל חירו תכחאש דיובלא סטראמ ח"ות

 לטורא ולמקרב אורייתא לקבלא יומין חמשין שתכחוא עלאה יובלא ההוא ובגין .'וגו גדול בשופר
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 דכלהו אלא עוד ולא .פרישו אשתכח ולא יומא חד כלא למהוי בליליא אזלי ביממא דאזלי וכיון .דסיני

 כדקא ולילי יומי שלמין יומין חמשין הוו אורייתא דיהבי לון ביומא .דנפשייהו עותארב אזלין בנייחא

 ,דיובלא יומין חמשיןלקביל  ,אחד יום אקרי ולילה ויום ,יום לאב לילה ולית לילה בלא יום דלית יאות

 אזלין כך ובגין ,אורייתא להו אתייהיב דיובלא מסטרא דיובלא יומין חמשין אינון עלייהו שארווכיון ד

  .הוליל םיומ

 ,אש בעמוד ולילה .אברהם דא ,ענן בעמוד יומם והמאוק הכי אבא ר"אויי' הולך לפניהם יומם. 

 הוה ולילה .'ויי דכתיב כמה ריאש ותמן אתמר קדמאה במלה אלא .הוא אן יעקב הכי אי .יצחק דא

 .דאו דא בסטרא נהירא

 מאן והמאוק הא .אמאי. מראותעיניו  יןותכה יצחק זקן כי ויהי( כז בראשית) כתיב אבא ר"וא

  .ליליא אתכליל ביצחק ח"ות .הוא הכי לחייבא דרחים

 

 חכמוי אוקמוה כיה אלא .ליה קאמר מאן וגו'. העם ברח כי מצרים למלך ויגד אמר יצחק' ר

 ןאזלי דהוו דלהון בחכמתא חמו אלא .דא קאמרו ואמאי .העם ברח כי ואודעוה קמיה אתכנשו וחרשוי

 וישובו דכתיב כמה מישר באורח ןאזלי דלא דחמו אלא עוד ולא .אינון ערקין ודאי אמרו ,ולילי יממא

  .החירות פי לפני ויחנו

  .רגלי אלף מאות כשש דכתיב דישראל מניינא לילקב יוסי ר"א .אמאי רכב. מאות שש ויקח

  .שאר דכל עקרא דאינון הגברים לילקב ,בחור

 עביד וכלא .מטף לבד דכתיב לילקב איןלאחור טפלין אינוןד רתיכין שאר, מצרים רכב וכל

  .חרשויו חכמויד בעיטא

  .וחד תרין עלאין דרגין לילקב בחכמתא כלא, כלו על ושלישים

  .בכלא הוו זריזין, מזרזין כתרגומו אמר יצחק' ר

 ה"קבד בזמנא .במרום המרום צבא על ופקדתי( כד ישעיה) אמר חייא' ר .רכב מאות שש ויקח

 נחית דלעילא מדרגיהון וןהל דנחית ובשעתא, לתתא לעמא להו יהיב לעילא עמין לרברבי אשלטנ יהיב

 עמין דשאר ברביןר דדבר אוקמוה .דלהון ממנא הא, בחור רכב מאות שש ויקח .לתתא לעמא וןהל

  .מצרים רכב וכל ולבתר ,בחור והיינו ,לבתר דסיסרא במשריתא נפלו וכלהו
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 לסוסיהון להון אתחזי נוקבא סוסיא דוגמתד, רעיתי דמיתיך פרעה ברכבי יסתולס( א שיר) כתיב

 נטל ,עבד מה דישראל בתרייהו רדיף דהוה בשעתא  ]מז ע"א[  .פרעה ברכבי לסוסתי .ואוקמוה דפרעה

 לילקב דוכרי יממזי והוו ןוהלאחור לון תיכפ ידוכר ןוווסוס בקדמיתא ברתיכוי לון תיוכפ נוקבן ןיסוס

 וסוסוון לאחורי לון ושוי אןנוקב נטל דישראל לגבייהו דקריב כיון .למיזל ואוחן בעאן לא קביונו נוקבי

 האלהים מלאך ויסע לבתר ,יומם לפניהם הולך' ויי דא כגוונא .הול ולאגחא גבייהול אשאתילא לקדמין

  .אוקמוה קרא והאי ,רעיתי דמיתיך כך בגיני .יהםההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחר

 

( כו ישעיה) כתיב ,הקריב ופרעה .תשובהב לון דקריב אתמר הא אמר יוסי רבי .הקריב רעהופ

 אלא חארווד בשעתא ה"קבל ישראל פקדין לא ,פקדוך בצר .יי' מוסרך למו לחש צקון פקדוך בצר' יי

  .ליה פקדין כלהו כדין קיאדע בשעתא

 בשעתא ,למו מוסרך( שם, )תיאימ .ןהוצלות ואריקו עותיןוב בצלותין צלאן וכלהו ,לחש צקון

 לאתפרעא בגין דלהון קלא ההוא קמיה וניחא ברחמי עלייהו קאים ה"קב כדין .יברצועלון  ה"קב דפקיד

  .ןברחמי עלייהו מליא ,שנאיהון מן

 זקפין יוגלגלו שאטו אזיל קמייהו ימא ווחמ לימא קריבין הוו ישראל כך א כמה דאוקימנא.ליונ

 כדין ,ובלסטראין גירין ואבני ולמשירייתיה לפרעה וחמו עינייהו זקפו .ןדחילי הוו, לעילא לעילא

, דלעילא אבוהון לגבי ישראל דקריבו דא גרים מאן. אל יי' ישראל בני ויצעקו ,עבדו מה .מאד וייראו

  .אתמר והא הקריב ופרעה ד"הה פרעה

 

 רעיאדרא ד זכאה יצחק רבי אמר .'יי ישועת את וראו התיצבו תיראו אל העם אל משה ויאמר

 דא ,עולם ימי ויזכור .איה המעלה וגו' ,עמו משה עולם ימי ויזכור( סג שם) כתיב .בגווייהו אזיל כמשה

 ממש הוא דעמא רעיא ההוא ואוליפנא ,ישראל הוככל משה הוה שקיל אוליפנא מכאן ,עמו משה .ה"קב

 בגיניה ואתענשו זכאן לא ןכלהו עמא זכי לא הוא ואי, זכאן כלהו עמא זכי הוה אי .כלהו עמא

  .אוקמוהו

  .לכם ילחם' יי דאתמר כמה בגיניכון קרבא חיג ה"קב דהא קרבא לאגחא לכו לית ,וראו התיצבו

 אבהן דאקדימו ואלמלא ,דישראל יודינ ודאין דיליה לפמליא ה"קב שיכנ ליליא ההוא ח"ת

  .דינא מן אשתזיבו לא דישראל עלייהו
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 לנו שהיה' יי לולי( קכד תהלים) ד"הה דישראל ןהועלי אגין דיעקב זכותא אמר יהודה רבי

  .סבא ישראל, ישראל נא יאמר

 

 חפציך עשות רגליך משבת תשיב אם( נח ישעיה) פתח אבא רבי .תחרישון ואתם לכם ילחם' יי

 ומגו, דעלמא עמין שאר מכל בהו לאתדבקא בהו אתרעי ה"קבד ישראל אינון זכאין .קדשי ביום

 יומין שאר מכל קדישא דאיהו אשבת לון ויהב אורייתא לון ויהב לגביה לון קריב וןדלה רחימותא

 נטיר כאילו אשבת דנטיר ומאן ,הכל אורייתא לילקב אשבת שקילד דכלא ותאוחדו מכלא ונייחא

  .הכל אורייתא

  .ותתאין דעלאין ענוגא ,נפשאגופא וד דכלא ענוגא ,ענג לשבת וקראת

 דמזמין אןכמ זמינין ,קדש מקראי( כג ויקרא) א"כד ליה זמיןת ,וקראת הומ .לשבת וקראת

 ביתאלכדקא יאות, תזמין ליה  מתקנא פתוראל ליה זמיןת ,ענג לשבת וקראת דא ועל, לביתיה אושפיזא

  .יומין שאר על יתיר משתיאו במיכלא מתקנא

  .יום מבעוד ,לשבת וקראת

  .חד דאינון תרי ,יום דא ,מכובד' יי לקדושו

  .דאוקימנא כמה ,דרכיך]מז ע"ב[    מעשות ווכבדת

 מאן .לעילא דחול מלה ואתער סלקא מלה אודהה בגין אתמר והא ,דבר ודבר חפצך ממצוא

  .באחרא ולא לאשתדלא בעי ביה אושפיזא דמזמין

 דיתיב ומאן ,לביש אי לטב אי לעילא אתערותא ואתער סלקא מפומיה פיקאד מלה ההוא ח"ת

 בהילולא דיתיב מאן .קדישא ביומא פגימו פגים דהא דחול מלה לאתערא ליה אסיר דשבתא בענוגא

 ולאתערא עובדא חזאהתלא בעי אובכל .אחראעם  ויתעסק למלכא למשבק תחזיא לא דמלכא

  .אחרא במלה ולא לאתערא בעי דיומא ובקדושא דשמיא במלי ובשבת, דאצטריך ממה אתערותא

 דיתערון ה"קב אבע לא זמנא בההוא בישראל בהו קרבא לאגחא פרעה קריבא כד הכא ח"ת

 וזכותא לעילא אתערותא אקדימו אבהן דהא ההו לעילא אתערותא דהא כלל לתתא אתערותא ישראל

 באתרא דהא כלל לתתא יתערון דישראל ה"קב בעא ולא דא אתערותא ואתער קמיה קאים דלהון

 הכא .לכו אצטריך דלא תתערון לאו ודאי תחרישון, תחרישון ואתם לכם ילחם' יי ד"הה הוה לעילא

  .חברייא ביה אתערו והא ןירשימ יבאתוו קדישא שמא אתכליל
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 רחמי אתר בכל' יי ןתנינ ודאי יהודה לרבי יוסי רבי אמר .בארחא אזלי הוו יהודה ורבי יוסי רבי

 בההוא אתחזי ולא ,לכם ילחם 'יי חמינא והכא .הוא יברחמ דינא ההוא דינא ועביד קרבא דאגח ג"אעו

  .אחד עד בהם נשאר לא כתיב דהא כלל רחמי דינא

 ומיתו ימא עליהון דחפא ברחמי דינא הכא דאפילו דאמר שמעון מרבי שמענא דא מלה ליה אמר

 דאושיט עד לון לקבלא ארעא בעאת ולא בארעא ואתקברו ביקריהון בעא ה"קבו ,מיא לון אפיק ולבתר

  .ברחמי דינא הוא דא ובגין .ארץ תבלעמו ינךימ נטית ד"הה לון וקבילת ימיניה ה"קב לה

 שמא תערוןא לא מלה ישראל תערוןא דאי, בעלמא מלה ישראל דיתערון ה"קב בעא לא דא ועל

 שמא דהא מידי תתערון דלא ,תחרישון ואתם לכם ילחם' יי ד"הה ברחמי דינא תעבידא ולא דרחמי

  .אחרא מלה ותתערון פגימו תעבדון דלא בעי דא ועל ברחמי דינא למעבד ועלייה לאתערא בעי דרחמי

כיום הלחמו ביום קרב. ויצא יי'  ההם בגוים ונלחם' יי ויצא( יד זכריה) כתיב הא ליה אמר

  .אהו ברחמי דינא הכי אי, ונלחם

 עלייהו חס אלא מותנאב אשתכח לא דלהון דמותא ברחמי הוא דינא ,ודאי אהו הכי ליה אמר

  .ברחמי דינא הא ,צערא בלא בנחת אלא לון יןלדקט אעלמ בני דשאר כמותנא איה דלא

כאיש  יצא כגבור' יי( מב ישעיה) דכתיב חד אתרמ בר הוא ברחמי דינא דא שמא אתר ובכל

 ,מלחמות כאיש .אחרנין לבושין וילבש לבושוי ישני אלא, גבור ולא כגבור וגו'.מלחמות יעיר קנאה 

 ולא מלחמות כאיש, גבור ולא כגבור דכתיב כמה ביה חמיר אבל יתיר הוא דינא דא כל ועם ,זיניה ישני

 חולקיהון זכאה .ודאי לכם ילחם' יי דא ועל .יי ידועובד על חס דינא דעביד ג"אע דודאי מלחמות איש

 .נחלתו חבל יעקב עמו' יי חלק כי( לב דברים) דכתיב לחולקיה לון בריר ה"קבד דישראל

 

 רזא ההו ותמן דצניעותא בספרא אוקמוה דא להמ .וגו' אלי תצעק מה משה אל' יי ויאמר

  .דיליה

 דג' יי וימן ,לעילא כתיב מה .הדגה ממעי אלהיו' יי אל יונה ויתפלל( ב יונה) פתח יהודה' ר

]מח ע"א[    הכי האיו ,, והוא מנההמלך להם וימן( א דניאל) א"כמד יי' וימן .לבלוע את יונה וגו' גדול

 לנטרא ליונה מנה הוה הוא דג ההוא ודאי אלא .דמשדר הוא מנה אדה, דגל יונה את' יי וימן ליה מבעי
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 ותרין רברבא היכלא כמו פותיא במעוי יונה חמא דאעליה וכיון .בגויה גניז ויהוי ימא נוני שאר מן ליה

  .יובתהומ בימאד מה כל חמי והוה ליה דנהיר במעוי הוה ואבן כשמשא נהרין נונא דההוא עינוי

 רווחא האי דכל אתחזי לא הא, אל יי' וגו' לי מצרה קראתי( ב יונה) כתיב המ כיה אי תימא ואי

 יומין אתלת יכיל דלא מית יובתהומ בימא די מה כל נונא ההוא ליה דאחמי כיון ודאי אלא .ליה הוה

 ה"קב אמר ,חדי הוה רווחא ההוא כל יונה דחמא כיון אלעזר רבי אמרו .ליונה ליה עקת כדין ,למסבל

 סחרניה ןסחרי הוו ימא נוני וכל ,נונא לההוא קטל ,עבד מה .הכא לך אעילנא אדל ,יתיר בעית ומה

 יונה ויתפלל מיד ,בעקו יהגרמ יונה חמא כדין .גיסא מהאי ודא גיסא מהאי ליה נשיך דאו נונא דההוא

 דיןוכ .מתה ביאור אשר והדגה( ז שמות) א"כד דגה והשתא דג בקדמיתא .אלהיו ממעי הדגה 'יי אל

 קראתי אלא בצרה ישבתי או בצרה הייתי ולא, ליאל יי' ויענני. קראתי מצרה  לי מצרה קראתי כתיב

  .ימא נוני לי קיןדע עקו מההוא

  .מית הוהד דודאי אלא דג מבטן ולא חי מבטן אמר ולא, מית והדה ,שאול מבטן

 וחמו דכלא עיניהוןל ליבשתא הלי ואפיק נונא הואלה ואחי ה"קב ליה קביל אצלות דצלי כיון

  .ה"קבד יהעבידת

 ולא אלהיו' יי דכתיב משמע ,ביה קשיר דהוה לאתר ,אלהיו' יי אל יונה ויתפלל ,כתיב מה

  .אלהיו' יי אלא יתיר ולא' יי אל יונה ויתפלל כתיב

  .דייקא אלי, אלי תצעק מה משה אל' יי ויאמר הכא אוף

  .השתא דצלותא עידנא לאו ,מלין ימלאסג ויסעו, ויסעו ישראל בני אל דבר

 תצעק מה דכתיב לעילא אהדר אלא .שראן הוו ימא על דהא דינטלון דיפק אתר לאן וכי ,ויסעו

  .הוא ידןע לאו ,מדא ינטלון ,ויסעו דא ועל קיימי חד באתר כלהו דהא ,אלי

 

 וכיון חדא בסטרא ידך ארכין ,קדישא שמא רשים ביה מטך את הרם .'וגו מטך את הרם ואתה

 כוצטרי מטה דההוא אחרנין דסטרין חדא סטראב ידך את ונטה דא ועל, קמיה יערקון שמא מיא ןאיחמד

  .אחרנין למיין לך

  .דמשה ומטה ולזמנין האלהים מטה מטה האי אתקרי זמניןל חמינא אלעזר רבי אמר
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 בין חד דכלא קאמר שפיר סבא המנונא דרב בספראו ,מוהאוק והכי הוו תרי שמעון' ר אמר

 דאיהו שמאלא דא ,ידך את ונטה דא ועל דגבורה סטרא לאתערא מטה והאי .דמשה ובין ה"קבד אתמרד

  .דגבורה בסטרא

 ח"ת .משגיחין ולא ידעין ולא קמייהו קארי אורייתאד חמאן דלא לאינון ווי שמעון רבי אמר

 דאיהו ידך את ונטה אמאי, מיא לנגבא ה"קב בעי והשתא מיא ונפקי בעלמא םמי ימתער דגבורה בסטרא

 ולאתבא דגבורה סטרא לאתערא מיא לאתבא ידך את ונטה ,מיא לנגבא מטך את הרם אלא .שמאלא

  .הים על ידך את ונטה מטך את הרם דכתיב הכא מלין תרין כך ובגין .מצרים על מיא

 אזלי ווהו, ים בלב תהומות קפאו א"כד ניסא גו ניסא עבד ה"קב אלא .הוו תהומי והא, ובקעהו

  .ביבשה הים בתוך ישראל בני ויבאו ד"הה מיא גו בשתאבי

 

 אופן והנה החיות וארא( א יחזקאל) פתח ' שמעוןר .וגו' מרכבותיו אופן את ויסר]מח ע"ב[  

 תעדי לא ושלטניה דיליה שלטנותא אתחזי בכולא ה"קב ח"ת .ואתמר אוקמוה קרא האי .וגו' בארץ אחד

 אלה( ב בראשית) דכתיב עלמא ביה וקיים אברהם נטל ,אבהןב תאושולטנ דועב .עלמין ולעלמי לעלם

 שם) דכתיב לעלמין קיים דאיהו עלמא ביה ושתיל יצחק לנט .ואוקמוה בהבראם והארץ השמים תולדות

 ד"הה ביה ואתפאר בהדיה ואשתעשע קמיה ואותביה יעקבל נטל .יצחק את אקים בריתי ואת( יז

  .אתפאר בך אשר ישראל( מט ישעיה)

 אשתכללו אילנא בההוא חיין דכל לעלמין מותא ביה דלית דחיי באילנא אחיד יעקב ח"ות

( מט בראשית) דכתיב בשעתא ,מית ואמתי .מית לא יעקב כך ובגין, ביה דאחידן אינון לכל חיין ביויה

( ה משלי) כתיב מטה דבהאי בגין ,שלשלמה מטתו הנה( ג שיר) א"כד המטה, המטה אל רגליו ויאסוף

 ליעקב ה"קב ועבד. עמיו אל ויאסף ויגוע כדין, המטה אל רגליו ויאסוף כך ובגין ,מות ורדותי רגליה

  .בחרתיך אשר יעקב( מא ישעיה) ד"הה דאבהן שלימו

 ןאחיו כמהו ,בגינה ואשתלשלו היב אחידן חיותא שאר דכל קדישא עלאה חיותא הוא ודא

 תהלים) ד"הה בימא ושאטין אזליןד ותתאין איןעל בדרגין דרגיןכלהו  נחתין ואלין סלקין אלין ןאלחיו

  ., עלאין ותתאין כלהו שטאן בימא'וגו שם ידים ורחב גדול הים זה( קד

 העל ליאז תקיפא ורוחא אשתכח וזעפא נחתיןו סלקין ארבין כלהו גלגלוי ימא סליק וכד

 בני אינון וכל, לדרום ואלין לצפון אלין למערב ואלין למזרח אלין אתר לכל בדריןמ ימא ונוני ,בתקיפו
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 לאא מאתרייהו נטלין לא ארבין וכל .עפרא בקפטירי לון ובלעי לון נטלין עלייהו רשימא דחמאן עלמא

 דא דסליק כיון .דימא דזעפא רוחא לאשלמא וידע ימאד דברא חד דאתי שעתא ההוא בר ונחתין סלקין

 לימינא סטאן ולא מישר בארח ןאזלי כלהוארבין  וכדין ,אשתכח ונייחא יהמרוגז שכיך דימא העל

 מתכנשי ימא נוני וכל .דייקא זה, בו לשחק יצרת זה לויתן יהלכון אניות שם( שם) ד"הה שמאלאלו

 ישחקו השדה חית וכל( מ איוב) ד"הה עלה חדאן עלאה חקלא וחיוון חדאן חיוון אינון וכל לאתרייהו

  .שם

 בימא איתלעילא  דלעילא כגוונא ,מאבי אית דלתתא כגוונא, לתתא אית דלעילא כגוונא ח"ת

  .תתאה בימא אית דלתתא כגוונא, לתתא אית דלעילא כגוונא, עלאה

 כמה כלא גופא ושערי ודרעין רישא הופותי יהאורכ איילחברלון  אתערנא הא ימא דההוא גופא

 וגופא דימא ודרועין דימא רישא נמי הכי דתתא לימא לתתאד דא כגוונא ,אתקרי אבשמ וכלא דאצטריך

  .דימא

 ימים לחוף אלא .בעדביה הוה חד ימא והא ,וגו' ישכון ימים לחוף זבולון( מט בראשית) כתיב

  .עלאה ברזא חברייאנא לון למיאוקו ,ודאי

 וים ,דגופאהוה  ימינא שוקא זבולוןו ,יעקב ירך יוצאי( א שמות) א"כד וירכתו. צידון על וירכתו

  .לתכלתא חלזון אשתכח ומהכא בעדביה הוה כנרת

 רתיכא סמכי אינון מתעכבי ולא בבהילו רהטין דרתיכא יגלגל ,אשתכחו ארתיכ על ארתיכ ח"ת

  .כלהו וכן הויעלי לנטלא

 אופן את ויסר כתיב דהא אשתכח לא שלימתא רתיכא תימא אי יםמצר על ממנאד רתיכא ח"ת

 האי דאתעבר כיון ,יהועלי אדאתפקד גלגלא סמיך חד על נטלין דהוו הוו רתיכין כמה .מרכבותיו

 משולטנותא אתעברו לתתאד כלהו כדין, משולטניהון אתעברו לא נטלו וכלהו רתיכין כלהו יהמשולטנ

  .בו]מט ע"א[    הבוטחים ועל מצרים על( מו ירמיה) האד

 חילא אתבר דמצרים חילא דאתבר כיון ,עמין שאר על שליט דמצרים שלטנותא זמנא ובההוא

 ירגזון עמים שמעו וכתיב', וגו אלי מואב יאחזמו רעד אדום אלופי נבהלו אז כתיבד ,מנלן .עמין דשאר

 זמנא ובההוא, דלהון לסיועא במצרים ואחידן דמצרים בפולחנא אחידן הוו דכלהו בגין', וגו חיל אחז

 ולא ידיהון רפו במצרים ה"קב דידעב גבורן דשמעו כיון דא ועל .לאתתקפא דמצרים סיועא בעאן כלהו

 אינון דכל חילא תברי לעילא דלהון חילא אתבר כד ודאי .הוןימשולטנ כלהו ואזדעזעו למיקם לויכי
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 ובגין, בקדמיתא דאתבר חילא ההוא בגין אתברו דלתתא הני כל דכלהו חילא דאתבר כיון .ביה ודאחיד

 הוא ידהכ ח"ת. אזלי הוו לא אתבר דא כד דהא, בכבדות וינהגהו כתיבו ,מרכבותיו אפן את ויסר כך

 הוו דכלהו האי בגין ,מרכבותיו אופן אלא מרכבתו אופן או מרכבותיו אופני את ויסר כתיב לאהא ד

  .אקרון הכי ביה מתדבקן

 היב לאתדבקא בהו אתרעי ה"קבד דישראל חולקהון זכאה ח"ת .מרכבותיו אופן את ויסר תו

 וכתיב ,אלהיכם' ביי דבקיםה ואתם( ד שם) וכתיב, תדבקון ובו( יג דברים) ד"הה יהחולק ולמהוי

 חבל יעקב עמו' יי חלק כי( לב דברים) וכתיב, ישראל לסגולתו יה לו בחר יעקב כי( קלה תהלים)

 שנין אלפי תרי גניזא עלאה אורייתא לון יהב דא ועל ,חולקיה למהוי קדישא מזרעא לון דאפיק, נחלתו

  .היב ולאתדבקא היאבתר למהך שראללי יהבה דיליה רחימותא ובגין, אתמר והא עלמא תבריא לא עד

 עלאין אלין בדרגין דרגין באלין אלין אחידן כלהו רתיכין אינון וכל דלעילא משיריין כל ח"ת

 וכלהו והיעלי קדישא וחיותא .ורחב ידים וגו' גדול הים זה( קד תהלים) אוקמוה והא תתאין ואלין

 כלהו נטלא דהיא בעדנא, שראן הימימר ועל ןנטלי הימימר על ידה תחות נטלין כלהו ומשריין אוכלוסין

  .בה אחידן דכלהו בגין נטילין

 חילא לההוא בקדמיתא אעבר לתתא דפרעה לאוכלוסין לאעברא ה"קב אדבע בשעתא ח"ות

 .רתיכין אינון לכל מדבר תדהו קדישאעלאה  אתר ההוא וסליק אעבר ,עבד מה .אומדאוק כמה דלהון

 אעברו דמצראי ממנא ההוא יכילו לא דאינון כיון, לדברא יכילו לא משיריין כלהו קאסתל דהאי כיון

  .ועדיא דמצראי שלטנותא וכדין דדליק בנורא ואעבר משולטניה ליה

 ליה אמר, ימא דעל רברבא לממנא ה"קב קרא לימא ישראל דקריבו בשעתא אמר יצחק' ר

 השתא .בני מקמי מימוי בזעיד ימא על לי אית ותנאי ימא על יתך מניתי עלמא עבדיתאנא ד בשעתא

 לתנאו ואוקמוה, לאיתנו בקר לפנות הים וישב ,כתיב מה לבתר. וכו' ימא בגו בני דיעברון עדנא מטא

  .עלמא ברא כד ה"קבב ליה דהוה

כל ו לפרעה וחמו עינייהו זקפו ,ונחתין סלקין ימא גלגלי וחמאן ימא על שראן ישראל והוו

  .איתמר אוה אןעקזו דחילו ,דיליה אוכלוסין

 ,החוצה ויצא וינס( לט בראשית) דכתיב בגין ,ט"מ .קמיה וערק חמא דיוסף וארונ, ימא חמא מה

  .וינוס ראה הים דא ועל
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 ארעא דחמו בגין ,טעמא מאי .ישראל מפני אנוסה ויאמר מצרים מרכבותיו אופן את ויסר כתיב

  .מצרים' נלחם להם בי ייכ ישראל מפני אנוסה אמרו כדין ,בנורא אתוקד כאלו דמצרים

 

 אבע ה"קב דכד לך ואימא תא יוסי לרבי חייא רבי אמר .במדברא אזלי והו יוסי ורבי חייא רבי

 אותלטנוש אעבר ולא ,ברקיעא דלהון לטנותאוש דאעבר עד עביד לא דארעא שולטנותא לאעברא

( ד דניאל) דכתיב מאלקיי ברקיעא ]מט ע"ב[   לטנותאוש יגרע דלא בגין באתריה אחרא דמני עד דלהון

  .יתנינה יצבא די ןאולמ

 הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו' יי( ח תהלים) ואמר יוסי' ר פתח .הוא הכי ודאי יוסי ר"א

 לון ותבר עלייהו דיניה אתקיף עמיןשאר ד חילא לתברא ה"בק אבע כד .אשר תנה הודך על השמים

  .דלהון שולטנותא מקמיה ואעבר

 עמיקא דנהרא רזא דא אלא .הודך תנה אשר מהו ,הודך תנה או ,ליה בעימ נתת אשר .תנה אשר

 .אהיה אשר אהיה( ג שמות) א"כד אשר הוא ודא השמים על מניה למנגד בעותיה בעא ודוד ,דכלא

 עלמין וכל במלכא אתעטרת ומטרוניתא בחידו כלא כדין ונפיק נגיד דכלא עמיקתא נהרא דהאי בשעתא

  .בה דאחידו מאן כל רישא ןאזקפ וכדין ,מטרוניתא מקמי אתעבר עמיןר שאד ושלטנותא בחידו כלהו

 או או גוי נש בר האי דלמא נזיל חייא ר"א .קמיה מטולא וחד אתי דהוה ר נשב חד חמו אדהכי

  .בארחא בהדיה לאשתתפא ואסיר הוא הארץ עם

  .הוא רבא גברא דלמא ונחמי הכא ניתיב יוסי ר"א

 ידענא ואנא אבעי חברותא ינדה פאדקוט דמעברא בדוקפא וןמר לא ,קמייהו אעבר אדהכי

 ויקרא) דכתיב מה על אעבר ולא בכו אתחייבנא ולא לכו דאימא בעינא ואנא ,מהאי ונסטי אחרא ארחא

  .בנפשייכו תסתכנו ולא בארחא כסומין ואתון, מכשול תתן לא עור ולפני( יט

  .הכא דאוריכנא רחמנא בריך יוסי ר"א

  .אחרא בארחא סטו .בהאי עבראד עד שתאה מידי ןתשתעו לא לון אמר .בהדיה אתחברו

 עם וחד חכם כהן חד חדא זמנא אזלי הוו אחרא ארחא בההוא לון אמר אתר מההוא דנפקו בתר

, בנפשיה מסתכן אתר בההוא דאעבר מאן כל יומא מההוא .וקטליה אתר בההוא עליה קם .בהדיה הארץ

 דההוא דמא ה"קב ובעי ,תמן עברימ לא פקחין דידהוו נשא לבני טליןוק טורי משדדי תמן ןומתחב והא

  .יומא כלב כהנא
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 לא אנא אבל מתיבתא מארי אינון אוקמוה הא .'וגו לעמוד בנוב היום עוד( י ישעיה) ואמר פתח

 את אהרן ויקח( ו שמות) כתיב הכי אלא א.ד יומא מאן ,היום עוד .אוליפנא דמלה דרזא הכי אמינא

 לה שמשאלו אבית לתקנא דילה שושבינא הוא דאהרן ישראל כנסת על הוא ורזא, עמינדב תב אלישבע

  .דא כגוונא במקדשא דמשמש כהן כל הולהל מכאן .כחדא לאזדווגא למלכא לה ולמיעל

 כיון .דמטרוניתא שושבינין הוו ןכלהו בהדיה כהני אינון וכל הוה עלאה רבא כהנא אחימלך

 ביתה ויתקן קמה דמשמש מאן אשתכח ולא ביתא ואתאביד בלחודהא מטרוניתא אשתארת דאתקטילו

 כלא על כמין עלמא על וקיימא לשמאלא תאתעבר מנאז מההוא כדין .מלכא עם לאזדווגא לה ויחדי

 ההוא כען ועד .רבוון וכמה ףאל כמה מישראל מיתוו תאמלכו מינייהו אתאבידו ולבנוי לשאול קטיל

 ומאן .עלאה יומא הוא דא ,לעמוד בנוב היום עוד הוא ודא ,כלא יזוארג סנחריב דאתא עד תלי חובה

, בשמאלא לאתדבק לה הוהו ימינא בלא דאשתארת ההיא ,דילה שושבינין דאבדת ישראל נסתכ ,איהו

  .לעמוד בנוב היום עוד כך ובגין ,בשמאלא לאתדבקא לה ותה כך ובגין הוא ימינא דכהנא

 ימינא דרועא וגרים לכהני לקט איהוד בגין אלא ,הכא אמאי שאול .נסה שאול גבעת כתיב ח"ת

  .בנפשיה אסתכן דלא דוכתא בההוא ר נשב אעבר לא יומא מההוא הכא אוף .מעלמא לאתעקרא

  .הוא רבא גבראד לך ינאאמ ולא חייא לרבי יוסי רבי אמר

ע"א[  ]נ   ,מצא חכמה אדם אשרי .ואדם יפיק תבונה חכמה מצא אדם אשרי( ג משלי) ואמר פתח

 לך דאוריכנא אאנ כגון, תבונה יפיק ואדם .דחכמתא מלה מינך וידענא לך דאשכחנא אאנ כגון

( ד משלי) כתיב דא ועל ,דשכינתא אנפוי בארחא ה"קב ליה דזמין נ"ב האי הוא ודא .בהדך לאתחברא

  .הולך ואור עד נכון היום נגה כאור צדיקים וארח

 מזמור חד באתר .'וגו ומלואה הארץ' ליי מזמור לדוד (כד תהלים) ואמר גברא ההוא פתח .אזלו

 מזמור ,ישראל כנסת על שירתא מזמור לדוד אלא .להאי האי בין מה, מזמורלדוד  אחרא אובאתר לדוד

  .גרמיה על דוד דקאמר שירתא לדוד

 דילה אוכלוסין וכל ישראל כנסת דא ,ומלואה הארץ .ה"בק דא ,'ליי .ומלואה הארץ' ליי

  .כבודו הארץ כל מלא( ו ישעיה) הוא ודא ,מלואה ואקרון הדהב דמתחברן

( ט תהלים) ד"הה דלעילא בדינא ואחידת תבל דאקרי דלתתא ארעא הוא דא ,בה ויושבי תבל

  .נואתד דינא מהאי עלמא לכל בין חד לעמא בין לחד בין .בצדק תבל ישפוט והוא
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 ההוא עליה אתער דינא דהאי כיון .עמיה וכל הוא דאתאבידו עד אקינ דינא מהאי פרעה ח"ת

 אופן את ויסר דכתיבכ אתאבידו לתתאמ כלהו כדין ,ואתעבר אתעדי בשלטנותא עלייהו דאתמנא ממנא

 דשליט ממנא ההוא, דלהון אופן ההוא איהו ומאן .דפרעה מרכבותיו, מרכבותיו אופן ןמא .מרכבותיו

 כך ובגין, בידה ואתמחו עלייהו אתער אהעל ימא אלא, בימא אמאי .בימא כלהו מיתו דא ועל .עלייהו

  .כתיב סוף בים טבעו

  .דדרגין סופא, סוף בים כתיב דא ועל ,הוא הכי ודאי יוסי רבי אמר

דבר נש  דברותא דבההוא אוליפנא מכאן אלא ,מהו בכבדות .בכבדות וינהגהו אמר חייא רבי

 בכבדות ה"קב ליה דבר מלה הואבה .פרעה לב ויכבד( ט שמות) כתיב בפרעה .ליה מדברין יתבדר בה

  .בכבדות וינהגהו דא עלו .בהאי לך אדבר אנא, לבך אוקיר תנא רשע ה"קב ליה אמר .ממש

  .מצראי על אדאתמנ ממנא דא ,מצרים ויאמר .ישראל מפני אנוסה מצרים ויאמר

 ואבתרייה למרדף הוא יכיל היך משולטנותיה ליה דאעברו כיוןד קשיא מלה האי יוסי רבי אמר

 אתבר כדין מלעילא א דלהוןחיל דאתבר דכיון דלתתא מצרים דא אבל, הוא כלא ודאי אלא .דישראל

 ודא ,לעילא דלהון תוקפא הוא דא, דיקא במצרים, במצרים להם נלחם' יי כי ד"הה לתתא דלהון תוקפא

 הוןיתוקפ אתבר דהא דחמו ,ישראל מפני אנוסה מצרים ויאמר הכא .סתם מצרים מלך דאוקמוה הוא

  .לעילא

 לעילא וישראל לתתאידן אח כלהו בה דאחידן אינון כל ישראל כנסת האי אתער כד ח"ת

שאר  מכל יתיר בה אחידן ישראל כך ובגיני ,אוקמוה והא דאילנא בגופא לה נטלי אינון דהא מכלהו

  .עלייהו דשלטי מאינון תוקפיהון אתבר אר עמיןכל ש מתערין אינון וכד ,עמין

 דאתבר לבתר .דאוקמוה כמה אשעבוד בכמה לישראל הול דחיק דמצראי שלטנא אממנ האי ח"ת

 .ודאי להם נלחם, במצרים להם נלחם' יי כי ד"הה מלכוותא אינון אתברו בקדמיתא הוא

 

 ולא דכיא אוירא אשתקע לא עד .מתניתין .'וגו ההולך לפני מחנה ישראל האלהים מלאך ויסע

 בשבעין ,נוקבי תחות סתימן ומיין, שקיען הוו בתלת דכלילן רוחין תתל ,סתימאן הוו נקיבן אבנין נהיר

 ןאבני נקיבווא אתבקעו דרגין ותרין שבעין בתר אבנין אינון]נ ע"ב[    .לאתרייהו אתהדרו אתוון ותרין

  .חד כנופיא ואתעבידו אתכנפו ,חקיק דהוה צרורא תחות
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 אלין סליקו אלין, אשתקעו גתאופלו אגלידו תאוגפלמייא,  תרין ואתעבידו אתפלגו לבתר

  .לאתפלגא עלמא שרא מהכא .נחתו

 ןישקיע ובהו תקיפא דגושפנקא חתימן ב"בע גליפא איוה לעילא לעילא אית אחרא צרורא

 צפון לסטר חדא פלגו, נחית חדא ופלגו סליק חדא פלגו, זויין לארבע אתפלגו נטלין כד .דימא גלגלוי

  .דמתהפכא דחרבא שננא בלהט קיימין דלהטין גומרין כחדא מתחברן כד .דרום לסטר חדא ופלגו

 ,לעילא לעילא קיימא בההוא סליק עלאה דאפרכא שליחא דרגא .ימא בגו נעיץ קיימא חד

 ונוני בהו נשיב ורוחא ונחתין דסלקין גלגלין חמי מאן .בימא דשאטין דארבין קטורא למרחיק אסתכל

  .עלמא סטרי לכל ארבין אינון כל נגדין ימא

 באתריה ויתיב תב הוה ,משמאליה ואלף מימיניה אלף אקיימ מההוא נחית כד דרגא ההוא

 תב הוא ,תבת ביה נפקת עמיה עלמא סטרי לארבע ימא שאטי דכד דרגא ההוא אבכורסי כמלכא

  .דמלכא בקיומא

 יקומון דגדפין מאריהון ,לעילא לעילא לון ףיזדק דעיינין מארי מאן ,נפקין כרוזין כדין

  .וגו' האלהים מלאך ויסע כדין .במטלנוי ימא דנטיל עד לון חפיין פיןדא מארי ,ומייהובקי

 

סת כנ דא ,כאניות היתה .לחמה תביא ממרחק סוחר כאניות היתה( לא משלי) פתח חייא רבי

  .ממרחק בא' יי שם הנה( ל ישעיה) א"כד ,לחמה תביא ממרחק ישראל.

 א"כד ימאל דאזלין ומבועין נחלין ינוןא כל ןתמשכא וביה עלה דשארי דרגא בחד ,לחמה תביא

 נגיד דרגא וההוא דרגא בההוא אתמשכן נחלין דכלהו ע"גא. 'וגו הים אל הולכים הנחלים כל( א קהלת)

 אהדר, כמלקדמין ביה נגדין ולא אחרנין ביה שריין לא והא לון אריק דהא תימא לא ימא לההוא לון

 שבים הם שם חדא זמנא אזלין אדנחלי דרגא דההוא מקום אל, וגו' הולכים שהנחלים מקום אל ואמר

 .ולמה .אתר בההוא כלהו ומתכנשי לעלמין פסקין ולא עלאה אתר מההוא ביןת אינון תמן ,ללכת

  .אקרי צדיק ,דרגא דההוא שמיה מה .דאתמר כמה ימא לההוא למהך ,ללכת

 עד ושאטין דאזלין ימא בההוא ,שם וגו'. יהלכון אניות שם( קד תהלים) כתיב אמר יהודה רבי

  .בו לשחק יצרת זה לויתן כתיב כדין, דרגא בההוא לאתחברא אתדאתי

  .לעלמין מתפרש ולא בחביבותא ארידש זווגא אית יתיר לעילא לעילא אמר יצחק רבי

  .לההוא זכי מאן יהודה רבי אמר



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

99 

  .דיקא דאתי בעלמא, דאתי בעלמא חולקא ליה דאית מאן ליה אמר

 וזה, זה דקאמר משמע ,בו לשחק יצרת זה לויתן( שם) דכתיב אוליפנא מהכא והא הלי אמר

  .אינון ידיען וזאת

 ענגאל ה"קב זמין וכלא ,דיקא שפיר יהודה דרבי והא קאמריתו שפיר תרווייכו אבא רבי אמר

  .'יי על תתענג אז( נח ישעיה) ד"הה לצדיקייא בהו

 מארי עלאין דאנפין מארי קב"הל אית קדישין רייןדמשי ןוורב כמהו אלפין כמה אבא רבי אמר

 דיאפק מנייהו ועילא דרחמי מארי דדינא מארי אדילל מארי דיבבא מארי דזיינין מארי דעיינין

  .קמיה בהיכלא לשמשא למטרוניתא

 חגירן וכלהו יינןמז ימשתכח אנפין ןבשתי ,מזיינן משיריין למטרוניתא לה אית אלין לילקב

 דנור גומרין וחד חד כל קמי .עלמא כל טאסין גדפין בשית ,ליןאע מהק נפקין מהק ,בסחרנהא חרבא

 ד"הה קמה  ]נא ע"א[  לנטרא עלמא בכל מתלהטא דחרבא שננא בגבוי, אשא מתלהטא לבושוי, דליק

  .החיים עץ דרך את לשמור המתהפכת החרב להט ואת( ג בראשית)

 דחיי אילנא תקיףו רברבא אילנא לההוא ארחא דהיא מטרוניתא היא דא ,החיים עץ דרך מאן

 אחוזי כלם, דלעילא ישראל, ישראל מגבורי לה סביב גבורים ששים שלשלמה מטתו הנה( ג שיר) כתיבו

  .וגו' האלהים מלאך ויסע ד"הה תרהב נטלין כלהו מטרוניתא נטלא כד .וגו' חרב

 קדישא היכלא קמיה ה"קב אתקין שמעון ר"א הכי ח"ת .אין אבא ר"א .קריא האלהים מלאך וכי

 אלא עאל לא למלכא דעאל מאן .אקרי הקדש עיר ירושלים, עלאה קרתא קדישא קרתא, עלאה היכלא

' ליי השער זה( קיח תהלים) ד"הה אתתקן מהכא דארחא למלכא ארחא נטיל קדישא קרתא אימה

  .בו יבואו צדיקים

 מטרוניתא ביב למלכא מתתא שליחותא כל ,נפקא מטרוניתא מבי מלכא דבעי שליחותא כל

 לעילא ומתתא לתתא מעילא דכלא שליחא היא דמטרוניתא אשתכח .למלכא ומתמן בקדמיתא עייל

 ,בגין דאיהי פתחא למלכא ואורחא למלכא ולית רזא דאתכסיא מינה מלעילא לתתא ומתתא לעילא

 מלאך .עילאדל ישראל, ישראל מחנה לפני ההולך האלהים מלאך ויסע ד"הה דכלא היא שליחא דא ועל

  .נאמידאוק כמה יומם לפניהם הולך' ויי ד"הה ,האלהים

 דאזדווג למלכא .שליחא אאזל והיא יןקרב גחא והיא תזיל דמטרוניתא דמלכא הוא יקרא וכי

 לחינתא משתכחי כלהו אמר ,דעלמא מטרוניתא שאר כל על דילה יקירו מלכא חמא ,עלאה במטרוניתא
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 .בידהא דילי ביתא כל הא אלא ,לה אעביד מה ,כלא על סלקא היא, דילי מטרוניתא האיד אלקבל

 כל בידהא מלכא אפקיד ,דעב מה .ןתמסרא דמטרוניתא בידא דמלכא מלין כל מהכא כרוזא מלכא אפיק

 מהכא אמר .דמלכא גנזייא כל דמלכא יקירין אבנין אינון כל קרבא מגיחי מארי אינון כל דיליה זיינין

  .למטרוניתא לה דאודע עד עמי למללא יכיל לא יל צטריךאד מאן כל

 לא שאר כל הא אמר ,ברשותה כלא אפקיד נסת ישראלבכ דיליה רחימותא מסגיאות ה"קב כך

 תמתי יונתי היא אחת' וגו ושמונים פלגשים מלכות המה ששים( ו שיר) אמר .לגבהא כלום משתכחי

 מלין כל מהכא כרוזא אפיק .בידהא דילי ביתא כל הא אלא ,לה אעביד מה. אחת היא לאמה וגו'

 בלסטרין חצין קשתין וסייפין רומחין דיליה זיינין כל בידהא אפקיד .ןתמסרא דמטרוניתא בידא דמלכא

 כלם' וגו סביב לה גבורים ששים שלשלמה מטתו הנה ד"הה קרבא מגיחי מארי אינון כל אבנין יןקסטיר

 מגיחי מארי דילי ניןוזי בידךאתמסרא בידך  דילי קרבא ולהלאה מכאן מלכא אמר .'וגו חרב אחוזי

 מאן ולהלאה מכאן .ישראל שומר( קכא תהלים) ד"הה לי רינט הוי את ולהלאה מכאן, בידך קרבא

 ,הקדש אל אהרן יבא בזאת( טז ויקרא) ד"הה למטרוניתא דאודע עד עמי למללא יכיל לא לי דאצטריך

  .תאדמטרוני הוא יקרא כלא אשתכח .דאוקימנא כמה כלאד שליחא

 ט"מ .מאחריהם וילך .דאתמר כמה' וגו ההולך לפני מחנה ישראל האלהים מלאך ויסע

 ןייואתגל וסייפין רומחין מארי בלסטראות מארי קרבא מגיחי מארי לקמהא שתכחואד בגין ,מאחריהם

  .מלעילא בישראל קרבא לאגחא יןאאחר משיריין אתיין הוו דהא קמהא

 מקטרגין רתיכין מאה שית וכנש מצראי על דממנא לטנאוש רברבא אתא שעתא בההיא נינןות

וכל רכב   בחור רכב מאות שש ויקח ד"הה קטיגורין ממנן ניןושלט מאה שית ורתיכא רתיכא כל ועל

 סמאל תאנא הכי אלא .מצרים רכב וכל ט"מ ,מצרים רכב הוו ולא בחור רכב מאות שש וכי .'וגו מצרים

  .וגו' בחור]נא ע"ב[    רכב מאות שש ויקח ד"הה ליה לסייעא מקטרגין רתיכין מאה שית ליה אוזיף

 בידא ואתמסרו רתיכין אינון לכל ה"קב דעקר דסיסרא בקרבא ,לסמאל ה"קב ליה אשלים אימתי

 ד"הה כלהו ןויתמסר דאתי ולזמנא .'וגו קדומים נחל גרפם קישון נחל( ה שופטים) ד"הה דמטרוניתא

  .מאחריהם וילך דא ועל .אני מדבר בצדקה רב להושיע 'וגו מאדום בא זה מי( סג ישעיה)

 

 עם תדיר דאתחזי עננא הואה אמר יוסי רבי .דא הענן עמוד מאן .מפניהם הענן עמוד ויסע

  .בגויה משה דעאל עננא הוא ודא שכינתא
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 דרשימו ופרישו הוא דצדיק סיועא אלא, בעמוד ענן יומם לפניהם הולך' ויי כתיב אמר אבא רבי

 ודא דא איאת דחסד ומסטרא, חסדו' יי יצוה יומם( מב תהלים) וכתיב יומם ענן האי אזיל דא עלו דיליה

  .אש עמוד ואתקרי בליליא אזיל אחרא ועננא ,קריא חסד

 אשתכחו ותרווייהו, יצחק דא ,לילה אש ועמוד .אברהם דא ,יומם הענן עמוד אמר שמעון רבי

  .אשתכחו דרגא דהאי איד דעל הוא הכי אבא רבי דאמר ומה .בשכינתא

 דגבורה בסטרא ואתדבק דחסד מסטרא דנטיל, מאחריהם וילךוגו'  האלהים מלאך ויסע והאי

  .בדינא לאתלבשא שעתא מטא דהא בגין

 חדא סטרא .סטרין בתלת קדישין שמהן שבעין וירתא מכלא סיהרא אשתלים שעתא בההיא ח"ת

 ברומחי אתלבשת תניינא סטרא .לה נהירד עלאה דאבא דנהירו גליפין בשבעין דחסד בעטרוי תאתלבש

 התליתא סטרא .גליפין בנימוסי עלאה דאמא מסטרא דנחתו דילה ועשרה דנורא ןפולסי בשתין הדגבור

 עלאין עטרין בשבעין קדישא ברא דירית תפארת דאקרון קדישא מלכא דלביש ארגונא בלבושי אתלבשת

  .סטרא ולהאי סטרא להאי כליל והוא ואמא דאבא מסטרא

 פארתדת מסטרא, סופרין ותרין שבעין דגבורה מסטרא, סהדין ותרין שבעין דחסד מסטרא ותנינן

 והכא דרתיכא רזא קדישא שמא ואסתליק בחד חד ףאתגל אתר האיו .לאתפארא גוונין ותרין שבעין

  .באתווי גליפא קדישא שמא והוא חדכ לאתחברא אבהתא אתגליפו

 אשתכחו קדמאי אתוון דכלהו בגין מישר בארח כסדרן רשימין מאיק אתוון, אלין דאתוון צרופא

 תנייני אתוון דכלהו בגין למפרע בגלגולא רשימין תנייני אתוון .קןמת בסדורא מישר בארח למהך בחסד

 ןירשימ אתוון אינון תליתאי אתוון .דשמאלא מסטרא דאתיין וזינין דינין לגלאה אבגבור ימשתכח

 בארח בעטרוי אתעטר והוא ומתקשרן מתחברן ביה וכלא קדישא במלכא לאתעטרא גוונין לאחזאה

 ב"בע גליפא קדישא שמא אתרשים הכאד בכלא תעטרמד כמלכא סטרא ולהאי סטרא להאי ורשים מישר

 . יעלא יקדיש ירתיכ באבהתא דמתעטרי אתוון

 למפרע וןומנה כסדורן מישר בארח מנהון כתיבין אינון לאו ט"מ תליתאי אתוון הני תימא ואי

 לתרי מישרים עביד ה"קב ,סטרא ולהאי סטרא להאי לישרא, מישרים כוננת אתה( צט שם) תנינן דהא

 וכלא יעקב דא אמר יצחק רבי .ה"קב דא', וגו הקרשים בתוך התיכון והבריח( כו שמות) וכתיב ,סטרי

  .חד
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 נהירין ויאנפ, מלכא דההוא ארחיה מה .מכלא שלים וידעת מכלא שלים דאיהו למלכא אלא

 אסתמר לא נהירין מלכא יאנפ חמי טפשא דאיהו מאן .לביש דאין לטב דאין ךוכ שלים דאיהו בגין תדיר

 מכלא הוא שלים הוא שלים מלכאודאי  אמר נהירין דמלכא אנפוי חמי חכימא דאיהו ומאן, מיניה

 הכי לאו דאי תחזיאא דלא ג"אע ואתכסיא]נב ע"א[    יתיב דינא נהירו דבההוא חמי אנא ,שלים דעתיה

  .לאסתמרא בעי דא ועל שלים מלכא יהא לא

 ובגין, דאפין בנהירו אלא אתחזיא לא אבל גוונא ובהאי גוונא בהאי תדיר הוא שלים ה"קב כך

 דאנפוי ג"אע ,הוא שלים מלכא אמרין זכאין חכימין אינון ,מניה אסתמרן לא חייבין טפשין אינון כך

  .מניה לאסתמרא בעי ,בגויה אתכסיא דינא נהירין אתחזיין

, כלא אתכליל בי, אחרא לאתר ליגנאפ לא, שניתי לא' יי אני( ג מלאכי) מהכא יהודה רבי אמר

 ולהאי סטרא להאי אחידן דאתוון ג"אעו אתחזיא מישר בארח כלא כך בגין .ןכליל בי גווני תרי הני

  .כתיבין רןוכסד סטרא

 דויעמ מפניהם הענן עמוד ויסע מאחריהם וילך ישראל מחנה לפני לךהה האלהים מלאך ויסע

  .לאברהם חסד חד סטרא כאן עד .מאחריהם

 בכתרין ליה אחסין למלכא אנהיר קדישא עתיקא כד דא רזא ח"ת ברי אלעזר שמעון רבי אמר

, דכלא שלימו הוא כדין אבהתא דמתעטרי בשעתא .אבהתא מתעטרי לגביה מטאן כד ,עלאין קדישין

 ורשותא אתברכא כדין מכלהו מתעטרא וכד, דאבהתא שלימו בההוא במטלנהא לאנט מטרוניתא כדין

 .בידהא דכלא

 

 מ מ ע א ש ל א ו

 ד פ ע ח ר פ ל י

 מ נ מ ר א נ ה ס

 א י ו י ל י י ע

 ח ה ד ה ו מ ם מ

 ר ם ה ם י ח ה ל

 י ו ע ו ל נ ה א

 ה י נ י ך ה ל ך
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 ם ע ן ס מ י ך ה

  .ושמאלא ימינא סטאן לא חסדד ברזא כסדרן טורין אתתקנו כאן עד

 

 ה ל  ו א נ ר ב ח  

 ל א ה י ע ש ו מ  

 י ה ל ו ה י ם ן  

 ל ז י ך י ה י י  

 ה ב ל ש ה נ ר ב  

 ל ר ה ח י ח צ א  

 כ ק ת ה ו  מ מ ב  

 ה א א ו ל ן ה י  

 ז ל ר ן א י נ ו  

 האי גוונא כלהו שמאלא מסטרא דגבורהאו כ

 ה כ ל ה ל י ל ה

 ק ר ב ז ה א ל ז

 ה ל י ל ה ו ל א

 ש ך ו י א ר א ת

 י ה ע  נ ן ו ה ח

 י ש ר א ל ו י ה

 ו ב י ן מ ח נ ה

 ח נ ה מ צ ר י ם

 ו י ב א ב י ן מ

 .בימינא כלילן שמאלא כלהו דגבורה ברזא למפרע טורין אתתקנו כאן עד

 

 י ה י י ה ו ד ו  

 ב י ל ם י ל ו י  
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 ק ם ה ע ם ך ע ט  

 ע ל ו ז ב י ל מ  

 ו ח י ה ר ה ה ש  

 ה ר ש כ ו ו י ה  

 מ ב ם ל ח ה ם א  

 י ה א ה ק א ו ת  

 ם ו ת ל ד ת י י  

 . וכלא כלילן ביה בתפארת קדישא מלכאד טורין כלילן אתתקנו ד כאןע

 .קדישא חד שמא ואתעבידו אבהן מתחברן לבתר

 ךהת אכא ללה מהש עלמ סיט ילי והו  

 קםה הרי םבה יזל ההע לאו אלד הזי  

 חהו מלה ייי נלך פהל לוו ךלי לאו  

 ושר לךב אום ריי שאה ירת האא נתה  

 ייז רהע חעם אני מןד ךוק להח יחו  

 מיה עשל ערי סאל ילה וול םיכ ההה  

 פוי מבה ןית נןא עמם החש דני והו  

 מחי ענו יהה ומב םצר הרח ייל נםם  

 םום היי יבמ ראה חבו איע מןק דמב 

 ואסתים ביה קדישא עלאה ברתיכא רשימין באתווי גליפא עלאה קדישא אשמ דא כגוונא הא 

  .דאבהן עטורא

 ןוכ תלת הני לקבלי ובכן ובכן ובכן תלת בבלב דרב תאבתקיע דא ברזא אשכחנא ייסא רבי אמר

  .סדורא הוא

 קדישא דרתיכא דשלימו אשתכח ,ביה ואסתיים קדישא שליחא בהאי אתכליל כלא יוסי ר"א

 .ביה אית

 כחדא בחבורא פייהויבגל ידמתעטר דאבהן עטורא קדישא שמא הוא האי שמעון רבי מרא

  .דשרשין ועקרא דכלא שלימו הואד תיבותא ותמניא בארבעין כלילוא
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 חבריא אתערו והא, וה"ו ו"וה אילנא ענפי דכל רישא, ד"יו ן"נו  ף"אל י"אנ דאילנא גופא ח"ת

 עלמין בתלת עלאין עלמין בתלת רשיםא אווה תיבין ותמניא בארבעין ושרשא ופאגו דענפין כללא

 קדוש, חסד קדוש .לתתא קדוש, באמצעיתא קדוש, לעילא קדוש, קדוש קדוש קדוש לקבליה .תתאין

 ולעלמי לעלם שמיה בריך הוא בריך .דאתמר כמה אתגליפו ותרין בשבעין אוכל .תפארת קדוש, גבורה

  .אמן עלמין

 משיריין לכמה חיילין לכמה אכלוסין]נב ע"ב[    לכמה חמו ימא על ישראל דשרו בשעתא ת"ח

 אתגלישעתא ביה  .דלהון אעאק מגו צלוו שריאו ,דישראל עלייהו בכנופיא וכלהו תתאל מעילא

 .אתנהיר דכלא נהירו כדין ,עלאין עלמין ןבכלהו רעוא ואשתכח קדישא עתיקא

 בתרייהו, קמייהו דזקפן גלוהיב ימא ,סטרין מכל עאקו ישראל חמו שעתא ביהיצחק  רבי אמר

 כדין .ה"קבל צווחין שריאו ,קטיגורין כמה עלייהו לעילא ,דמצרים משיריין אינון כל אכלוסין אינון כל

 כדין .כלא תליא בעתיקא ,דייקא אלי דצניעותא בספרא ותאנא ,אלי תצעק מה משה אל' יי ויאמר כתיב

 ה"קב קמי קשיא כך ובגיני .ותתאין עלאין בידוי וואתמסר עלאין נימוסין ימא ועבד כחדא כלא אתנהיר

  .תלייא בעתיקא סוף ים דקריעת בגין ,טעמא מאי .אוקמוה הכי וכלא סוף ים כקריעת כלא

 ה"קב צווחת דהיא בשעתא ,בגינה סגיא עביד ה"קבו בארעא אית איילתא חד שמעון רבי אמר

 וכדין קלה שמע ה"קבו קלין יהבת היא למייא לרחמי עלמא אצטריך וכד .קלה וקביל דילה עאקו שמע

 מכל סתימא היא לאולדא בעיא וכד וגו'. מים אפיקי על תערוג כאיל( מב תהלים) ד"הה עלמא על חייס

 נחש חד לקבלה וזמין עלה חייס ה"קבו קלין ורמת וצווחת ברכהא בין הריש ושוי תאאתי כדין ,יוסטר

 ולא תשאל לא מלה בהאי "ר שמעוןא .מיד אולידתו אתר ההואל היל וקרע היל ופתח הבעריית ונשיך

  .קאידי והכי' יי את תנסה

 

 דמצראי ממנא שלטנא ההוא .מת מצרים את ישראל וירא' וגו ישראל את ההוא ביום' יי ויושע

 ליה דאעברו דאוקמוה כמה ,מתה מ .רבא דימא בשפתא דהוה דינור בנהר ליה עברד ה"קב לון אחמי

  .דיליה אשלטנ מההוא

 

 ידא ואשתלים אצבען וכלהו ידא אשתלים הכא אמר חייא רבי .הגדולה היד את ישראל וירא

  .אויב תרעץ 'יי ימינך ד"הה תליא ובימינא אתכליל בימינא כלא תנינן דהכי בימינא ביה כלילדא
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  .כפרעה ה"קב קמי לביה דאתקיף מאן כחתאש לא אחא רבי ואמר

  .נמי הכי ועוג סיחון אבא רבי אמר

 פרעה ףידאתק כמה לא ב"הק לגבי אבל אתתקפו דישראל הלגבי אינון, הכי לאו ליה אמר

  .תב הוה ולא דיליה גבוראן יומא כל חמי והוה דקב"ה לקבליה רוחיה

 אסתכל ידיען אינון ובכל כתרין אינון ובכל חרשוי מכלהוה  חכים פרעה יצחק ר"א יהודה ר"א

 קשירו בכלהו דהא ועוד .מנייהו בחד תלי הוה ולא שראליד דלהון פורקנא חמא לא דלהון סטרא ובכל

 אתקיף הוה דא ועל כלא על דמהימנותא אחרא קשרא דאית סבר לא ופרעה דישראל עלייהו קשרא

  .לביה

 מלה דא' יי אמר כה משה אמר הוה דכד דא שמא אלא דפרעה יהלב אתקיף לא אמר אבא רבי

 דשמא אשתכח לא דיליה חכמתא בכל דהא, פרעה לב את' יי ויחזק( ט שמות) ד"הה לביה אתקיף ממש

  .בארעא שליט דא

  .דא אמר דא דאמר פומא ההוא .'ליי חטאתי( י שם) אמר לבתר יוסי רבי אמר

 

 ברזא קרא האי .מכלה הוא ורשע תם אמרתי כן על היא אחת( ט איוב) פתח חזקיה רבי

 ובהא .לאמה היא אחת תמתי יונתי היא אחת( ו שיר) בה ד"הה, היא אחת מאי .היא אחת .דחכמתא

 כדין כתרא בהאי דאיןבהאי ודינוי  דינוי אתער ה"קב וכד ,בכלא דינוי ודאין לתתא דינוי דאין ה"קב

 שמואל) דכתיב דרשיעיא בחוביהון מתפסאן צדיקייא דאינון בגין]נג ע"א[   , מכלה הוא ורשע תם כתיב

  .מלה אגמר ולא מלהאמר  איוב יוסי' ר אמר דא ועל .רב בעם המשחית למלאך' יי ויאמר( כד ב

 בהו ועבד במצראי ה"קב קטל דבגינה דמצרים בגלותא ישראל כנסת דא אמר ייסא' ר. אחת היא

  .מכלה הוא ורשע תם ד"הה נוקמין

 אפייא כל הכי אי איוב אמר .ממצרים ישראל דנפקו בזמנא אלא אלקי לא איוב אמר חייא' ר

 ואנא ,בקולו אשמע אשר' יי מי( ה שמות) ואמר בישראל בהו אתקיף פרעה .מכלה הוא ורשע תם שוין

 מעבדי' יי דבר את הירא( ט שם) ד"הה, מכלה הוא ורשע תם ,מידי עבידנא ולא בהו אתקיפנא לא

  .פרעה

 יוביומ נוקמין עבדו לבתר דמשה ידוי על אתעכבוו נחתין דהוו ברד אבני אינון אמר יהודה' ר

  .כו'ו אדום על דאשתארו אינון לאחתא זמינין תידא ולזמנא, דיהושע
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  .נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי( ז מיכה) כתיב יוסי ר"א

 ולא פיהוס רישיה לא קרא האי .'וגו אשר עשה יי' הגדולה היד את ישראל וירא אחר דבר

 דנחת סבא ההוא יהודה רבי אמר אלא .'יי את העם וייראו בתרלו ישראל וירא בקדמיתא, רישיה פיהוס

 אינון וכל נוקמין אינון כל חמא ממש הוא בגלותא לבנוי ואעיל גלותא עליה בילקו בגלותא בנוי עם

  .ממש ישראל, את היד הגדולה ישראל וירא ד"הה במצרים ה"קב דעבד גבוראן

 קום, תקיפא םע מגו קידנפ רךב חמי קום ליה אמר סבא הואלה ה"קב סליק יהודה רבי ואמר

 בגלותא לנחתא ישראל דנטל בשעתא וסיי רבי דאמר והיינו .יאמצרל רךב בגין דעבדית ורןגב חמי

 תירא אל( מו בראשית) דחיל את אמאי יעקב ה"קב ליה אמר .עלוי נפל תקיפא ואימתא דחילו מצריםל

 אמר .שם אשימך גדול לגוי כי ליה אמר .דחיל הוהד דחילו משמע תירא אל דכתיב ממה .מצרימה מרדה

 ביני לאתקברא אזכי דלא תו אמר .מצרימה ארד עמך אנכי ליה אמר .בני ישיצוןמן גלותא ו דחילנא הלי

 ,עלה גם .אבהתך בקברי לאתקברא ,אעלך .עלה גם אעלך ואנכי אמר .דבני פורקנא אחמי ולא אבהתי

 ליעקב ה"קב ליה סליק ממצרים ישראל דנפקו יומא וההוא .להו יתדדעב וגבוראן רךדב פורקנא למחמי

 ד"הה כלא וחמא זמין הוה ויעקב ,להו עבדיתד וגבוראן חילין כמהב בפורקנאלבנך  חמי קום ליה אמר

  .ישראל וירא

 דיעקב בפניו ,בפניו מאי .ממצרים הגדול בכחו בפניו ויוציאך( ד דברים) מהכא אמר יצחק' ר

  .תמן לכלהו דאעיל

 .וגו' פניו על אברהם ויפל( יז בראשית) בדכתי אברהםד בפניו ,בפניו ויוציאך אמר חזקיה רבי

 חיילין כמה אכלוסין כמה תחמי את חייך ה"קב ליה אמר ,'וגו יולד שנה מאה הלבן אמר אברהם ח"ת

 לאברהם ה"קב ליה סליק רבוון אינון כל שבטין אינון כל ממצרים ישראל דנפקו בשעתא .ממך פקונ

  .בפניו ויוציאך ד"הה לון וחמא

 אלין ,בפניו מאי .בפניו ויוציאך ד"הה פורקנא ההואב תמן אזדמנו אבהתא הוכל אמר אבא רבי

  .אבהתא

  .אברהם דא ,הגדול ,יצחק דא ,בכחו .יעקב דא ,בפניו ויוציאך אמר אלעזר רבי

 את וזכרתי( כו ויקרא) דכתיב לישראל תדיר פורקנא אזדמן דאבהתא בגיניהון וכן אמר שמעון 'ר

 מהו, תינח אבהתא .אזכור והארץ אזכור אברהם בריתי את ואף יצחק יברית את ואף יעקוב בריתי
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 פורקנא מתערין ואינון  ]נג ע"ב[  באבהתא רתיכא דאיהו מלכא דוד עמהון לאכללא אלא .אזכור והארץ

  .לישראל תדיר

 דנא מקדמת והא עשה השתא וכי .במצרים' יי עשה אשר הגדולה היד את ישראל וירא

 ובה דכלילן ,גדולה .אצבעאן מחמש פחות אקרי לא יד אלא .במצרים 'יי העש אשר מאי, תאתעביד

 ובהאי השתאליה  עביד ה"קבו רבא לחושבנא סליק ואצבע אצבע וכל .גדולה אקרי כדין ,אחרנין חמש

  .ליהוןלשומשדבהו  דרגין כלהו אתעקרו

 לא הא חמש ןאינו דאשתלמו כיון .פרעה לב ויחזק כתיב מאידק אצבעאן בחמש אוליפנא מכאן

 הגדולה היד את ישראל וירא דא ועל .פרעה לב את' יי ויחזק כתיב כדין ,דפרעה ברשותיה מלה הוה

  .'וגו

 והא', וגו וישמעו העם ויאמן( ד שמות) כתיב והא' ביי האמינו לא השתא עד וכי .'ביי ויאמינו

 משה ויאמר משה דאמר מלה ההוא ,ויאמינו מאי אלא .במצרים ה"קב להו דעבד גבוראן אינון כל חמו

  .כי כאשר ראיתם את מצרים וגו' 'וגו תיראו אל העם אל

  .עוד לראותם תוסיפו לא וכתיב ,מת מצרים את ישראל וירא כתיב והא אמר ייסא' ר

  .להו חמו םמתי יוסי ר"א

  .הכי ינא אמרהו חיים עוד לראותם תוסיפו לא כתיב הוה אי ליה אמר

 עולם ותנינן ,העולם ועד העולם מן( תהלים קו) כתיב ח"ת אלא ,לתשא יאות אבא' ר ליה אמר

 הוא תמן דלתתא עולם, בוצינין לאדלקא שירותא הוא מתמן דלעילא עולם .לתתאד ועולם לעילאד

 לישראל להו אתין ה"קב עביד עולם ובהאי, לתתאי ןאגבור ימתער עולם ומהאי ,מכלא ואתכליל סיומא

 עולם דהאי ידא על בימא אשתקעו מצראי כלהו נסין למעבד עולם האי אתער וכד .ניסאב לון ורחיש

 תעראד עד ,עולם עד עוד לראותם תוסיפו לא כתיב דא ועל ,עולם בהאי ניסא לישראל והל ואתרחיש

 שפת על מת מצרים את ישראל וירא כתיב כדין למתדן ביה דאתמסרו וכיון ,בדינוי ויתמסרון עולם יאה

 ובמשה' ביי ויאמינו כתיב ביה זמנא. קאידי עולםדאתער האי  עד, העולם עדו העולם מן ד"הה הים

  .עבדו

 

 זכאה .'וגו ידעתיך בבטן אצרך בטרם( א ירמיה) פתח יהודה רבי .ובני ישראל וגו' משה ישיר אז

 אוקים להו דרחים סגיאה רחימותא ומסגיאות עמין שאר מכל בהו אתרעי ה"קבד דישראל חולקהון
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 ליה ואפיק אמהימנ נביאי שאר מכל יתיר שאודקד רוחא עליה ואתער מהימנא קשוט הנביא עלייהו

 עטרין בכמה ליה ואעטר ה"קב ליה נטל דיליה אהוד וכיון .ב"הלק מבנוי יעקב דאפריש ממש מחולקיה

 יינימבה ליה וזריז דלעילא קדישא רוחא מבנוי אפיק וכדין ,דלעילא שאדוק רבות במשח ליה ומשח

  .מנותאמהי קדישי

 דאבן דספירו מגזרא קדישא רוחא ה"קב אפיק מהימנא נביא דמשה אזמנ דמטא שעתא אובההו

 מאה ליה ויהב ביתיה בכל ליה ואפקיד קמיה הוקיימי עטרין ותמניא מאתןארבעין וב גניז דהוה טבא

 בוציניןו ריןידנה עלמין ואנהיר סליק ועטרא עטרא וכל עטרין בחמש ליה ואעטר ,ןמפתח ותלת ושבעין

]נד .  בהיכליה ואעליה דעדן גנתאד בוסמין בכל אעבריה כדין .עלאה קדישא דמלכא אזיבגנ דגניזין

 ע"א[

 מפתחוי ואפקיד עטרין וחמש ועשרין מאה בתלת ואעטריה בעטרוי ואתעטר אקסל החופת מ

 סטרא רניהמסח אסתלקו ואמרו פתחו ,כלהו אזדעזעו כדין .דיליהעייפין  חיילין בכל ואעבריה בידוי

 אלין מפתחן דכל דין הוא מאן ואמר נפק קלא .עלמין למרגז לשלטאה רוחא אתער ה"קב דהא דסטרין

 אורייתא וזמינא נשא בני בין נחתאאל דזמין הוא דא, בגווייכו ליה קבילו ואמר אחרא קלא פתח .בידוי

 כלהו אתרגישו שעתא ביה .דדין וייד על ותתא דלעילא עלמין ולארעשא בידוי לאתמסרא דגנזייא גניזא

 ההוא סלקא כדין .ובמים באש באנו לראשנו אנוש הרכבת( סו תהלים) ואמרו פתחו, אבתריה וונטל

 .מלכא קמי וקיימא רוחא

 ליה ואפקידו בידיה דמלכא מפתחן כל ואפקידו קדישין עטרין בתלת ליה עטרותא דאבהתא ש

  .דביתא מהימנא

 ןידשאט בארבין רוחא ההוא תינח כדין .מלכא מן ליה וקבילת בעטרוי ואתעטרא סלקא ה

 ולכל לפרעה לאלקאה זיונין ןתאמ ליה יהבת והיא למלכא ליה לגדלא ליה וקבילת רבא ימא בההוא

  .רשימין אתוון באלין שמיה אקרי כדין ,למלכא ליה סלקת אירח ובריש ובשבתא ,ארעיה

 למלכא כורסיין  וחמש עשריןו מאה ארבע אתתקנו דלוי בזרעא לארעא דנחת שעתא ובההיא

 ה אתנהרא לעלמא קינפ כד .לאתריה רוחא לההוא היאוזפ ממנן גליפין וחמש ועשרין מאה וארבע

 .וגו' ידעתיך בבטן אצרך בטרם ה"קב עליה קרא שעתא ביה .אזיותן מביתא  אתמלייאו באנפוי

 כדין ישראל יובנ משה ליה וחמו דמצראי ממנא לרברבא ה"קב אפילד שעתאב אמר יצחק רבי

  .ישראל ובני משה ישיר אזה"ד ה שירה אמרו
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 אמר אז( ח א מלכים, )באז יפתח וכולם ה"קבל דשבחו תושבחן בכל אסתכלנא אמר אבא רבי

 גבורן וכל נסין כל תאנא הכי אלא .ישראל ישיר אז( כא במדבר, )יהושע אמר אז( י יהושע) ,שלמה

 אנקיב 'וא' בא רשימין גליפין בעטרוי קדישא תיקאדע נהירו אתנהיר כד לישראל להו דאתעבידו

 מלאה' ליי חרב( לד ישעיה) דא ,ן"זיי מאן ',לז אומט 'דא נהירו אתחבר וכד, עיבר לכל ונהיר בחשוכי

 הוא ודא סטרין כלב אוה שירתא .שירתא הוא ודא' ז עם' א דאתחבר בגין וגבוראן נסין עביד כדין, דם

  .משה ובני ישראל ישיר אז

 דזמינין דאתי לזמנא ואשלים זמנא לההוא ואשלים תליא דא מלה אלא .ליה מבעי שר ,יריש

  .דא שירתא לשבחא ישראל

 דלעילא עלאין בדרגין דאסתלקו ג"אע קדמאי דצדיקייא אוליפנא מכאן .ישראל ובני משה

 לישראל ה"בק עבידד וגבורן אתיין ולמחמי בגופא לאחייא כלהו זמינין דחיי דצרורא בקשורא ואתקשרו

 . וגו' משה ישיר אז ה"דה

( ח משלי) א"כד, לקנות .עמו שאר את לקנות ידו שנית' יי יוסיף( יא שם) ,מהכא אמר שמעון' ר

  .דרכו ראשית קנני' יי

 אנשים שני וישארו( יא במדבר) א"כד שאר דאקרון דבהון צדיקייא אינון אלין ,עמו שאר את

  .שיריים גרמייהו דעבדי אינון על אאל מתקיימא עלמא לית ותנינן ,במחנה

 ,לארעא ה"קב לון יחית אמאי עלאה בענוגא ומתענגי דחיי בצרורא ואתקשרו הואיל תימא ואי

 לארעא להו תחנ ה"קבו לעילא עלאה בדרגא הוו ונשמתין רוחין אינון דכל קדמאה מזמנא ואוליף פוק

 יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי( ז קהלת) א"כד לעקימא לישרא ה"קב דבעי השתא שכן כל ,לתתא

  .יחטא ולא טוב

  .משיחא למלכא דעיטא מארי ויהון יקומון אינון אפילו, נחששל  בעטיו דמיתו אינון תימא ואי

 מארץ צאתך כימי( ז מיכה) דכתיב בגין, ט"מ .דאתי לזמנא שירתא למימר זמין משה תני דא ועל

 ליה יחמי בקדמיתא דחמא למאן ,ממש אראנו אלא .ליה מבעי אראך, אראנו .נפלאות אראנו מצרים

 ובני משה ישיר וכדין]נד ע"ב[    ,אלהים בישע אראנו( נ תהלים) וכתיב ,אראנו הוא ודא תניינות

  .ישראל

  .ה"קבל דמטרוניתא שירתא, הזאת השירה את
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 בה אית דהא דאתי לזמנא למימרא זכי בה ומכוון יומא בכל דא שירתא דאמר נש בר כל תנינן

  .משיחא דמלכא יומי בה ואית מהימנותא קשרי בה ואית ,דאתי עלמא בה ואית דעבר מא על

  .ותתאי עלאי דקאמרי אחרנין תושבחאן אינון כל לאעלא ,את

 לעילא מתתא ומשה ,למלכא מטרוניתא משבחת דקא שירתא אלא .ליה מבעי שיר ,השירה

  .אוקמוה והא קאמר

  .לקבלה מלכאד אנפוי נהירו אהפאנ מלכא לה דאנהיר בגין ,'ליי

 ליה תמשבח כך בגיני ,לקבלה קדישא מלכא משיך נגדין דהוו משחין אינון דכל אמר יוסי' ר

  .מטרוניתא

 זכאה אלא .לשבחא אבע מטרוניתא ,ישראל ובני משה כתיב אמאי הכי אי יהודה רבי אמר

 ההוא דכל בגין יאות כדקא טרוניתאמ בגין למלכא לשבחא ידעי הוו דאינון ישראלבני ו דמשה חולקהון

  .מלכא מן ירתא דילה וגבורה חילא

 

, בלילה .ישראל כנסת דא רוני קומי .אשמורות לראש בלילה רוני קומי( ב איכה) פתח חייא' ר

  .בגלותא

  .ומתערא שלטא איהיד בזמנא בלילה אמר יוסי' ר

, המטה ראש על( מז בראשית) דכתיב כמה לראש אלא .ליה מבעי בראש ,אשמורות לראש

  .ביה תתברכא דמטרוניתא יסוד דא לראש הכא אוף .יסוד דא המטה ראש ואוקימנא

  .והוד דנצח רישא הוא דא ,אשמורות ראש

  .וסיומא מלכא דכתרי רישא הוא דא אמר יוסי' ר

 ודא אתמר קדישא במלכא וכלא המטה ראש הוא ודא חסר כתיב אשמרות לראש אמר אבא רבי

  .'ליי הוא

, בוצינין לאדלקא מניה קנפ תורבו משחא דכל מעדן דנפיק נהרא הוא דא ,'ליי אמר ייסא רבי

  .לו אשירה כתיב לא דא ועל ,קדישא מלכא הוא דא ,'ליי אשירה דכתיב לבתר ומשמע

 שירתא להאי דזכי מאן דכל לעלמין מנייהו תנשיא דלא בגין דרין לדרי הוא דא ,לאמר ויאמרו

, לאמר דכתיב ב"הקד בחדותא משיחא מלכא יביומ בה לשבחא זכי ,דאתי עלמאל לה זכי עלמא בהאי
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 בפורקנא לאמר, בגלותא לאמר, בארעא ישראל דשרו בזמנא קדישא בארעא לאמר, זמנא בההוא לאמר

  .דאתי עלמאב לאמר, דישראל דלהון

 אתושבחת משבחן דהוו בגין אלא .אשירה מאי, ליה מבעי הנשיר אשירה,. 'ליי אשירה

  .לשבחא יבע דמטרוניתא

  .קדישא מלכא דא ,'ליי

  .בכלא וגבוראן וחילין ברכאן לאפקא בעטרוי ואתעטר דסליק ,גאה גאה כי

 תעטראד בגין גאה, זמנא בההוא גאה כי .דאתי בעלמא גאה ,עלמא בהאי גאה כי, גאה גאה כי

  .ושלימ בחדוותא בעטרוי

 ימא בההוא ןאתמסר בהו דאחידן דלעילא נותאושולט דלתתא שולטנותא ,בים רמה ורוכבו סוס

 ד"הה לעילא בשולטניהון עבידד עד לתתא דינא ה"קב עביד לא תנינןדהכי  נוקמין בהו למעבד רבא

  .אדמהב האדמה מלכי ועל במרום המרום צבא על' יי יפקוד( כד ישעיה)

ויולך יי'  וגו', זהע קדים ברוח הים את' יי ויולך דכתיב בליליא ביה יהודה' ר אמר ,בים רמה

 מן מטרוניתא בעאת זמנא איבההברוח קדים עזה כל הלילה,  הה"ד תקיפא גבורה בה דאתעראת הים, 

 בידהא אתמסרו וכלהו הב דיתמסרון דלעילא שולטנין אינון וכל דלתתא אכלוסין אינון כל מלכא

  .ותתא לעילא סתם בים, בים רמה ורוכבו סוס ד"הה נוקמין למעבד

 

 יןאצטריכ כמה .כפכה עלי ותשת צרתני וקדם אחור( קלט תהלים) פתח חייא רבי .יה רתוזמ עזי

 כל על אשליט למהוי באדם ביה אסתכל]נה ע"א[    עלמא ברא כד ה"בדק בגין ה"קבל ליקרא נשא בני

 סגידו לגביה אתכנשו ,בריין ליה וחמו יקירא בדמות ליה נחת .ותתאין לעלאין דאמי והוה פרצופין

 חית כל על יהיה וחתכם ומוראכם( ט בראשית) ד"הה מדחלתיה עלייהו נפל וליודח ואימתא הלקבלי

 ליןטרוצב ליה עבד, ביה אלאשתעשע חדו על חדו ליה למהוי לנטריה דנטע יהלגנ עייליה .וגו' הארץ

 בפקודא קאים ולא חד אילנא על ליה פקיד לבתר, קמיה ןוחד עלאין ומלאכין יקר באבני מחפיין

 .יהדמאר

 ליה אחמי ותתאי עלאי גנזי כל ליה ואחמי ה"קב ליה דסליק דלבתר דחנוך בספרא אשכחנא

 דא פקודא אדם רנט אדאלמל וחמא בגנתא דאדם דוכתיה אמחו אדם עליה דאתפקד ואילנא דחיי אילנא

  .ואתענש בדימוס נפק ,דמאריה פקודא נטר לא הוא .תמן תדירא ולמהוי תדירא לקיימא יכילד
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 נסרו ,מצלעותיו אחת ויקח( ב בראשית) .אוקימנא אוה אתברי פרצופין דו אדם אמר חקיצ רבי

 זה וקדם ,מערב זה אחור, צרתני וקדם אחור( קלט תהלים) ד"הה מערבל ממזרח תרין ואתעבידו ה"קב

  .מזרח

 ד"הה לאדם ועיילה כלא על אשפירות לושכל נוקבא אילהה ןתק ,ב"הק דעב מה אמר חייא' ר

  .ויביאה אל האדם לאשה האדם מן לקח אשר הצלע את אלהים' יי ויבן

 תמתי יונתי היא אחת( ו שיר) א"כד ,אחת מאי .מצלעותיו אחת ויקח ,לעילא כתיב מה ח"ת

  .המשכן ולצלע( כו שמות) א"כד מסטרוי ,מצלעותיו .וגו'

 מאן .כלא למנדע וסכלתנו חכמתא ביה וכליל באדם עלאה נשמתא ה"קב יהב אמר יהודה' ר

  .נשמתא ביה יהב אתר

  .אתיין קדישין נשמתין דשאר מאתר אמר יצחק' ר

 אתרד איהה, הארץ מאן .חיה נפש הארץ תוצא( א בראשית) דכתיב מהכא אמר יהודה' ר

  .דכלא קדמאה דאדם נפש דא חיה נפש ,חיה נפש .הב אשתכח דמקדשא

 ואשתמודע בכלא מסתכל ההוו עלאי ממלאכי יתיר עלאה חכמתא ידע הוה אדם אמר חייא' ר

 וישלחהו( ג שם) ,כתיב מה .חכמתא מבועי מניה אסתימו דחב בתר .עלמא בני שאר מכל יתיר למאריה

 . וגו' עדן מגן אלהים' יי

 אדם נעשה אלהים ויאמר( א שם) ד"הה אשתכח ונוקבא מדכר הראשון אדם אמר אבא' ר

 לקח אשר האדמה תימא ואי .לבתר ואתפרשו כחדא אתעביד ונוקבא דכר דא ועל ,כדמותינו בצלמנו

  .מלהחד  וכלא ונוקבא דכר הוא ודא ,עמה אשתתף ה"קבו נוקבא היא ודא ,ודאי הוא הכי, משם

 בחביבותא לעלמין דא מן דא אתפרשאן לא בדא דא כלילןכלומר  ,יה וזמרת עזי אמר יוסי' ר

 מימי כדיבו לא ,כלא לברכא אכל לאסתפקא ומבועין דנחלין ןחמשי אשתכחו מתמן ,חדא ברעותא

 מלכא כך דבגיני ,לישועה לי ויהי דא ועל, מימיו יכזבו לא אשר מים וכמוצא( נח ישעיה) א"כד מבועין

  .נסין למעבד ימינא ואתער ילתתא ואחסין משיך קדישא

 אשתכח דחביבותא אתר בההוא, ואנוהו .ויבזווג ברכאן ונפק דמניה צדיק אד, ואנוהו אלי זה

  .מקדשא הוא אדו ביה

 אהוד כאן וע סטרא מההוא אתיין דלואי אתר לגבי דא קאמר משה, וארוממנהו אבי אלהי

  .קרא בהאי דכלא שלימותא
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 אאחר מקרא ,לןא מנ .הוא הכי קדישא מלכא דא ,לישועה לי ויהי האי דכתיב אמר יצחק' ר

 לי ויהי' יי דקאמר משמע ,לישועה לי ויהי' יי יה וזמרת עזי כי( יב ישעיה) דכתיב ליה אשכחנא

  .קדישא מלכא דא ]נה ע"ב[ ,  לישועה

 

 עת בכל .יולד לצרה ואח הרע אוהב עת בכל( יז משלי) דכתיב קרא פתח חזקיה' ר .וזמרת עזי

  .תעזוב אל אביך ורע רעך( כז שם) ביה דכתיב ה"קב דא ,הרע אוהב

, ורעי אחי למען( קכב םתהלי) ,אמר מה ה"קב שנאך לך ןיקאדע בשעתא ,יולד לצרה ואח

  .ה"קבל אחים אקרון דישראל

 מאינון לך לשזבא לקבלך ייה אח בעלמא יולד דעקתא בשעתא אלא, יולד השתא וכי, מהו יולד

  .לך דעקין

 עזי דכתיב סטרא בההוא מאימא לינקא עז בהאי תערא קדישא דמלכא ,יולד אמר יהודה רבי

  .י שנאיהון דישראללקבל גבוראן לאתערא ,לישועה לי ויהי יה וזמרת

, רחימותא אלאב"ה קד פולחנא לית דהא ב"הלק לרחמא נש לבר ליה אית כמה אמר ייסא' ר

 הני אוקימנא במאי הכי אי .רחימאל ה"קבל ליה ניק ברחימותא פולחנא ועביד ליה דרחים מאן וכל

 הא אלא .עך ושנאךפן ישב רעך מבית רגלך הוקר( כה משלי) וכתיב ,תעזוב אל אביך ורע רעך קראי

 ביה דבקאולא ליה למפלח ,תעזוב אל אביך ורע רעך השתאו .'וכו בעולות האי חברייא אוקמוה

  .ודאי תעזוב אל .פקודוי ולמעבד

 ולא בך ישלוט ולא לקבלך ירתח דלא יצרך הוקר כלומר, רעך מבית רגלך הוקר דאתמר והא

  .אחרא הרהורא תעביד

  .בגוך ויהבה רעך בך יליעד קדישא מתאנש דא ,רעך בית ימא ,רעך מבית

  .אלהיך' יי את ואהבת( ו דברים) דכתיב כמה בכלא ליה לרחמא ה"קבד פולחנא דא ועל

 במעי ןעוברי ואפילו נביאה יחזקאל חמא דלא מה הים על חמו ישראל דכל ,ואנוהו אלי זה

  .ואנוהו אלי זה אמרי הוו וכלהו ה"קבל ליה ומשבחן חמאן הוו אמהון

  .אברהם אלהי א"כד ,וארוממנהו אבי היאל

 .הוא לעילא אברהם אלהי דהא וארוממנהו אמאי הכי אי יוסי ר"א
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 שמא ליחדא דידע מאן לאכללא בכלא וארוממנהו .מלה חד וכלא אצטריך יאה' אפי ליה אמר

  .ה"קבד פלחנא הוא דהא קדישא

 

 יחדיו קול נשאו צופיך קול( בנ ישעיה) כתיבד ריק הוהו שמעון' דר קמיה יתיב הוה יהודה' ר

 .ביתיה למבני ה"קב ירחם אימתי דמצפאן אינון אלא, צופיך אינון מאן ,צופיך קול .ירננו

 חרבן על קליה וארים דבכי נש בר כל אלא .קול נשאו מאי, ליה מבעי קול ישאו, קול נשאו

  .תאבחדוו בישובא ליה למחמי וזכי, ירננו יחדיו דכתיבלבתר  זכי ה"קבד ביתיה

  .ציון' יי בשוב מאי ,ליה מבעי ציון אל' יי בשוב, ציון' יי בשוב

 אתתרכת ישראל וכנסת לתתא ירושלם דאתחריב בשעתא ח"ת .ודאי ציון' יי בשוב אמר ליה

נסת כ דאתגליא השתאו, אתתרכת ישראל דכנסת בגין לקבליה ליה ואנגיד לציון קדישא מלכא סליק

 לאתריה לציון קדישא מלכא ביית כדין לאתרה ישראל כנסת דרתתה כד .לגביה ליה סליק ישראל

 קוינו' יי זה וכתיב, ואנוהו אלי זה מימרל ישראל זמינין וכדין .ציון' יי בשוב הוא ודא בחד חד וגאולאזד

  .בישועתו ונשמחה נגילה לו

 

 כמה. וגו'' יי מלחמות בספר יאמר כן על( כא במדבר) פתח אבא רבי .שמו' יי מלחמה איש' יי

 דלא באורייתא מלה לך דלית וימל בכל עיינאאתל אית כמה ,אורייתא בפתגמי לאסתכלא לן אית

 שרשין כמהו טעמין כמהו רזין כמה בה תא אידל באורייתא מלה לך ולית עלאה קדישא בשמא אתרמיזא

 ]נו ע"א[    .ענפין כמהו

 הכי אלא .הוא אן' יי ותמלחמ ספר וכי', יי מלחמות בספר יאמר ל כןע ,לאסתכלא אית הכא

 דאורייתא קרבין כל .מלוי בסוף שלמא לאסגאה זכי באורייתא קרבא דאגח מאן כל חברייא אתערו

 והב את' יי מלחמות בספר יאמר כן על ד"הה וחרבנא קטטה דעלמא קרבין וכל ורחימותא שלמא

  .מהאי בר ושלמא אהבה לך דלית, בסופה אהבה כלומר, בסופה

 רזא אלא .בספר מאי ,ליה מבעי' יי מלחמות בתורת ,'יי מלחמות בספר, קיימא הבאתר קשיא תו

 חילין דכל, וקראו' יי ספר מעל דרשו( לד ישעיה) א"כד ספר קריתדאב"ה לק אית אתר הוא עלאה

  .נפקין ומתמן תליין אתר בההוא ה"קב דעביד וגבורן
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 ספר בההוא ה"קב דעביד ראןגבו אינון וכל חילין אינון כל אלא, והב מאן ,בסופה והב את

 שתי לעלוקה( ל משלי) א"כד והב ואקרי דדרגין בסופא תדאי אתר בחד ,קרבוי ה"קב אגח במהו ,תליין

  .דרגין כל סוף ידאיה ים אתקרי סוף ים ,בסופה .אשתכח דרגין בסוף ,בסופה .הב הב בנות

 ,ארנון מאי .ארנון דאקרי עלאה אתרמ ואתנגידו דאשתכחו נחלייא ועם ,ארנון הנחלים ואת

 ןארשמש אליןוב ,מעדן יוצא ונהר( ב בראשית) א"כד לעלמין תפרשאןא דלא דחביבותא עלאה זווגא

 יהריק שולטנא ולאתחזאה וגבוראן חילין לאושטא אתר בכל קרבוי לאושטא ןענפי ואתרביאו יהשרשו

  .כלאב

 רומחין שננן כדין ,עיבר כלב מתערין טהירין ןגרדיני כמה ה"קבד וקרבין גבוראן מתערין כד ח"ת

 עיבר לכל שאטן בימא דאזלין וארבין ונחתין סלקין וגלגלוי אתרגישת וימא גבוראן ומתערין וסייפין

וגו',  שנונים חציך( מה תהלים) כדין וסייפין דרומחין מארי בלסטראות באבני קרבא וריש .מסתלקין

  .מלחמה איש' יי כדין, קרבא עלייהו תערא קדישא דמלכא לאינון ווי .בחילוי אתתקיף ב"הוק

 ,ב"הלק דבבו מארי נוןלאי חייביא לאינון קרבא טורי נפקין קרא ומהאי אתוון מאינון מהכא

  .אתמר והא מלין אתפרשן והא קשוט מארי לאינון אתגליין ואתוון

 דכתיב כמה אלא .שמו 'יי ידענא לא מלחמה איש' יי דכתיב כיון ,שמו' יי מלחמה איש' יי

 אתלי בהאיהאי  וכלא ,השמים מן' יי מאת ואש גפרית עמורה ועל סדום על המטיר' ויי( יט בראשית)

  .לו מתקוממה וארץ עונו שמים יגלו( כ איוב) א"כד

 אכמ שולשליהוןמ יתעקרמ ותתאי עלאי בעלמא קרבא אתער ה"קבד בשעתא דא ועל

 ד"הה שמיה רילאוק בגין בעממיא ותקיפא עלאה קרבא לאגחא ה"קב זמין דאתי ולזמנא ,דאוקימנא

  .'וגו ונודעתי והתקדשתי והתגדלתי( לח יחזקאל) וכתיב, וגו' ההם בגוים ונלחם' יי ויצא( יד זכריה)

 

 דרגין אתערו כדין קרבא ה"קב אתער כד ומבחר שלישיו וגו'. בים ירה וחילו פרעה מרכבות

 .בים ירה וחילו פרעה מרכבות וכדיןדלתתא  ודרגין עלאין

 ימא ית ישראל דעברו בשעתא .יחילו מים ראוך אלהים מים ראוך( עז תהלים) פתח יהודה' ר

 ליה אמר .בגווך בני יעברוןד בגין ל"א .למה ל"א .מימך פליג ימא על ממנא די למלאכא ה"קב אמר

  .עלמא בראתי כד ימא עבדית דא על ל"א .אליןו אליןד קשוט טאינדק אקספו
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ו ליקט ה"קב ל"א .יחילו מים ראוך ד"הה מיא ואתקמטו דיליה תאגבור אתער ,ה"קב דעב מה

תהומות  בים ירה וחילו פרעה מרכבות ד"הה עלייהו וחפ לבתר לבר לון וארמ לבתר אכלוסין לאלין

 .יכסיומו

  וכלהו אכלוסיןכמה  חיילין כמה לעילא ה"קב עבד רתיכין כמה חמי פוקוחילו. מרכבות פרעה 

 דשמאלא ומסטרא דרגין על דרגין אליןב אלין רתיכין כלהו אוליפנא והא .באלין אלין קשירין]נו ע"ב[  

  .לעילא ידיען דרגין וכלהו שליטין רתיכין מתערין

 תקיפא אלולשמש ותבר דיליה חילא ה"קב דקטל חד דרגא דהוא פרעה בבכור אתערנא והא

 באתר אחידן מנהון שמאלא אדרגמ טיןדקוזמ חיילין וכמה רתיכין כמה שולטניה תחות .דיליה ודרגא

 רבא ימא דאקרי דמלכותא בדינא אתמסרו וכלהו ,דאתמר כמה רחיין ארבע בתר אחידן מנהון עלאה

 ד"הה תתאה בימא ואתאבידו אתברו דלתתא אינון כל לעילא אתברו אינון וכד ,מדרגיהון לון לתברא

  .סתם בים, בים ירה וחילו פרעה מרכבות

 תרין דרגין כלהו ,כלו על ושלישים אתמר הא ,שלישיו ומבחר .וףס בים טבעו שלישיו ומבחר

  .אליןב אלין משולשליהון משולטניהון לאתברא אתמסרו וכלהודלעילא,  כגוונא אלין על אלין וחד

 דא כלילן אצבען דעשר חד ידא הוה כלא במצרים עבדקב"ה ד מחאן עשר דכלהו אתמר הא ח"ת

 א"כד ושליטא ורב תקיףד ימאב האי דכלא לקבלי לבתר .הוב אתקרי ה"קבד אמירן עשר לקבל בדא

 לקטלא ה"קב זמין דאתי ולזמנא .'וגו בים ירה וחילו פרעה מרכבות ד"הה, הכביד והאחרון( ח ישעיה)

זה הדור  מבצרה בגדים חמוץ מאדום בא זה מי( סג שם) ד"הה דאדום יןלסירווקלט טיןוורדוקוז אכלוסין

 .בלבושו

 

 ה"קב עבד רקיעין שבעה תנינן הא .וגו' בשמים מים המון תתו לקול( י רמיהי) פתח יצחק רבי

 בא ורקיע רקיע וכל .ערבות מכלהו ולעילא ורקיעא רקיעא בכל רהטין קביעין םככבי ורקיע רקיע ובכל

א הלוכ ערבות והאי, שנין מאה חמש ורקיע רקיע ובין השנ מאה חמש ורומיה שנין מאתן בהלוכו

  .רקיעין אינון כל נהרין דיליה ומזיוא שנין מאה וחמש אלף ופותיה שנין מאה שוחמ אלף אורכיהד

 קרסולין הויימנ לעילא, ןככלהו ורומהון קדישין דחיות פרסו .רקיע מערבות לעילא תנינן והא

, ככלהו להוןד גופא, ככלהו דחיות עגבי, ככלהו דחיות ירכין, ככלהו דחיות ארכובין, ככלהו דחיות

 ליולקב תהומין שבעה לילקב דבחיות ושייפא שייפא וכל .כלהו כקבלי, ככלהו מאי .להוככ גדפייהו
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 עשרין ורומהון דכלהו ושיעורא ,אלרקיע ארקיען מ ליקבכו אלרקיע מארעא ליקבכו היכלין שבעה

  .דאוקימנא כמה ה"קבד משיעורא חולקין אלפין וחמשה

 מלרע .רקיע ותהחי ראשי על ודמות( א יחזקאל) דכתיב אחיות קרנימ לעילא חד רקיעא ועוד

 נחתין ארבע ויהוןיבז אתכנפו, ימא נוני בין כלהו אןטש ימא מתחות ,ושמאלא בימינא רתיכין כמה

 דכתיב דרגין על דרגין זעירין ןנוני ושאטין אזלין אלין מתחות .ןובשמה אקרון רתיכין וכלהו בדרגייהו

  .מלי אוקימנא והא, גדולות עם קטנות חיות מספר יןוא רמש שם ידים ורחב גדול הים זה( קד תהלים)

 תקיפא חילאב לאתברא ונחתו דלעילא מאינון אחרא סטרא קוזמיטא תתאה שמאלא אמסטר

  .'וגו וחילו פרעה מרכבת דאוקימנא כמה קדישא

 

ם ק ואילתא נהיר דצפרא בשעתא ' שמעון אמרר ימינך יי' תרעץ אויב. בכח נאדרי' יי ימינך

 ליליאא דבפלגות]נז ע"א[    דאשתדל נש בר .דמלכא היכלין במאתן ועאלת בסטרהא עברתאת בקימיה

 קדם לקיימא עמה אתיו בעלמא לאתערא דא אילתא וכאיב דצפון רוחא דאתער בשעתא באורייתא

 דסכלתנו נהירו עליה שריא ברקיעא מסתכל .דחסד חוטא חד עליה משכין צפרא דנהיר בשעתא, מלכא

 היכלא בר ה"קבל ברא אקרי נש בר האי כדין ,כלא מניה ודחלין נש בר ביה תעטרמ ,קדישא דעתאב

 לכל' יי קרוב( קמה תהלים) כתיב עליה ,דמלכא להיכלא דקרי בשעתא בידיה דימחי לית, דמלכא

 ליחדא דידע ,ליעקב אמת תתן( ז מיכה) דאוקימנא כמה, באמת מאי .באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו

  .קדישא דמלכא פולחנא ודא ,יאות כדקא שמא

 כעמך ומי( ז ב שמואל) דכתיב יחידא מאבעלמא ע אוקים קדישא שמא ליחדא דידע ומאן

 פולחניה לאו יאות כדקא קדישא שמא ליחדא ידע דלא כהן כל והמאוק דא ועל .בארץ אחד גוי כישראל

 דיתברכון בגין עותאור לבא לכוונא ובעי, תתאה ופולחנא עלאה פולחנא תליא ביה כלא דהא פולחנא

  .ותתאי עלאי

 ביה אתכוון ולא קדישא שמא ליחדא דאתי נש בר כל .וגו' פני לראות תבאו כי( א ישעיה) כתיב

 עליה זימכר וכלא לבר צלותיהל ליה רמאן ותתאי עלאי ביה דיתברכון בגין דחילוב רעותאב בלבא

 דמלכא אנפין אינון כל אלא .ראותל מאי, ליה מבעי לראות .פני לראות תבאו כי קרי ה"קבו לביש

 אינון כל בקעיןמ יאות כדקא קדישא שמא ליחדא דידעין אינון וכל ,חשוכא לבתר אמקובע טמירין
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 עלאי כלא מתברכין ונהרין אתחזיין אינון וכד, לכלא ונהרין אתחזיין דמלכא ואנפין חשוכא כותלי

  .פני לראות וכדין עלמין בכלהו אשתכחו ברכאן כדין ,ותתאי

 דזאת כתראמ ליחדא בעי עלאה שמא ליחדא דאתי מאן אלא .מרקא מאי ,מידכם זאת בקש מי

 בזווגא וצדק צדיק אינון תרין כחדא ןוזדווגאד בגין, הקדש אל אהרן יבא בזאת( טז ויקרא) דכתיב כמה

 ןישכ ותקרב תבחר אשרי( סה תהלים) דכתיב כמה אקרון ואלין עלייהו כלא דיתברכון בגין דברכתא

 זאת בקש מי אמר ה"קב בדחילו דלבא אברעו ביה תכווןא ולא קדישא שמא ליחדא אתי איהו ואי .חצרך

 אלא ברכאן בהו אשתכח דלא די ולא, ברכאן בהו אשתכח לא דהא ודאי רמוס חצרי, חצרי רמוס מידכם

  .בכלא אאשתכחל דינא בהו אדשר

 דאית כמה ,שמאלא כליל ביה, חדו וכל ברכאן כלו נהירו כל מתערין מניה ה"קבד ימינא ח"ת

 שמאלא ימינא אתער וכד, כלא כליל הוא וימינא בימינא אתכליל ושמאלא ושמאלא ימינא נש בבר ביה

  .ואתכליל אחיד ביה דהא עמיה אתער

 דכתיב דאתמר כמה לעילא דיליה באצבען מכוון בצלותא ידיה נש בר דארים בשעתא ח"ות

 ידו, ידו את אהרן וישא( ט ויקרא) תיבכו, כלא תליא בימינא דהא ,ידו משה ירים כאשר והיה( יז שמות)

  .לעילא לברכא אתכוון וכדין, חסר

 ברכאן וכל סייעתא כל דהא לתתאי להו ווי לעילא יהימינ דארים בשעתא, הכי לאו ה"קבו

 מיד ,מינךי ארימת כתרגומו, ימינך נטית מאי .ארץ תבלעמו ימינך נטית דכתיב, לןא מנ .מנייהו אסתלק

 דימינא בגין ,ט"מ .בעלמא דינין ןשלט לא וכדין עמיה אשתכח שמאלא אשתכח ימינא וכד .ארץ תבלעמו

  .בכלא שריא ודינא בעלמא מתערין דינין כדין ,אזדמנת שמאלא הא אסתלקת ימינא ואי .עמיה אשתכחת

 

 אפשר וכי. י אויבמפנ ימינו אחור השיב( ב איכה) דכתיב בכי הוה קרא להאי מטי כד ' שמעוןר

 באתר אשתאר וימינא בעלמא לנחתא שמאלא דאקדים בגין השיב אחור ימינו אלא ,ימינו אחור דהשיב

  .אחרא

]נז ע"ב[    לא נאבד הצדיק ,מלי אוקימנא והא, אבד הצדיק( נז ישעיה) כתיב אמר ר' שמעון

 דלא חד, סטרי בתרי אבד .צדיק אלא דאבד אשתכח לא מלכא אנפי אינון מכל, אבד הצדיק אלא כתיב

 אשתכח נסת ישראל.כ כלומר זוגיה בת מניה דאתרחיקת וחד, בקדמיתא קא חזיכד ברכאן ביה יראש

 ירושלם בת הריעי ציון בת מאד גילי( ט זכריה) כתיב דאתי ולזמנא .מכלא יתיר על כל פנים אבד דצדיק
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 על כל פנים נושע, הוא ונושע יקצד אלא כתיב לא ומושיע צדיק .הוא ונושע צדיק לך יבא מלכך הנה

  .אתמר והא

 ביה לאזדווגא אתיא דשמאלא בשעתא אלא .ליה מבעי נאדר, נאדרי מאי .בכח נאדרי' יי ימינך

  .ביה ואתכליל בימינא אשתכח דשמאלא בגין הוא הכי ולעולםתרין,  ,נאדרי כתיב כדין בימינא

 בת לקבלא בגין ,ט"מ .גידאתפל אשתכח נש דבר הוא הכיו דאוקימנא כמה שמעון רבי אמר

 הוא והכי .שמאלא עמיה לקבלא בגין ,ט"מ .דאתפלג אשתכח ימינך כך .ממש גופא חד תעבידווא זוגיה

  .אויב תרעץ' יי ימינך ד"הה ומסי מחי בחד דא ועל, בחד חד כלא

 ימינך דכתיב משיחא מלכא תעראד ביומי דאתי זמנא ועל זמנא ההוא על אתמר דא שירתא ח"ת

 מפני ימינו אחור השיב( ב האיכ) בקדמיתא כתיבכמא ד תרעץ אלא כתיב לא רעצת ,אויב תרעץ' יי

  .דאתי לזמנא אויב תרעץ היא זמנא בההוא ,אויב

 לזמנא כלא ,כקש יאכלמו חרונך תשלח .תהרוס אלא כתיב לא הרסת, קמיך תהרוס ,הכי וכלא

  .דאתי

 וברוב .משיחא דמלכא בזמנא ,אויב תרעץ' יי מינךי .דין בעלמא דא בזמנא ,בכח נאדרי' יי ימינך

( יב דניאל) דכתיב המתים לתחיית ,כקש יאכלמו חרונך תשלח .ומגוג גוג לביאת, קמיך תהרוס גאונך

 וגו'. יקיצו עפר אדמת מישיני ורבים

להו  אריש לא ח"ת, אינון ומאן .בעלמא ןשתאראד אינון זכאין שמעון רבי אמר זמנא בההואו

 והוא ,דאוקימנא כמה חולקין תרין באינון מאובקי ועאלו קדישא את דקבילו גזירין אינון בר אעלמ בניל

א מנ .עלמא לחיי ויכתבון שתארוןאד אינון אלין ,אצטריך דלא באתר עייליה ולא קיים לההוא ליה נטיר

 משמע .וגו' לחיים הכתוב כל לו יאמר קדוש בירושלם והנותר בציון הנשאר והיה( ד ישעיהו) דכתיב ,לן

 חזי כדקא קיים לההוא נטיר ואי עאל דרגין תרין באלין דאתגזר מאן דכל בירושלם והנותר בציון הנשאר

 ה"קב זמין ובהו ,זמנא בההוא ישתארון אלין, בירושלם והנותר בציון הנשאר כתיב עליה ביה אשתארו

  .במעשיו' יי ישמח לעולם' יי כבוד יהי( קד תהלים) כתיב זמנא ההוא על .בהו ולמחדי עלמא לחדתא

 

בן לקוניא  שמעון ב"ר יוסי רבי לגבי יתיב דהוה אשכחיה ,אלעזר רביה דלגבי אזיל הוה חייא' ר

 למצרים שלישיה ישראל יהיה ההוא ביום( יט ישעיה) אמר ,חייא לרבי ליה חמא רישיה דזקיף עד .חמוי
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 עלמא בני טפשין כמהוגו'.  מצרים יעמ ברוך לאמר צבאות' יי ברכו אשר הארץ בקרב ברכה ולאשור

 ...דאורייתא מלין דהא דאורייתא במלוי משגיחין ולא ידעין דלא

  .נעם דרכי דרכיה( ג משלי) כתיבר' חייא אי הכי הא  מר ליהא

 אוקמוה והא ,'יי בנעם לחזות( כז תהלים) דכתיב כמה ,נעםדרכי  מאי .ודאי נעם דרכיאמר ליה 

 וכל דא ועל, ביה פרישן ארחין ואינון אתיין נעם מההוא וארחוי ורייתאאני כך בגי. מאי נעם יי'

  .שלום נתיבותיה

 ביה ואתעטר נעם ההואד נהורא נפק לישראל אורייתא יהב ה"קבד בשעתא תנינן חייא ר"א

 שיר) כתיב שעתא איהה על .רקיעין דכלהו  ]נח ע"א[  עלמין דכלהו זיוון אבהיקו נעם ומההוא ,ה"קב

 וההיא. בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה( ג

 בי דאתחרב זמנא ומההוא. מלכא עמה דכלה ויתיב עטרה בההוא ה"קב אתעטר מקדשא דאתבני שעתא

  .גניזיוא אתטמר נעם ההואד בעטרוי ה"קב אתעטר לא מקדשא

 הענן בתוך משה ויבא( כד שמות) דכתיב כמה עננא בגו רבינו משה דעאל בשעתא אלעזר ר"א

 ממנא והוא שמיה קמואל ותאנא ,רברבא מלאכא חד ביה איערע .דרוחא באתר אזיל אדהו נש כבר וגו'

 קדישא דשמא גליפן אתוון בתריסר משה פתח, במשה ביה לאזדווגא בעא .שליחן ממנן אלפי תריסר על

 ןימלהט ועינוי בעננא משה אזל והוה ,פרסין יאלפ תריסר מניה ואתרחק בסנה ה"קב ליה דאוליף

 עלאה והוא שמיה הדרניאל ותאנא ,קדמאה מן ויקירא רב מלאכא חד ביה דאיערע עד דאשא כגומרין

 .חיוורא באשא דמסתחראן רקיעין אלף במאתן אזיל וקליה פרסין רבוא ושתין אלף מלאכין שאר על

 הוא אנת וכי משה ה"קב ל"א .עננא מגו רמיהג שדיאל בעא, למללא יכיל לא משה ליה דחמא כיון

 מחד דחיל את והשתא דחלת ולא קדישא דשמא רזא למנדע תבעייומין ותלת  בסנה עמי מלין דאסגית

  .משמשי

 דשמע כיון .עלאה דשמא אתוון ב"בע פומיה פתח, אתתקף ה"קבד קליה משה דשמע כיון

 בריה דבר נש חולקך זכאה ל"א .גביה קריב, אזדעזע דמשה מפומיה קדישא דשמא אתוון הדרניאל

  .עלאי למלאכי אתגלי דלא מה לך דאתגלי

 חברוי שאר על הוא עלאה סנדלפון ותאנא .סנדלפוןד תקיפא לאשא אדמט עד עמיה אזיל והוה

 ובשעתא ,דישראל דצלותא הוןמבעות כתרי ליה וקשר דמאריה פרגודא בתר קאים והוא שנין מאה חמש
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 ונהמין מזדעזעין ואכלוסין חיילין וכלהו דישראל אצלות מקבל קדישא דמלכא הלרישי כתר הואה דמטי

  .שכינתיה בית מאתר' דיי יקרא בריך ואמרין

 ביה .דסנדלפוןתא אש לי יוקיד דלא עמך למהך יכיל אנא לית משה ,למשה הדרניאל ל"א

 ליה וחפא תאאוריי ליה ואוליף קמיה ואותביה במשה ה"קב ביה דאתקיף עד משה אזדעזע שעתא

 הוו דשמיא חילא וכל רקיעין בכל נהירין דמשה אנפוי והוו ,נעם דההוא וזיוא נהורא בההוא למשה

  .באורייתא נחית דהוה בשעתא קמיה מזדעזעין

 עלאין מלאכין בעו שעתא ההיאב .זיוא מההוא חולקין אלף ממשה ה"קב נטל לתתא דחבו כיון

 משה אזדעזע, עמך שחת כי רד לך( לב שמות) ה"קב ל"דא אבשעת .למשה יהלאוקד אכלוסין אינון וכל

  .ה"קב קמי ובעותין בצלותין דאסגי עד למללא יכיל ולא

 אבנין לוחי בתרין משה ואתקיף חייליןהו בכל ה"קב דגער עד ,דילי בכורסייא אתקיף משה ל"א

 זיוא ומההוא .טחהמב עז ויורד חכם עלה גבורים עיר( כא משלי) דכתיב הוא ודא .לתתא לון חיתווא

 באנפוי לאסתכלא יכלין והו לא כך דאשתאר בהאי ומה ,דמשה אנפוי מבהיקין הוו ביה דאשתאר

  ל אחת כמה וכמה.ע מיניה דאסתלק בההוא

 דיתבר בעלמא מלה דלית ,אויב תרעץ' יי ימינך .אורייתא דא ,בכח נאדרי' יי ימינך אמר חייא' ר

 באורייתא מתעסקי דישראל מנאז דכל באורייתא מתעסקי דישראל בשעתא בר עמיןשאר ד חיליהון

 לעמו עז' יי( כט תהלים) א"כד עז אורייתאאקרי  כך ובגיני, שנאיהון דישראלד ותוקפא חילא אתבר

  .יתן

 וגזרין עלייהו ושלטין שאר עמיןד חיליהון אתתקף באורייתא מתעסקין לא דישראל ובשעתא

  ]נח ע"ב[  ד"הה עממיא ביני רופזואת ישראל ואתגל דא ועל ,בהו למיקם יכלין דלא גזרין עלייהו

 ישתדלון דישראל זמנא כל דהא, תורתי את עזבם על' יי ויאמר' וגו הארץ אבדה מה על( ט ירמיה)

  .אויב תרעץ' יי ימינך ד"הה ממיאע דכל ותוקפא חילא תברי באורייתא

 מדרשות ובבתי כנסיות בבתי אשתמע דישראל דקליהון זמנא דכל הוא הכי ודאי אלעזר ר"א

  .אוקימנא והא עשו ידי הידים לאו ואי ,יעקב קול הקול( כז בראשית) ןדתנינ כמה

 

 תעמוד' יי למה( י תהלים) פתח חזקיה' ר .תשלח חרונך יאכלמו כקש קמיך תהרוס גאונך וברב

 חתיןמו חיןצוו נשא ובני לעילא סליק ה"קב גרמו עלמא דחובי בשעתא .בצרה לעתות תעלים ברחוק
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 כדין ,מנייהו אתמנע ותשובה לעילא לעילא סליק הואד בגין ,ט"מ .עלייהו דישגח מאן ולית דמעין

  .קמיך תהרוס גאונך ברבו כתיב

 דכתיב כמה עליה דיתכנשון עממיא על גאותא ה"קב תלבשיד בשעתא קרא האי אמר יצחק' ר

 בההוא לאתכנשא עיבר מכל קסטורין שבעין ניןזמי ותאנא .משיחו ועל' יי על יחד נוסדו ורוזנים( ב שם)

 ומאי .ה"קבד עליה עיטין ולאחדא קדישא קרתא ירושלם על קרבא ולמעבד עלמא דכל באוכלוסי זמנא

 עלייהו לחייכא ה"קב זמין כדיןו .היכליה ועל עמיה על ולבתר, בקדמיתא פטרונא על נוקים ,אמרי

 מן וישיצינון עלייהו תאגאו ה"קב ילבש זמנא הואבה .למו ילעג' יי ישחק בשמים יושב( שם) הה"ד

 ירושלם על צבאו אשר העמים כל את' יי יגף אשר המגפה תהיה וזאת( יד זכריה) דכתיב כמה עלמא

  .וגו'

 מלכין אינון לכל לאחייא ה"קב זמין שמעון ר"א והכי סבא ייסא דרב משמיה אמר אבא רבי

 לון ולשלטאה ביתיה דחריבו ןמלכי שאר ולכל סנחריב צרנ נבוכד פינוסרו ירושלםעל ו ישראלצרו על ד

 ד"הה, ירושלם סחרני באתגלייא מנייהו לאתפרעא ה"קב וזמין עמין שאר כל עמהון ויתכנשון כקדמיתא

 גאונך וברב כתיב כדין .צבאו אשר אלא כתיב לא יצבאו אשר, ירושלם על צבאו אשר העמים כל את

  .היא דעלמין שירתא דא ושירתא ,כתיב ידאת לזמנא ודא ,קמיך תהרוס

 משיחא דמלכא ולזמנא זמנא בההוא אית כך ובגין .זמנא בההוא, וגו' מים נערמו אפיך וברוח

  .עלמין דכל חדוותא דאיהו דאתי דעלמא לזמנאו ומגוג דגוג ולזמנא

 בשעתא ,מצראי על ממנא רברבא הוא דא ,אויב אמר .וגו' שלל אחלק אשיג ארדוף אויב אמר

 דהוו עלמא טורי ה"קב דדכר אלא שלטניה תחות וןדישיצ חשיב ישראל על שלטנותא ליה היבדאתי

 רשותא להו אתייהיב כדשאר עמין  על ממנן רברבין אינון כל אלא בלחודוי תימא ולא .עלייהו מגינין

 שולטניהון דתחות עמין אינון דא ועל ,תחותייהו ישראל דישיצון בעאן כולהו ישראל על ושלטנותא

 ליה לשבחא ישר דא משה חמא וכד .קב"ה עלייהו אגיןבר ד לון לשיצאה גזרין גזירין כלהו ממנן דאינון

  .מי כמוך נאדר בקדש 'יי באלים כמוכה מי ואמר ה"קבל

 תחומין בתריסר אתחם והוא ותתאין עלאין אתזנו ביה תקיפאו עלאה רברבא חד אילנא אמר

 בעקר מניה ואתזנו בגויה סלקין ענפין שבעין, ייהובדוכת דאסתחראן עלמא סטרי בארבע אתתקף

 כלהו וענפא ענפא דכל אשלטנ עדן מטי כד באילנא משתכחין ענפין ואינון ,סחרניה אינון ינקין יהשרשו

  .ביה אחידן וישראל עלייהו שליט הוא ענפין דכלהו עקרא הואד דאילנא גופא ,כלא לשיצאה בעאן
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 לון לנטרא בעי דאילנא גופאדישראל  חולקא  ע"א[ ]נט  ההוא עלייהו שלטנותא מטא כד

  .אילנא דבגו ענפין לשבעין שלמא למיהב החג פרי שבעים דא ועל ,בכלהו שלמא ולמיהב

 הואו ,מאילים יבושו כי( א ישעיה) א"כד אילנא ,באלים מאי .'יי באלים כמוכה מי דא ועל

 על וירחם כעובדך דדיעב כמכה מי .אילנא ליםיא ואקרי בגויה דמתתקין סאכופ לחד פלחין דהוו אילנא

 אבע ולא שאר לכל נטיר לכלא נטיר שלטא דאיהו ג"אעד דאילנא סחרניה ההוא בכל כמכה מי .כלא

  .גמירא עמהון למעבד

 והא', יי נעם' יי כח ואקרי ממש בקדש .קדש דאקרי עלאה חילא בההוא, בקדש נאדר כמכה מי

  .מילי והמאוק

 

 השמש תחת נעשו אשר המעשים כל את ראיתי( א קהלת) פתח יוסי' ר .'יי באלים כמוכה מי

 הבל עובדין דכל אמר היך עלמא בני כל על בחכמתא דאסתלק מלכא שלמה .רוח ורעות הבל הכל והנה

 כל אוקמוה הא אלא .שלום הצדקה מעשה והיה( לב ישעיה) כתיבד הצדקה מעשה אף יכול ,רוח ורעות

  .שמשא מן לעילא הואד הצדקה מעשה שאני, יבכת השמש תחת נעשוש המעשים

 ברזא דאיהו דאוקימנא כמה הבל הכל תימא אי .מיירי קא מאי ,רוח ורעות הבל הכל והנה

 ורעות הבל הכל דכתיב בהאי תימא מאי, דלעילא הבלים ואינון ,הבלים הבל מה דכתיבכ דחכמתא

 לתתא מתכשרן דעובדין בשעתא ח"ת .הוא והכי אוקמוה הכי אלא .כתיב השמש תחת דא המל והא ,רוח

 הבל לך ולית, לעילא מיניה אתעביד הבל דעביד מלה ההוא קדישא דמלכא בפולחנא לכתסא נש ובר

 נש בר בהו דאשתדל עובדין וכל .ה"קב קמי איסניגור ואתעביד לעילא ואתעטר אקסלו קלא ליה דלית

 קיפא וכד בעלמא ושאט ליואז יהמינ תעבידא הבל דעביד מלה ההוא ה"קבד פולחנא אינון דלאו

 נפש ואת( כה א שמואל) דכתיב כמה תאבקוספ כאבנא בעלמא ליה מגלגלא הבל ההוא נש דבר נשמתיה

 מלין כל כדין .בעלמא סחרניה דברדמ הבל ההוא יקלענה ןמא .הקלע כף בתוך יקלענה אויביך

 דרוחא תבירא איהו יניה אבלמ תעבידא הבל ה"קבד פולחנא אינון דלאו שמשא תחות ואינון תעבדיןאד

  .רוח ורעות הבל ד"הה בעלמא אתונח אקסלו לרוחא דמתבר

 ,קדישא הבל מניה ואתעביד שמשא מן לעילא אקרי דא דמריה פולחנא הואד מלה אוהה אבל

 האי .לצדקה לכם זרעו( י הושע) דכתיב צדקה ,שמיה ומה ,עלמא בההוא נש בר דזרע זרעא הוא ודא

 בצרורא לאתצררא אשתכח לעילא דכבוד באתר היל וסלקא מיניה נשמתיה פוקי כד נש לבר ליה מדבר
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( שם) דכתיב לאתר ,אתרלאן  .לך לסלקא לך לדברא בגין ,צדקך לפניך והלך( נח ישעיה) ד"הה דחיי

 בגויה לון כניש' יי כבוד רידאק ההוא לון מדבר קדישא הבל דההוא נשמתין אינון כל .יאספך' יי כבוד

 אינון זכאין .אקרי רוח רעות אחרא אבל ,דרוחא נייחא אקרי ודא ,יאספך' יי כבוד ד"הה ביה וואתצר

 דא ועל דאתי לעלמא לון למזכי צדקהל , זרעיןעובדין וזרעין שמשא מן לעילא עובדיהון דכל צדיקייא

  .ומרפא בכנפיה צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה( ג מלאכי) כתיב

 ורוגזא בדינא אלא אתבני לא לתתא מקדשא בי אתבני כד בקדמיתא ח"ת שמעון רבי אמר

 דאתי לזמנא .שריא דדינא דבאתר בגין ,'וגו היה הבית הזה חמתי ועל אפי על כי( לב ירמיה) דכתיב

 בצדקה( נד ישעיה) דכתיב צדקה רידאק עלאה אחרא בדרגא ליה ולאתקנא ליה למבני ה"קב זמין

 אשר שמו וזה( כג ירמיה) דכתיב, מנלן .תקריא הצדק ממש  ב[]נט ע"  וושמ אתקיים כך בגין ,תכונני

  .צדקנו' יי יקראו

 

  .ימינך ארימת אתמר האו, ארץ תבלעמו ימינך נטית

 בגווך כניש לארעא אמר תהומא ןמ למצראי ה"קב אפיק דכד ביה אתערו הא יצחק רבי אמר

  .ארץ תבלעמו ד"הה אארע נוןבלעת כדין ,לה ואומי לקבלה יהימינ ה"קב דאושיט עד כו'ו

  .דינא בהו תעבידיו שמאלאמיניה  לאפרשא ,ימינך נטית אמר אלעזר' ר

 ,ימינך .רציתם כי פניך ואור וזרועך ימינך כי( מד תהלים) דכתיב כמה ,גאלת זו עם בחסדך נחית

  .גדולה דא

  .וזרועך ,גבורה דא ,בעזך נהלת

  .בקרא שתכחימ וכלהו, פניך ואור דכתיב צדקה דא ,קדשך נוה אל

 אתמלה או  לך לית דהא אימתה מאי ,ליה מבעי אימה ,אימתה .ופחד אימתה עליהם תפול

  .אימתה מאי .עלאין רזין בה אית דלא באורייתא

, תביאמו .'וגו נחלתך בהר ותטעמו תביאמו גוונא כהאי .דשכינתא דחילו כלומר שמעון רבי אמר

 ואתגליא יהושע דגזר בתראה דרא ןואינ על אמר ודשאדק רוחא אלא .תביאמו מאי ,ליה מבעי תביאם

 כמה ארעא למירת אתחזיאו ואלין ו"אבו ביה אחידן דאלין ה"קבד דשמיה קדישא דרשימא גלויא בהו

 קדישא רשימא ביה ואתגליא דאתגזר מאן כל .ארץ יירשו לעולם צדיקים כלם ועמך( ס ישעיה) דכתיב
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 דאחידן לאינון תביאמו ,יתירה א"וו תביאמו דא ועל .ארץ ירשוי לעולם כך בגין, צדיק אקרי ליה ונטיר

  .א"ובו

 מלה לך ולית .מלה אתער בתראי ולאינון א"ובו דאחידן לאינון, מטעי נצר א"כד ,ותטעמו

 חולקהון זכאה ,קדישין וטעמין עלאין רזיןרזין ד בה דלית אורייתאכולא ב זעירא את או באורייתא

  "א[]ס ע  .בהו ידעיןאינון דד

 

 למימר יזכיד עלמא בהאי דא שירתא למימר דזכאן דאינון חולקהון זכאה אבא רבי אמר נןתני

 בשמא אתרשים וכלא אמירן ובעשר גליפן אתוון ותרין בעשרין אתבני דא אושירת .דאתי בעלמא לה

  .מלי אתערנא והא קדישא דשמא שלימותא וכלא קדישא

 עלייהו ה"קב אתגלי שירתא אמרי והוו ימא על לישרא קיימין דהוו שעתא בההיא שמעון ר"א

 מה ואסתכל ידע וחד חד וכל וגבוראן נסין אינון כל לון דעבד הוןמלכ דינדעון בגין וחילוי רתיכוי וכל

 דא שירתא מן עלאה חכמתא דבקותא ולא ידעין דלא תימא דאי .עלמא נביאי שאר ואסתכלו ידעו דלא

 סטו דלא ןדיאח מלין כלהו ןמרויי יךה הכי לאו דאי .ואמרו יןמל וידעו אסתכלו בחכמתא דכלהו תחמי

 ורוחא חדא בשקולא כלהו אלא ,דא מן דא מלה אקדים ולא דא אמר דא דאמר ומה ,מאלין אלין מלין

 הוו אמהון דבמעי אינון ואפילו .חד פומאב נפקין כאלו כלהו אתמרו ומלין וחד חד דכל בפומא שאודדק

 כאלו ןמסתכלי כלהו כך ועל .נביאה יחזקאל חמא דלא מה כלהו חמאן הווו כחדא כלהו שירתא אמרי

 בעאן הוו ולא ולאסתכלא למחמי ןיותאב בנפשייהו מתבסמאן כלהו מלין סיימו וכד, בעינא עינא חמאן

  .תיאובתא מסגיאות מתמן לנטלא

 מן לנטלא בעאן לא בך לאסתכלא תיאובתא מסגיאות בניך ה"קבל משה אמר שעתא בההיא

 כמה לישראל משה לון אמר .אתגלי ולא אתגלי ותמן מדבראב לבר יקריה אסתים ,ה"קב עבד מה .ימא

 עד אנטלבעו ל ולא .תאבין הוו ומיד במדברא יקרא זיוא לון ימדאח עד בעו ולא מתמן לנטלא זמנין

 אלאסתכל ורעותא תיאובתא מסגיאות כדין ,במדברא ה"קבד יקרא זיוא לון ואחמי משה בהו דאחיד

 מדברא ,שור מדבר אל מאי .שור מדבר אל ויצאו סוף מים ישראל את משה ויסע ד"הה משה לון נטיל

  .אסתכלותאשם , שור מדבר קריתא דא ועל קדישא דמלכא יקרא זיוא ביה לאסתכלא בעאן דהוו

 צמא כל הוי( נה ישעיה) דכתיב תורה אלא מים ואין .מים מצאו ולא במדבר ימים שלשת וילכו

  .מיםל לכו
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  .אורייתא אתיהיבת לא כען עדו ,הכא אורייתא להו יהב מאן וכי ייסא רבי אמר

 אזלו ואינון מתמן דיליה יקרא זיו לינטוקב"ה  לאסתכלא למדברא נפקו אינון אלעזר רבי אמר

  .ה"קב אלא תורה ואין תורה אלא מים ואין אקרי תורה ה"קבד ואוליפנא, אשכחו ולא ביה לאסתכלא

 בהו ואערעו עמין דשאר אחרא רשותא עלייהו אתגלי במדברא אזלי דהוו עד מעוןש רבי אמר

 .ממרה מים לשתות יכלו ולא מרתה ויבאו ד"הה דמלכיהון יקרא זיוא ההוא הוה דלא ישראל חמו .תמן

  .ןיהועל לקטרגא דאתי אלא עוד ולא ,קדמיתאדכ ןהוינפש אתבסם לא ,הם מרים כי ,ט"מ

 חיים עץ( ג משלי) דכתיב תורה אלא עץ ואין]ס ע"ב[  ,  עץ' יי ויורהו 'יי אל ויצעק ,כתיב מה

  .ה"קב אלא תורה ואין, בה למחזיקים היא

 דא ,ודאי השדה עץ ,השדה עץ האדם כי( כ דברים) דכתיב ה"קב אלא עץ אין אמר אבא רבי

 מאי .המים ימתקוו המים אל וישלך כדין עלייהו דמלכהון יקרא זיו אתגלי וכד .קדישין דתפוחין שדה

  .סניגורא אתעביד דקטיגורא ,המים וימתקו

 ,טעמא מאי .יאות כדקא עאלו לאו ה"קבד בקיימא ישראל עאלו בקדמיתא ח"ת אבא רבי אמר

 עאלו תמן, ומשפט חק לו שם שם, כתיב מה הכא דמטו כיון .קדישא רשימא אתגלייא ולא דאתגזרו בגין

 משלי) א"כד חק .ומשפט חק ואקרון דלהון רשימא דאתגליא ויאגל בההוא קדישין חולקין בתרין ישראל

  .יעקב לאלהי משפט( פא תהלים) ד"אכ ומשפט ,לנערותיה וחק לביתה טרף ותתן( לא

  .קדישא את בההוא ,נסהו ושם

  .קדישא חוטרא ההוא על מלה אמר סבא ייבא דרב בספרא

 כתיב לא, ויאמר מאי ,ויאמר .פאיךוגו' כי אני יי' רו אלהיך' יי לקול תשמע שמוע אם ויאמר

  .ב"הק אלא .דא קאמר מאן

 עלה אמר משה ואל( כד שמות) דכתיב, סתם אמירה מאי .סתם אמירה משמע אמר חזקיה רבי

  .קאמר מאן כתיב לא ,'יי אל

 אמר מאן ומשמע ויאמר משמע מהכא ,עץ' יי ויורהו' יי אל ויצעק דכתיב משמע יוסי רבי אמר

  .מלה

  .ביה דעאלו קול לההוא אלא ,ליה מבעי לקולי, אלהיך 'יי לקול
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 וכיון ,דאתמר כמה קדישין חולקין בתרין עאלו קדישא רשימא בהו דאתגליא בתר אבא רבי אמר

 ןמנעי ולא באלין יתחברון אחרנין תרין מלי וןלכיסת דכד אחרנין חולקין תריןב עאלו תרין באלין דעאלו

  .קדישא מלכא עד ןטואמ באלין כך ובגין ברכאן

 ומאי .קדישא מלכא דא ,ויאמר .תשמע שמוע אם ויאמר דכתיב מלה אשתמע דקרא ומאתריה

 והאזנת .צדיק דא ,תעשה בעיניו והישר .ישראל כנסת דא ,אלהיך' יי לקול תשמע שמע אם ,אמר

 מה לבתר .קדישא למלכא מטו הא באלין דעאלו כיון .הוד דא ,חקיו כל ושמרת .נצח דא ,למצותיו

  .קדישא מלכא דא ,'יי אני .רופאך' יי אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל ,כתיב

 דאתכנש תרין אינון, משמע מאי .עלאה מלכא עד טימ קדישא רשימא להאי דנטיר דכל אשתמע

 עלייהו עלאה ומלכא כחדא אתקשרו דא ועל אמה בפום ליה דשדיין קודשא רבות ומשח זרעא בהו

 מטי וכדין בהו ועאל אחרנין בתרין אתקשר לון ונטיר תרין באלין דעאל מאן כך ועל .ביה ואתקשרו

  .קדישא למלכא

 כנסת בהו דאתברכא תלתא אנון ואלין והוד בנצח זכי בצדיק דזכי מאןד ודאי יצחק רבי אמר

 אילה ארונט אלין ארבעה ולקבלי ארבעה בכלהו ועאל קדישא במלכא זכי בהו ידזכ ומאן, ישראל

 דנצח נטירו, שפחה דצדיק נטירו, דנדה אסתמרותא ישראל דכנסת נטירו ,מלין מארבע קדישא רשימא

 פינא לקבלא ישראל זכאן איבמ .ישראל כנסת דא ,אלהיך' יי לקול דא ועל .זונה דהוד נטירו, גויה

 מאי .ערותה לגלות תקרב לא טמאתה בנדת אשה ואל( יח ויקרא) תנינן דא. באסתמרותא ,שכינתא

 והא בהו אתקשרת ישראל דכנסת יןאאחר מלין ומתקשרן אחידן ובהאי ,ישראל כנסת דא, ערותה לגלות

  .מלי נאמיאוק

  שפחהן מ לאסתמרא ,צדיקים אל' יי עיני( לד תהלים) דכתיב צדיק דא ,תעשה בעיניו והישר

 לצדיק דגרים ,גבירתה תירש כי שפחהתחת ו( ל משלי) דכתיב כמה מלי אוקימנא והא]סא ע"א[  

  .בשפחה תדבקיד

 ישקר ולא גויהב דא רשימאל יעול דלא ביה ישקר דלא לאסתמרא נצח דא ,למצותיו והאזנת

 שמות) דכתיב מצותיו קיים האי דנטיר ומאן .ישקר לא ישראל נצח וגם( טו א שמואל) דכתיב בנצח ביה

  .אחר לאל תשתחוה לא כי( לד

  .זונה מן לאסתמרא הוד דא ,חקיו כל ושמרת
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 הודך גבור ירך על חרבך תגור( מה תהלים) דכתיב מאי יהודה רבי אמר דתנינן כמה הא ואזלא

 דא, ירך על מאי ,ירך על .לקבליה תקיפא שננא דחרבא דחילו ושוי גרמיה דמזרז מאן כל אלא .והדרך

  .ירכי תחת ידך נא שים( כד בראשית) א"כד קדישא רשימא

 ההוא על ,ירך על .חרבך דאיהו בישא יצרך ואתקיף זיזר כלומר, על ירך גבור חרבך חגור א"ד

 לבושוי ומאן ,בלבושוי ליה אלביש ה"קבו גבור אקרי כדין ליה נטר ואי .ליה לנטרא קדישא רשימא

 נש בר אתדבק וכדין .והדרך הודך הכא אוף ,לבשת והדר הוד( קד תהלים) דכתיב ונצח הוד ,ה"קבד

  .יאות כדקא קדישא במלכא

' יי אני כי עליך אשים לא ,קדישא מלכא דא, במצרים שמתי אשר המחלה כל ולהלאה ןמכא

  .רופאך

 להו אתייהיבת לא כען עדד, יתיר ולא בהו ורשים בידיה ממש מלה ההוא על לון אזהר דא ועל

לקול יי'  תשמע שמוע אם ויאמר מיד, ושם ניסהו ומשפט חק לו שם שם דכתיב כיון אלא ,אורייתא

  .'גוו אלהיך

 דחביבותא ןימשיכ בכמה להו משיך מלין בכמה אורייתא על לישראל לאזהרא בעא כד ח"ת

 קריבו ובמה .בהדיה דקריבו עד אורייתא להו למיהב ה"קב בעא לא ח"ות .רב לבי בריה דמשיך נש כבר

  .דאתמר כמה דא דרשימא יאבגלוי ,בהדיה

 דכתיב ,מנלן .ביה וזכו דצדיק בחולקא דעאלו עד דסיני לטורא ישראל קריבו לא יהודה' ר אמר

 הנה ההוא ביום ואמר( כה ישעיהו) וכתיב, דייקא הזה ביום ,סיני מדבר באו הזה ביום( יט שמות)

  .ויושיענו זה יי' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו לו קוינו זה אלהינו

 

 המן פרשת

 אשרי( מא תהלים) פתח הודהי רבי .וגו' השמים מן לחם לכם ממטיר הנני משה אל' יי ויאמר

 הא מרעיה בבי שכיב נש דבר בשעתא ליה אוקימנא קרא האי .'יי ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל

 ומהאי גיסא מהאי ליה נטרין יליןבח כמה בטפסרא יהרגלו בקולרא רישיה דמלכא באטרוניא אתפס

  .מניה אתעדי מיכלא באלין אלין מגיחין חקאבד שייפוי גיסא

 בההיא .מלכא קמי זכו עליה למילף עליה אסטרופאפמאן הוא, . עליה פקדין נאזמ בההוא

 .דל אל משכיל אשרי ד"הה דינא מן לשיזבותיה ארחא ליה וליףיו עליה דעאל נ"בהוא  זכאה שעתא
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 עליה סאאפטרופ עביד כדין ,מאריה קמי לאתבא דחיי אורחוי ליה למילף ,ליה לשזבא יכיל והיך

  .'יי ימלטהו רעה ביום, אגריה מאי .לעילא

  .ה"קב קמי דמסכנא יהאגר תקיפא מהכ ,דל אל משכיל אשרי א"ד

 אביוניםל וכי ,'יי אביונים אל שומע כי( סט תהלים) דכתיב קרא האי על תווהנא חייא ר"א

  .לאחרא ולא שומע

, התבז לא אלהים ונדכה נשבר לב( נא שם) דכתיב למלכא יתיר קריבין דאינון בגין שמעון ר"א

  .כמסכנא לבא תביר דאיהו בעלמא לך ולית

 ומסכנא ונפשא בגופא מלכא קדישא קמי אתחזיין עלמא בני אינון כל ח"ת שמעון רבי אמר תו

  .גופאן מ יתיר לנפשא קריב ה"קבו בלחודוי בנפשא אלא אתחזי לא

.  נשא בבני כסיףיא הוה והוא ביה שגחיד מאן הוה ולא ייסא' דר בשיבבותיה הוה חד מסכנא

 פרחא נפשא הא טילקא טילקא דאמר קלא חד שמע ,ייסא רבי לגביה עאל ,חלש חד יומא]סא ע"ב[  

  .לגביה נפשיה דיתיב בהו אשתכח דלא תיהאמ לבני ווי, יומוי ןמטו ולא גבאי

 רוחיה ותב אנפויעל  זיעא עקאתב ,דקופתא אפותא דגרגרין מיא בפומיה שדי ייסא רבי קם

 אובע דמלכא הכורסי קמי היל ומטו מנאי אנפק נפשא רבי חייך אמר ,ליה שאילו אתא לבתר .לגביה

 ולאתקשרא רוחיה לסלקא ייסא רבי הוא זמין עלך ואכריזו לך לזכאה ה"קב דבעא אלא תמן לאשתארא

 .ולחברך לך ןידקיימ רסיוכ תלת אתקינו והא ,בארעא לאתערא חברייא דזמינין קדישא אדרא בחד

  .אתאמ בני ביה גיחיןמש הוו יומא מההוא

 יצחק לרבי ליה אמר .דכסף מעה פלג בידיה והוה יצחק' דר קמיה אעבר אחרא מסכנא תו

  .נפשאן תייולב ולבני לי אשלים

  .מעה פלג בר גבאי אשתכח לא האו נפשייכו אשלים והיך ליה אמר

  .ליה והב אפקיה .גבאי דאית אחרא אבפלג אשלימנא בדא ליה אמר

 שמעון לרבי חמא .הבגו למשדייה ובעאן רבא דימא בשפתא אעבר דהוה מיהבחל ליה ואחזי

 אתער כד .ואשתזיב שמעון דרבי בידוי ויהביה ואפקיה מסכנא ההוא ואתי לקבליה ידוי אושיט דהוה

  .'יי ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי( מא תהלים) קרא האי בפומיה נפל
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 ,קדישין תפוחין חקל כל ןיומתברכ אפין לזעיר ישאקד מעתיקא טלא נטיף ויומא יומא כל ח"ת

 שם) ד"הה מיכליה כפום וחד חד כל מניה אתזנו קדישין ומלאכין דלתתא לאינון אנגיד טלא ומההוא

  .במדברא ישראל אכלו מזונא מההוא אהד ,איש אכל אבירים לחם( עח

 דמשתדלי ברייאח אלין ,אינון ומאן .מניה זמנא בהאי מתזנין נשא בני כמה שמעון ר"א

  .תרין חד על דשקיל מזונא ההוא כעין אלא, ממש מזונא מההוא דעתך סלקא וכי .ולילי מאמי באורייתא

 אחרא נהמא למיכל זכו כדין קדישא דרשימא גלויא בגין במלכא ואתדבקו עאלו כד ישראל ח"ת

 וזכו עאלו והשתא ,מצה דאקרי בנהמא עאלוד ממצרים נפקו כד בקדמיתא דהוה ממה יתיר עלאה

, ממש השמים מן, השמים מן לחם לכם ממטיר הנני דכתיב עלאה מאתר יתיר עלאה אחרא נהמא למיכל

 יתיר עלאה אחרא מאתר באורייתא דמשתדלי חברייא .דא מאתר לישראל להו אשתכח זמנא ההואו

  .יתיר עלאה אתר, בעליה תחיה החכמהו( ז קהלת) דכתיב כמה, הוא ןמאו .אתזנו

 פאיקותיתיר  בחילא, עלמא בני משאר יתיר נפשייהו חלשא אמאי הכי אי לעזרא' ר ל"א

  .כחאלאש אתחזון

 שמיא מן אדאתי מזונא ההוא .אתיין קא עילאמ עלמא דבני מזוני כל ח"ת .שאלת יאות ליה אמר

דאתיא בדינא  מזונא הוא מעילא יתיר דאתי מזונא .הועב גס מזונא והוא עלמא דכל מזונא דא וארעא

 עלאה מאתר זמנא בההוא לישראל להו דאשתכח מזונא .דקיקא יתיר מזונא הוא ,אשתכח דדינא מאתרו

 . הקלקל לחם ואקרי מגופא יתיר ומתפרש מכלא לנפשא דעייל קדקי יתיר מזונא הוא שמים דאקרי

 דרוחא מזונא דאכלי באורייתא דמשתדלי אינון דחברייא מזונא הוא מכלא יתיר עלאה מזונא

 חליש כך בגיניו .חכמה ואקרי כלא על יקירא עלאה מאתר והיינו כלל דגופא מזונא אכלי ולא ונשמתא

 מאתר ונשמתא דרוחא מזונא ואכלי כלל דגופא מזונא אכלי לא דהא עלמא מבני יתיר דחברייא גופא

 זכאה ,מכלא יתיר דקיקא מן דקיק מזונא ההוא כך ובגיני, מכלא יקירא]סב ע"א[    עלאה רחיקא

  .דנפשא במזונא לאתזנא דיכיל דגופא חולקא זכאה .בעליה תחיה החכמהו( ז קהלת) ד"הה קהוןחול

  .מזוניאלין  משתכחי יךה זמנא בהאי .הוא הכי ודאי אלעזר רבי ליה אמר

 עלמא דכל מזונא הוא קדמאה מזונא ,דמלה אבריר הוא ודא ח"ת .שאלת יאות ודאי ליה אמר

  .דכולא מזונא אוהו וארעא שמיא מן דאתיא ההוא

 ודא צדק דאקרי שריא דדינא מאתר איואת יתיר דקיקא דאיהו ההוא מניה עלאה איהוד מזונא

 הוא דאו, צדקה ואתעביד חד את ליה אשלים למסכנא דאשלים מאן דמלה ורזא .דמסכני מזונא הוא
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 הוא כדין ,חסד ליה ואשלים שריא בדינא דהא משמע חסדים גמילות, חסד איש נפשו גומל( יא משלי)

  .רחמי

 והוא מכלהו דקיק והוא שמים דאקרי מאתר ויקירא עלאה מזונא הוא מאלין יתיר עלאה מזונא

 לא מרע בני אדה בגין, ט"מ .דייקא' יי, דוי ערש על יסעדנו' יי( מא תהלים) ד"הה מרע דבני מזונא

 ודא .ודם חלב לי ריבלהק( מד יחזקאל) דכתיב ודם חלב ,איהו ומאי .ממש ה"קבד בההוא אלא אתזנו

  .מכלא דקיק יקיראעלאה ו והוא שמים דאקרי אתרד מזונא הוא

 מזונא הואו עלאה רחיקא דאתר מזונא הוא אונשמת אחודר מזונא ויקירא קדישא עלאה מזונא

 מחכמה נפקא דאורייתא בגין ,ט"מ .עלאה מחכמה דאתי מזונא והוא באורייתא דמשתדלי דחברייא

 עלאה אתר מההוא דלהון מזונא דא ועל דשרשהא בעקרא עיילי באורייתא ידמשתדל ואינון עלאה

  .אאת קא קדישא

 דצדיקייא חולקהון זכאה .אלין במלין דקאימנא חולקי זכאה אמר ,ידוי ונשיק אלעזר' ר אתא

 ואורך חייך איה כי( ל דברים) דאתי ובעלמא עלמא בהאי לון דזכי ולילי יממא באורייתא דמשתדלי

  .ימיך

 

 חי לכל ומשביע ידך את פותח( קמה תהלים) פתח יוסי רבי .השמים מן לחם לכם ממטיר הנני

 ,ה"קבל עיינין וזקפאן מצפאן עלמא בני אינון כל, וגו' ישברו אליך כל עיני ,לעילא כתיב אימ .רצון

 ןצלותהו ולצלאה ה"קבמ מזונייהו לשאלא ויומא יומא בכל בעאן מהימנותא בני אינון כל כך בגין

 ההוא ידוי על יומא כל דיתברך גרים מזוניה על ה"קב לגבי צלותיה דמצלי מאן דכל בגין, ט"מ .עליה

 קמי למשאל בעי עמיה שתכחיד ג"אעו .יום יום' יי ברוך( סח שם) דמלה וטעמא, ביה דכלא דמזון אילנא

 .אלעיל ויומא יומא כל ברכאן דישתכח בגין יומא כל יהמזונ על יהצלות ולצלאה ה"קב

 ליומא יומא עכביל לאו אאחר ליומא יומא מן מזונא לבשלא לאיניש ליה לבעי לא דא ועל

 כמה לשבת שבת מערב בר, דייקא ביומו יום דבר, ביומו יום דבר ולקטו העם ויצא ד"הה אחרא

ומשביע לכל חי  ידך את פותח כתיב כדין, ויומא יומא בכל ברכאן ימל ה"קב אשתכח וכדין .דאוקימנא

 דשאיל ומאן .לכלא מזוני לאשתכחא רצון מניה ונפק קדישא מעתיקא שתכחיד ההוא ,רצון מאי .רצון

  .לעילא ברכאן ימשתכח עליהד ברא, אותמהימנ ברא אקרי ההוא, ויומא יומא כלל מזוני
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 למהך נשא לבני להו אית כמה .לחסדו מיחליםל יראיו את' יי רוצה( קמז שם) פתח אבא' ר

 דתניא, ותתא לאילע אכלב ברכאן דישתכחון בגין דאורייתא בארחוי ולמהך אקדיש דמלכא בארחוי

סב ע"ב[  ]  דבגין משמע, משמע מאי .ודאי אתפאר, אתפאר בך אשר ישראל( מט ישעיה) דכתיב מאי

 גווני ןתחבראד . תותפיליןביה,  דאתחבש דיליה פארא ומאי .לעילא מתפאר ה"קב לתתא ישראל

  .לאתפארא

' יי רוצה אלא .ליה מבעי ביראיו' יי רוצה ,יראיו את' יי רוצה מאי .יראיו את' יי רוצה תאנא

 יראיו אינון ומאן .ליה דדחלין לאינון ליראיו קב"ה ביה תרעיאו רצון הואה אפיקד כלומר ,יראיו את

 מן מזונייהו למבעי ויומא יומא בכל מחכאןד אינון ,לחסדו מיחליםל ואמר הדר ,רצון האי לון דאפיק

  .לחסדו מיחליםל משמע ,ה"בק

 תקיןא אמר ,מזוני על ה"קב קמי בעותיה ידבע עד יומא בכל סעודתא אתקין לא סבא ייסא רבי

 נא הוא דינתנוןעיד הא אמר ,שעתאחדא  ימחכ הוה בעותיה דבעי לבתר .מלכא מבי כד ינתנון סעודתא

  .חטאה דחלי דקב"ה דחלי דאינון ארחא הוא ודא .סעודתא אתקינו לןולה מכאן ,מלכא מבי

 בבקר משכימי הוי( ה ישעיה) ,בהו כתיב מה אורייתאד יובארח עקימין דאזלי חייביא אינון

 בני אינון אשתמודען ובהא. דייקא לחסדו, לחסדו מיחליםל יראיו את' יי רוצה דא ועל .ירדפו שכר

 אם בתורתי הילך אנסנו למען .אחר ליום ולא, ביומו יום דבר ולקטו ד"הה ויומא יומא בכל מהימנותא

  .באורייתא מישר בארח אזליד אינון מהימנותא בני אינון אשתמודען בכאן, לא

 .וגו' נפשו לשובע אוכל צדיק( יג משלי) מהכא אמר יצחק רבי

 ובין מהימנותא בני אינון בין אבחין לישראל אורייתא ה"קב יהב לא עד ח"ת אמר שמעון רבי

 וכל .דאתמר כמה במן, והל אבחין ובמה .באורייתא קיימי ולא מהימנותא בני אינון דלאו חייביא אינון

 הה"ד לחסדו מיחליםל א"כד דחסד דכתרא אברשימ ה"קב והל רשים מהימנותא בני ישתכחמד אינון

 עלאה כתרא מנייהו אעדי מהימנותא בני ןמשתכחי דלא אינון וכל, הילך בתורתי אם לא אנסנו למען

איש  החסיר לא והממעיט המרבה העדיף לא דא כל ועם, תחסר רשעים ובטן( שם) ואמר כריזמ ומנא, דא

  .לפי אכלו לקטו

  .דאוקימנא כמה דלעילא כגוונא לתתא ישראל אשתלימו זמנא בההוא תאנא

 בארבע תחומין בתריסר קדישא אילנא ןואתתק ,'וגו מים עינות עשרה שתים ושם אלימה ויבואו

 מעתיקא קדישא טלא נטיף שעתא בההיא .דלעילא כגוונא וכלא נפיןע בשבעין ואתתקף עלמאד ןסטרי
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 נגיד הוה קדישא עלאה דנהורא טלא ומההוא, שמים דאקרי אתר פיןא דזעיר לרישיה יהומלי סתימאה

  .הארץ על ככפור דק ד"הה לתתא ואקריש גלידין גלידין מתפרש הוה נחית הוה וכד, לתתא ונחית

 אריח סליק הוה מנא וההוא עליה עלאה שמא ומברכאן ולקטי נפקי מהימנותא בני אינון כל

 הכי ובע נוןדאי טעמא בכל ו,לקמיה הושוי .לתתא ונחית אתמשך ביה דהא דעדן דגנתא בוסמין כלכ

 ,עלאה תאבחכמ ואסתכי לעילא וידע מסתכל והוה במעוי מתברך וכדין עלאה למלכא כיןומברמין טעי

 ולמנדע בה לאסתכלא אורייתא אתיהיב ולהון מהימנותא בני הוו ואלין ,דעה דור אקרון דא ועל

  .ארחהא

 ,שטו מאי .וגו' ולקטו העם שטו( יא במדבר) ,בהו כתיב מה מהימנותא בני אשתכחו דלא ואינון

 במדוכה דכו או ברחים וטחנו ,בהו כתיב מה .מהימנותא בני הוו דלא בגין לגרמייהו נסבי הוו שטותא

  .מהימנותא בני הוו לאד אינון אלא ,האי כל לון  א[]סג ע"  אטרח מאן .'וגו

 לאטרחא בעאן ואינון בארחוי לאסתכלא בעאן לא ה"קבב ביה מהימני דלא אינון דא כגוונא

 בגין, האי לון גרים מאן .דנהמא פתא בידייהו סליק לא דלמא ולילי יממא מזונא בתר יומא כל גרמייהו

או דכו  ברחים טחנו ,עליה לאטרחא ובעאן דגרמייהו בשטותא שטו הכא אוף .מהימנותא בני אינון דלא

 .יתיר ולא, השמן לשד כטעם טעמו והיה דכתיב אלא בידייהו סליק לא דא טרחא כל בתר .במדוכה וגו'

  .מהימנותא בני הוו דלא אינון, האי לון גרים מאן

 השד מה רידאמ ואיכא ,כתרגומו במשחא דליש דאמרי איכא .השמן לשד מאי יוסי רבי אמר

  .גוונין לכמה אתחזר מנא אוף ,גוונין לכמה אתחזר

  .דמשחא יניקא השמן לשד אמר יהודה רבי

 לקיט יתיר דאכיל ומאן קמעא לקיט קמעא דאכיל מאן וכי .לקטו אכלו לפי איש אמר יצחק רבי

 אכלו מעמש, לקטין דאכלין אינון לפום אלא .החסיר לא והממעיט המרבה העדיף לאו כתיב והא, יתיר

  .אכילתו כתיב לא כך ובגיני ליה אכיל דהוה מאן

 עבד האי ואמר חבריה אתא .דיליה סבור דאיהוו באמתא או בעבדא נש בר אחיד ,מיירי קא מאי

 ,וכך כך 'אמ ,בביתך ןינפש וכמה דדין בביתיה ןינפש כמה לון אמר ,לדינא משהד קמיה קריבו .הוא דילי

 ,משה קמי ןותיוא ולקטו נפקו למחר .לגבאי ייתי מנייכו חד וכל מחר לקטו משה לון אמר שעתא וההוא

 עומרא חדו מנא בההוא דעבדא עומרא חד אשכח דדין עבדא ההוא אי .ליה מדיד אהו ,מנא קמיה שוויין
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 נפש לכל עומרא וחד מנא בההוא דעבדא ההוא חסרא כחואש לדין מדידו, מביתיה אונפשא נפש לכל

  .נפשתיכם מספר לגלגלת עמר וכתיב ,לקטו אכלו לפי איש ד"הה, הוא דדין עבדא אמר, מביתיה ונפש

 .'יי כבוד את וראיתם ובקר מצרים מארץ אתכם הוציא' יי כי וידעתם ערב כתיב אחא' ר אמר

 חסד אתער בצפרא ,ה"קב נימוסי אשתכחו ויומא יומא בכל תאנא הכי אלא .ינדעון הבמ ,וידעתם ערב

 .המנחה תפלת תקן יצחק כך דבגיני אוקמוה והא בעלמא דינא תליא ערב קריתדא זמנא בההוא, בעלמא

 ובקר .ממצרים יתכון' יי אפיק דינא דבההוא תנדעון בעלמא דינא אתער כד ,וידעתם ערב מיירי קא מאי

  .למיכל לכו ויתן בעלמא חסד אתער זמנא בההוא דהא ,'יי כבוד את וראיתם

 ,ערב אתער שעתא ביה .'וגו הבשר סיר על בשבתנו ,אלעיל כתיב אימ ,איפכא חייא' ראמר 

 תנדעון, מצרים מארץ אתכם הוציא' יי כי וידעתם ד"הה בעלמא חסד תערי דינא דאתער זמנא ההואב

 ל כךוכ .ידיע הא' יי כבוד ,'יי כבוד את וראיתם ובקר .מצריםמאפקותכון ב עמכון דעבד חסד ההואב

  .'וגו תלנותיכם את' יי בשמוע, למה

 כמה לדינא רחמי ומהפכי לון שניין עלמא חייבי אינון בר נימוסוי ה"קב שני לא וסיי' ר אמר

  .דאתמר

 אלאא ל, גוונא האיכ תימא ואי .דאתי לעלמא למיכל צדיקייא זמינין מנא מהאי אלעזר' ר תאני

 ולבקר' יי בנעם לחזות( כז תהלים) דכתיב דאוקימנא כמה ,איהו מאיו .לעלמין כן יהו דלא יתיר

  .'וגו זולתך אלהים ראתה לא עין( סד ישעיה) וכתיב, בהיכלו

 

 .'יי קראתיך ממעמקים המעלות שיר( קל תהלים) פתח חזקיה' ר .וגו' השבת לכם נתן' יי כי ראו

 למימר עלמא בני כל  ]סג ע"ב[  דזמינין המעלות שיר אלא .אמרו מאן פריש ולא סתם ,המעלות שיר

 קמי יהצלות דמצלי מאן כל תאנא הכי .יי'  קראתיך ממעמקים איהו ומאי .אריןד ריאלד שיר האי דזמין

 לבא ויכוין ה"קבב שלים לביה דישתכח בגין דלבא מקאומע ולצלאה בעותיה למבעי בעי קב"ה הוא

  .ורעותא

 .ממעמקים בעי מאי ,סגי קרא ודא, דרשתיך לבי בכל( קיט תהלים) כתיב והא הכי דוד אמר ומי

 עקרין דכל מעיקרא ורעותא דעתא לכוונא בעי מלכא קמי בעותיה דבעי נש בר כל נאתא הכי אלא

 מניה דנפיק אתר ההוא ,איהו ומאי .דכלא ממבועא ברכאן דינגיד בגין דבירא מקאומע ברכאן לאמשכא

 ישמחו פלגיו נהר( מו תהלים) וכתיב, וגו' מעדן יוצא ונהר( ב בראשית) דכתיב נהר ההוא מניה ואשתכח
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 ודא כלא לברכא ונגדין נפקין דמבועין דבירא מקאוע דכלא מקאוע, ממעמקים אקרי ודא .אלהים עיר

  .לתתא מעילא ברכאן לאמשכא שרותא הוא

 כלא ואכליל כלא ידאש לעלמין ברכאן לזמנא בעי סתימין דכל סתימא עתיקא כד חזקיה ר"א

 ומאן .מניה ומתשקיין מניה נגידואת ומבועין דנחלין בירא ואתנגיד שאיב ומהכא עלאה עמיקא בהאי

 צלותיה דיתקבל בגין דכלא עמיקא מההוא ברכאן לאמשכא ורעותא לבא לכוונא בעי צלותיה דמצלי

  .רעותיה ויתעביד

 מתברכאן יומין שיתא כל דהא עלאה יומא מההוא עלמא מתברך ויומא יומא בכל יהודה ר"א

 איש משהאמר  דא ועל .היבד יומא בההוא קבילד ברכה מההוא יהיב ויומא יומא וכל, שביעאה מיומא

 שליט וחד חד כל אלא לחבריה דא יומא יףסיו ולא יהיב דלא בגין ,ט"מ .בקר עד ממנו יותר אל

  .דחבריה ביומא יומא שליט לאו דיליה זמנא בההוא בלחודוי

 אהשתית ויומא ,דקבילו מה והב ואשתכח ביומייהו שליטין יומין תאיש אינון כל כך בגיני

 שאר בכל הכי אתמר ולא הששי יום דכתיב מאי אלעזר רבי דאמר כהא הא ואזלא .יתיר ביה אשתכח

 אשתכח כך ניבגי ,למלכא פתורא לאתקנא מטרוניתא ביה דאזדווג הששי א אוקימנא אבלה אלא ,יומין

 רוניתאדמט זיווגא ליליא וההוא .מטרוניתאד בחדוותאדמלכא  תקונא וחד ליומיה חד חולקין תרי ביה

 בליליא אפתור לסדרא נש בר בעי כך בגין .בלחודוי וחד חד כל יומין שיתא כל ןיומתברכ במלכא

 ליליא וההוא .ריקניא פתורא על אשתכח לא וברכתא ,מלעילא ברכאן עליה רישיד בגין דשבתא

  .שבת לשבתמ דלהון זווגא דא רזא דידעין ח"ת כ"בג, דלהון וזווגא במלכא דמטרוניתא חדוותא

 אינון דכל דכלא כללא והוא יומין שאר נייחין דביה יומא ,שבת מאי .השבת לכם נתן' יי כי ראו

  .אחרנין שיתא

 שמות) כתיבו .כלה היא ודא זוגו בת דאיהי בגין שבת אקרי ישראל כנסת נמי וכן אמר ייסא רבי

 בני ובין ביני( שם) ד"הה עמין לשאר ולא לכם, נתן לכם, וגו' לכם היא קדש כי השבת את ושמרתם( לא

 תשיב אם( נח ישעיה) כתיב דא ועל, לעלמין לישראל אירות אחסנת היא ודא, אות היא לעולם ישראל

 ]סד ע"א[.  מלי אוקימנא ובאתריה ,'וגו רגלך משבת

 

 רבי .ומטה אשר הכית בו את היאור קח בידך והלכת וגו' העם לפני עבור משה אל' יי ויאמר

 אתרעי ה"קבד צדיקייא אינון זכאין .ויחלצם ליראיו סביב' יי מלאך חונה (לד תהלים) פתח חייא
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 וגדף חרףש סנחריב כגון ,לעילא ומגדפי דמחרפי עלמא בני אינון כמה ח"ת .דיליה על יתיר ביקריהון

 מה חזקיה על ידיה דאושיט כיון .מניה תבע לאב"ה וק', וגו הארצות אלהי בכל מי( יח ב מלכים) ואמר

  .'וגו אשור במחנה ויך' יי מלאך ויצא( יט םש) ,כתיב

 עדו אתא וכד, מניה תבע לא ה"קבו ע"זל בחשומ היל ומקטר ז"לע פלח הוה נבט בן ירבעם

 לא ז"לע דפלח ועל, ידו ותיבש( יג א שם) ,כתיב מה ,לקבליה יהיד ירבעם אושיט עליה ואתנבי נביאה

  .מניה תבע

 דסריב עד אלא מניה תבע לא ה"קבו ,אשר אשמע בקולו' יי מי( ה שמות) ואמר וגדף חרף פרעה

 בכל וכן .'וגו הויה' יי יד הנה( שם, )לבלתי שלחם בעמי מסתולל עודך( ט שם) דכתיב בישראל בהו

  .דיליה על יתיר דצדיקייא עלבונא תבע ה"קב אתר

הכי  ולאו עלבונך למתבע עידןהוא  לאו משה ה"קב ליה אמר .וסקלוני מעט עוד אמר משה הכא

  .ברשותי או קאים את ברשותייהו וכי .לקבלך יהיד יושיט מאן ואחמי העם לפני עבור אלא

 עלאה קדישא ושמא הוה בנסין דמחקק משום ,ט"מ .בידך קח היאור את בו הכית אשר ומטך

  .ביה רשימא

 .אתגלי אתר באן צור ,אתידע הא נחש .צור עלי נחש דרך( ל משלי) דאתמר כמה נחש בקדמיתא

( לב דברים) א"כד צור ומאן .בחורב והכית בצור הצור על שם לפניך עומד הנני דכתיב אתגלי כאה

  .מלי אוקימנא והא צור עלי נחש קאים היך משה ידע ותמן .פעלו תמים הצור

לעיניהם ונתן מימיו והשקית את  בצור והכית כתיב כיה אלא יאות קרא קולישת אי יהודה ר"א

  .העדה

 נסין עבד דלא ה"קבד קדישין שמהן מאינון ושמא שמא כל לך דלית הוא כיה ודאי ליה אמר

  .מיא הכא לאפקא ש"כ ,לעלמא דאצטריך כלא ואפיק וגבוראן

  .לשמיה מחי מאן, מים ויזובו צור הכה הן( עח תהלים) כתיב הא הכי אי ל"א

 ה"קב בעי וכד ,גבורה צור אתר בכל ח"ת אלא .דא שאיל ואת ידיע טרויובק חריפא פטישא ל"א

 .מים ויזובו צור הכה הן דכתיב הוא ודא ולקי מחי גבורא וההוא דא גבורה אתער לאלקאה או למחאה

  .מיא ונביע לא דאצטריך באתר הולק צור האי דאתער לאו ואי

  .ליה חלשת כלומר ,תשי מאי ותנינן .תשי ילדך צור( לב דברים) כתיב הא הכי אי ל"א
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 לון ולאלקאה לקבלייהו לאתערא זמינא צור דהאי חייביא ינדעון אדאלמל הוא הכי ודאי ל"א

 צור דא ועל ,בארחייהו מסתכלי ולא היב מסתכלי ולא הואיל בעינייהו חלשא אלא קמיה חבמל ימנעון

  .תשי ילדך

 דכל צור ,עלאה צור ומאי .אחרא צור קינפ עלאה דצור מסטרא .צור ואית צור אית אמר אבא' ר

 לעילא עלאה דצור מסטרא דהא, תשי ילדך צור דכתיב לישראל דאולידת ההוא ,איהו ומאי .צורים

 תהלים) כתיבמאי ד אלעזר ר"דא כהא הא ואזלא .גבורה עלאה נפיק דאימא מסטרא ,אחרא צור קינפ

 מסטרהא דינא איהי דלאו ג"אעד דכלא עלאה אימא לאכללא', יי גבורות ןמא .'יי גבורות ימלל מי( קו

  .קריתא עלאה צור כך ובגיני אשתכח גבורה]סד ע"ב[    רהאמסט דהא אשתכח

  .דאבא נהירו הואד עלאה חסד ,ניהו מאיו .דאבא נהירו דא ,מחוללך אל ותשכח( לב דברים)

 אתחזי לא דהא םמי לארקא אתער צור בהאי ה"קבו ידיעא הא מקום בכל מים אבא רבי אמר תו

 ,מים אגם הצור ההפכי( קיד תהלים) ואמר דוד שבח דא ועל .ה"קבד וניסא את הוא ודא מגדולה אלא

 אשמ ומה .דלתתא מאתר מיא אפיק עלאה בצור דא ועל .בכך צורמ ארחוי לאו דהא ההפכי ומשמע

 דצור בחילא, מיא סלע האי אפיק ובמה .הסלע מן מים להם והוצאת( כ במדבר) דכתיב סלע ,תתאדל

  .דלעילא

 למעבד צור תהפךמדאלא  ,פעלו תמים משמע מאי .פעלו תמים הצור( לב דברים) אמר ' שמעוןר

 הצור ההפכי הוא ודא .תמים והיה לפני התהלך( יז בראשית) דכתיב אברהם ,איהו ומאי ,דתמים יהפעל

  .אברהם ודא פעלו תמים משמע ,מים אגם

 בהאי מיא לאפקא בעאמשה ו אתענש כד תניינא אחרא בשעתא .תמים צור אתהדר דא בשעתא

 כלומר, תשי ילדך צור ואמר משה אתרעם זמנא ביה .קדמיתאדכ תמים אתהדר לא דישראל אוביבח, צור

 הוה דלא מה דינא ביה ואתעביד השתא תמים אשתכח לא דבגינך בקדמיתא דהוה ממה ליה חלשת

  .עולימך כלומר ,ילדך ביומי

 חמו, דא מלה וידע דלא ישראל הוו טפשין וכי .אין אם בקרבנו' יי היש דכתיב מאי אבא ר"א

 זיו דחמו גוברין .אין אם בקרבנו' יי היש יאמר ואינון לון ןדסחר עלייהו יקרא וענני קמייהו שכינתא

 אשתכחו אינוןו ,יחזקאלו עינוי דרא שלא מה הים על שפחה ראתה ותנינן, ימא על דמלכיהון יקרא

 דכל סתימא עתיקא בין למנדע בעו ' שמעוןר אמר הכי אלא .אין אם בקרבנו' יי היש ואמרו טפשין
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 בתורתי הילך דכתיב כמה ,לא אם בקרבנו' יי היש כתיב לא דא ועל .אפין זעיר ובין אין דאקרי סתימין

  .אין אם בקרבנו' יי היש אלא, לא אם

 אי אמרו .'יי את נסותם ועל דכתיב בנסיונא דוועב פרודא דודעב אלא .אתענשו אמאי הכי אי

  .וגו' עמלק ויבא מיד .אחרא בגוונא נשאל יהא ואי, חד בגוונא נשאל האי

 

 .והחמור השור רגל משלחי מים כל על זורעי אשריכם( לב ישעיה) פתח יוסי רבי .קעמל ויבא

 העיזר דלית ישראל אינון זכאין .משתכחין מים וכמה מים כמה תנינן תמן ,מים כל על זורעי אשריכם

 אית אילנא דתניא ה"קבד אילנא ענפי הוו נוןאי, המים על שם ויחנו דכתיב המים על אלא להודי

 מתקלא תחומי בתריסר אתחם והוא, לכלא מזונא אשתכח וביה ףותקי רברבא אילנא והוא ה"קבל

 ואינון אילנא דההוא בגופא משתכחי וישראל ,ביה אחידן ענפין' וע עלמא רוחי בארבע פואתתקד

 תמרים ושבעים מים עינות עשרה שתים ושם אלימה ויבאו דכתיב והיינו ,דלהון סחרנא ענפין שבעין

  .אתר בכמה ואוקמוה אתמר והא, ויחנו שם על המים

 דאילנא ענפין דאינון םמי אינון על ישראל שליטו זמנא בההוא אלא, המים על שם ויחנו מאי

  .מים כל על זורעי אשריכם דא ועל, הזידונים המים( קכד תהלים) דאקרון

, וחמור שור דאקרון עמיןשאר  בהו דאחידן שמאלא כתרי תרי נוןאי ,והחמור השור רגל משלחי

 תתאין כתרין ובאינון בחרשין הוה חכים דלבן בגין, וחמור שור לי ויהי( לב בראשית) דכתיב והיינו

 יןכוז וכשישראל .אתמר והא אבי אובד ארמי( כו דברים) דכתיב כמה ליעקב לאובדא בעא ובאינון

 .בהו ןשלטי דלא ,והחמור השור רגל משלחי ד"הה עלייהו אהלשלט ןיכלי ולא להו משלחי

 דברים) כתיב]סה ע"א[    דא ועל, בהו למיקם עלמא בני יכלין לא כחדא מזדווגי כד אבא ר"א

 דהא בישין לזינין דוכתא איניש יהיב לא ותנינן .דייקא יחדיו, יחדיו ובחמור בשור תחרוש לא( כב

  .בהו למיקם יכלין לא כחדא מזדווגי וכד ,אצטריך דלא מה אתער בעובדא

 ולכל( יא שמות) ד"הה מכלהו חציפא ודא כלב דאקרי דלהון מתקיפותא נפיק דלהון סטרא מבין

 אתכם מוסר אני הרי ,אין אם בקרבנו' יי היש אמרתון אתון ה"קב אמר .לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני

  .עמלק ויבא מיד .לכלב

 לישניןעממין ו כמה והלא עמלק גוים ראשית וכי .עמלק גוים יתראש( כד במדבר) אמר יהודה' ר

 הוכל על נפל אנואימת דחילו ממצרים ישראל נפקו כד אלא .עמלק אתא לא עד בעלמא הוו אומיןלו
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 מגבוראן דחיל דלא עמא הוה ולא, וגו' ירגזון עמים שמעו( טו שמות) ד"הה מישראל דעלמא עמין

 דא ועל .לגבך למקרב ולא ירא אלהים, אלהים ירא ולא ה עיף ויגעואת ד"הה עמלק אלא ה"קבד עלאין

 ,אובד עדי ואחריתו כך ובגיני .הוה עמלק בקדמיתא בישראל קרבא לאגחא דאתו ,עמלק גוים ראשית

 עדי ואחריתו ד"הה, עמלק זכר את תמחה( כה דברים) וכתיב ,עמלק זכר את אמחה מחה כי דכתיב

 אובדב"ה קד עד כלומר ,ליה ויאבד ה"קב דייתי עד אלא .ליה מבעי , עדי אבדוובדא עדימאי  .אובד

  .אמחה מחה כי דכתיב ליה

 דידיה שביק לא מיא לון לאפקא חסד עמהון ועבד פעלו תמים צורד ג"אע ח"ת אלעזר' ר אמר

  .עמלק ויבא בתריה כתיב דהא

 נשא בני מהכ .וגו' השמש תחת ראיתי חולה רעה יש( ה קהלת) פתח אבא' ר. ויבא עמלק

 חולה דלאו רעה ויש חולה דהיא רעה יש וכי ,חולה רעה יש .באורייתא משתדלי דלא בגין לבא אטימין

 ,באוירא ןיבקעומת נימוסין גרדיני כמה ןנפקי דשמאלא מסטרא דתנינן חולה רעה יש ודאי אלא .היא

 אאויר ובקעין כחדא ומתחברן נפקין לבתר ,רבה דתהומא בנוקבא ואשתאבין אזלין למיפק בעיין וכד

 אליך תאונה לא( צא תהלים) א"כד רעה אקרי חד וכל ,נשא דבני לגבייהו קרביןומ בעלמא ושאטין

  .נשא בני על בתסקופא דאתיא בגין ,תאונה לא מאי .רעה

 גבאי אתיין .מממוניהון ניןאקמצ לון עביד נשא בני על האי שריא כד .חולה היא אמאי ,חולה

 מממוניה למיכל הוא אתי, בידיה תמח מסכני אתיין .מדידך קיתפ לא ל"א, בידיה תמח היא גביה צדקה

 לאו מרע שכיב דהוא חולה היא נש דבר עליה דשריא יומא ומן .לאחרא ליה לנטרא בגין בידיה תמח

  .חולה רעה היא דא ועל ,שתי ולא אכיל

 וכבוד ונכסים עושר האלהים לו יתן אשר איש( ו קהלת) ואמר בחכמתא צווח הוה מלכא ושלמה

 לאו הכי אי, האלהים ישליטנו ולא מאי חולה.ולא ישליטנו האלהים לאכול ממנו וגו' גם זו רעה  'וגו

 ולא אלא ,הכי אמר הוינא ממנו לאכול האלהים יעזבנו ולא כתיב אי אלא .נ"דב הוא ברשותיה

 דהוא על תחותיה בראלת העל שלטיה לא ה"קב בה ואחיד רעה אולהה הימניה דהוא בגין ,ישליטנו

 דהוא עד ליה ונטיר מיניה אפיק ולא לממוניה קריב ולא מרע כשכיב ארחוי וכל ,בה ואחיד בה אתרעי

  .בעליו דהוא אחרא וייתי מעלמא יפוק
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 דירית אחרא דא, בעליו מאן .לרעתו לבעליו שמור עשר( ה שם) ואמר צווח הוה מלכא ושלמה

 ,לרעתוה"ד ה היב ואתרעי רעה אולהה הימין דהאי בגין, תראע דההוא בעליו למהוי זכה מהבו .ליה

 .האי ליה רווח היב מתדבק דהוה רעתו בגין כלומר

]סה ע"ב[    אבוי לקבל אזיל הוהו אבוי בבית טבא בחולקא דיתיב מאן האי ,חולה רעה יש א"ד

 דא ,בעינא דא ,בתסקופא ארחוי דכל מרע שכיב נש כבר חולה רעה איבהה אתדבק הא מלין בתסקופי

, קמייהו נטיל אשכינת, יקרא בענני לון אסחר ,נשרין גדפי על לון נטיל ה"קב ישראל כך .בעינא לא

  .עמלק ויבא מיד, בתסקופין עמיה אזלין הוו ואינון ,קיןימת מייא לון אפיק, למיכל מנא לון תינח

 לעילא אשתכח דאח וקרבא, אתיא קא קשיא דינא מגזרת דחכמתא רזא שמעון ר"א .עמלק ויבא

 אמר כביכול .קדישא בשמא ןדמתקשר דחכמתא עלאין רזין בה אית דלא באורייתא מלה לך ולית, ותתא

 מתישין כביכול זכאין אשתכחו לא וכד, כלא על דילי חילא אתגבר לתתא זכאין אינון ישראל כד ה"קב

  .קשיא דדינא חילא ואתגבר דלעילא חילא

 דינא לקטרגא יאת ,ישראל עם וילחם עמלק ויבא ,תיבכ מה לתתא ישראל דחבו בשעתא ח"ת

 כמה א קב"הד מאורייתא ידיהון דרפו ידים יוברפ, ברפידים .ותתא לעילא אשתכח כלאו ברחמי

  .דאוקימנא

 וירד( יד במדבר) דכתיב וחד ,הכא חד ,בישראל עמלק קרבא אגח זמני תרי יהודה' ר אמר

  .כתום עד החרמההיושב בהר ההוא ויכום וי והכנעני העמלקי

 נסבי דהוו הוה ה"קבב לתתא, דאתמר כמה לעילא. ב"הדק קטרוגא ותתא לעילא שמעון' ר אמר

ועל  .דאתרעית מה טול ואמרי לעילא לון ויוארמ להו ונטלי קדישא דרשימא על אתא לון וגזרי לגברי

  .כלא הוהב"ה דק כל פנים לעדא 

 

 גרמיה דסליק משה חמא מה וכי .וגו' בעמלק םהלח וצא אנשים לנו בחר יהושע אל משה ויאמר

 .דמלה עקרא וידע דאסתכל חולקיה זכאה משה אלא .סליק גרמיה אמאי ב"ה,דק קדמאה קרבא מהאי

 דכתיב והיינו דלתתא לקרבא גרמך זמין יהושע ואנת דלעילא קרבא לההוא גרמי אזמין אנא משה אמר

 דלתתא מקרבא גרמיה משה סליק כך ובגין .לאדלעי ישראל, ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר והיה

  .ידוי על ויתנצח דלעילא בקרבא לאזדרזא בגין
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 ההוא עד עלמא דאתברי יומא מן ח"ת .דעמלק דא קרבא בעיניך היא קלה וכי שמעון' ר אמר

 סגיאין חיילין בגין לאו ,כוותיה שתכחא לא ומגוג גוג 'ואפי משיחא מלכא דייתי עד זמנא ומההוא זמנא

  .הוה ה"קבד סטרין דבכל בגין אלא תקיפיןו

( לג שמות) דכתיב הוה רביא זמנא בההואו לאחרא ולא ליהושע אמאי ,יהושע אל משה ויאמר

 חמא, חמא מאי .וידע אסתכל בחכמתא משה אלא .מניה תקיפין בישראל הוו וכמה ,נער נון בן ויהושע

  .אתחזי יהכ קרבא ודאי משה ראמ .לתתא לעמלק לסייעא דלעילא מסטרא נחית דהוה לסמאל

 לאו זמנא בההוא אשתכח דבשכינתא תימא אי .אשתכח יתיר עלאה בדרגא זמנא בההוא יהושע

 שמעון' ר אמר .ובמה .דאתאחדה ימינ לתתא יהושע אשתכחו ואתאחדת אתנסיבת במשה דהא הוא הכי

 שאנן נוה ירושלם תראינה עיניך( לג ישעיה) דכתיב מאי יהודה ר"דא והיינו .נער קרידא אתר בההוא

 רזא הוא ודא ,בגלותא למהך יתיר ישתכח דלא יצען בל אהל דאקרי דלעילא ירושלם ,יצען בל אהל

 דבכל מלמד .יצען בל אהל דאקרי ההוא, האהל מתוך ימיש לא, ודאי נער, נער נון בן ויהושע דכתיב

 ]סו ע"א[  .  תדירא מניה ויניק דלעילא נער איהוד כמה משכינתא יניק הוה ויומא יומא

 טיישלד לקבליה נער האי ודאי משה אמר עמלקד עאולסי נחית לסמאל משה חמא כד כך בגין

 קרבאהאי  אוה דילך ,בעמלק הלחם וצא אנשים לנו בחר יהושע אל משה ויאמר מיד ,ליה לנצחא עליה

  .עמך הךלמ דיתחזון זכאין בני זכאיןם, אנשי לנו בחר .דלעילא לקרבא אזדרז ואנא דלתתא

 זיינין בכמה תיקונין בכמה ואתתקן דלעילא נער אתער נער יהושע קדנפ בשעתא אמר ר' שמעון

 הוא ודא .ברית נקם נוקמת חרב( כו ויקרא) והיינו, דברית נוקמא לנקמא דא לקרבא אמיה ליה נתדאתק

 אלא וזיינין יןרומח לפום ולא, ודאי חרב לפי, חרב לפי עמו ואת עמלק את יהושע שוויחל דכתיב רזא

  .דלעילא לקרבא אתתקן ומשה. נוקמת חרב דאקרי היאה

 

 בהו לאגחא דאתחזון יקירין, לעלמין ואסתאב לא קדישין יקירין ,ממש כבדים, כבדים משה וידי

  .דלעילא קרבא

  .בצעריהון עמהון ויהא בצערא שריין דישראל בגין, תחתיו וישימו אבן ויקחו

 על וכי .ודאי מהימנותא ,אמונה .אמונה ידיו ויהי אחד ומזה אחד המז בידיו תמכו וחור ואהרן

 דיליה מסטרא דא ,וחור אהרן .עביד בחכמתא כלא משה אלא ,אמונה ידוי הוו לידוי מיכוס וחור דאהרן
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 וחור דיליה סטרא דיתער בגין אהרן .אמונה ידיו ויהי דא ועל באמצעיתא וידוי דיליה מסטרא ודא

  .לעילא סיועא כחאלאש ומכאן מכאן בידוי אחידן הווו דיליה סטרא דיתער

 

 וגבר .דידוי וסבפרי ואתכוון שמאלא על ימינא דזקיף ,ירים כאשר .ידו משה ירים כאשר והיה

  .דלעילא ישראל, ישראל

 משהד יויד יכלין לא מצלותא משתככי לתתא דישראל בשעתא ,עמלק וגבר ידו יניח וכאשר

 בעיין ישראל בכלא גרמיה לתקנא קרבנאבעי ל דכהנא ג"אע אוליפנא כאןמ .עמלק וגבר בזקיפו למיקם

  .עמיה בצלותיהון לאשתכחא

 כדקא הימנותאמ ,אמונה ידיו ויהי דא ועל ותתאין עלאין אשתכחו דעמלק דא בקרבא תאנא

 קראע דהוא בגין ויד וכתיב, ויהי כתיב בימינא אכל דתליא בגין אלא .ליה מבעי ויהיו ,ידיו ויהי .חזי

  .בכח נאדרי' יי ימינך( טו שמות) כתיבד דכלא

 

 ח"ת .ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק בספר זכרון זאת כתב משה אל' יי ויאמר

 שוויחל אלא .ליה מבעי ויהרוג ,שוויחל .חרב לפי עמו ואת עמלק את יהושע ויחלוש ,לעילא כתיב מה

 לון קטיל ברית נקם נוקמת חרב וההוא עלייהו חולש והה יהושע ,גוים על חולש( יד ישעיה) ד"אכ

  .דאתמר כמה חרב לפי דכתיב

  .אחרנין מלכין אלקטל זמין הוא דהא ,יהושע באזני ושים .דיקא זאת, בספר זכרון זאת כתב

  .ותתא לעילא דוכרנא ,זכר .לתתא אמחה, לעילא מחה, אמחה מחה כי

 ה"קב אמר אלא .עמלק זכר את תמחה( כה בריםד) וכתיב ,אמחה מחה כי כתיב יצחק רבי אמר

  .לעילא דוכרניה אמחה ואנא לתתא דוכרניה מחון אתון

 ובגין ,איהו בר בישראל בהו לקרבא דחילו וכלהו עמיה אייתי אחרנין עמין עמלק יוסי רבי אמר

  .עלייהו חולש הוה יהושע כך

  .מלעילא דלהון חילא דתבר ,שוויחל אמר ייסא רבי
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יי' נסי,  שמו ויקרא .דלעילא ההוא לילקב ,מזבח משה ויבן .נסי' יי שמו ויקרא מזבח משה ויבן

 קדישא]סו ע"ב[   רשימא דההוא נקמתא דאנקים בגין, נסי' יי מאי .נסי' יי ויקרא שמו דהאי מזבח

  .ברית נקם נוקמת אתקרי זמנא מההואדהא  דישראל

  .דמאן, שמו ויקרא .עלייהו לכפרא מזבח ,מזבח משה ויבן אמר יוסי רבי

 דאתפרעו על מלהחד  וכלא, נסהו ושם א"כד ,נסי' יי .ההוא דמדבחא שמיה חייא רבי אמר

 ביה ואתגלייא נש דבר בריה דאתגזר כיון אוליפנא מכאן .קדישא רשימא את ההוא ואתגלייא ישראל

 אלהי אל לו ויקרא בחמז יעקבויבן  דא כגוונא .נסי' יי ,שמיה ומה .עליה לכפרא מזבח אקרי קיימא את

  .ישראל אלהי אל ,שמיה הומ .מזבח דאקרי אתר לההוא ,למאן .ישראל

 ליה למחמי לויכ מאן וכי', וגו ישראל אלהי את ויראו( כד שמות) דכתיב מאי יוסי רבי אמר

 תנינן הכי אלא ישראל.את אלהי  ויראו תאמר והכא, וחי האדם יראני לא כי( לג שם) כתיב והא ה"קבל

 לאיניש ליה אסיר דא ועל .רואס הבשכינ ולאסתכלא בשכינה מסתכלאלו כ בקשת דאסתכל מאן כל

  .קשת מאן .בקשת לאסתכלא ריאס .ידייהו דפרסי בשעתא דכהני באצבעייהו לאסתכלא

  .סתם בקשת מאי .סתם בקשת אבא רבי אמר

 כאילו ונויבגו סתכלאד מאן דכל בגוונוי ,דלעילא קשת .דלתתא ובקשת דלעילא בקשת ל"א

 ההוא, אוה מאי דלתתא קשת .בשכינתא קלנא יעביד דלא ביה לאסתכלא ואסיר דלעילא באתר סתכלמ

  .לעילא קלנא עביד ביה סתכלאד מאן דכל נש בבר ביה דאתרשים קיימא את

 בהאי ליה אומי דהוה ,ירכי תחת ידך נא שים( כד בראשית) כתיבהא ו הכי אי יצחק רבי אמר

  .את

 ,כתיב ירכי תחת ידך נא שים ועוד .עלמא בני כשאר אינון דלית דעלמא לאבהן ולה נחה ל"א

  .סתם בקשת לאסתכלא אסיר כ"בג .ירכי תחת ראה כתיב ולא

קלדיטין דנהרין  נהירין פיריןס בגוונין עלייהו קשת דאתגליא ,ישראל אלהי את ויראו תאנא

  .ישראל אלהי ויראו כתיב ולא ,ישראל אלהי את דכתיב משמע ,עיבר לכל ןימלהט

 דאקרי נער לשכינתא דמשמש ההוא, ניהו ומאי .דשכינתא ינאסדבו נהורא יוסי רבי אמר

  .דייקא אלהי את כך ובגין ,במקדשא

 ניןוב דהוו מאינון לבינתא חד דוכתיה תחות ביה דאתרשים, הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת

 פס ואתא לבינתא בחד ליה ועאלת פרעה סרכי ןאאת ווהו במצרים אולידת חדא אתתא דתנינן במצרים
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 דכתיב דלתתא מקדשא בי דאתוקד עד קמיה וקיימא דשכינתא יהרגלו תחות ואתרשים ליה ואחיד ידא

  .ביום אפו  רגליו הדום זכר ולא( ב איכה)

 ותרין שבעיןב דמתלהטא עלאיןד גליפין קלדיטיב דספיר נהירותא ,הספיר לבנת אמר חייא' ר

  .בספירים ויסדתיך( נד ישעיה) ד"הה בריע

  .השמים עצם מאי ,השמים וכעצם( כד שמות)

 חיזו הכא אוף, עיבר כלל מלהטן פרחין ענפין ותרין בשבעין ןגליפ השמים עצם מה אבא ר"א

  .םשמיה כחיזוממש  השמים עצם דההוא

  .דשכינתא מסטרא דמתגלפא מודח נהירו בההוא אתרשים כלא אמר יהודה רבי

 סביב גבורים ששים( ג שיר) דכתיב דשכינתא בסחרניה אינון שתין והא הכי אי חזקיה רבי אמר

  .לה

 דתנינן ,לעלמין האמסחרנ ואעדי לא תחומין תריסרונהירו ד שתין אלא ודאי הוא הכי ל"א

 כד במטרוניתא נהירין וכלהו ותקיף רבא קדישא באילנא סליקו במתקלא עלאין גליפין תחומין תריסר

 בנהירו ביה ןמנהר שבילין נהירין אינון וכל .ממש השמים עצם ,השמים עצם הוא ודא, מלכאב אתחברת

  .דמטרוניתא

 דנורא פולסי שתין להו וקרינן נער בההוא ביה רשימין דסחרנהא שתין ינוןדא נהירו ותאנא

  .לה סביב גבורים ששים]סז ע"א[    ד"הה בדינא מתלהטן דשכינתא אסטרב בהו דאתלבש

 נטל דעמלק בגין ,אמאי .ממש נסי' יי, נסי' יי שמו ויקרא .וקימנאדא כמה מזבח משה יבןו תאנא

 מה שעתא ביה .דאתרעית מה טול ואמר לעילא להו ושדי לון וגזר אתפרעו ולא גזירין דהוו אינון כל

  .אחסר דר מדר ,דר מדר בעמלק' ליי מלחמה יה כס על יד כי ויאמר, כתיב

 ה"קבו בישא זרעא מההוא בהו דלית לך לית לעלמא דאתיין דרין בכל ודרא דרא כל יהודה ר"א

  .קרבא בהו אגח

 מן חטאים יתמו( קד תהלים) כתיב עלייהו .דלעילא לדיורא דלתתא מדיורא אמר יצחק רבי

  .הללויה' יי את נפשי ברכי כתיב זמנא ביה, בעולם הזה ובעולם הבא', וגו הארץ
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 וישמע יתרופרשת 

 

 על ימינא לארמא דבעי בגין חד כתיב ידוידיו,  את אהרן וישא( ט ויקרא) [פתח ראלעז רבי]

 אינון ולאו לעילא ידוי דארים מאן דכל מלכא דשלמה בספרא אשכחנא .רזא אוקימנא והא שמאלא

 אשר שליטין עשרה( ז קהלת) ואינון, ממנן שולטנין מעשרה דאתלטייא נש בר איהו האי בעותיןבו בצלו

 ברכתא אוהה או צלותא ההוא לנטלא לעילא דידין פרישו על ממנן די עשרה אינון אלין, בעיר היו

 לעילא דידין פרישו ההואב יקראת דמתתא כיון .מתתא ואתברך קדישא שמא לאתיקרא חילא הב ויהבי

 דלעילא ברכאן מאינון לנטלא ממנןאינון  עשרה ואלין .סטרין כלב ואתיקר עילאלמ אתברכא כדין

  .אברכם ואני( ו במדבר) דכתיב ליה דמברך לההוא ולברכא תאלת ולארקא

 ירים ולא יןבבעות או בברכאן או בצלו למהוי לעילא ידוי דירים בשעתא נש בר סתמרא כ"בג

 עשרה אינון למגנא הוא ואי ,דידין פרישו ההוא לגבי ומתערי זמינין אינון עשרה דאלין בגין למגנא ידוי

 ותבואהו קללה ויאהב( קט תהלים) ביה דכתיב איהו והאי, לווטין תמניאו וארבעין במאתן ליה ןטייל

על  שריא לא וברכתא ריקניא אתר על למשרי ארחיה דאיהו ידין אינון על שריא מסאבא רוח וכדין .וגו'

  .בצלו מתרגמינןו ,'יי אל ידי הרימותי( יד בראשית) כתיב דא ועל .ריקניא אתר

 ה"קבל נש בר אוקיר לעילא ואזדקפו דאתפרישו בשעתא .איןעל רזין אית דידין פרישו בהאי

 ,חזי כדקא קדישא שמא ולאתברכא כלא ליחדא בגין אמירן דעשר רזא ליחדא אחזי .עלאין רזין בכמה

 כלא ויתיחד סטרין בכל קדישא שמא דיתברך בגין דלבר ורתיכין פנימאין דרתיכין רזא ליחדא ואחזי

  .ותתא עילא כחדא

 נש בר לון זקיף כד דאצבען דזקיפו רזא איהו דא .ריקם פני יראו ולא( כג ותשמ) ואמר פתח

, ריקם פני יראו ולא .מנייהו בחד או ובברכאן ובבעותין בצלו אלא בריקניא ופיאזדק דלא דבעי לעילא

 כמה למגנא קפאדזאל אצטריכו דלא דאצבען דזקיפו רזא ,פני ולא יראו אלא כתיב לא לפני יראו ולא

  .דאתמר

 ואלין דלעילא כגוונא רשימין דאתוון ברזא לתתא אמירן עשר אינון דקאמרן שליטין עשרה

 ,לארמא לעילא אתאחד דקדושה סטרא כל אדוב]סז ע"ב[    ,דאצבעאן וזקיפ ההוא על בקדמיתא קיימין

  .קדישא למלכא ואודן אתכפיין כלהו אחרנין סטרין כל כדין
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 אית .לתתא בין לעילא בין דקדושה ברזא שאמשמד וכהן מלך איהו קדישא דשמא ברזא ח"ת

 דקא קדמאה דאור רזא כהן אית ותחותיה ,עלאה מלך ואיהו הקדשים דקדש רזא דאיהו לעילא מלך

  .דימינא סטרא גדול רידאק כהן איהו ודא קמיה משמש

 כהן אית ותחותיה, לתתא כלא על מלך ואיהו עלאה מלך דההוא כגוונא דאיהו לתתא מלך אית

 דמהימנותא רזא איהו ודא וכהן מלך אית דקדושה בסטרא ודאי .לימינא דאיהו רבא כהנא דמיכאל ארז

  .שלימתא

 מלך( ד קהלת) רידאק אוקימנא והא מלך דאיהו רזא אית קדושה סטר איהו דלאו אחרא בסטרא

 און מצאתי עשרתי אך אפרים ויאמר( יב הושע) דכתיב רזא איהו ודא און כהן אית ותחותיה ,וכסיל זקן

 לאצלחא יכיל לא דא חילא דאשכח ואלמלא, ירבעם דעבד עובדא ההוא על שלטא דא דחילא בגין ,לי

  .עובדא בההוא

 שליט איהו ה"קב כדין ליה ואודן ואתברו אתכפיין כהן והאי מלך דהאי בשעתא דמלה רזא

  .לבדו' יי ונשגב( ב ישעיה) א"כד ותתא עילא בלחודוי

 ,פרעהאיהו  ודא וכסיל זקן מלך ואלקי תברא ,בארעא ה"קב עבד ממש דא רזאבו דא כגוונא

 ליה ואודי דאתא עד תחותיה דמשמש כהן ההוא כפייאוא אתבר לבתר .ה"קבל ליה ואודי אתאואיהו 

 דמיתת חמאת כד רחל דאמרה רזא ודא .שמאלא סטר דאיהו אחרא סטרא און כהן איהו ודאב"ה לק

 סטר ולא ימינא סטר ,ןאו בן ולא ימין בן ואמר יעקב אוחי דא גיןוב, אוני בן( לה בראשית) דכתיב

  .שמאלא

 עילא כלא על ביקריה ה"קב אסתלק כדין קמיה ואתברו ה"קבל אודו וכהן מלך דההוא וכיון

 ואודי יתרו דאתא לבתר .אורייתא אתיהיב לא קמיה אלין אודן כד ביקריה ה"קב דאסתלק ועד ,ותתא

 ביקריה ה"קב אסתלק כדין 'וגו אתכם הציל אשר' יי ברוך, האלהים מכל' יי גדול כי ידעתי עתה ואמר

  .כלא על דשלטנו בשלימו אורייתא יהב ולבתר ותתא עילא

 ושבח קם מלכא דוד. כלם עמים יודוך אלהים עמים יודוך( סז תהלים) ואמר [' שמעוןרפתח ]

 .שירה ואמר מנגן הוה וכנורא דכנורא ןנימי באינון בטש והוה אתער צפון רוחקב"ה כיון דהוה ל ואודי

 דאוקימנא כמה טרפא לון למיהב רתיכין אינון כל לגבי אתער ה"קבד בשעתא ח"ת, קאמר שירה ומה

( סז תהלים) ואמרי פתחי בחדו כלהו כדין, גו'ו לביתה טרף ותתן לילה בעוד ותקם( לא משלי) דכתיב

 בארץ לדעת ואמר נשיב לעלמא ונחית אתער צפון רוח כד .סלה אתנו פניו יאר ויברכנו יחננו אלהים
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יודוך  אלהים עמים יודוך ואמר פתח רוחא בההוא מנגנא דאיהו בשעתא כנור .ישועתך גוים בכל דרכך

  .כלם עמים

 אלהינו אלהים יברכנו יבולה נתנה ארץ ואמר פתח קדשא רוח עליה ואתער קם הוה כד דוד

 דוד אתא לבתר .לתתא מעילא ה"קבד טיבו לאמשכא בגין ,ארץ אפסי כל אותו וייראו אלהים יברכנו

 ותתא עילא ה"קבד דיקרא דשלימו בגין דכנורא קרא האי בכלא אסתכל כד כחדא לון וסדר קדשא ברוח

 עילא ה"קבד יקרא אשתלים כדין ליה אודן דאינון כיון .ליה ואודאן אתיין חרניןא עמין דשאר בשעתא

  .ותתא

 לא ואמר פתח' וגו עלינו נקרא העברים אלהי ליה ואמר לפרעה[  ]סח ע"א  משה דאתא בשעתא

 ולעמיה ליה דאלקי כיון .לעילא יקירא דאיהו כמה בארעא שמיה דיתייקר ה"קב ובעא .'יי את ידעתי

 כיון עלמא דכל קרופינוס מלכא דהוה איהו .וגו' הצדיק' יי( ט שמות) דכתיב ה"קבל ליה ואודי אתא

 עלאה כומרא יתרו אתא .וגו' אדום אלופי נבהלו אז( טו שם) דכתיב אודו יןמלכ שאר כל אודי דאיהו

  .קראתי כדיןב"ה, לק ליה ואודי ןאחר טעוון דכל ממנא רב

 עמים יודוך אלהים עמים יודוך( סז תהלים) כתיב ד"ע אלעזר בריה אלעזר' לר שמעון ר"א

  .כולם

' ר על ירחם מאן .וגו' בנים על אב כרחם( קג שם) ואמר אבא' ר בכה .ידוי ונשיק אלעזר' ר אתא

 בהו נכסוף דלא קמיה אלין מלין למשמע דזכינא חולקנא זכאה .דמר רחימו בר מלוי לאשלמא אלעזר

  .דאתי לעלמא

  .כתיב מדין כהן, ביתרו כתיב לא און כהן הא אבא רבי אמר

 וכלא, מדין כהן דמשה חמוי ולבתר, אקרי און כהן דיוסף חמוי בקדמיתא .חד איהו כלא ל"א

 אשת דא רזא מדין כהן דאתמר ומה .ןקיימ חדא דרזא בדרגא ויוסף משה תרין אלין דהא חדא רזא

  .כחדא תרין ו"ו דא רזא ן,קיימ חד דרגאב ויוסף משה .מדינים

 ארקיע רום עד השתא סלקא דאורייתא נהירו ר' אמר ובכה אבא' ר רישיה על ידוי ארים

 יתנהירו דמר מלין אבל .םיית שתאראד לעלמא ווי .דאורייתא נהירו נהירי מאן לבתר ,עלאה דכרסייא

  .כמים לים מכסים' יי את דעה הארץ מלאהכי ( יא ישעיה) כתיב כדיןד משיחא מלכא דייתי עד בעלמא
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 כל את כתיב בקדמיתא ,ביה לאסתכלא אית קרא האי אמר חייא רבי .מדין כהן יתרו וישמע

 דאשמא  ,אלהים עשה אשר כל את דא רזא אלא .'יי הוציא כי כתיב תרולב ,למשה אלהים עשה אשר

 שמא דהא ממצרים לון אפיק עלאה שמא ולבתר, בגלותא מנייהו אתעדי ולא ישראל ועל משה על דאגין

  .הוה דיובלא ברזא לון דאפיק קדישא

 לולישרא .דפרעה מחרבא ליה שזיבו לנהרא אתרמי כד ,למשה אלהים עשה אשר כל את א"ד

  .יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו וכאשר( א שם) וכתיב, נאקתם את אלהים וישמע( ב שמות) דכתיב ,עמו

 

 ונורא קדוש בריתו לעולם צוה לעמו שלח פדות( קיא תהלים) פתח יוסי רבי .וגו' יתרו וישמע

 אבתריהד אחרא ובקרא קרא ובהאי ביתא מאלפא תיבין תרין בכלהוי ד קראי שאר בכל שנא מאי .שמו

 בר דישראל פורקנין תלת לילקב האי, ביתא אלפא בהאי סטרין שית לאשלמא בגין אלא .תלת תלת

  .חכמה בהאי תליא וכלא ,וכתובים נביאים תורה לילקב אחרא קרא, קדמאה פורקנא

 לעולם צוה .וגבורן נסין לון ועבד דמצרים מגלותא לישראל ה"קב פריק כד ,לעמו שלח פדות

 תחות גיורין אינון כל אתקריבו ומתמן, לפולחניה ליה וקריב ה"קב ליה וקביל יתרו אתא כד, בריתו

 אחרא מסטרא דהא ה"קבד אשמ אתקדש כדין דהא ,שמו ונורא קדוש ולהלאה מתמן .דשכינתא גדפוי

  .ביתרו דהוה כמה אחרא סטרא ואתכפיא אתבר כד קדישא שמא תקדשא

 

 אלא .ירגזון עמים שמעו( טו שמות) כתיב והא שמעו לא עלמא וכל שמע יתרו וכי .יתרו וישמע

  .לדחלתיה ביואתקרקב"ה  מקמי כפיאוא]סח ע"ב[    ואתבר שמע והאי ,אתברו ולא שמעו עלמא כל

 ועובדא קשוט איהו כלא ותתא לעילא דעבד מה כל ה"קבד תנינן אתר בכמה אמר אבא רבי

 דקשוט עובדא כלהו דהא קלנא ביה נהגאולא מניה לדחיא נש בר דבעי בעלמא מלה לך ולית דקשוט

 חד חמו ,חזקיה' ר עמיה והוה בארחא אלעזר' ראזיל  הוה חדא זמנא דהא .בעלמא אצטריך וכלא הואי

  .תקטליניה לא ליה שביק אלעזר' ר ל"א .למקטליה חזקיה' ר קם ,חויא

  .נשא בני דקטיל איהו בישא מלה והא ל"א

 דלחשין עד נש לבר חויא נשיך לא, לחש בלא הנחש שוךי אם( י קהלת) כתיב והא חזקיה ל"א

  .לפלניא ליה קטיל זיל ליה ואמרי מלעילא ליה
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 לבני ניסא ה"קב ארחיש יהיד ועל אחרנין ממלין נש לבר שזיב נמי הכי האי דעביד כמה ולזמנין

 עלמא לון דאיצטריך לאו ואי הוב עלמא ואצטריך ידוי עובדי איהו וכלא, תליא ה"קבד בידא וכלא נשא

  .ב"הדק ובעובדוי דעלמא הבמל קלנא לאנהגא נש בר בעי לא דא ועל .ה"קב לון עבד לא

 אלהים דא ,אלהים וירא .מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים וירא( א בראשית) ואמר פתח

  .ותתא עילא חדא בכללא כל ,עשה אשר כל את .לון ולאשגחא לון לאנהרא דאסתכל ,וירא .חיים

 מאד, חיים מלאך דא טוב אוקמוה והא ,דשמאלא סטרא דא ,מאד .דימינא סטרא דא ,ובט והנה

  .חדא רזא וכלא ,המות מלאך דא

 עובדא בכל, עשה אשר כל את אלהים וירא .דחכמתא ברזא דמסתכלי לאינון אכה רזא

 על שליט לתתא אלהים .עשה אשר כל את אלהים וירא והכא ,טוב כי אלהים וירא כתיב דבראשית

  .עלאי על שליט לעילא אלהים, תתאי

 ןואינ כל נפקי ומתמן ,ותתאין עלאין בוצינין אינון כל ואדליק דאנהיר חיים אלהים כלא א"ד

  .לאנהרא נהורין

 

 ולא רשים רשימו ההוא .אתגליא ולא אתחזי דלא חד רשימו אתרשים דטמירין בטמירותוספתא. 

 זעיר איהו רשימו ההוא .דכלא קיומא איהו, ביה למיקם יןיכל לא דעיינין חיןיפק דסכלתנו מארי, רשים

 ולא רשימו ביה דלית ממה דנטלא מה לנטלא ,כלא לקיימא ברעותא קיימא, אתגליא ולא אתחזיא דלא

  .אתחזי דלא רעותא

 היכלא ההוא .היכלא חד ביה לאתטמרא לגרמיה ליה ועבד גרמיה לחפיא בעא רשימו ההוא

 חמשין ליה פתח ,יקר בלבושי ליה אוקיר ,סטרין לכל וסגיא רב במתיחו ליה ומתח מגרמיה ליה אפיק

  .תרעין

 מההוא .נהורא אתמליא בגויה ועאל ביה דאתגניז כיון, רשימו ההוא ואתגניז אתטמר בגו לגו

  .כלא ונהרין תרעין מאינון נפקין ציןיונצ נהורין נבעין נהירו

 קיימא יריען אינוןב בגו לגו .חמש אינון יעןיר שית אינון ,יריען בשית אתחפייא היכלא ההוא

 פקיחא איהו היכלא האי .לכלא יוחמ אשגח מניה, היכלא ההוא אתחפייא יריעה בההוא .מרקמא חד

 חכמתא סכלתנו ההוא .רשימו דההוא נהירו מגו לתתא לאנהרא תדיר אשגח איהו ,יםאנ דלא דעיינין
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 בריך ,דטמירו מטמיר הוא בריך .קיימא ולא קיימא ,אתגליא ולא גניזוטמיר  הוי דרעותין רעו טמירתא

  אמן. ,עלמין ולעלמי לעלם הוא

 

 וסדר ה"קבל ליה אודי דא ורזא, אצטריך הכי דדינין תקונא על למשה עיטא דיהב יתרו ח"ת

 ודינין ,אחרא לסטרא ולא ,הוא לאלהים המשפט כי( א דברים) דכתיב מה לאחזאה דדינוי תקונא קמיה

  .לישראל ומשפטיו חקיו( קמז תהלים) דכתיב שאר עמיןל ולא לישראל

 ביה כתיב משה דהא ,איהו]סט ע"א[    מלה דהדיוטא ומלה באחרא קלנא נש בר ינהיג לא ח"ות

  .חותנו לקול משה וישמע

 דא אמר מלכא דוד .אזמרה ולשמך' יי בגוים אודך כן על( יח תהלים) ואמר פתח .יתרו וישמע

 דשאר מסטרא אלא בעלמא אתיקראל בסליקו קאסתל לא ה"קבד יקרא דהא אדחמ בשעתא קדשא ברוח

 אינון ישראל דהא ודאי הוא הכי ,דישראל בגיניהון אלא בעלמא אתייקר לא ה"קב הא תימא ואי .עמין

 אתוסף כדין ה"קבד דיקרא בשעבודא ליה ואודן אתאן עמין שאר כד אבל .לאנהרא דשרגא יסודא והו

  .ותתא עילא בלחודוי ה"קב ושליט חדא בחבורא עובדוי כל על ואתתקף דשרגא יסודא

 כומרא דאיהו יתרו דאתא וכיון, ה"קב מקמי עלייהו נפל ואימתא דחילו עלמא כל דא כגוונא

 שמע שמעו כד עלמא דכל בגין, כלא על ה"קבד יקרא ושליט אתתקף כדין אחרנין טעוון דכל עלאה

 דחמו כיון .דעלמא טעוון דכל ממנא ורב חכים דאיהו יתרוב מסתכלן הוו וכלהו זעו ה"קבד גבורתיה

 אתרחקו כלהו כדין ,האלהים מכל' יי גדול כי ידעתי עתה ואמר ה"קבל ליה ופלח אתא דאיהו

 אתרשים דא ועל .סטרין בכל ה"קבד קדישא שמא אתייקר כדין .ממשו לון ליתהא ד וידעו מפולחניהון

  .ביה ההו דפרשתא ושירותא באורייתא דא פרשתא

 חד .בלעם וחד איוב וחד יתרו חד ,לפרעה ליה הוו חכימין תלת .הוה דפרעה מחכימין חד יתרו

 ליה דאתחזי פולחנא ידע הוה דלא שולטניה על דשליט וככבא ושמשא וממנא פולחנא הוה דלא יתרו

  .במלה בין בעובדא בין חרשין יניז בכל חרשא הוה בלעם .דיליה שמושא וההוא

 בין דקדושה בין דלעילא דמלה בגין .דיליה עקרא הוה דחילו ובההוא ,בדחילו חילד הוה איוב

 לביה ויכוין ,בדחילו לאי א גביה ולמקרב לתתא דלעילא רוחא לאמשכא נש בר יכיל לא אחרא דסטרא

 לביה ישוי לא ואי .דאצטריך ורעותא דלעילא רוחא לתתא ימשיך וכדין דלבא ותבירו בדחילו ורעותיה

 דאית בגין בכלהו ולא דקיקין טופסי להני בר ,רעותיה דבקאלא יכיל לא סטרא לההוא בדחילו ורעותיה
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 ואימתא דחילו דאצטריך עלאין מלין אינון ש"כ, ודחילו דלבא רעותא לגבייהו דאצטריך יןטישל בהו

  .ורעותא

 טריךאצ דלא בזמנא בין נש לבר ליה דאצטריך בזמנא בין סטרא דההוא פולחניה אצטריך יתרו

 איוב .דאתמר כמה חרשין באינון בלעם .ליה דאצטריך בשעתא לגביה דביק יהא סטרא דההוא בגין ליה

 ה"קב דעבד ונסין גבורן אינון חמא כד ב"הק מקמי למדחל במצרים אהדר דיליה דחילו דההוא בסגיאו

 לא מצראי שירודק וטפסין קשרין אינון וכל ממצרים ישראל דנפקו עד דא בכל אהדר לא יתרו .במצרים

  .ה"קבד לפולחנא ואהדר תב כדין בימא לון דטבע ולבתר, ונפקו כלום

 אסתכלותא דא כל ועם .ביה מתדבק הוה אחרא דסטרא דטנופא אהדר ולא תב לא בלעם

 דקיק נהירו אית אחרא בסטרא דהא אחרא דסטרא ואתדבקותא טנופא ההוא בגו מסתכל הוה קודמרח

, קומרח מסתכל הוה זעיר אסתכלותא דאבו ,סביב לו ונגה( א יחזקאל) דכתיב אכמ סחרניה דנהיר חד

, קאמר מאי ידע ולא אמר הוה ,כותלא כבתר נהירו מההוא ביה זעיר מלה מסתכל הוה מלין בכלהו כךו

( כד במדבר) דא ורזא .חזי ולא סתימא נהורא נש בר וחזי עינא ואתגלגל דעינא סתימוד נהירו ההואכ

 דקיק נהירו]סט ע"ב[    ביה דלית אחרא סטרא לית דהא .חד וכלא סתום שתום הואוקמו ,העין שתום

 טפסי אלין בר, דחטין גרעינא חד אית תבנא דבסגיאות חלמין דרוב כגוונא ,דקדושה מסטרא זעיר

  .בלעם הוה כלאוב, יתיר ומסאב דכלהו חציפין דקיקין

 נש לבר רשו ביהאתי דלא במה ואסתכל עלאין קדושין בכל לעילא דאיהו דמשה חולקיה זכאה

 סטרא ההוא מגו כותלא כמבתר דקיק זעיר נהירו חמי הוה דבלעם וכמה .לאסתכלא בעלמא אחרא

 דאתחזי דקיק ךחשו חד כותלא כמבתר לתתא חמי הוה וסגי רב עלאה נהירו מגו משה הכי אוף אחרא

  .זמנא בכל נהירו ההוא מסתכל הוה לא דבלעם כמה זמנא בכל ולאו ליה

 אש בלבת אליו' יי מלאך וירא( ג שמות) ,ביה כתיב מה .מהימנא נביאה דמשה חולקיה זכאה

 לית ,וטמא טהור בדא דא אתדבק דכלא ביה ואתדבק קדושה ההוא בגו הוה ודאי הסנה, הסנה מתוך

 קליפה יאהו .סלקא בדא דא ומוחא קליפה, מטמא טהור יתן מי( יד איוב) דא ורזא .טמא מגו אלא טהור

 בלא בעלמא ינהיר ונהירו קליפה יתבר כדין ,מעפרא מתין דיקומון זמנא עד תברא ולא תעדיא לא

  .דאתי ובעלמא דין בעלמא צדיקיא אינון זכאין .מוחא מגו סתימו
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 אבתרייהו אשתדלת דאיהי בגין אלא ,משה של בניו ולא בניה וכי חייא רבי אמר .בניה שני ואת

  .בניו ולא בניה אורייתא לון קרא בעלה בלא

  .ודאי בניה דקשוט מלה הוו דמשה דבנוי ג"אע יוסי ר"א

 .בניו לון למקרי דיליה יקרא ולאו עלאה אחרא באתר מזדווג הוה משה הא אמר אלעזר' ר

 .בניו לון קרא לבתר ,הכא בניה לון קרא ביה דאזדווג אתר דההוא יקרא בגין הוו דבנוי ג"אע השתא

 כתיב כדין חמוי לגבי ונפק דאתפרש לבתר, בשכינתא ממלל משה הוה דמטו שעתא דההוא בגין ,ט"מ

  .אל משה ואשתו ובניו משה חתן יתרו ויבא

 .הכי לאו וסיומא יאות כדקא מלה שארי דאת דא בפרשתא חמינא אנא אלעזראמר  שמעון' ר

 ויבא יבכת והא תימא ואי .בניה כתיב משה ביה דאזדווג עלאה אזדווגותא דשכינתא יקרא בגין ודאי

 משה דאתא לבתר דהא דיתרו בניו ובניו ,חדא כללא איהו כלא ,משה אל ואשתו ובניו משה חתן יתרו

 אוף .בנין ליה הוו ביה דיוריה ושוי דלבן לגביה דאתא דכיון ביעקב אהו והכי .בנין ליה הוו לגביה

 גדפי תחות לון למיעל העמי אייתי ביתיה וכל ,בנין ליתרו ליה הוו ביתרו דיוריה דשוי כיון משה הכא

 בנין .בניך ושני כתיב ולא ,בניה ושני ואשתך אליך בא יתרו חותנך אני למשה אמר ויתרו ,דשכינתא

  .משהב שבק ובנוי ,התמרים מעיר עלו משה חתן יתרו ובני( א שופטים) דכתיב ליתרו

אל בית אלהי ' יי הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים והלכו( ב ישעיה) ואמר פתח .יתרו ויבא

 בכמה אוקמוה קרא האי .יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר יי' מירושלם

 שאר כל ,ונעלה לכו .דשכינתא גדפי תחות למיעל רגלייהו ולכתתא למהך עמין שאר זמינין אבל, אתר

  .עליה ביה אית ביה דאתדבק מאן ה"קבו ,ירידה לון אית דעלמא טעוון

 קרי אברהם דהא ,יראה' יי בהר היום יאמר אשר( כב בראשית) דכתיב אברהם דא ,'יי הר אל

 דבעי מאן לכל לקבלא הפקירא קדישא דא אתר אוף בעלמא דבעי לכל הפקירא הר מה ,הר ליה

  .בעלמא

  .אלהים בית אם כי זה אין( כח שם) דכתיב בית אתר להאי דקרא יעקב דא ,בית אל

 לאעלא ןייאת כד עמין לשאר הר .דא מן לדא סליקו]ע ע"א[    דרגא חד אדכל ג"אע ובית הר

 כאימא עלייהו ורביעא בחדווה אחד בדיורא בבעלה כאתתא עמהון למהוי לישראל בית, גדפוי תחות

  .בנין על
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 דכתיב כיון .אל המדבר משה אל ואשתו ובניו משה חתן יתרו ויבא ,ביתרו הכא כתיב מה ח"ת

 ומאן .המדבר אל אתי דהוה, כתיב אל המדבר למה ,דכלא עקרא אלא ,המדבר אל בכתי אמאי משה אל

 לגיירא למשה ,המדבר אל משה אל כתיב דא ועל .לאתגיירא לגיורי אתר איהו אהד האלהים הר ,איהו

 קיימא כך ובגין. נפשייהו למעבד האלהים הר דאיהו אתיין הוו המדבר אל, אל המדבר לון ולאעלא לון

 דא באתר דאתדבק ג"אע גר .אוקימנא והא צדק גר ואקרי ביה זכי דאתי מאן דכל אדה ברזא אתר ההוא

  .דנא מקדמת ידע דלא באתר מדוריה דשוי כמאן אקרי גר ואבהתוי עמיה דשבק כיון קדישא עלאה

 

 לון אמר ,שמעון רבי אעבר .בטבריא באורייתא ולעאן חד יומא יתבי הוו יוסי ורבי יצחק רבי

 דכתיב האי אמרו .איהו מאי לון אמר .דמר מניה דאוליפנא קרא בהאי ליה אמרו .תועסקי במאי

 דאחמי אתמר והא, אותו ברא אלהים בדמות אדם אלהים ברוא ביום אדם תולדות ספר זה( ה בראשית)

 זמינין דהוו חכימין אינון וכל פרנסין אינון וכל לעלמא למיתי זמינין דהוו דרין אינון כל לאדם ה"קב

  .ודרא דרא לבכ

 ספר אקרי לתתא ספר .לתתא ספר לעילא ספר, ספר ואית ספר אית .ספר זה אוליפנא ורזא

 ביחודא כחדא תדיר דאינון לון לאפרשא דלא ובגין .זה ואקרי צדיק חד ודא ,זכרון דההוא ספר, זכרון

 ורוחין נשמתין אינון דכל חדא כללא איהו ודא ,ונוקבא דכר כלל חדב דרגין תרין ,ספר זה כתיב חדא

 אינון פרחין ןדקאמר צדיק מההוא דהא ודאי אדם תולדות אינון תולדות דכל כללא עלמא בבני דפרחין

 ונהר( ב בראשית) דכתיב מעדן דנפיק נהר ההוא דאשקי דגנתא שקיו איהו ודא, חדא בתיאובתא נשמתין

  .אדם תולדות דכתיב דאדם רזא איהו ודא ,הגן את להשקות מעדן יוצא

 חד ,קרא]ע ע"ב[    בהאי כתיבי אדם תרין דהא דלתתא אדם דא ,אדם אלהים ברוא ביום בתרל

 חדא ברזא ונוקבא בדכר קרא דגניז בגניזו איהו דלעילא רזא דאיהו אדם .דלתתא רזא וחד דלעילא רזא

 תולדות דכתיב אדם לון קרא כחדא תולדות דעבדו כיון .כחדא ונוקבא דכר כלל דא ,ספר זה דכתיב

 אדם אלהים ברוא ביום דכתיב לתתא אדם ברא דקרא קדמאה סתימו מגו מלתא דאתגלייא לבתר .אדם

 קיימין לא דיוקנין ואינון ביה דיוקנין חזידא חיזו האיב איהו דא ,בדמות .אותו ברא אלהים בדמות

  .אלהים בדמות הכי אוף ,מיניה מתעברן אלא קיומאד בדיוקנא חיזו בההוא

 ברזא אחור, וקדם דאחור( קלט תהלים) ברזא ונוקבא דכר דשייפין דיוקנא ,אלהים בדמות א"ד

 כללא אורייתא פקודי ותליסר מאה שית אורייתא פקודי כל תליין ובאלין ,דזכור ברזא וקדם, דשמור
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 ,אלהים בדמות .תליא בדא דא וכלא ,דמרכבה לעובדא וקדם ,דבראשית לעובדא אחור ותנינן .דכלא

  .מר ליה אוקים והא ממש דיוקנא בההוא

 דיוקנא .נ"דב תולדות באינון לאשתמודעא נ"דב דדיוקנין ברזי לדיוקנין ,אדם תולדות ספר זה תו

 נשא בני שבע באלין .ידין בשרטוטי באודנין,, בשפוון ,באנפין, בעיינין ,במצחא ,בשערא נ"דב דרזין

  .אשתמודען

ין, טופסב קמיט לביה ,דרגיזו מארי רישיה על לעילא וסליק קמיט דשעריה מאן האי ,בשערא

  .מניה אתרחק בשותפו, עובדוי ןאכשר לא

 לאו בלחודוי ואיהו, ביה אשתכח ורווחא לשותפו איהו טב, לתתא ותלי יתיר שעיע יהשער

 ולא כשראן עובדוי, בהו קיימא]עא ע"א[    לא זעירין ברזין, עלאין רזין באינון איהו דרזין מארי .הכי

  .כשראן

 קמיה ויאן דכשרן בעובדין איהוכסיף  ,זדונא מארי ,דחיל לא לביה שעיע ולא לתתא יתל ואי

 דשמיא במילי אבל דעלמא במילי מילי והני .עובדוי ויאן דחיל למהוי אהדר סיב איהו וכד .עביד ולא

 זעירא ממלה .לון לנטרא איהו טב זעירין רזין אבל עלאין רזין ליה יתגלון לא .ביה דיקרב מאן יצלח

  .דמר דשיעורא אתוון באינון 'ז דא ורזא ,אשתמעו ומלוי רב עביד

 דא ,איהו ותרן .לון ובדדמי הבסחור דעלמא במלי עובדוי בכל אצלח צהיב יתיר אוכמא שערא

 פרחא ההיאאצלחותא ו מיד אצלח אלא סגיאין ליומין אצלח לא בהדיה תחבראד מאן, לחודוי אצלח

  .'זד בכללא ידאיהי'  דא ורזא ,מניה

 עד בהדיה ולאשתדלא לשותפו איהו דא .אצלח לא לזמנין ,אצלח לזמנין צהיב דלא םאוכ שערא

 יצלח דא .קריב לזמן טב הוי מניה יתפרשון דלא ובגין ,ןאמחשב ביחש דהא רחיק לזמן ולא קריב לזמן

 יחמי, איהו לבא דחיק .רחיק לזמן רזא ליה לית .אחרנין ביה ויצלחון אבתרה שתדלא אי באורייתא

' י אלא' ז דאת בכללא קיימא דלא' י דאת ברזא ואיהו ,לבא לדחי ואיהו שנאוי ליה יכלין לא, בשנאוי

  .דקיקין דאתוון ברזא בלחודוי

 הכי לאו, לבר חטאה דחיל אתחזי .בביתיה כפין ,איהו ורמאה בעובדוי יצלח דמריט יהשער

 והני .לביש הן לטב הן בקדמיתא דהוה כמהמ אתהפך דסיב לבתר מריט שעריה אי ,סיב לא עד דא .לגו

  איהו ולאו הכי לאו דרישא אחרא באתר ואי, תפלין דאנח באתר מוחא ג"ע עיניו בין דמריט שערא מילי

 איהו חטאה דחיל לזמנין .קלא ארמות בלא בלחישו אביש דלישנא מאריה אלא רמאה]עא ע"ב[  
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 רזי ארחי דידעי מדין למרי שעראב רזין הכא עד .'י את כליל כד' ז דאת ברזא איהו ודא ,לא לזמניןו

  .ארחין לכמה טשתפיד שמא םסת אלהים בצלם דאינון נשא דבני טמירו לאשתמודעא דאורייתא

 

 איהי ולזמנין י"ןז דאת ברזא אתכלילת לזמנין ,ן"זי דאת שלימו דאיהו' נ באת ,דמצחא ברזא

 דאיהו חשיב, בדעתיה אמתיישב דלא נש בר איהו דא ,עגולא בלא וחד דקיק דאיהו מצחא .בלחודהא

  .כחויא בלישניה חייך, ברוחיה אתבהיל ,ידע ולא חכים

 ולא במצחיה קמיטין אינון אתעבידו דמליל בשעתא .בזווגא אינון ולאו ןירברב מצחיהב קמיטין

 זמנא לאו זעירא זמנא אלא ליה לאזדווגא דלא בעי דא .בזווג כלהו במצחיה די אחרנין רשימין, בזווגא

 דא, כלל דרזין מארי איהו לאו .דאחרנין לתועלתא יבשח ולא לתועלתיה איהו ביוחש דעבד מה כל .סגי

 י"ןז באת דכלילא' נ דאת ברזא איהו דא .כלל מלוי חשיב ולא ,סוד מגלה רכיל הולך( יא משלי) איהו

  .בקיומא רוח נאמן אקרי לאדא ו

 דיליה רחימו .ברוחיה אתבהיל לזמנין .לדתשדא הבמ םחכי נש בר איהו דא בעגולא דקיק מצחא

  .יתיר חכים להוי באורייתא ישתדל אי ,סגיאין במלין אסתכל .כלא על איהו רחמן, בחדוה

 ותלת, חד לעינא קריב קמיטין תלת, מליל דאיהו בשעתא במצחיה רברבין עלאין קמיטין תלת

 כל כתפוי בתר ארמי .דאתחזי מכמה ירית טב איהו דא .דארגיז בשעתא בכי .אחרא עינא על קמיטין

 דישתדל]עב ע"א[    נש בר כל באורייתא אצלח .חייש ולא אחרנין במלין בין בעובדוי בין דעלמא מלין

 אתרחק ,אצלח לא בדינא .לא ולזמנין ה"קבב רעותיה אתדבק לזמנין .דעלמא אחרנין ממלין יתיר בהדיה

 אתרחק דא באת אתכלילת דלא ובגין, י"ןז באת תכלילתא דלא בלחודוי' נ את דא ורזא ,דינא מן איהו

  .דיליה סטרא איהו ותאנמורח ביה קאים ולא דינא מן

 ףיכפ קאים וכד אזיל כד זמניןלד נש בר ואיה האי רברבא ואיהי עגולא בלא ידאיה מצחא

 נשא ובני דאתחזי שגעונא איהו חדא סטרא .שגעונא ןסטרי ואינון סטרין לתרין גאתפל האי .רישיה

 לזמנין .רברבין קמיטין' ד אית במצחיה .טפשא ואיהו כלא קמי דאשתמודעא יהשגעונ ידעין אחרנין

 אתחזון ,קמיטין אינון אתחזון ולא במשכיה מצחיה דאתפשט ולזמנין ,במצחיה לון קמיט דמליל בשעתא

  .ועלתאלת נש בר איהו לאו, רברבא פומיה ,למגנא חייך .עינוי יבסטר ןרברב אחרנין קמיטין

 במה אתחכם ואיהו .ביה מסתכלן לא נשא ובני ביה דאתכסי שגעונא איהו אחרא סטרא

 ובגאו בלחישו וכלא, בני נשא בפני לאתגאה בגין אלא לשמה לא אבל באורייתא ואפילו דאשתדל
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 וחשיב, נשא בני בגין אלא ה"קבד לשמא אינון לאו מלוי כל .הכי ולאו זכאה דאיהו לאחזאה לבאד

  .י"ןז דאת בכללא די' נ דאת ברזא איהו האי .ביה דיסתכלון דלבר כמנהגא גרמיה ואנהיג מחשבין

 בלא אפילו שתדליד מה בכל ידע .ביה דכלא כרנווד ,איהו פקיחא רברבא אבעגול דאיהי מצחא

 זעירא ממלה .אצלח לא לזמניןו אצלח לזמנין ובממונא, דאשתדל מה בכל אצלח .ליה דיוליף אומנא

 לון חייש לא בהו ]עב ע"ב[   ףדיתכס דינדע ואפילו דעלמא למלין חייש לא .אקרי נבון, יאיןסג אסתכל

  .איהו לבא רכיך, לביה על שוי ולא

, אחרא עינא על קמיטא וחד ,חד עינא על קמיטא חדו במצחיה רברבין עלאין קמיטין תרין

 דא, עיינין על אתפלג דאיהו תתאה קמיטאד בר דעיינין באלין במצחיה רברבין קמיטין תלת ואשתכחו

 ,יתיר ולא שעתא לפום איהו ודחיל י,בעובדו נשא לבני חשיב דלא בגין לבר ולא לגו מחשבין חשיב

 איהו דא .בחכמה ולזמנין כרביא לזמנין אלא אינון לאו ני נשאב מקמי דלבר בעובדוי .אתפייס לפיוסא

 קדמאי אתוון באלין אתכליל דלא איהו אוחלש, י"ןז באת אתכליל דלא בלחודוי דאיהו' נ דאת ברזא

  .דמצחא דחכמתא רזין הכא עד .קדמאי באתוון ולא ביה לאתכללא' ס לאת אסתמיך אלא

 

 דלא שלימו על דיתבא עינא .דיתבא וכמה דסחרא גוונא בההוא ,'ס דאת ברזא דעיינין ברזא

  .כלל ביה אית דלא מרמאותא ורחיק איהו רמאה לאו האי ,שקיע

 דסחרא אוכמא מניה לגו .נש בר דכל כגוונא עינא דסחרא לבר חוורו .'ד אינון ייניןדע יגוונ

 דאנק ,עינא בת ההוא מניה לגו .באוכמא ואתכליל ירוקא מניה לגו .כחדא אואוכמ חוורו ואתכליל

 בגין מחשבין אינון אשתלימו ולא לטב מחשבין וחשיב בחדו וחדי תדיר דחייך נש בר איהו דא .אוכמא

 אצטריך האי .אצלח דשמיא במילי אשתדל וכד, דעלמא במילי אשתדל .מרעותיה מיד לון דסליק

  .בה יצלח דהא באורייתא לאשתדלא ביה לאתתקפא

 .בארכא דקיקין סומקין רשימין אית דעינא גוונין באינון .לתתא ןאוכסי רברבין אינון עינוי גביני

 ההוא בנהירו נהרין]עג ע"א[    אי דעינא גוונין וןדאינ בגין דעינא זעירין אתוון אקרון רשימין אינון

' ס באת איהו והאי .דקיקין אחרנין רשימין באינוןו ,מדין מארי לאינון לאתחזאה אתוון סליק נהירו

  .'ה באת וכלילא

 חשיב ואיהו ,איהו אמירח חוורו בההוא ירוקין אינון ומתערבין בחוורו דסחרן ירוקין עיינין

 מסטרא ולא איהו חמיד, ביה אתחזי לא אוכמא גוונא .כלום דאחרנין לנזקא חשיב ולא לתועלתיה תדיר
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 דלא ובמה, דאשתמודעא במה איהו מהימנא .מניה יתוב לא בישא מסטרא בידיה סלקא ואי, בישא

, אחרא באתר רזא לההוא דישמע עד רזא דאיהו במלה איהו דרזין מארי .איהו מהימנא לאו אשתמודעא

 בחוורו סחרן עינוי גווני .בשלימו אינון לאו מלוי דכל כלל רזא עמיה ולאו כלא יגל ליה דשמע כיון

  .'ס ובאת' ז באת ואתכליל' ה דאת ברזא איהו דא, ובירוקא

 כבר גרמיה ועביד רברבן ממלל פום איהו אשגעונ ובגין, ביה אית שגעונא ירוקין צהיבין עיינין

 באינון בלביה שכיך לא דהא דאורייתא לרזין אתחזי ולא .ליה נצח ביהג תתקףיד ומאן, ברברבנו נש

 ובגין', ס מאת ואתרחק בלחודוי' ז באת ואתכליל' ה דאת ברזא איהו דא .בהו רב גרמיה דעביד רזין

 קמיטין עביד מליל איהו כד דא .בהדיה אתקריב ולא' ס מאת מניה קיאתרח ברברבנו גרמיה עבד דאיהו

 .במצחיה סגיאין

 רוגזא אתמלי וכד, זמנין לרוב איהו ורחמנא ,דרוגזא מארי בירוקא זעיר ןיחרדס ןיחוור עיינין

  .מ"ךס באת דאתכליל 'מ אתב איהו דא ן.דרזי מארי איהו לאו .ולאכזר ואתהפך כלל ונמרח ביה לית

  שארי ואי, בהו ואצלח דרזין מארי ואיה דא בהו אוכם מגוון וזעיר כחדא ןיוחוור ירוקין עיינין

 .קמיה ואתכפיין בשולטנו עלייהו שליט ואיהו ליה יכלין לא שנאוי .וסליק אצלח באצלחותא]עג ע"ב[  

 דעיינין רזין הכא עד .ביה שארי אי שליט איהו ד"וע, מ"ךס באת דאתכליל' כ דאת ברזא איהו דא

  .דחכמתא מארי לאינון

 

 בגו אלא דלבר מיןברשי אינון לאו דאנפין דיוקניןד פנימאה דחכמתא מארי לאינון דאנפין רזא

 לגו דשריא רוחאד סתימין דאנפין דרשימו דיוקנין מגו מתהפכן דאנפין דדיוקנין, ןיפנימא דרזין ארשימ

  .חכימין אינון לגבי דאשתמודען אנפיןב דיוקנין לבר חזיא רוחא ההוא ומגו

 אתוון הווכל ביה חקיקין דאתוון דרזין נש בבר אית רוחא .רוחא מגו אשתמודען דאנפין דיוקנין

 סלקין אתוון דאינון וכמה ,אנפין לגו אתוון דאינון רשימין סלקין אנפין פוםכו ,רוחא ההוא גו סתימין

 דאתקיימן דחכמתא מארי אינון בר מאוקי לאב בחיזו שעתא לפום רשימין בדיוקנין אנפין אתחזון הכי

  .מנייהו אתנשי ולא בהו

 אתוון בכלהו דאורייתא רזא נפקא ומתמן אדאוריית רזא איהו דאתי עלמא דאקרי אתר ההוא

 ונשמתין רוחין אינון מניה פרחן וכד, כלא נטיל מעדן דנפיק נהר וההוא .דכלא כללא אתוון ב"כ דאינון
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 דאתוון בציורא דמצטיירא נש דבר רוחא כך ובגין, כלהו נפקי והכי אתוון דאינון בציורא מצטיירן כלהו

  .באנפין ציורא עביד

  .רוחא ההוא מצטיירא לא דאימא ציורא הכי אי שמעון ר"א

 ההוא מצטיירא דאימא וציורא ,דלעילא מסטרא דאתוון דציורא דמר מניה שמענא הכי אמרו

  .לבר בליט דאימא וציורא ,לגו אתגניזו דאתוון ציורא ,רוחא

 שעתא לפום לבר דכלהו ציורא עביד ורוחא ,נשר פני שור פני אריה פני אדם פני דאימא ציורא

 אתחזיין דיוקנין הני וכל .ואתגניז ואתחזי לבר בלטא דרוחא]עד ע"א[    מסטרא דאיהו מה דכל בגין

 מארי לאינון שעתא לפום אתחזיין דיוקנין ארבע אלין, גניזין דאינון ג"אע דאתוון בציורא יירןטצמ

  .בהו לאסתכלא דחכמתא יברז דידעי דעיינין

 בגין ביה מסתכלן דמריהון אברז דידעין אינון טקשו בארח נש בר אזיל כד ,קדמאה ציורא

 איהו ודא דאדם ציורא איהו ציורא וההוא .דכלא ציורא לבר ובליט ביה מתתקנא דלגו רוחא דההוא

 כד האי .לבא דחכימי עינייהו קמי שעתא לפום דאעבר ציורא איהו ודא, ציורין מכל יתיר שלים ציורא

  .לון רחים דלבא עיינין קמי דקיימן אנפין אינון לבר באנפוי מסתכלן

 דכליל חד ושורייקא ,דימינא מסטרא וכבשכי בליט חד שורייקא ,בהו אית דאתוון סימנין ארבע

 וסימנא ,עדות אקרוןאינון ד אתוון' ד אינון סימנים' ד אליןו, דשמאלא בסטרא ביה דאחידן חרניןא תרין

 אוהה אינון ת"ו ביה דמתחברן אתוון תרין וןואינ' ד, וכבשכי דבליט ימינא דסטר שורייקא ההוא' ע דא

 ליה דחמא מאן דכל ,שמו ביהוסף עדות( פא תהלים) דכתיב רזא איהו ודא ,אחרנין תרין דכליל שורייקא

  .אשתלים וברחימו בלבוי ליה רחים הוה

 אל תבט אל( טז א שמואל) דכתיב שמואל טעה כך ובגין ,דגוונין חיזו ביה מתהפכן דדוד זרעא

 דהא אינון טמירין דדוד דיוקניןד בדוד הכי הוה דלא באליאב ביה הוה אחרא דסטרא בגין ,מראהו

 על דאעבר בקדמיתא ביה אתחזי אחרא אדסטר דיוקנא וההוא ,דיוקנין גו אתכליל אחרא דסטרא אדיוקנ

  .לגביה עדות איהו ודא, עמו' ויי ,רואי וטוב( שם) ולבתר ,ודחיל לבא ובהיל שעתא לפום עיינין

 דרוגזיה בשעתא ,ברוחיה בהיל לא האי ,ביה כלילן וכלהו דיוקנין כל כליל דאדם דא דיוקנא

 ]עד ע"ב[  .  אתפייס ומיד בנייחא ומלוי בנייחא איהו

 בנייחא ברוגזיה עיינין על שעתא לפום דאעבר בקדמיתא דיוקנא ההוא ביה דאתחזי דדוד זרעא

 מוחא אבל, סטרין בכל דסחרא ליה גרמא סטרא דההוא בגין לסופא כנחש דבבו נטיר אבל, אתפייס מיד



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

160 

 קדמאה דיוקנא מההוא מתעברן לא חייבין אבל, זכאין לאינון דא .ויציבא מתישרא ולבא קליפה גולד

  .בכלא ביה ואסתאבן ואתחברן בישא

 

 ותב ארחא מההוא ואסטי בישא בארחא כך כל אזיל לא נש בר ההוא אי ,תניינא ציורא

, למאריה ותב מנייהו וסטי ןמתעד אורחי באינון דהוה אלא תקנןד יבארח רגילא יהואד ולא ,למאריה

 לבר ובליט ביה דהוה קדמאה זוהמא על קפאולאת עלוי למשרי שארי טבא רוחא איהו האי

 גרים חיזו ההוא ליה דחמי בשעתא או .דאתגבר דאריה דיוקנא כחד שעתא לפום דעיינין באסתכלותא

 לא דלבא אנפין אינון לבתר באנפוי מסתכלן האי .שעתא לפום דמתגברא הארי בלביה אלאעבר ליה

, ביה ידעין דכלא וחשיב אכסיף ביה מסתכלן כד .ליה ורחים לביה תב ומיד ,שעתא לפום לון רחים

  .לירוקא או לחוורא מתהפכן שעתא לפום דמא חפיין אנפוי

 לחוטמיה דסלקא חד ביה אחידואת באנפוי אתפשט דדא לימינא חד, באנפוי אית ןיקשורי תלת

 אתוון אינון ואלין .ובהאי בהאי ואחיד תרין מאינון לתתא דאתפשט וחד לשמאלא ותרין ,לעילא

 ורזא .יןככתשמ קשוט בארח וארגיל מתיישבא וכד, יןכשכי דלא יןבבהיל בלטין ליןוא באנפוי חקקןדמ

 וסימנא, בבהילו ביה וסהדין באנפוי יןבלט אתוון אינון והשתא רחיק הוה דא, בוקר איהו אתוון דאינון

 לא באנפוי אתחזון אחרנין דשורייקי ג"אעו ,שמאלא]עה ע"א[    מסטר ןאחר אתוון ,ימינא מסטר 'ק דא

  .בעקימו אזיל דהוה בזמנא בר כהני לבר בלטין

 בדיוקנא קיימא ולבתר דאדם בדיוקנא אתחזי בקדמיתא, דא מחיזו אתהפך דדוד זרעא איהו האי

  .נשא בני משאר מתהפכא כלאו אחרא דסטרא דיוקנאמ ואתפרש הדארי

 

 ההוא דאורייתא מארחי אורחוי וסטי תקנאמ דלא בארחא אזיל נש בר ההוא אי ,תליתאה ציורא

 דעיינין באסתכלותא לבר ובליט אחרא דיוקנא ביה חזיא אחרא ורוחא מניה אסתלק קדישא רוחא

 ואסתכלן דיוקנא ההוא בלבייהו מעברן ליה דחמאן בשעתא או .דשור דיוקנא שעתא לפום לבא דחכימי

  .ביה

 ואלין בשמאלא ותלת דקיקין סומקין שורייקי ואינון דימינא בסטרא באנפוי סומקי קורטמי' ג

, בעגולא וכלהו עליה אחרנין דקיקין ותרין בעגולא דקיק שורייקא איהו חד .ביה דבלטין אתוון אינון

 וסימנא ,שמאלא לסטר וכן ,ת"ראינון  אחרנין תרין ,'כ איהו חד ,אתוון אינוןד ורזא .עינוי שקיעין וכדין
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 שאר כל על באנפין בלטין אינון אתוון ואלין .בם ענתה פניהם הכרת( ג ישעיה) דכתיב ההוא דא

 וכשכי שורייקין ואלין דקדשא רוחא ואתתקף רוחא ההוא אתכפיא לימינא משמאלא תב ואי, שורייקין

  .דאתמר כמה לבר בלטין ואחרנין

 תרין .דשור בדיוקנא אתהדר ולבתר בקדמיתא דאריה בדיוקנא אתחזי בהפוכא איהו דדוד זרעא

 וכלא ,'ע אקרי וחד' ר אקרי חד אתוון אינון ואלין משמאלא וחד מימינא חד באנפוי אוכמין שורייקי

  .נשא בני משאר מתהפכא

 

 איהו האי, דמלקדמין רזא על לאתתקנא רתדי דקיימא נש דבר ציורא איהו דא ,רביעאה ציורא

 אתוון באנפין אחזי לא האי, חלשא רוחא איהו דיליה רוחא ההוא .דנשר בדיוקנא לבא חכימיד חיזול

 בלטין לא דא ועל ,מניה דאסתלקו דמלקדמין אחרא בזמנא ואשתקעו מניה אתאבידו דהא לבר דבלטין

 דרוחיה בגין ודיקניה רישיה שער דספר ובזמנא בחדוה איהו כד בנציצו נהרין לא עינוי דיליה ורזא .ביה

 .לאסתכלא דאנפין באסתכלותא קיימא לא, בקדמיתא דהוה דיליה נציצו ואשתקע באתוון ליה נהיר לא

 דדוד זרעא .עדנה חיים המה אשר החיים מן מתו שכבר המתים את אני ושבח( ד קהלת) דהאי ורזא

  .יעםלהוד ובריתו ליראיו' יי סוד( כה תהלים)

 לחכימי דא חכמתא ואתמסר ,לבר לון בליט ואיהו דאתמר כמה אתוון אצטיירו נש דבר ברוחא

 חיזו בר קיימא דא ברזא וכלא ספר דזה( ה בראשית) ברזא קיימא רוחא .ולאשמודעא למנדע לבא

 ןחכימי אינון זכאין .דרוחא מאיכו או דרוחא]עה ע"ב[    שולטנו כפום אחרא בגוונא דאתדן דאנפין

  .למנדע לון אתמסר דכלא

 

  .'ס דאת ברזא דכליל' פ באת דשפוון ברזא ולהלאה מכאן, דאנפין רזא הכא עד

 רכילא דמחלוקת מארי, דחיל ולא אכסיף ולא בישא בלישנא מליל נש בר איהו דא רברבן שפוון

 באורייתא לאשתד וכד ,דרזין מארי איהו לאו .אחים בין מדנים משלח( ו משלי, )להאי האי בין איהו

 ולא' ר באת דכליל' פ את דא וסימנא .בלביה דחילו שוי ולא בישא דלישנא מארי אבל רזין מכסה

 אבתריה לאשתדלא ידע ולא איהו חטאה דחיל ולא זכאה דאיהו דאתחזי איהו האי .'ס באת אתכליל

  .בגופא ולא בפומא אינון מלוי דכל בגין
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 יכיל לא דזדונא מארי, יתיר דרוגזא מארי נש בר ואיה האי דקיקין ולא בעתיקו עתיקין שפוון

 בר איהו האי, בליצנותא אשתדל לזמנין .כלל כסופא בלא בפרהסיא בישא דלישנא מארי, מלה למסבל

  .מניה לאתרחקא דבעי נש

 אשתדל .כסופא ליה לית ,בפרהסיא עליה אורי בישא לישנא ההוא יהבשער דיקניה אתמלי

 העז( כא שם) אתמר דא על ,בעיניו קורץ( שם) איהו דא .בשנאוי חמי ,דעלמא במלי אצלח, במחלוקת

  .'ר באת אתחבר ולזמנין, כלל' ס באת אתכליל דלא בלחודוי' פ דאת ברזא איהו דא .בפניו רשע איש

 זעירין אודנוי .ברוחיה ושגעונא בלביה טפשא ,רברבין דאודנוי מאן אתכליל' ר את בהאי

 בכל דאתכליל' י את דא ורזא, בכלא לאשתדלא צבי, איהו באתערותא אדלב פקיחא מאיקי על וקיימין

  .אתוון שאר

 פרצופא גו קיימין דלא דמר באתוון אחרנין רזין ולהלאה מכאן, נש דבר דדיוקנין ירז הכא עד

  .בהו אזכינ ולא עלמא דהאי פיןוותק בזמנין עלאין דרגין גו פסוקא דהאי רזין למנדע אלא

 לעלמא איעול כד דא למיחמי דזכו יועינ ןוזכא דאתי בעלמא אתון זכאין בני שמעון' ר אמר

 בשמן דשנת צוררי נגד שלחן לפני תערוך( כג תהלים) קרא האי יומין לעתיק קרי נשמתי כוב .דאתי

  .אמונים שומר צדיק גוי ויבא שערים פתחו( כו ישעיה) עלן קרי ה"קבו ,רויה כוסי ראשי

 

 אוקמוה קרא האי .וגו' םכנפיה מתחת אדם וידי( א יחזקאל) בכתי ואמרו פתחו אינון אוף

 עלאין ורזין דיוקנין אינון אלין ,ידי ב"ה.ק לגבי ןידתב דתיובתא מאריהון לקבלא ידין דאינון חברייא

 כל ביה סדר נש לבר ליה ברא כד ה"קבו .כף ובההוא, ולגו לבר באצבען לון וסדר נש בבר ה"קב דשוי

 איהוו נ"בב מתחקקא וכלא התתא דעלמא תתאין דרזין דיוקנין וכל דלעילא דעלמא ןעלאי דרזין דיוקנין

  .כף יציר דאקרי בגין אלהים בצלם קאים

 איהו דא ,בצלמו האדם את אלהים ויברא( א בראשית) דכתיב ף"כ דאקרי דא דאת דכף ורזא

 מימינא אמירן עשר תליין כף בהאי, עלאין ודיוקנין עלאין רזין ביה אית דא את .ף"כ דאת רזא

  .חדא ברזא חד ואינון ,משמאלא וחמש מימינא חמש ,ומשמאלא

 ברכאן ןויסתלקו דא עם דאפלוגתא  דלהוו ,ףכ אל ףכ אכה אני וגם( כא יחזקאל) כתיב תנינן

 אחת כף( ז במדבר) כתיב כחדא מתחברן כד .עמיןשאר ל אתיהיבת דישראל וגאותא הואיל מעלמא

בצלם  בצלמו האדם את אלהים ויברא כתיב חדא בחבורא ההו וכד .חדא לחבורא רמז ,זהב עשרה
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 .כחדא ונוקבא דכר רזא ,האדם את .פנימאה אזבר מחשבהב סליק דא ,אלהים ויברא .אלהים ברא אותו

  .אחרא דכף רזא ,אלהים בצלם

 אלא הוא מה האדם הכי אי  ]עו ע"א[.  תלבישני ובשר עור( י איוב) ,כתיב מה אדם אתברי כד

 עצמותו ובשר עור ןדקאמר ואלין, נשמתא אלא איהו לאו האדם ודאיאלא  .וגידים ועצמות ובשר עור

 אדם האי וכד .אדם אינון ולאו נש דבר אינון מאנין, בלחודוי מלבושא אלא הוו לא כלהו וגידים

  .לביש דקא מאנין מאינון אתפשט קיאסתל

 .דלעילא כגוונא עלאה דחכמתא ברזא להוכ וגידים עצמות אינון וכל נש בר ביה דאתלבש עור

 דלעילא מלבושיןד, עורות( כה שמות) כתיבו ,יריעות באינון מר דאוליף כמה דלעילא כגוונא עור

 קרומא ואיהו דלגו מלבושא אינון יריעות, דלבר מלבושא דאיהו דשמים אתפשטותא למלבושא דמסככי

  .דסכיך

 דאדם רזא לפנימאה מלבושין וכלהו .לגו דקיימין יןחייל אינון וכל רתיכין אינון וגידים עצמות

  .פנימאה דאיהו

 וגידין עצמות .דלעילא כגוונא דיליה מלבושין, לגו פנימאה איהו אדם .לתתא רזא הכי אוף

 ודא ,לבר וקיימא ורתיכין משיריין אינון על סכיך איהו בשר, ומשיריין רתיכין באינון דקאמרן כגוונא

 ,כלא על דסכיכו רקיעין דאינון כגוונא איהו דא כלא על דסכיך עור .ראאח בסטרא דאתמשכא רזא

  .דלעילא כגוונא לתתא רזא וכלא, דאדם רזא דלגו פנימאה בהו לאתלבשא מלבושין וכלהו

 כלפי חד, הכא אלהים תרי ברא אותו, אלהים בצלם בצלמו האדם את אלהים ויברא דא ועל

  .דלעילא ברזא איהו לאכ לתתא דאדם ורזא ,נוקבא כלפי וחד דכר

 ביה דאתקביעו רשימין באינון ולמנדע לאתחזאה רשימין ביה אתרשימו כלא על דמסכך רקיעא

 עור .לבר ךדסכ רקיעא בהא ואתקביעו דאתרשימו ומזלי דככביא רשימין ואינון, סתימין ורזין מלין

 ואינון ושרטוטין ימיןרש ביה אית ,כלא על דסכיך רקיעא איהו הכי אוף נש בבר לבר סכוכא דאיהו

 ומזלי ככביא סתימין ורזין מלין בהו ולמנדע בהו לאתחזאה רקיעא דסכיך עור דהאי ומזלי ככביא

  .למנדע בהו ולאסתכלא לבא חכימי בהו לעיינא

( מז ישעיה) דא ורזא ,רוגזא בלא ןוקיימ נהירין אינון כד דקאמרן ברזין באנפין אסתכלותא

 מה, ביה למנדע אתמסר אחרא דינא נש דבר עליה שלטא דרוגזא בזמנא .בככבים החוזים שמים הוברי

 קשוט ארח על דאנפין אסתכלותא אבל .ברקיעא שלטא אבדעי בזמנא למנדע לשלטאה אתייהיב דלא



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

164 

 על לאתדנא יכיל אסתכלותאוכלהו  רשימין ואינון יהקיומ על נש בר וקיימא נהירין דאנפין בשעתא

  .לאסתכלא יכלין חכימין אינון לכ דבכלא ג"אעו ,יתיר בורייה

 

 אינון ואלין סתימין במלין למנדע אחרנין ברזין קיימין כלהו לגו אצבען ושרטוטי ידין שרטוטי

  .עלאין סטריןב מזלי גו לאסתכלא דנהירין ככביא

 דהוו רזין באינון אוקמוה הא, לבר לחפיא ןדקיימ אצבעאן טופרי .עלאין ברזין ןקיימי אצבען

 ואינון בהו דשלטא אחרא דמלה בנהירו בטופרי דמסתכלי חרשין לאינון רזין אית ובהו דלבר פנים

  .אתר לההוא ןמסאבי קא חרשין

 ואינון דטלופחין כתולדה אינון ואלין דקיקין חוורין ככבין בהו דנהרין זמנין אית בטופרין

 בהני .לעילא ןדקיימ אלא יןשקיע דלא אחרנין ןיחוור כאינון אינון ולאו, לוחא על מסמרא כהאי שקיעין

 סימנא הוואי ,וממש בהו אית דטלופחין כתולדה חוורין דשקיעין הני אבל, ממשא בהו אול שקיעין דלא

  .מינה שתזיביו עליה אתגזר גזרה או זמנא בההוא ויצלח בהו נש לבר ליה טבא

 זעירין שרטוטין ,רברבין שרטוטין בידין, לגו באצבען שרטוטין]עו ע"ב[  .  עלאין ברזין ידין

, דקיקין רשימין אית דימינא זעירא באצבעא .זעירין שרטוטין דבהו אצבען באינון ,בימינא עלאין דקיקין

  .אחרא דבסטר ויעובד על תדיר קיימא דא אצבעא

 אי אלא לאסתכלא אינון לאו הני .בהו לאתכפ דאצבעא אינון שרטיטין קיימין אצבעא בהא

 ואי ,ליה אזדמן לא ארחא, בהו דאתכפל שרטוטא ההוא על אוחרנין ןתרי אתוספן אי .ביה אתוספן

 אינון ואשתארו לאחורא משכא ךימשדי בזמנא לרשימא רשימא בין בארכא קיימן אי בר יצלח לא דייעב

' ז דא ורזא, בארכא עוארב בפותיא תלת תלת דא נאוסימ .בארחא יצלח האי ,דאשתמודען רשימין

  .זעירין מאתוון

  .תועלתא בהו ליה ולית קריב בזמן מלין ישמע מארחא ,בפותיא תרין ותרין בארכא חד רשימא

 ,לתועלתיה ולסופא סגי בטרח ליה אזדמן ארחא ,בפותיא רשימין ארבעו בארכא רשימין ארבע

  .ורברבין זעירין דבין םאמצעיי מאתוון' ז דא ורזא

 בביתיה ליה נייחא ,בארכא וארבע בפותיאלעילא  וארבע לתתא בפותיא רשימין זעירין חמש

 עביד לא אבל ארחא בההוא יצלח יעבד ואי ,למעבד בעי ולא קמיה ןמתתק ההו וארחא, איהו ועצלא

  .טאיפש דאיהי' ז דא ורזא ,הוי ועצלא ליה



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

165 

 

 קיימא חדא שרטוטא אי .דחשיב ההוא עובדא למעבד קיימא אצבעא האי ,דאמצעיתא באצבעא

 לא מחשבה וההיא ,עביד ולא ודחיל מניה ואסתלקן מחשבין בישח האי דפותיא שרטוטי בין בארכא

  .כלל אתעביד

 לפום וחשיב מחשבין ביה לאו האי, לאחורא משכא אתפשט כד ןדקיימ בארכא שרטוטין תרין אי

 הרהורא אבל וזעירא בבהילו ידאיה מחשבה אלא כלל הב דהרהר מחשבה וולא ,ואתעביד שעתא

  .ולא ומחשבה

 דאיהו נ"ב איהו האי לאחורא משכא אתפשט כד תלת או תרין ובפותיא ארכאב רשימין תלת אי

  .הכי לאו אחרנין ומחשבין בידיה אתקיימן ה"קב לסטר דאינון מחשבין אינון וכל מחשבין וחשיב פקיחא

 או בתלת פותיא על שראן כד איהו דא ,כדקאמרן דמשכא באתפשטו בארכא חמשה או ארבע אי

, סומקין עינוי וגביני הודיקני ,בהו ואשתבח לאבאשא דמחשבוי נש בר דא, ולהלאה מתרין או בארבע

 דיומין ולסופא אצלח .דביש למכילן תדיר ואכנע פקיחא איהו דיומין קצרא .בהו ואשתבח לביש מחשב

  .מעלמא אסתלק

 או רשימין תלת, תרין על ושריין ארבע או רשימין תלת אשתכחו כדין, תיובתא להאי אסוותא

 ורזא ,לזמן מזמן שרטוטין מתחלפי הכי נש דבר אמנהג כפום דהא אבפותי תרין על ושריין ארכאב ארבע

 חיילין אחלף ה"קבד כמה .איש לא נעדר כח ואמיץ אונים מרב' וגו צבאם במספר המוציא( מ ישעיה) דא

 ומסדר םהזמני את ומחליף דערבית צלותא איהו ודא, כך אחרא וליומא כך דא יומא שמיא בככבי וזמנין

 אתחזון הכי עובדוי כל דלגו דאדם כפום .אכביוכ מסדר איהו הכי דזמנים דחלופא כפום הכוכבים את

 כפום וכלא .כלא על דחפיא עור רקיעא דאיהו תתאה אדם דהאי משכא בהאי אתחזי הכי, רקיעא בהאי

 לזמנין לבר אחזי ממש גוונא כההוא ,ברחמי קאים לזמניןו בדינא קאים לזמנין דהא דלגו דאדם גוונא

 ולזמנין גוונא כהאי לזמנין דאמרן כמה אדם בהא לתתא דא כגוונא .גוונא כהאי ולזמנין גוונא כהאי

  .'י את ביה ואתכליל 'ז דא ורזא ,גוונא כהאי

 כגדול כקטן( א דברים) ניךוסימ, וברברבא בזעירא דימינא]עז ע"א[    באצבען אלין ורזין

 אביי דרב ברזי אינון וולא דמר מניה דאוליפנא ברזין אינון והכי אלין זיןבר אצבען תרין יןאל .תשמעון

  .סבא
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 בראשית) דכתיב כמה אדם תולדות ואינון תולדות כלהו דאקרון אחרנין שרטוטין ולהלאה מכאן

 ובכל אנפיןב דיוקנין אינון בכל אדם תולדות .דא כגוונא דא רזא דכלא אתמר והא השמים תולדות( ב

  .דאתחזי כמה פנימאין ברזין דאתחזיין ידין דשרטוטי תולדות ובאלין רןדקאמ אינון

 בחמש אתוון חמש ף"הס ז"ר ,לבא לחכימי רזין סימן ץ"הפ ר"ז ,לשרטוטין אדם תולדות ספר זה

  .בסכלתנו חכמה למנדע ןאתרע

 

 .דאב דא מתערבי וכלהו רברבין ושרטוטין דקיקין שרטוטין אית בידא .'ר קדמאה תרעא

' ה דאת ברזא איהו דא בדא דא ואחידו בפותיא תרין בארכא תרין אינון כד, בידא אית רברבין וטיןשרט

  .ר"ה דיליה וסימן' ר נטיל בארכא' ה נטיל בפותיא, אתוון תרין אלין ונטיל' ז לאת ודחי' ר דאת וברזא

 זעירין שרטוטין אינון אבל, רברבין שרטוטין באלין גוונא כהאי שמאלא בידא ליה אית דא

 לתתא דקיק שרטוטא וחד בארכא לעילא דקיק שרטוטא חד נטלא ימינא .שמאלא נטלא לא ימינא דנטלא

 הכי לאו ובשמאלא עליה דשריא דקיק חד שרטוטא אית בפותיא .ןירברב שרטוטין תרין אינוןב דאחיד

  .בשמאלא ולא בימינא איהו דיליה ורזא

 כד, ובהאי בהאי לביה שכיך לא דא ,בארחא ןולזמני בביתא תאיב דלזמנין נש בר איהו האי

 דא, בביתא ולזמנין בארחא תדיר אצלח .בביתא תאיב בארחא איהו וכד בארחא תאיב בביתא איהו

 איהו עצלא .ביה לסגיאין תועלתא ,בשנאוי חמי האי .בהו אשתדל אי דאורייתא וברזי באורייתא אצלח

 טב, ממונא ומפזר חמידא איהו דא .במלוי זכי .מלעילא ליה לאוטבא אתערון אתער אי, דעלמא במלי

  .בממונא וסליק נחית .אשתמע צלותיה ,איהו עינא

 בההוא דמעברן זעירין שרטוטין תלת אשתכחו וכדין, מאריה לגבי לביה מתבר דלזמנין איהו דא

 אד, ארחאדא  ביתא דא .'ר עם דמתחברא' ה דא ורזא ,דפותיא תרין אינון על דאתוסף דקיק שרטוטא

 ותב לביה מתבר דא, ממונא ומפזר חמידא דא עינא טב דא ,עצלא דא תועלתא דא ,עציבו דא חדוה

  .למאריה

 

 רברבין שרטוטין תלת אשתכחו כד .שכיחו רשימין דקולטא בקסטירו בימינא .'ז תניינא תרעא

 ,בהו אחיד לא אחרא וחד דפותיא תרין באינון אחיד דארכא מאינון וחד בארכא רברבין ותרין בפותיא

 תלת מאינון לתתא משתכחי וכדין .דאמיה מסטרא או דאבוי מסטרא בזרעיה פסלו ליה אית האי
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 נשא בני קמי עובדוי מתקן נש בר איהו האי ,לתתא בהו דאחידן דקיקין שרטוטין תרין דפותיא שרטוטין

  .קשוט לא ולביה

 דפותיא באינון אחידן רכאבא שרטוטין תרין אינון אשתכחו כדין, תקנאלא אהדר דסיב ולזמנא

' ז דא ורזא ,בפותיא דקיקין ותלת בארכא ודא דקיקין באמצעיתא עמהון אחרנין ותרין ,דא עם דא

 כדהאי  לבתר 'ז באת ואתחבר' ר דאת ברזא איהו אתתקןו כדקאמרן ותב סיב וכד .'ר באת דמתחברא

 עד פסלו דההוא בגין חזי כדקא אבקיומ איהו לאו אבל, בלחישו עובדוי וכל בלחישו תדיר איהו אתתקן

  .ביה אתייאשא לא

]עז ע"ב[    אלפס ההוא אאשיאתי לא דרין אתלת עד זרעיהב אלדפס מאן אוליפנא מכאן

  .ודאי זרעיה פסיל, דמאריה ליקרא שח ולא זרעיה לידפס נש בר לההוא ווי תנינן כך בגין .מלכשכשא

 פותיאב ארבע, וחמש ארבע ימינאד בידא שרטוטין אשתכחו כדין לופס ההוא דאתייאשא ולבתר

 באורייתא אצלח, אצלח לא לזמניןו אצלח לזמנין האי .'ה באת ואתחבר' ז דא ורזא, אורכאב חמש

  .בממונא אפילו אצלח יומוי ולסוף

 

 ההוא ואשתכח בארכא ותלת בפותיא שרטוטין חמש אשתכחו כד .בימינא 'ה תליתאה תרעא

 ההוא דאשתכח בזמנא .'ס באות ואסתמיך' ה דאת ברזא איהו דא תלת מאינון דאמצעיתא שרטוטא

 ביתיה גו ורגיז עציב נש בר איהו דא דפותיא שרטוטין חמש אינון גו ואחיד דעאל דאמצעיתא שרטוטא

 בעובדי אצלח .הכי לאו מביתיה לבר, לא ולזמנין וכפין בביתיה איהו קמצן .הכי לאו נשא בני ובגו

 זמנא וההוא, זמנא כל לאו אבל איהו מהימנא .בה ואתהדר זעיר לאסתכ באורייתא אשתדל כד .עלמא

 איהו דא .דאורייתא ברזין איהו מהימנא .יצלח בדינא .בשלימו קשוט וולא קשוט גוון אחזי מהימנא דלא

  .'ס באת ואתחבר' ה דאת ברזא

 איהו דא ,ארבע אינון גו עאלין דארכא מאינון תרין בארכא וחמש בפותיא שרטוטין ארבע ואי

  .במלוי וןהנואת חדו אחזי נשא בני עם דמליל דכיון הכי ולאו ,לבר עציב ואתחזי בביתיה חדי

 שערין ותלת בגופיה אוכם רשימו חד ליה אית דא, דארכא אינון גו עאלין זעירין שרטוטין תלת

 לבא חכימי ןוקר ורשימ ולהאי, ברישיה חדודא וחד עגולאב איהו רשימו וההוא .רשימו בההוא תליין

 ידא על ולזמנין ימינא בדרועא ולזמנין כתפוי בין לזמנין אתחזי דא ארשימ .נשרא ריש אלין רזין דידעין

  .באצבעוי ימינא
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 ריש ההוא ואי ,וליקרא לעותרא לקיס בתיקונוי מישר בארח איהו נשרא ריש דא רשימא אי

 ויצלח מעולמוי יתיר סגיא וליקר ריתי לעותרא יזכה סיב כד אבל, לזמנין יזכה לאחורא אתהפך נשרא

  .בה אשתדל אי באורייתא

 בשערין לזמנין, כך כל אצטבע דלא זעיר סומק גוון ולזמנין אוכמא לזמנין אתחזי נשרא ריש

  .אתדן דינא ובחד איהו סימנא חד וכלא ,שעיע לזמנין

 גוונין אליןד בגין דאצטבע הוא זעיר זמן בגווניה וקאים יתיר אצטבע סומק גוון ההוא ואי

 תלת שמאלא בידא אית כדין ונהיר אסומק ההוא אצטבע ואי, חשוכין לזמנין נהירין קיימין לזמנין

 ימינא ובידא ,דארכא אינון על דקיק וחד דפותיא אינון על דקיק וחד בפותיא ותלת בארכא שרטוטין

  .למאריה הימינ תב ולא בנדה שכיב נש בר האי .בלחודוי בפותיא חד אתוסף

 מניה אתעדי בימינא דאתוסף וההוא שמאלא בידא שרטוטין אינון אשתארו בתיובתא תב דוכ

 האי .זמן עד סומקא ההוא מניה אעדיו לא דתב ג"אעד ולזמנין .כך כל נהיר דלא סומקא ההוא ואתעדי

 לנפשיה תקונא בעי האי .'ץ באת' ה את ואתחבר' ץ את תחותוי ועאל' ס את ואתעדי' ה דאת ברזא איהו

  .לנפשך אסי זיל לומר עליה אית חובתא ליה דחמי דלבא חכימא, בהילוב

 ברזא אתחבר ולזמנין ויבלחוד' ה דאת ברזא איהו דא בפותיא וחד בארכא שרטוטין תלת ואי

 ג"אעו ,ןנאופיל ותיאובתיה נשין בתר רדיף לאו ואי, דעלמא בצעין בתר תאיב נש בר איהו האי .'ז דאת

  .בהו ומליל שקיעין עינוי .אכסיף ולא מניה אעדיו לא יהא דעלמא לבצעין דתאיב

]עח ע"א[    דקיקין תרין ואינון לארכא וחד בפותיא תלת, שרטוטין מתחלפי למאריה תב אי

 תרין אינון בין עאל יתיר דקיק חד .בה ואתדבק באתתיה יתיר דיליה רעו כדין ,ייהובקיומ קיימין

  .'ז באת' ה את אתחבר כדין, דקיקין

, ארבע אינון על וחד חד ההוא על קיימין דקיקין ותלת בפותיא וארבע בארכא חד שרטוטא יוא

 בההוא תליא שערא וחד זעירין מיומין ביה דאתילידו דקיקין ריןיקס תלת ליה אית שמאלא דרועא על

 בלא שמאלא בעינא אגזים ,איהו זדונא מארי .חבריה דאשת נאופא בתר רדיף איהו האי, דרישא חד

ליה  קטיל לבתר .קמיה לאתבא דמאריה ליקרא חייש לא זדונא מארי דאיהו ובגין ,ואשלים כלל לאמלו

  .סומקא נש בר או חויא
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 מאריה לגבי לביה תבר הא מניה דיועא לעילא דסלקין ואינון בפותיא תלת בארכא ארבע ואי

( נז ישעיה) כתיב וותיהדכ ליןא ועל אלין על .'ה באת ואתחבר' פ דאת ברזא איהו כדין ,בתיובתא ותב

  .ולקרוב לרחוק שלום שלום

 דבר ארחוי כפום לזמן מזמן ביה דאתילידו תולדות דאינון אדם דתולדות רזין אינון כל הכא עד

 בהאי אינון יןזכא .דאורייתא רזין מפומיה למשמע וזכו דמר קמיה דיתבין דאינון חולקיהון זכאה .נש

  .דאתי לעלמא אינון וזכאין עלמא

 לכו אזדמנן עלאין דוכתין כמה ,לכו אניס לא רזין דכל חבריא אתון זכאין שמעון' ר ראמ

  .דאתי לעלמא

 קרא האי .בצע שונאי אמת אנשי אלהים יראי חיל אנשי העם מכל תחזה ואתה ואמר פתח

 באלין נש דבר בדיוקנא, במאי .דעיינין חיזו לפום ,תחזה אתה אלא כתיב לא תבחר ואתה אבל, אוקמוה

  .קרא בהאי וכלא דקאמרתון סטרין שית

 ארבע ,אלהים יראי .באנפין תלת ,חיל אנשי .תרין במצחא, העם מכל .בשערא חד ,תחזה ואתה

 לאשתמודעא סימנין אינון דאלין .שית בשרטוטיהון בידין ,בצע שונאי .חמש בשפוון, אמת אנשי .בעיינין

  .עלייהו שריא חכמתא דרוח אינון נשא בני בהו

 דרוח בגין ,ישראל מכל חיל אנשי משה ויבחר ,כתיב מה אלא דא אצטריך לא משה כל דאם וע

 כתיב לא אלי ובא .אלי בא דבר להם יהיה כי דכתיב ,לן מנא .כלא חמי וביה לגביה אתי הוה קודשא

 אלא ולעיינא לאסתכלא דא לכל אצטריך ולא ידע הוה וביה לגביה אתי דהוה קודשא רוח, בא אלא

  .משה ידע הוה אשעת לפום

 אלכורסיי דקריב מאן דכל ,עליה שריא קודשא דרוח , ואע"גאבכורסיי מלכא שלמה גוונאאי כה

 דמקרב מאן וכל אבכורסיי הוו דדיוקנין בגין סהדין בלא דינא ןד הוה וביה ,ועליה לנפ ואימתא דחילו

 נפיל הוה איידכורס אימתא כך בגין .קאתי דבשקרא שלמה ידע והוה דיוקנא ההוא מכשכשא בשקרא

  .קמיה זכאין אשתכחו וכלהו כלא על

 .'וגו ישפוט עיניו למראה לא' יי ביראת והריחו( יא שם) כתיבד כמה ריחאאב משיחא מלכא

 חכימין .אורייתא מימר על סהדין פום על עלמא בני שאר, והתראה סהדין בלא עלמא דנו אלין תלת

 וזכאין עלמא בהאי אינון זכאין ,נפשייהו ולאסי נשא בניל אסוותא למיהב דיוקנין באינון דאשתמודען

  .דאתי בעלמא אינון
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 עמיה משריין רבוא וחמש ושתין מאה ותלת ממנא רב אוריאל ביה אטדשל ,השלישי בחדש

 מגו דנפקא נהורא מההוא אנהור מפתחן וחמש ושתין מאה תלת לון אית וכלהו שתא יומי כחושבן

. ביה תליין]עח ע"ב[    קדישא דשמא עלאין קדישין דאתוון רזין די םוסתי גניז פנימאה עלאה חשמל

 ויעקב( כה בראשית) ,דתפילין וקשרא סיומא דתמן, תם .האלהים איש דביתא מארי תם דאיש רזא ואיהו

 נקיט עלאין סתימין ריןינה וכל וגניז טמיר עלאה פנימאה דחשמל רזא קיימא ובדיוקניה הוה תם איש

  .חשמל מגו דנפיק נהורא דההוא מפתחן אינון נקטי משריין וכלהו מניה ונפקי איהו

 ביה שלטא דלא חוורא נהורא איהו קדמאה נהורא .חד ואינון נהורין בתרין כליל נהורא וההוא

 נהורא איהו תניינא נהורא .לצדיק זרוע אור( צז תהלים) דכתיב לצדיקייא דגניז נהורא איהו ודא עינא

  .אחד והוו כחד נהורין תרין ואתכלילו, קסומ גווןב מלהטא מנצצא

, תאומים אקרי בתרין דכליל ובגין ,נהורא ההוא נטלי משיריין אינון וכל ממנא רב אוריאל והא

 אתמשכאן ומכאן .אורייתא אתיהיבת וביה תאומים דיליה ברזא דאקרי מזלא ההוא ביה שלטא דא ועל

 פה ליה אית והאי ולשון פה לון לית מזלי שאר כל .עלמא לאנהגא בשמהן דסלקין עד לתתא דרגין

 לילה, לשון לקבל יומם, כתיב ולילה יומם בו והגית( א יהושע) אורייתא דא ועל כחדא כלילן ולשון

 תומים והנה( כה בראשית) כתיב דא רזא ועל .תאומים סליק ובכלא כחדא כליל וכלא ,פה לקבל

 קאמר יעקב בגין אלא דא ברזא סליק לא עשו דהא הכי לאו קאמר תרווייהו דבגין תימא אי .בבטנה

 'א מתמן קיאסתל רשע ההוא תמן דהוה ובגין, קרא משבח קא צדקת דההיא במעהא דהוה דא ושבחא

  .חדא רזא וכלא

 עשו .תאומים דאיהו דסיון ברזא איהו ואתכליל ואייר ניסן ירחין תרין דיליה ברזא נטיל יעקב

 ואפילו הוא דיליה לאו אלול דהא ואתאביד אשתכח לא ואיהו ,אבו תמוז ירחין תרין דיליה ברזא נטיל

 אאתפרש אלא דתאומים ברזא איהו ולאו אשתכח ולא ואתאביד יתיר ולא דיליה אינון יום' ט אלא אב

 ובגין .וגו' לנצח חרבות תמו האויב( ט תהלים) א"כד ןושממו באפיסה אחרא לסטרא וסטא לחודיה

 שבכתב תורה ,דתאומים ברזא ואורייתא ,תאומים בחדש לבנוי רייתאאו אתיהיב תאומים איהו דיעקב

 וכתובים נביאים חומש תליתאי תורה תליתאי בדרגין תליתאי לעם תליתאי בחדש, ל פהשבע ותורה

  .חד וכלא
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 .לעילא הל ימנאאוק קרא בהאי דא פרשתא .לצאת בני ישראל מארץ מצרים השלישי בחדש

 ולא בכלהו ואשגח ןאלזרעיי ה"קב להו כניש דסיני לטורא ישראל טודמ זמנא בההוא חייא רבי תאני

 למשה ה"קב אמר זמנא היב .קשוט בני כלהו דקשוט זרעא כלהו אלא פסלו דישראל זרעא בכלהו אשכח

 להו דרחימנא ברחימותא דאבהן ברחימותא להו משיך לישראל אורייתא למיהב בעי אנא השתא

  .ליןא מלין ואתיב להו דעבדית ובאתוון

 לאמשכא מהימנא שליחא לי הוי דא במלה למשה ה"קב אמר כך יהודה' ר אמר יוסי' ר אמר

  .אבתראי ישראלל

 

 א"כד דשכינתא גדפוי דפרישן לאתרא ,האלהים אל עלה ומשה .'וגו האלהים אל עלה ומשה

  .'וגו וירד שמים ויט( יח שם)

י אסף רוח בחפניו מי צרר מים מי עלה שמים וירד מ)משלי ל( ומשה עלה. ר' יהודה פתח 

 .בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע

 וכל בחידו כלהו עלמין באתרייהו מתישרן עלאה מלכא דגלופי זמנא כל יהודה' ר אמר תאנא

 נורא כי' יי מעשה את( לד שמות) א"כד, בקיומייהו מתישרן עובדין כל ימא .בקיומייהו מתישרן עובדין

  .הוא נורא כי מאי .הוא

]עט ע"א[    מאי .והנורא הגבור הגדול האל( י דברים) א"כד דכלא שלימו אלעזר' ר אמר

 ה"קבד עובדין כל כך ,כלאמ שלים, שלים גבר כתרגומו ,תם איש ויעקב( כה בראשית) כד"א ,והנורא

  .שלים בקיומא בשלימו שלימין

 שם) דכתיב איה קמיה שאילנא סבא יהודה' רד קמיה קאימנא הוה חד יומא אומר יוסי רבי תניא

  .נורא דאיהו דקאמר חמא קא מאי ,המקום הזה נורא מה ויאמר ויירא( כח

 אתר ובכל דלעילא כגוונא אתר בההוא שכיח דהוה קדישא דמהימנותא שלימו חמא לי אמר

  .נורא אקרי שכיח אשלימות דהוי

  .שלים ולא דחילו תרגומו אמאי הכי אי ליה אמינא

 כי קדושיו' יי את יראו( לד תהלים) דכתיב שכיח שלימותא דהוי באתר אלא דחילו לית לי אמר

  .שכיח שלימותא מחסור דלית באתרו מחסור אין כי דקאמר משמע ,ליראיו מחסור אין
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 מי .האלהים אל עלה ומשה דכתיב משה הוא דא יוסי' ר אמר .שמים עלה מי( ל משלי) תאנא

 דא ,בשמלה מים צרר מי .דקה סמים קטרת חפניו ומלא( טז ויקרא) דכתיב הרןא דא ,בחפניו רוח אסף

 ,ארץ אפסי כל הקים מי .דברי לפי אם כי ומטר טל האלה השנים יהיה אם( יז א מלכים) דכתיב אליהו

 אלא בהבראם תקרי אל ,בהבראם והארץ השמים תולדות אלה( ב בראשית) ביה דכתיב אברהם הוא דא

  .באברהם

 .בתרועה אלהים עלה( מז תהלים) ביה דכתיב ה"קב דא ,שמים עלה מי אמר והוא האי יתנ הוא

 צרר מי .ורוח כל בשר איש חי כל נפש בידו אשר( יב איוב) ביה דכתיב ה"קב דא ,בחפניו רוח אסף מי

 דכתיב ה"קב דא, ארץ אפסי כל הקים מי .בעביו מים צורר( כו שם) ביה דכתיב ה"קב דא, בשמלה מים

  .ושמים ארץ אלהים' יי עשות ביום( ב בראשית) ביה

  .ועפר מים רוח אש ,עלמא קטירי ארבע אלין ,'וגו שמים עלה מי אמר תו

  .בהו מתקיימא דלא יוסי' דר מלוי אתחזון ייסא' ר אמר

 אמרת קא שפיר אמר ,וברכיה יוסי' דר ברישיה ידוי אנח שמעון' דר לגביה אלין מלין מטו כד

  .לך מנא ליה אמר .הוא והכי

  .סבא המנונא דרב וימשמ אמר דהוה מאבא אוליפנא הכי ל"א

 שמים עלה מי יוסי' ר דאמר האי ייסא' ר ליה אמר ,דצפורי בתרעא שמעון' ר יתיב הוה חד יומא

 ,ועפר מים רוח אש קטירין' ד אלין אמר לבתר, ה"קב דא אמר לבתר, משה דא אמר חדא זמנא ,'וגו וירד

  .דברכיה רלמ ליה וחמינא

 בחד אוכל ה"קבב אתקיימו מלי וכלהו מלה חד וכלא הוא והכי אמר קא שפיר ודאי ליה אמר

  .סלקא מתקלא

 אחרא זמנא דמר מקמיה אוליפנא אוה הוא הכי האי אמר ,שמעון' דר במלוי ייסא' ר אתרגיש

 אמרתי כי (פט תהלים) דכתיב באברהם אלא בהבראם תקרי אל ,בהבראם והארץ השמים תולדות אלה

 כי בנו שם ומה שמו מה( ל משלי) דכתיב מיירי קא מאי דקרא סופא.שפיר כלא אבל, יבנה חסד עולם

  .מהו בנו שם מה אלא, תינח שמו מה .תדע

  .ברי אלעזר' לר אוליפנא הא דמלה רזא ליה אמר

  .לה ואנשינא לי ואמר מלה האי דמר קמיה שאילנא בחלמי דהא מר לי לימא ליה אמר

  .תדכר אימא אי ליה אמר
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  .רנאדהא יומא דהא ודאי ליה אמר

 בך אשר ישראל( מט ישעיה) וכתיב ,ישראל בכורי בני( ד שמות) דכתיב היינו דמלא רזא ל"א

  .בנו אקרי יינווה עלאה ברזאהוא ו ,אתפאר

 לביתיה אזל דעתיה חלש ייסא' ר אדכר לא אדהכי .ידענא דא רזא דהא דמר דעתיה ינוח אמר

 אזל אתער .במקדשו ותפארת חכמה ביה כתיב דהוה דאגדתא ספרא חד בחלמיה ליה אחזיאו ,ךאדמו

 דאגדתא ספרא  ]עט ע"ב[  חד חמינא אחרא זמנא ,בחלמא חמינא הכי אמר ידוי נשק ' שמעוןדר לגבי

 .בפומאי אשכחנא והכי, לגבייהו במקדשו, לתתא תפארת ,לעילא כמהח ביה כתיב והוא קמאי ואדאחזי

 דכתיב הוא הכיו לך אחזיאו כלא והא, חקלא מחצדי בין למיעל תא רביא כען עד שמעון' ר ל"א

  .בנו תפארת שמו כמהח, תדע כי בנו שם ומה שמו מה

 

 בגיניה אסהיד דאורייתא דא ליקרא דזכי דמשה חולקיה זכאה .האלהים אל עלה ומשה תאנא

  .כך

 לעתרא סלקין סלקין כד עלמא בני ארש .עלמא בני לשאר משה בין מה ח"ת יהודה' ר תאני

  .חולקיה זכאה האלהים אל עלה ומשה ,ביה כתיב מה סליק כד משה אבל ,למלכו סלקין לרבו סלקין

 מה .האלהים אל עלה ומשה דכתיב אותו מסייעין ליטהר בא חברייא אמרו מכאן אמר יוסי' ר

  .ליה מקרבין קרבאל דבעי דמאן', יי אליו ויקרא ,כתיב

 .חצריך ישכון ותקרב תבחר אשרי( סה תהלים) פתח יצחק' ר .'וגו לאמר ההר מן' יי אליו ויקרא

 דאיהו מאן דכל קדישא היכלא בגו יהלמשרי ליה וקריב ביה אתרעי ה"קבד בר נשד חולקיה זכאה

 למשרי עלאה קדישא מקמי אתבחר הוא דהא למנדע דלעילא מרשימין הוא רשים לפולחניה ביה אתרעי

  .בידוי דימחי ולית דלעילא תרעין בכל אעבר רשימא ההוא ביה דאשתכח מאן כלו, מדורוי

( דכ שמות) ביה וכתיב ,ותקרב תבחר אשרי כתיב דעליה דמשה חולקיה זכאה אמר יהודה' ר

  .יגשו לא והם' יי אל לבדו משה ונגש

 אלין ,לישרא לבני ותגיד ,נוקבי אלין ,יעקב לבית תאמר כה ויקרא אליו יי' מן ההר לאמר

  .יןנדוכר

 יברכו ,יברכוכה וחסידיך( קמה תהלים) ,תברכו כה( ו במדבר) א"כד ,תאמר כה אמר שמעון' ר

  .כה
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 ויגד( ד דברים) א"כד ,ישראל לבני ותגיד .דדינא מסטרא והיינו באמירה ,יעקב לבית תאמר כה

  .דרחמי מסטרא תודא יןנדוכר ,ישראל לבני .אלהיך' ליי היום הגדתי( כו שם) ,בריתו את לכם

  .ליה מבעי אלהינו' ליי, אלהיך' ליי היום הגדתי הוא מה להאי ואתינא הואיל יצחק ר"א

 שם, )טובה ארץ אל מביאך אלהיך' יי כי( ח שם) כתיב והא הוא בלחודוי האי וכי שמעון' ר אמר

 הדר כל תנינן הכי אלא .הכי וכלהו הוא אוכלה אש אלהיך' יי כי( ד שם, )לך נותן אלהיך' יי אשר( ז

 ,טעמא מאי .אלוה לו שאין כמי דומה לארץ בחוצה הדר וכל אלוה לו שיש כמי דומה ישראל בארץ

 קאמר לא ומשה .תליא בהאי והאי יתבא באתרא ושכינתא סלקא קדישא לארעא קדישא דזרעא משום

 אלהינו אמר אדל ומה, שכינתא אפי ולקבלא קדישא לארעא למיעאל זמינין דהוו לאינון אלא אלהיך

 למיעאל זמינין הוו דאינון משום אתר בכל ודאי אלהיך כך ובגיני לארעא למיעאל זכה לא משה דהא

  .תמן

' ליי היום הגדתי אליו ואמרת ההם בימים יהיה אשר הכהן אל ובאת( כו שם) כתיב הכא אבל

 דבגיני ולאודאה חזאהלא בעיין אינון אלא .אלהינו ולא אלהיך ט"מ ,שריין בארעא אינון והא ,אלהיך

 הוו כך ובגיני ןיטב אינון כל עמהון ועבד תרא אולהה וועאל בארעא ושריין האי לכל זכאן עלאה חסד

 דאתי משום ודאי הוא הכי ,אלהיך' ליי היום הגדתי דכתיב אחרא נש לבר ולא לכהן אלין מלין ןאמרי

  .דחסד מסטרא

 ,להו דאתחזי שלים אתרב ,ישראל לבני ידותג .להו דאתחזי אתר ההואב ,יעקב לבית תאמר כה

 .אקרי]פ ע"א[    דכלא שלימותא ישראל אלא סלקין חד ובדרגא אסתלקו דרגין תרין וישראל יעקב דהא

 ויגד דכתיב ה"קב לון דעבד וקשוט טיבו חכמתא ברוח ולאשתעי חכמתא חזאהלא ,ישראל לבני ותגיד

  .בריתו את לכם

 

 אזלין דהוינא עד .עמי ברי חייא' ר והוה בארחא אזיל ינאהו חדא זמנא יוסי' ר אמר תניא

 דקוטרי קוטרא נש בר ליה אמינא יוגב קריבנא ,לאסוותא עשבין בחקלא לקיט דהוה גבר חד אשכחנא

 אמינא .מידי אמר ולא האי ואמינא אחרא זמנא אהדרנא .מידי אמר ולא יוריש זקיף לא .למה דעשבין

 עשבין אינון קיטנ לבתר, גבוי יתיבנא .חכימא או שטיא או אודנין יםאט נש בר האי או ברי חייא לרבי

  .גופנין טרפי עליהון וחפא לון ואחיד
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 עלייכו דחייסנא לא אי ,חכימין דאינון עלייהו אמרי ויודאין אתון דיודאין חמינא אנא לן אמר

 דהוה עשבא דחד אדריח חמינא אנא דהא מכלא ליה רחקיןד דא כסגירא נשא מבני ןירחיק תהוון השתא

  .ותתסון ברא תומי אלין אכילו אלא ,יומין תלתאל רחיקין ותהוון גופייכול עאל גביכון קריב

 אמר .אתערנא לבתר ,סגי עידן עד בזיעא ואתקטרנא ואדמכנא קמן שכיחין דהוו מנייהו אכלנא

  .ליםאשת ידי על דגופיכון אסוותא דהא לי דאשכחתון עמכון אלהכון השתא גברא ההוא לן

 כפום ילנוקב דהא ארחוי כפום אחרא נש בבר לאשתעי בעי נש בר כל לן אמר אזלין דהוינא עד

 תאמר כה דכתיב היינו ברי חייא לרבי אמינא .ארחוי כפום דגברי לגברא ארחוי כפום ילגבר ארחוי

  .ישראל לבני ותגיד יעקב לבית

 בני מכל בעשבין חכימא אנדא שוםמ בהדייכו אשתעינא ולא רישאי זקיפנא דלא חמיתון לן אמר

 עשבא והאי .בינייהו מדוראי שתא בכל ואנא קשוט דבהון עשבין דכל ארחוי מאבא ואוליפנא דרא

 חד נעיץ אתר ובההוא צפון לסטר והוא חד אתר אית בביתאי, אלין דגופנין בטרפי ליה דחפינא דחמיתון

 לן מצער קא יומא ובכל בידיה ליפאש רבאוח רישין בתרין גבר חד נפיק ריחיא דההוא ומעינא ריחיא

 בעלמא גלי עלאה אלהא די ומה עשבא דהאי חיליה ותחמון אבתראי וזילו ,עשבא האי לקיטנא ואנא

  .עיינין ולבא בכלא ארחוי דידע מאן ולית

 ,נוקבאל עשבא מההוא ושוי בעפרא נוקבא לחד מאיך בארחא אזלי דהוינא עד ,אבתריה אזילנא

  .אבתראי זילו ןל אמר, דחילנא .גדיא כחד ליה וקטיר סודרא חד נטל, סגי דיליה ישאור חויא חד נפק

 דליקא ודליק שרגא חד נטל .כותלא חד בתר בחשוכא אתר ההוא חמינא לביתיה דמטינא עד

 חויא שרי אדהכי .מידי תשתעון ולא תדחלון לא דתתמון ממה ןל אמר .דריחיא אתר דההוא סחרניה

 ושמענא דרחייא עינא בההוא חויא עאל, דחויא ברישיה ושוי עשבא מההוא אבקיסט וכתש מקטרוי

  .גבאי קריבו תדחלון לא אמר גברא ההוא בידנא אחיד ,למיפק נאבעי .מזדעזעא אתר דכל קלא

 עאל .כבקדמיתא ברישיה ושוי עשבא מההוא גברא ההוא טנק ,דמא שתית חויא נפק אדהכי

 שרייא וחויא רישין בתרין גברא חד עינא מההוא קדנפ ינאחמ זעירא לשעתא, דרחיא עינא בההוא

 דלההוא לאימיה ווי זקיטא זקיטא אמר הוהו זמני תלת ונפק דרחיא עינא בההוא עאל .דקדלוי סחרניה

  .ליה אוביל אתר

אסחר  סגי ודחיל ואנן ,תרווייהו ומיתו ונפלו וחויא גברא ונפקו מאתריה ריחיא אתעקר אדהכי

 בהדייכו אשתעינא לא כך ובגיני ,קמיכו לקיטנא דאנא דעשבא חילא הוא דא גברא ההוא לן אמר .לן
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 ה"קב דנטע מה כל נשא בני ידעין]פ ע"ב[    אילו ןל אמר .גבאי דקריבתון בשעתא רישאי זקיפנא ולא

 ה"קב טמיר לא אבל, סגיאה אבחכמת דמאריהון חילא ישתמודעון בעלמא שתכחיד מה כלו בארעא

  .ליה וינשון חכמתא אובהה תרחיצוא ולא מארחוי יסטון דלא בגין אלא נשא מבני דא חכמתא

 ועשבא עשבא לית ח"ות .איהו חכימא ודאי אמר ' שמעוןדר קמיה מלי ואמינא אתינא כד

 דבעי אתר דבכל אזובא מן ח"ת .סגיא בשמיא וחיליה סגיאה חכמתא ביה יהו דלא בארעא דאתייליד

 ההוא דהא עלוי דאתפקדא דלעילא חיליה דיתער משום ,ט"מ .דכימת באזובא ר נשלב לדכאה ה"קב

 .דשזבך רחמנא בריך אמינא ועלך .נש בר ואתדכי מסאבא רוח מבערא אתער כד עלוי דאתפקדא חילא

 

 יהודה ר"א .נשרים כנפי על מאי .נשרים כנפי על אתכם ואשא למצרים עשיתי אשר ראיתם אתם

 .בשמים הנשר דרך( ל משלי) שמעון' ר דאמר רזא והיינו', וגו קנו יעיר כנשר( לב דברים) דכתיב ברחמי

על ישראל  אשתכח ה"קב כך אחרנין לגבי ודינא בנוי על ברחמי אשתכח נשר מה .ברחמי, בשמים מאי

  .עמיןשאר  לגבי ודינא ברחמי

 רנהי כד בנהורא קמו ,עמיה חייא' ור יוסי' ר אזיל והוה ללוד מקפוטקיא אזיל הוה אלעזר' ר

 ופני לארבעתן הימין אל אריה ופני( א יחזקאל) דכתיב קרא האי חמינא חייא' ר אמר .אזלי והוו יממא

  .דוכתיה באן נשר משמאלא שור בימינא אריה הא .לארבעתן נשר ופני לארבעתן מהשמאל שור

 לגבי דינאו לבנוי רחמי אשתכח בכלא דנשר משום ,ט"מ .שריא דיעקב באתרא אלעזר' ר אמר

, נשרים כנפי על אתכם ואשא דכתיב אחרנין לגבי ובדינא ברחמי לישראל לון אוביל ה"קב כך ,יןאחרנ

  .קנו יעיר כנשר וכתיב

 שור, לימינא אריה כך ובגיני .ממש בשמים, בשמים הנשר דרך דכתיב ,אקרי רחמי דנשר מנלן

 דמות הכסא דמות ועל דכתיב ביה ואתכליל וכלא כלהו כליל אדם .לון ואחיד בינייהו נשר, לשמאלא

 .מלמעלה עליו אדם כמראה

 

 לאחותנו נעשה מה לה אין ושדים קטנה לנו אחות( ח שיר) פתח אבא' ר .'וגו השלישי ביום ויהי

  .ה"קבל אחות קריתדא ישראל כנסת דא ,קטנה לנו אחות .בה שידובר ביום
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 ועובדין ןייזכ בהון והו לא דסיני לטורא ישראל קריבואתד בשעתא דתנינן היינו ,לה אין ושדים

 אלא דאתתא שפירו ולית, דאתתא ושפירו תקונא אינון דהא לה אין ושדים דכתיב עלייהו לאגנא ןאטב

  .אינון

 בפתגמי למללא דסיני בטורא קב"ה יתגליד בשעתא מינה דיתעב מה, לאחותנו נעשה מה

  .מנייהו נשמתהון פרחתוי אורייתא

 דלא יומין תלתא נגהי ליליא בההוא דסיני לטורא שראלי דקריבו שעתא בההוא יוסי' ר אמר

 מלאכין וישראל לעילא מלאכין אינון, באחוותא לישראל וקבילו עלאין מלאכין ואת ,ולאנת אזדווגו

 בשבעין ישראל ואתעטרו ,לתתא עלאה שמא מקדשי וישראל לעילא עלאה שמא מקדשי אינון, לתתא

 ועובדין זכוון בהו דלית ,לה אין ושדים קטנה לנו אחות יאמר הוו עלאי ומלאכי ליליא בההוא כתרין

  .אורייתא לה גליי ה"קבד יומאב לאחתנא נעביד ורבו יקר מה ,לאחותנו נעשה מה .טבין

  .השלישי ביום והיינו ,אשה אל תגשו אל ימים לשלשת נכונים היו כתיב ,השלישי ביום ויהי

 פמלייא לכל קרא דסיני בטורא"א[  ]פא ע  לאתגלאה בעא ה"קבד בשעתא אמר שמעון' ר

 עלייהו אתגלי אי ,עלייהו לאתגלי בעי ואנא ןנימוסי ידעין דלא רביין ישראל השתא לון אמר דיליה

, השלישי ביום ויהי ד"הה נימוסי ויקבלון ברחמי עלייהו אתגלי לאא, למסבל יכלין לא דגבורה בחילא

 ה"קב אתגלי ובהאי, וירד שמים ויט( ים יחתהל) דכתיב ,מנלן .רחמי דאיהו ודאי השלישי ביום

 ,השלישי ביום .דגבורה מסטרא אורייתא להו אתייהיב ולבתר בקדמיתא רחמי להו אקדים, לישראל

  .אקרון ישראל כך דבגיני להו אתחזי דהכי

 ולא אשתכח קדרותא עבות הוה אי הא ,עבות לא בקר( כג ב מואלש) דכתיב ,הבקר בהיות

 אשתכח חסד צפרא נהיר דכד ,אור הבקר( מד בראשית) ד"אכ ,חסד אתגלייא יואימת .חסד אתגלייא

 ככבי יחד ברן( לח איוב) דכתיב מתעברן לא כען עד דינין בקר נהיר דלא ובזמנא, מתעברן ודינין בעלמא

 עבות לא בקר כתיב שעתא הב איישמו ונהיר ככביא אינון דאתעברן כיון .אלהים בני כל ויריעו בקר

משמע  אשתכחו לא בקר אתערמד וכיון ,הבקר בהיות כתיב שעתא בההיא .תתאה בעלמא אתער וחסד

 .דכתיב בהיות הבקר

 אתער כד ,הבקר בהיות תאנא .דסיני בטורא לאתגלאה ה"קב שארי הבקר בהיות יוסי' ר אמר

  .בבקר אברהם וישכם( יט בראשית) ביה דכתיב דאברהם זכותיה
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 דא מן נפקאד דא לחד דאהדרו קלין תרין, חסר כתיב תקל אבא רבי אמר .וברקים קלת ויהי

  .כללא דכליל לתרין וחד חד דאינון תרין תאנא. מרוחא ומיא ממיא רוחא

 בשתא תקופין בארבע דתניא לעלמין פסקת דלא תקיפא רברבא יאיהד חד קלת יוסי רבי אמר

 אתעבר ולא לעלמין קיפס לא קלין שאר דכליל קלא והאי בעלמא מתערין דינין וכדין אתפסקת קלא

  .קלין שאר דכליל קלא ,אדקלי קלא קלא האי .דיליה ותוקפא שלים מקיומא

 וכתיב בדא דא ואתכליל קלא עביד קלאו ,ומיא דרוחא מסטרא אלא קלא לית יהודה' ר אמר

  .קלת

 דרחמי קטירא טריבע שלהובא ,עשה למטר ברקים( קלה תהלים) דכתיב היינו יוסי ר"א .וברקים

  .שקיע דלא תאבחיב

 .אתייהיב אורייתא גבורה בסטר יהודה' ר אמר תנא

  .הוי שמאלא בסטר הכי אי יוסי רבי אמר

' יי ימינך( טו שמות) וכתיב ,למו דת אש מימינו( לג דברים) דכתיב לימינא אתהדר ליה אמר

  .לשמאלא גבורה הא ,לשמאלא וימינא לימינא דאתחזר שמאלא אשכחן ,בכח נאדרי

  .נטיל דלא באתריה דשקיע תקיף עננא .ההר על כבד וענן

 את כשמעכם ויהי( ה דברים) א"כד קלא ההוא נפיק הוה תקיף עננאא ד מגו ,מאד חזק שפר וקל

  .החשך מתוך הקול

  .מכלהו פנימאה נפיק הוה קלא וההוא ,וערפל ענן חשך דכתיב הוו חשוכי תלת יהודה רבי אמר

  .יסף ולא גדול קול כתיב יהדב יהו דכלא פנימאה יוסי רבי אמר

 אינון תנינן הכי אלא .ליה מבעי שמעים, ראים .תהקול את ראים העם וכל כתיב אבא' ר אמר

 דחמאן מה וחמאן גופא דאתחזי כמה בהו ומתחזיין וקבלא ועננא חשוכא בההוא מתגלפי הוו קלין

 בנהירו נהירין הוו חמאן דהוו חיזו ההוא ומגו ,ועננא וקבלא חשוכא ההוא מגו דשמעין מה ושמעין

 פנים( שם) ד"הה באפין אפין חמאן הוו וכלהו ,בתרייהו דאתו בתראין דרין יןידע דלא מה וידעין עלאה

  .וגו'' יי דבר בפנים

 ביה ןדמסתכלי בנהירו נהיר דלא קול הוה דלא קלן דאינון נהירו יוסי רבי תאני .חמאן הוו ומאן

]פא ע"ב[    ,הקולת את ראים העם וכל כך ובגיני משיחא מלכא עד יתוןדי דרין וכל טמירין וכל גניזין כל

  .ממש ראיה
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 מה קלן דאינון מנהירו דחמו דאמינא כמה, תאת הקול ראים, ראים העם וכל אלעזר רבי אמר

  .אחרנין בתראין דרין חמו דלא

 וכל הכא אוף .'יי את אלא כתיב לא' יי הוארא', יי את הוארא( ו ישעיה) א"כד ,הקולת את

 אורייתאד אתין דהא ,הארץ ואת השמים את דא כגוונא .הקולת את אלא נאמר לא הקולת ראים העם

 וכלהו, מהונך' יי את כבד( ג משלי, )אמך ואת אביך את כבד)שמות כ( , אתייהיבו בחכמתא לאסתכלא

סגיאה  בחכמתא ומסתכלן חמאן דביה מנייהו דנפיק מה ,הקולת את הכא אוף .אחרא מלה לאתכללא

  .אלעלמ דייתון בתראין דריןוכל רישי עמין ו

 לאתחזאה בתקונוי מדאתתקנו אבל חד כלא ,לפידים והשתא ברקים בקדמיתא ,הלפידים ואת

  .הכי אקרון

 א"כד ,שמעתי זו שתים אלהים דבר אחת( סב תהלים) כתיב יצחק רבי תאני .השופר קול ואת

  .לך יהיה ולא אנכי

 והעברת( כה ויקרא) דכתיב שופר ביה דאקרי קול ההוא אלא ,למה פרוהשאומר קול  יהודה ר'

  .שופר אתברי בדא ,הכפורים ביום לחדש בעשור השביעי בחדש תרועה שופר

  .אחרנין קלין נפקין ומדא בהאי כליל כלא הכא אוף ומיא ורוחא קלא אפיק שופר מה יוסי ר"א

 כך ובגיני שכיח בקיומיה ושופר מניה פיקנ וקול חד דשופר דמשמע משופר נפיק קול אלעזר ר"א

  .פרוהש קול כתיב

( ד שם, )דריוש קדם שפר( ו דניאל) א"כד חסר כתיב השפר ,פרוהש קול הכי אמר יהודה רבי

  .להחויא קדמי שפר( ג שם, )עלך ישפר מלכי

  .שופר אקרי מניה נפיק דקלא אתרא ,פרוהש קול אמר שמעון רבי

 .האדם יחיה' יי פי מוצא כל על כי( ח דברים) דכתיב היינו רהשופ קול ח"ת שמעון רבי אמר תו

 כל ועל ,מאד חזק שפר וקול דכתיב מכלהו ותקיפא הומכל רב ודא השופר קול דא ,'יי פי מוצא מאי

  .מאד חזק אתמר לא קלין שאר

 ,דקה דממה קול( יט א מלכים) ,גדול קול כתיבו כלא תלי השופר קול בהאי ' שמעוןר אמר

  .כלאזכיך יתיר מו דק דהוא הירונב

( לט תהלים) א"כד פומיה ולמחסם מניה למשתק נ"ב דבעי ' שמעוןר אמר .דממה מהו, דממה

 .מחסום לפי אשמרה בלשוני מחטוא דרכי אשמרה אמרתי
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  .הקורא מקול הספים אמות וינועו( ו ישעיה) א"כד ,עוווינ .דחמו מה דחמו ,עוווינ העם וירא

 

 רוח והנה וארא( א יחזקאל) דכתיב ,ה"קב נימוסי גבורן חמא כד ביחזקאל יהב כתיב מה תאנא

  .אמאי סערה רוח .'וגו באה סערה

  .מלכוון ארבע לתברא יוסי ר"א

  .דלעילא גבורה בנימוסי דאתער רבא רוחא יהודה ר"א

 וגניז דטמיר ההוא לעילא דאשתמודע ההוא ,הצפון מן אלא כתיב לא מצפון, הצפון מן באה

  .עילאל

 תלת דתנינן דינא לאתערא בסטרוי , אחידאחיד ולא ביה אחיד דהוה ,מתלקחת ואש גדול ענן

 לאתערא בגין מתלקחת ואש ד"הה דגבורה מסטרא גליפין בקרדיטי קשיא דינא ההוא ינקא ביומא זמנין

 מבסם סטרוי מכל ליה דאסחר זיהרא ההוא ,סביב לו ונגה ביה דכתיב ההוא ,ליה מבסם ומה .יןבעלמ

  .למסבל עלמא בני וייכלון קשיא דינא להוי דלא בגין ליה תקיןו ליה

 א"ר חייא יהודה ר"א ,חשמל מאי .החשמל כעין .ומגווה ,ומתוכה .החשמל כעין ומתוכה( שם)

  .ותממלל אש חיות

 .באשא לגו דאיהי אשא מגו ,האש מתוך דכתיב לאשא לבא אדהו מה חשמל יוסי ר"א תאנא

 סביב]פב ע"א[    לו ונגה מתלקחת ואש גדול ענן סערה רוח דכתיב דרגין ארבע רבת הודאי חשמל

  .מתלקחת ואש ביה דכתיב ההוא, האש מתוך החשמל כעין ומתוכה

 דבקוא וכלהו יחזקאל חמא דלא מה הכא ישראל חמו אמר יהודה רבי בר יוסי רבי תניא

 אתייהיב אלין דרגין ובחמשה, סיניד בטורא ישראל חמו דקלין דרגין חמשה .יקירא עלאה בחכמתא

 לבר דאינון דרגין חמשה חמא לקבליהון יחזקאל .פרוהש קול דכתיב הוא חמישאה דרגא .אורייתא

  .החשמל ועין סביב לו ונגה מתלקחת ואש גדול ענן סערה רוח דאינון מאלין

 ,כעין כתיב ביחזקאל, עמכם בהר' יי דבר בפנים פנים( ה דברים) כתיב בישראל אלעזר רבי אמר

  .כותלא בתר נש בר דחמי כמא ,סגיאין כותלין בתר דחמי כמאן ,ודמות

 נביאה חמא דלא משה דחמא מה ש"כ ,אחרא נביאה חמא לא ישראל דחמו מה יהודה רבי אמר

 כמה אחרא בחיזו ולא ,'יי עם שם ויהי( לד שמות) ביה דכתיב חולקיה זכאה .אחרא נש בר ש"כ אחרא

  .בחידות ולא ומראה (יב במדבר) דכתיב
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  .היתה לשעתא נבואה ,היה היה( א יחזקאל) ח"ת יוסי רבי אמר

 שביק לאד לאשתמודעא דישראל בגיניהון למהוי דאצטריך דאתא הוא לקיומא אומר יהודה' ר

  .שריא הוא עמהון ישראל דמתפזרין אתר ובכל ה"קב לון

 כתיב מה ישראל אבל, קאים ולא ןמלי באינון דקאים חמא ולא דחמא היה היה אלעזר רבי אמר

 שורין קיימין הוו וחד חד כל דתניא ליה חזי כדקא חמא וחד חד כל ,הקולת את ראים העם וכל ,בהו

  .וחד חד כל חמו להו אתחזי וכדקא תחומין תחומין שורין

 דרגין' ה בלחודייהו נוקבי בלחודייהו דשבטין רישי בלחודייהו דעמא רישי ' שמעוןר אמר

 ראשיכם אלהיכם' יי לפני כלכם היום נצבים אתם( כט דברים) ד"הה לשמאלא דרגין' וה לימינא

 בקרב אשר וגרך נשיכם טפכם( שם) .לימינא דרגין' ה הא ,ישראל איש כל ושוטריכם זקניכם שבטיכם

 ירתו לקבליהון .דלעילא כגוונא ןאתתק אכל לשמאלא' ה הא ,מימיך שאב עד עציך מחטב מחניך

 חולקא דאינון אחסנא ירותת וכל זכוון וכל פקודין כל תליין דבהו אמירן עשר עלמין תאחסנ ישראל

  .דישראל טבא

 נהורא דחמי כמאן ישראל כל חמאן הוו דסיני בטורא אתגלי ה"קבד שעתא בההיא תאנא

 קלין דאינון משום ,ט"מ .נביאה יחזקאל חמא דלא מה וחד חד כל חמי הוה נהורא ומההוא בעשישתא

 ולא ברתיכוי אתגלי שכינתא ביחזקאל אבל, תהקול את םרוא העם וכל דכתיב בחד אתגליאו עלאין

  .סגיאין כותלין בתר דחמי כמאן חמי והוה יתיר

 דברים) כתיב ח"ת .סיני הר על העם כל לעיני' יי וירד ביה דכתיב דרא זכאה יהודה רבי אמר

  .להאי האי יןב מה .דאתגלי מה אתגלי מימינא ,למו דת אש מימינו( לג

 דאית ובאתר ,וירד שמים ויט( כב ב שמואל) דכתיב דמלכא וגופא רישא בסיני הכא יוסי' ר אמר

 ותנינן .גופא ולא ידא דאתגלי ,'יי יד שם עליו ותהי( א יחזקאל) כתיב ביחזקאל אבל ,גופא אית רישא

  .תתאה' יי יד עלאה' יי יד בידא' אפי

 דהא קאמר שכינתא דבגין לאחזאה כתיב מראת ,היםאל תומרא ואראה השמים נפתחו ח"ת

  .חד מראה ,חסר מראת ואראה

  .כלא לאו שכינתא וכי ייסא' ר אמר

  .דמלכא בגופא הוי דכלא ג"אע דמלכא לרגלוי דמלכא רישא דמי לא יוסי רבי אמר
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 את הכא ,אלהים מראת ואראה כתיב ביחזקאל ,'יי את הוארא( ו ישעיה) כתיב בישעיהו ח"ת

 .כוותיה שלימא מהימנא נביאה יהו דלא דמשה חולקיה זכאה .דא חמא דא דחמא מה ,מראת םהת

 הכי]פב ע"ב[    אי .הוו חד ובדרגא, דייקא מראת ,אלהים מראת ואראה, דייקא את ,'יי את הוארא

  .האי כולי ישעיה פריש לא אמאי

 בגיניהון אצטריך כלא ,יחזקאל האי כולי פריש טעמא מאי .פריש דא כליל דא יוסי רבי אמר

  .בגלותא עמהון לדיירא אתיין ורתיכוי דשכינתיה ה"קב להו דחביב חביבותא דינדעון דישראל

 אתגלי אמאי ,היה לא העם זה כשדים ארץ הן( כג ישעיה) כתיב והא כשדים בארץ חייא ר"א

 הכי אלא, ייאתגלא ולא בגווייהו שכינתא דתשרי טב הוה דישראל בגיניהון תימא אי .תמן שכינתא

 דלא באתר מייא על ,כבר נהר על ,כתיב מה דאתגלייא והא .ידעין הוו לא דאתגלייא לאו אי תאנא

 נהר על דכתיב דעדן מגנתא דנפקין נהרין מארבע חד הוה נהרא וההוא מסאבותא שריא ולא יסתאב

 באתר ולא שם, 'יי יד שם עליו ותהי וכתיב, עלוי שריא דשכינתא אמאתר הוה דכבר ,כבר מאי, כבר

  .אחרא

 עלאה ברזא תאנא .להנה אדם דמות מראיהן וזה חיות ארבע דמות ומתוכה כתיב חייא רבי אמר

 דשמא כללא קדישא עתיקאמ עתיקין קדמאי ואינון קדישא היכלא בגו לגו דאינהו אית חיוון ארבע

  .כך כל נהיר דלא מאתר חמא הואד עלאין רתיכיןמ דמות חמא ויחזקאל, עלאה

 תימא ואי .בדא דא אחידן כלהו עלמין בכלהו וכן ,מינייהו לתתא אית דלעילא כגוונא אנאת

 דלא אספקלריא מגו אלא חמו לא נביאי וכלהו דנהרא אספקלריאב חמא משה תנינן, דחמא יתיר לעילא

' וגו אתודע אליו במראה' יי נביאכם יהיה אם( יב במדבר) וכתיב ,אלהים מראת ואראה דכתיב נהרא

  .בו אדבר פה אל פה' וגו משה עבדי כן לא

, ומראה בו אדבר פה אל פה דכתיב דכר לגבי יכנוקב לגביה כלהו דנביאין ח"ת יוסי ר"א

 ביה כתיב לא מראה דאפילו יחזקאל ש"כ, המרא ולא במראה, אתודע אליו במראה 'יי ןנביאי ולשאר

 דנביאה דרא איהו זכאה .בורייה על מלה כל אלא בחידות ולא במשה דכתיב ש"וכ ,אחסר מראת אלא

  .בגווייהו שרי דא

 וחגרין סומין בהון והו ולא דמלכיהון יקרא זיו ישראל חמו באפין אפין יהודה ברבי יוסי ר"א

 דכתיב קטיעין, ההר בתחתית ויתיצבו דכתיב חגרין, רואים העם וכל דכתיב משמע סומין .וקטיעין

  .אלם לשון ותרון פסח כאיל ידלג אז( הל ישעיה) כתיב דאתי ולזמנא ,ונשמע נעשה
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' יי גבורות ימלל מי( קו תהלים) פתח חייא רבי. לאמר האלה הדברים כל את אלהים וידבר

 ליה יהיב ארחין בכמה, מאריה קמי יחוב דלא נש בבר אסהיד אורייתא ארחין בכמה .תהלתו כל ישמיע

 וימחול מאריה קמי יתוב היך עיטא ליה ביהי ארחין בכמה, ולשמאלא לימינא מארחוי יסטי דלא עיטא

 דמאריה בגין במאריה שלים למהוי נש לבר אורייתא יהיב עיטא זיני עשר ותלת מאה שית דתנן ,ליה

 אשלים ה"קבד מה כל תנינן דהא דאתי בעלמא ויתיר, דאתי ובעלמא דיןה בעלמא ליה לאוטבא בעא

 ה"קבד דאתי דעלמא משום ,טעמא מאי .בהו םאשתלי דאתי לעלמא בהו דזכי טבאן מאינון נש לבר ליה

  .הוי

 הוי לא דאתי עלמא לקבלי עלמא האי תנינן הכי אלא ,הוא דידיה לאו עלמא דהאי תימא ואי

, זכי בדידיה זכאה ההוא זכי וכד ,הוי ה"קבד דאתי עלמא כך בגין ,טרקלין לגבי דסיקלא אכפרוזד אלא

 מאןד חולקיה זכאה .נחלתו הוא' דיי בגין, ט"מ .וגו' חלהנעל כן לא היה ללוי חלק ו( י דברים) דתניא

 דכתיב קדישא ובביתא דאתי בעלמא כך, עלמא דהאי ובביתא דא בעלמא זכי, דא עלאה לאחסנא דזכי

 מאןד חולקיה זכאה]פג ע"א[  .  על אחת כמה וכמה ,ושם יד ובחומותי בביתי להם ונתתי( נו ישעיה)

  .בביתיה מלכא עם דמדוריה

 עם ,'יי על תתענג אז( נח ישעיה) דכתיב להאי דזכי זכאה דההוא חולקיה זכאה אמר מעוןש' ר

 תהלים) דכתיב אתר לההוא ותאבין אתמשכן ותתאין דעלאין אתר ,'יי על מאי .'יי על אלא כתיב לא' יי

 אוענוג ותיאובתא .הקרבוהי וקדמוהי אמט ןיומי עתיק ועד( ז דניאל) וכתיב ,עזרי יבא מאין( קכא

  .כתרין אינון כל מניה ואתמשכן נפקאד זיואד זיוא ההואב לאסתכלא

 במותי על והרכבתיך ,כתיב מה דקרא סופיה' יי על תתענג אז קרא בהאי תנינן שמעון ר"א תו

  .'יי על דכתיב והיינו שמים היינו ארץ על דאקרי אתר וההוא לעילא ארץ דאקרי אתר ההוא על ,ארץ

 על רומה( נז תהלים) דכתיב שמים היינו ,'יי על תתענג אז אלא תיבכ לא תשב אז אבא' ר אמר

 וירושלים ציון לאכללא במותי על משמע החיים ארץ היינו ,ארץ במתי על והרכבתיך .אלהים השמים

 ועד דכתיב חד וכלא הוא הכי שמעון' ר דאמר ומלה .דלעילא וארץ דלעילא שמים היינוד במתי דאקרון

  .סלקין חד לאתר ןמילי הני וכל' וגו אמט ןיומי עתיק

' יי על תתענג אז ליה אוקימנא במאיו כוליה קרא האי מר לימא ' שמעוןלר אבא' ר אמר

  .אביך יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במתי על והרכבתיך
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 ,ארץ במתי על .'וגו ןיומי עתיק ועד כתיבד כתיב' יי על ועדונא דתפנוקא אתמר כלא ליה אמר

  .דאתמר כמה

 והיינו ,השמים מטל האלהים לך ויתן( כז בראשית) דכתיב כמה ,אביך יעקב נחלת יךוהאכלת

 דיעקב בנוי דזמינין בברכתא וברכיה, קאמר שמים האי על ליעקב יצחק דבריך וברכתא, יעקב נחלת

 דאתי לזמנא לאחיא מתיא זמינין דביה ,השמים מטל .לאחרא ולא לך ויתן דכתיב טלא בההוא לאחיא

  .שמים בהאי יהושרי פיןנדא לזעירא קאמעתי דנפיק

  .דחשיבנא ממאי עלאה דיצחק דברכתא ואשתכח כלא אשתמע השתא אמר אבא' ר אסתכל

 

 דברים) א"כד חייא' ר אמר .ליה מבעי ידבר, ימלל מהו. 'יי תוגבור ימלל מי( קו תהלים) תאנא

 עטרא עלאה חדגבורה  ותאנא .קיןנפ חד גבורהמו אינון דסגיאין ,'יי תוגבור .בידך מלילות וקטפת( כג

 וכל אתקרי גבורה וחד חד וכל שמאלא ומנהון ימינא מנהון תרעין חמשין מיניה ונפקין מתעטרא דעטרין

  .'יי תוגבור אקרון וכלהו זהירין גליפין בקרדיטי מתעטרא וחד חד

  .כלילןבדא  כלהו דהא סרכתיב ח גבורת חייא רבי אמר

 .הארץ מלאה ותהלתו דכתיב ה"קבד יקריה זיו אינתשכ הוא דא, תהלתו כל ישמיע

ומשם יפרד והיה לארבעה  הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר( ב בראשית) כתיב ' שמעוןר אמר

 שמיה מה .אתמשכן דנפיק נהר מההוא ארבע והני אקרון בשמהן אלין הא', וגו פישון האחד שם ,ראשים

 .פרי מעשות ימיש ולא וכתיב ,שרשיו ישלח יובל ועל( יז ירמיה) דכתיב שמיה יובל ,דנפיק נהר דההוא

 לא אשר מים וכמוצא( נח ישעיה) כתיב דא ועל, שרשיו ישלח יובל דעל משום ,ימיש לא טעמא מאי

  .פוסק ואינו יוצא, יוצא כתיב כך ובגין, מימיו יכזבו

 אתגלי ה"קבד בשעתא דתאנא מילין לאכרזא בגין ,וידבר .אלהים וידבר כתיב שמעון ר"א תאנא

 עילאמ טאס הוה מלה ההוא ותאנא .דישראל נשמתהון יונפק אתחלחלו ותתאין עלאין למללא ושארי

]פג ע"ב[    דאפרסמונא טוריב אשתאבא סלקא כד .ונחתא וסלקא עלמא רוחי בארבע ומתגלפא לתתא

 ואסחר ייהונשמת בהון ותבת דישראל בסחרניהון ואסחר דלעילא טלא בההוא ואשתאבא דכיא

  .ומלה מלה כל וכן אבנא בלוחי באתריה ומתגלפא

 ועונשין אגרין גזרין מלין אינון בכל טעמין אינון בכל מליא הוה ומלה מלה כל שמעון רבי אמר

 מתגלפא הוה וכד, חד אתחזי מלה ההוא נפיקד ובשעתא .מכלא מליא יהודא כאסקופא וסתרין רזין
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 חסר וחמשין גיסא מהאי חד חסר כתרין וחמשין בגוה ןדסלקי ענפין שבעין מלה בההוא אתחזון באתרוי

 והוו .סלע יפוצץ וכפטיש( כג ירמיה) א"כד בטנרא בטש דאיהו בזמנא דא כפטישא ,גיסאהאי מ חד

 אורייתא קבילו וכלהו לתמן אזדמנו כלהו בתראין דרין וכלהו ,חדאן והוו בעינא עינא ישראל חמאן

 ,היום עמנו פה איננו אשר ואת עמנו עומד היום פה ישנו אשר את כי( כט דברים) דכתיב דסיני בטורא

  .מלין ומקבלין חמאן וכלהו ליה חזי כדקא וחד חד כל וכלהו

  .גבורה ,אלהים

 דאיהו ,הארץ ואת ,ימינא דאיהו ,השמים את( א בראשית) דתנינן כמה בימינא דאתכליל, את

  .את הוא דא ,יוימינ .שמים טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף( מח ישעיה) דכתיב שמאלא

  .כתרין שאר כללאתלא, כל

  .בדא דא מתקשרן, הדברים

  .ועונשין אגרין סתרין אינון כל רזין אינון כל טעמין אינון כל, האלה

 .מורשה משה לנו צוה תורה( לג דברים) דכתיב לכלא ירותא למהוי, לאמר

 וסתים טמירא דאנא כמה, אלהיך' יי אנכי כתיב, נ"ב לכל אצטריך דלא מה לגלאה תימא איו

  .בלבך וסתימין טמירין אלין מלין וןיה כך

  .אחרניןה חמש הא, לאמר האלה הדברים כל את .חד אלהים וידבר א"ד

  .ודא דא, כל .ימינא, את .גבורה, אלהים וידבר אמר יהודה' ר

  .בכל אברהם את ברך' ויי( כד בראשית) דכתיב אברהם כללאתלאכל,  יצחק' ר אמר

  .דאתכסיין כתרין שאר כללאתלא הדברים

  .הקולת את ראים העם וכל כתיבד דאתגליין אינון ,האלה

 איש ישלח הן לאמר( ג ירמיה) וכתיב, בעלה עטרת חיל אשת( יב משלי) דכתיב הוא דא ,לאמר

  .אשתו את

 דע באש בוער וההר( ד דברים) דכתיב וחשוכא באשא אורייתא אתיהיבת אמאי יצחק' ר אמר

 דמחשכין ומחשוכא אחרא מאשא אשתזיב באורייתא שתדלאד מאן דכל ,וערפל ענן חשך השמים לב

 ה"קב ליה אמר דתניאכ דגיהנם מאשא ישראל אשתזיבו דאברהם דבזכותיה לישראל עמין שאר

 בהו דשלטא דגיהנם נורא הא לא ואי מאלין ישתזבון באורייתא ישתדלון דבניך זמנא כל לאברהם

  .עממיא יניב וישתעבדון
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 ביני וישתעבדון דגיהנם מנורא ישתזבון קמך ניחא אי אלא מלין מזדקפן לא קטורי בתרי ל"א

  .גבך דיתובון עד עממיא

 אברהם דא ,צורם הוא מאן .מכרם צורם כי לא אם( לב דברים) ד"הה ודאי הוא יאות ליה אמר

  .ידוי על דאסתכם ה"קב דא, הסגירם' ויי .חצבתם צור אל הביטו( נא ישעיה) דכתיב

 .ט"מ ,הוו יומין חמשין אורייתא דאתיהיב יומא עד ממצרים ישראל דנפקו מיומא יהודה' ר אמר

  .שנה החמשים שנת את וקדשתם( כה ויקרא) דכתיב יובלא שני אינון משום יהודה' ר אמר

 אלא, ממש דיובלא תימא ואי, ממצרים לישראל לון אפיק יובלא ההוא שמעון ר"א תאנא

  .הוו דיובלא אלין יומין חמשין כך ובגיני מצראי על דינא אתער דיובלא ומסטרא הוה דיובלא טראמס

  .שבחיכלהו ו דמצרים נמוסין באורייתא ואדכר אתמר זמנין חמשין דא לילקב תאנא

 זמני וכלהו, הוציאך חזקה ביד כי( יג שמות, )ויוציאך( ד דברים, )הוצאתיך]פד ע"א[    אשר

 אורייתא כך ובגיני .כלא אתא דיובלא ומסטרא אתעטר ביובלא דכלא משום יתיר ולא אינון חמשין

  .למו דת אש מימינו( לג דברים) דכתיב בימינא אתעטר גבורהב דאתי

  .בדא ואתעטרו בהו ואתכלילו בהו אתחזיאו וכלהו, הוו קלין חמשא ותניא

 כמלכא ה"קבל בעטרוי עטרתא דא יובלא אורייתא ישראל דקבילו זמנא בההוא שמעון' ר אמר

 מאן .אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה( ג שיר) דכתיב חיליה בגו דאתעטר

 הבנים אם מאן .שמחה הבנים אם( קיג תהלים) דכתיב בשלימו בחדוה אתעטר ויובלא, יובלא דא ,אמו

  .יובלא דא "ר שמעוןא .שמחה

 חברייא דאוקמוה כמה יהודה ר"אגו'. ו ואמך אביך שמחי( כג משלי) כתיב ד"ע יהודה ר"א

  .ערייתהון דגלי למאן ווי ,תגלה לא אמך וערות אביך ערות( יח ויקרא) דכתיב

 אזדעזע דסיני ובשעתא, טורא אזדעזע דסיני טורא ה עלאתגלי קב"ד בשעתא יצחק ר"א תאנא

 נפקא וקלא ואתישבו עלייהו ידוי ה"קב דאושיט עד ונחתין סלקין והוו אזדעזעו עלמא טורי שאר כל

 חולי אדון מלפני ואמרין תבאן ואינון .םילכא תרקדו ההרים תנוס כי הים לך מה( קיד תהלים) ומכרזא

  .ארץ

 דא ,יעקב אלוה מלפני .שמחה הבנים אם דכתיב אימא דא, חולי ארץ אדון מלפני יצחק' ר אמר

 ר"א .בעטרה מהוו, אמו לו שעטרה בעטרה יבכת האי ועל .ישראל בכורי בני( ד שמות) דכתיב הוא
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 בכל בירוקא בסומקא בחוורא דמתעטר, דוד לא עוטרים ואנשיו ושאול( כג א שמואל) דכתיב כמה יצחק

  .ביה ואסתחרן ביה כלילן דכלהו גוונין

 ובית( ס שם) וכתיב, אתפאר בך אשר ישראל( מט ישעיה) דכתיב ,עטרה ימא יהודה' ר אמר

  .אפאר תפארתי

 בשמאלא ימינא לאכללא חוורא אשא ג"ע אוכמא באשא אתיהיבת אורייתא יצחק' ר אמר

  .למו דת אש מימינו דכתיב ימינא דאתחזר ושמאלא

 ונחית וסליק דא כאתכלא תננא ההוא ומתעטר סליק נפיק הוה דסיני דתננא בשעתא אבא ר"א

 מקטרת( ג שיר) ד"הה סומקאוכם וו רדחוו בחיזו תננא ההוא סליק הוה דעדן דבגנתא ובוסמין ריחין וכל

  .רוכל אבקת מכל ולבונה מר

 מן עולה זאת מי( שם שיר) א דכתיבכמ תמן דאתגלי שכינתא יצחק' ר אמר .הוה מאן תננא ההוא

  .עשן כתמרות המדבר

 ירד אשר מפני כלו עשן סיני והר דכתיב הוא שלים קרא הא ,האי כולי לך למה יהודה' ר אמר

  .דא וידעין דא דחמאן עמא זכאה .הכבשן כעשן עשנו ויעל באש' יי עליו

 ,דא ומסטרא דא מסטרא סטרין בתרי מתחזיין הוו אבנא בלוחי אתוון אתגליפו כד חייא ר"א

 בתרי ומתגלפן אוכמא מאשא הוו ואתוון חוורא באשא ואתחפיין ואתגליפו הוו סנפירינון מאבן ולוחין

  .דא ומסטרא דא מסטרא סטרין

 ואשא חוורא אשא אשין בתרין ומתחזיין טאסין הוו ואתוון בעינייהו הוו לוחין אבא' ר אמר

 כתיב והא .'וגו בשמאלה בימינה ימים ארך( ג משלי) דכתיב ושמאלא ימינא כחדא לאתחזאה אוכמא

  .אוכמא ואשא חוורא אשא כך ובגין בימינא ואתכלילת הוה דגבורה מסטרא אלא, למו דת אש מימינו

 ומתחזיין הוו תרי, חד ,והלחת יהודה ר"א .המה אלהים מעשה והלחת( לב שמות) כתיב תאנא

  .ודאי המה אלהים מעשה, ימינא כלא למהוי בחמש כלילן חמש בהו מתגלפי אמירן ועשר חד

 ברוחא ה"קב נשיב, סתימאן הוו ואבנין הוו ותרין]פד ע"ב[    הוו סנפירינון של אמר יצחק רבי

  .לוחין ןתרי ואתגליפו ואתפשטו

  .המה אלהים מעשה דכתיב משמע הוו סנפירינון כעין אמר יהודה' ר

  .אינון ה"קבד עובדא לאו אבנין משאר יקירא טבא אבנא דהוא דא סנפירינון הכי אי ליה אמר

  .דייקא המה, המה אלהים מעשה אוקימנא במאי ל"א
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 .והאבנים ולא כתיב הלחתו, אלהים מעשה והלחת כתיב ח"ת "לא

 שבת מערב ואסתלקו הוו עלמא אתברי לא עד לוחי רית אלין אבל הוא כלא שמעון' ר אמר

 נגיד וכד, קדישא מעתיקא דנגיד עלאה טלא מההוא תאנא .אתעבידו ממה .הוו ועובדוי ה"קב לון ועבד

 נשב, יקירין אבנין תרין ואתעבידו גלידווא מנייהו כפורי תרין ה"קב נטל קדישין תפוחין לחקל ואתמשך

  .המה אלהים מעשה ד"הה לוחין תרין ואתפשטו בהו

 אצבע תאנא .אלהים באצבע כתובים( ט דברים) דכתיב כמה, הוא אלהים מכתב והמכתב

 עד לעשרה סליק ואצבע אצבע וכל, היא אלהים אצבע ד"אכ לעשרה סליק אצבע ההוא, אלהים

  .הגדולה היד את ישראל וירא( יד שמות) דכתיב שלימתא ידא תעבידיד

  .דגליפין גלופא ,חרות .סטרין לתרין ואתחזיאו אבנין הוו ןינקיב ,הלחת על חרות יהודה' ר אמר

  .אחרא בסטרא דכתיב מה מהכא ואתקרי אחרא סטרא אתחזי סטרא מהאי אבא' ר אמר

 ודאי הוא אלהים מכתב דהא וסהדין אמרין הוו נשא בני דכל כתיבין הוו בנס אמר אלעזר רבי

 חרות כתיב מי הוו נקיבין דאמרין דאינון לדעתייהו .דהוו כמה לון למנדע יכלין לא מאעל בני כל דהא

 דשמאלא ואינון לשמאלא וחמשא לימינא אינון קלין חמשא תאנא הכי אלא .כתיב הלחת על ,בלחת

 מאן ,באלין אלין ואתכלילן ימינא איהו כלא והכא דשמאלא אינון אתחזון ימינא ומן בימינא כלילן

 מימינו דכתיב ימינא אתחזר שמאלא תנינן .אתוון לאינון לון וקרי אחרא לסטרא חמי דא סטראב דהוה

  .ודאי הוא אלהים מכתב כך ובגין ,למו דת אש

 לא וקרי חמי הוה אתוון ומאלין, אלהיך' יי אנכי קרי הוה דא סטראב דהוה מאן ,כיצד הא

' יי שם את תשא לא קרי הוה .תנאף לא וקרי חמי והוה, אלהים אחרים לך יהיה לא קרי הוה .תרצח

 בדא דא כלילן וכלהו אחרא מסטרא וכדין דא מסטרא וכלא וכן לכלהו, תגנב לא וקרי חמי והוה, אלהיך

  .ודאי אלהים מכתב, הוא אלהים מכתב( לב שם) ד"הה אי גוונאכה

 

 כד הוא דעלמא ארחא ח"ת יצחק ר"א .קאמר מאי כתיב ולא ,אליהם ויאמר העם אל משה וירד

 וכד, לשעתא אתפרח לבא דהא למסבל יכיל לא מניה ידע לאו צערא אתי כד או נש לבר חדוותא אתי

 ואתקיף לבתר דהוה מה כל לון אמר משה דהא הכא שכן כל .למסבל ויכיל בקיומיה קאים מניה ידע

 ףיתקוא תאבקדמי אליהם ויאמר כך ובגין ,מידי לון אמר לא אי ש"כ, למסבל ייכל ולא במלין לבייהו

 אמר חייא' ר אמר היהוד' ר אמר תנינן דהא למסבל יכילו לא דא כל ועם ,אלהים וידבר ולבתר, לבייהו
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 דיליה יקרא כורסי עד דישראל נשמתייהו וסלקא נשמתייהו פרחאת ה"קבד מלה שמעו כד יוסי' ר

, עלמא אתברי לא עד שנין אלפי מתרי הוינא למגנא וכי ב"הק קמי אורייתא אמרה .תמן לאתדבקא

ויקרא , )תדבר ישראל בני ואל( שמות ל) ,ישראל מבניאיש ]פה ע"א[    איש( כ ויקרא) יבאית  למגנא

 וחד חד כלל אנשמת אורייתא אהדרת שעתא בה .ישראל בני אינון אן, עבדים ישראל בני לי כי( כה

' יי תורת( יט תהלים) ד"הה לישראל להו לאהדרא בנשמתייהו בהו ואחידת אתקיפת אורייתא, מישראל

  .ממש נפש משיבת, נפש משיבת תמימה

 מעלות שש( י א מלכים) דכתיב כמה ,למלך' יי כסא על שלמה וישב( כט א ה"ד) כתיב תאנא

 .באשלמותא סיהרא קיימא דשלמה ביומוי דתנינן באשלמותא סיהרא דקיימא אמר אבא' ר .לכסא

 עמינדב רם חצרון פרץ יהודה יעקב יצחק אברהם דתנינן כמה עשר בחמשה דקיימא ,באשלמותא אימתי

 שלמה וישב ד"הה באשלמותא סיהרא קיימא שלמה דאתאיון כ .שלמה דוד ישי עובד בועז שלמון נחשון

  .למלך' יי כסא על

 ביומוי תנינןו ,אורו יגיה לא וירח( יג ישעיה) א"כד בפגימותא סיהרא קיימא ודצדקיה ביומוי

 יהורם יהושפט אסא אביה רחבעם, בווחש פוק .דישראל ןהואנפי חשכוואת סיהרא אתפגים ודצדקיה

 אתפגים צדקיהו אתא וכד, צדקיהו יאשיהו אמון מנשה יחזקיהו אחז יותם ועוזיה אמציה ואשהי אחזיה

 השליך( ב איכה) זמנא ביה .עור צדקיהו עיני ואת( נב ירמיה) דכתיב פגימותא על וקיימא סיהרא

 סיהרא דקיימא כלומר ארץ האי ואתחשכא מניה ואתרחקת שמים ימקמ תאתעבר, ארץ משמים

  .בפגימותא

 שמים ויט( כב ב שמואל) דכתיב לאנהרא שארי דסיני טורא על ישראל דקיימו בשעתא תאנאו

 יהודה מחנה דגל( ב במדבר) דכתיב סיהרא לאנהרא ושרי סיהרא לגבי שמשא דקריב ,וירד מהו .וירד

 ועם אל עם רד עוד ויהודה( יב הושע) דכתיב במלכותא סורופינ יהודה אתמנא דסיני בטורא .מזרחה

 ,קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם לישראל ה"קב אמר כד ,נאמן קדושים ועם אימ .נאמן קדושים

  .לאנהרא סיהרא ושארי מלכותא לקבלא יהודה הוה נאמן

 

 תורת תטוש ואל .ה"קב דא ,ךאבי מוסר בני שמע( א משלי) פתח אלעזר' ר .אלהיך' יי אנכי

  .ישראל כנסת דא ,אמך

  .בינהדא  ,אמך תורת תטוש ואל .חכמה אוה דא ,אביך מוסר אמר יהודה' ר
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  .נפקת דלעילא מחכמה אורייתא דתנינן דא ודא חדא נינהו אמר יצחק' ר

  .אמך תורת תטוש ואל וכתיב ,בינה אמרי להבין דכתיב נפקת מבינה אמר יוסי' ר

 תורת תטוש ואל אביך מוסר בני שמע דכתיב אתכלילת ובינה מחכמה אורייתא יהודה' ר אמר

  .אמך

 בדינא בחסד, בכלא אתכלילת אתכלילת תרין דבאלין כיון ,אתכלילת בכלא אמר אבא' ר

 דאלין באתר, מסתכמין כלא מסתכמין ומטרוניתא מלכא אי .מלה דאצטריך שלימותא בכלהו, ברחמיו

  .ןמשתכחי כלא משתכחין

 עמך ארד אנכי( מו בראשית) דכתיב כמה שכינתא דא, יי' אלהיך. אנכי אנכי אמר יוסי' ר

  .מצרימה

  .אמך תורת תטוש ואל דכתיב ישראל כנסת דא ,אלהיך' יי

  .בכורך עשו אנכי( כז שם) א"כד טעמא ופסקא שכינתא דא ,אנכי אמר יצחק' ר

 מן כי ראיתם אתם וכתיב, קולו את עךהשמי השמים מן( ד דברים) דכתיב כמה ,אלהיך' יי

 ב"ה. ק דא ממש השמים מן, עמכם דברתי השמים

 ]פה ע"ב[  .  ליה מאשרין דכלא אתר ,אשר

 כך ובגין ,ממצרים ישראל נפקו דיובלא מסטרא אדתני אכמ יובלא דא ,מצרים מארץ הוצאתיך

  .דעבדין לחירו שנין חמשין אורייתא לקבלא יומין חמשין מצרים יציאתבאורייתא  אדכר זמנין חמשין

 תתאין כתרין אלין ותנינן, מצרים בארץ בכור כל הכה( יב שמות) דכתיב כמה ,עבדים מבית

 משלי) דכתיב לעילא קדישא ביתא, לתתא ביתא אית לעילא ביתא דאית כמה .מצראי בהו דאתרחיצו

  .עבדים מבית דכתיב קדישא דלא לתתא תתאה ביתא, בית יבנה בחכמה( כד

 

 בהאי כלילן הוו כלהו דא בסטרא דמתאחדן אורייתא פקודי כל אנכי דאתמר בשעתא תאנא

 בגופא ומנהון דמלכא ברישא מנהון ,דמלכא בגופא מתאחדן אורייתא פקודי כל דתנינן כמה ,מלה

 פקודיב דפשע מאן כך ובגין .לבר דמלכא גופא מן דנפיק ולית ,ברגלוי ומנהון מלכאד בידי ומנהון

, בי הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו( סו ישעיה) דכתיב כמה דמלכא בגופא דפשע כמאן אורייתא

 אתר ההוא שמעון' ר דאמר ,עבדין קא מאי ידעין ולא אורייתא פתגמי על דעברין לחייביא ווי .ממש בי
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 םשמי יגלו( כ איוב) דכתיב חוביה גליב"ה ק חבבקב"ה  .חוביה גלי ממש אתר ההוא לגביה חב דאיהו

  .לו מתקוממה וארץ עונו

 וארץ דכתיב נש ברב דינא עביד ארץ חוביה גלי דאיהו ובשעתא נש דבר חוביה גליין שמים תניא

  .דינאביה  למעבד ,לו מתקוממה

  .שמחה הבנים אם( קיג תהלים) דכתיב אשתכחו בשלימו ובנין אימא אתנינ יוסי' ר אמר

  .בת ודא אשכינת היא לאברהם היתה בת דתנינן כמה ,אנכי

 הא ,בה למחזיקים היא חיים עץ( ג משלי) וכתיב, ישראל בכורי בני( ד שמות) דכתיב ,אלהיך' יי

  .בן

( קיג תהלים) וכתיב ,לכם תהיה קדש היא יובל( כה ויקרא) דכתיב ,מצרים מארץ הוצאתיך אשר

 יתבין ימא יתבאא אי. ובנין אימא הא ,דרור וקראתם שנה החמשים שנת את וקדשתם ה,שמח הבנים אם

 תקח לא( כב דברים) וכתיב מדוכתייהו מתעברן כלהו אימא מתעברא ,בשלימותא כלהו ועלמין בנין

  .בנין מעל אימא דאתעבר יןגב לתתא חובי נש בר יעביד לא ותנינן, הבנים על האם

 אינון זכאין .אתגליין חקלא למחצדי אלין ומלין, חד כלא, הוא כלא ה"קב כלא יצחק' ר אמר

  .דאתי ובעלמא דין בעלמא

 

( ב בראשית) וכתיב, הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית כתיב אלעזר' ר אמר אתאנ

, אתבריאו כחדא דתרווייהו תנינן הא ,קראי הני אוקימנא במאי .ושמים ארץ אלהים' יי עשות ביום

 השמים את קדמיתאב ,הארץ את וברא שמאלו קו ונטה השמים את וברא ימינו קו ה"הקב שנטה מלמד

  .ושמים ארץ ולבתר, הארץ ואת

 את אענה .הארץ את יענו והם השמים את אענה' יי נאם אענה ההוא ביום( ב הושע) כתיב אנאת

 והארץ דכתיב ממש הארץ, הארץ את יענו והם .כסאי השמים( סו ישעיה) דכתיב ממש שמים ,השמים

 אלקבל קןתאת בתיקונוי דא שמים קןתאת כד אתניו ,עלאה ארץ וארץ עלאין שמים שמים .רגלי הדום

 ואתדבק ,עולם יסוד וצדיק( י משלי) דכתיב כמה צדיק דאקרי דרגא בחד לקבלה ותיאובתיה ארץ דהאי

 משחא קדישא]פו ע"א[    נהרא חד אתי צדיק האי דשארי אתר ההוא עד דמלכא ומרישא .ארץ בהאי

 כלא אתזן ארץ מהאי ולבתר, ארץ האי כלא לינטו קדישא ארץ בהאי תיאובתא בסגיאות ואטיל דרבות

 בההוא דמוחא מרישא דרבות זרעא אפיקו בנוקבא לאתדבקא תיאובתיה כד דא כדכורא ,ותתאי עילאי
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 חידא ונוקבא בנוקבא מתדבקן כלהו דגופא שייפי דכלהו אשתכח ,מתעברא ומניה בנוקבא ואטיל אמה

 אלקבל מרא יוסי' ר .כלהו אגר נוטל כנישתא דבי קדמאי לעשרה דאשלים כל תנינן דא כדוגמא .כלא

  .דכלהו

 

 שמים ויט תאנא .סיני הר על' יי וירד וכתיב ,וירד שמים ויט( תהלים יח) כתיב אמר יצחק' ר

 לאן ,וירד שמים ויט אלא .סיני בהר כתיב ולא כתיב סיני הר על לסיני דנחת תימא אי .נחת לאן ,וירד

  .נחת

 עד לכתרא ומכתרא לדרגא מדרגא בדרגוי נחית חייא' ר אמר ודהיה' ר אמר יוסי' ר אמר

 הר על כתיב וכדין ,וירד שמים ויט ד"הה באשלמותא וקיימא סיהרא ריאתנה וכדין ארץ בהאי דאתדבק

  .שכינתא דא אימא הוי ,סיני הר על קיימא מה .סיני

 אש אלהיך' יי כי( ד םדברי) וכתיב ,באש' יי עליו ירד אשר מפני( יט שמות) מהכא אמר אבא' ר

, האי נטיל אתר מאןו .ארץ דא, המטיר 'וייוגו'.  סדום על המטיר' ויי( יט בראשית) וכתיב, הוא אוכלה

  .ממש השמים מן, השמים מן' יי מאת דכתיב מוכח דקרא סופיה

  .כלא תליא בהא דהא דכלא כללא ,כל .כל את אלהים וידבר מהכא אמר חייא רבי

 

 דבהו מלכא פינא לאפקא ,פני על .שכינתא לאפקא אמר יצחק רבי .אחרים אלהים לך יהיה לא

 הוא, שמי הוא' יי אני( מב ישעיה) דכתיב שמיה הוא .אינון והוא שמיה ואינון קדישא מלכא אתחזי

  .עלמיא ולעלמי לעלם הוא בריך ,חד ושמיה

 צאן צאני נהואת( לד יחזקאל) דכתיב אדם לון קרא ה"קבד ישראל אינון זכאין שמעון רבי תאני

 דכתיב משום ,אדם לון קרא טעמא מאי .קרבן ליי' מכם יקריב כי אדם( א ויקרא, )אתם אדם מרעיתי

 ואין אדם םקרויי אתם ,אתם אדם כך ובגין ןעמי שאר ולא אתם, אלהיכם' ביי הדבקים ואתם( ד דברים)

 אברהםב ה"קב דגזר בברית עאל אתגזר ישראל דבר כיון שמעון' ר אמר דתניא .אדם םקרויי שאר עמין

 בהאי למיעאל ושארי ,לאברהם חסד( ז מיכה) וכתיב, בכל אברהם את ברך' ויי( כד בראשית) דכתיב

 וזרעא, אדם אקריו דמלכא בגופא אתדבקו אדם בהאיביה  עאל אורייתא פקודי לקיימא דזכה כיון .אדם

  .אדם אקרון דישראל
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 ושירותא דאתגזר משום אדם ולא, אדם פרא יהיה הואו( טז בראשית) בישמעאל ביה כתיב ח"ת

 דאתגזר כיון .ערלתו בשר את בהמולו שנה עשרה שלש בן בנו וישמעאל( יז שם) דכתיב ביה הוה דאדם

 ודאי בכל ידו, בכל ידו, אדם ולא ,אדם פרא יהיה והוא( טז שם) ד"הה כל דאקרי שירותא בהאי עאל

 בפקודי אשתלים ולא דאתגזר בגין ביה הוה שירותא ,תאאוריי פקודי ייםק דלא בגין יתיר ולא

' יי חלק כי( לב דברים) וכתיב ממש אדם, אדם אקרון בכלא דאשתלימו דישראל זרעא אבל .אורייתא

  .נחלתו חבל יעקב עמו

  .דאדם מפרצופא בר יראש פרצופין כל יוסי ר"א

  .אשלמותאב פיןוגל גו דגליפא אתחזי דיאתעב כד אמר יצחק' ר

  .שכיחי בטפסא בזיקא טרויוק דאמרי היינו יהודה ר"א

 

 אזיל חזקיה רבי והוה תמן דהוה שמעון לרבי למחמי ללוד מקפוטקיא אזיל הוה יהודה רבי

 כך ודאי אדם פרא]פו ע"ב[    יהיה והוא שמעון 'רה דקמי דתנינן הא חזקיה' לר יהודה רבי אמר .עמיה

  .ישכון אחיו כל פני על דכתיב הומ דקרא סופיה .דמלה ברירא הוא ודא הוא

 שם אשר, משה שם אשר התורה וזאת( ד דברים) אוליפנא דהא אימא ולא שמענא לא ליה אמר

  .לומר יכול אתה אי משה שם דלא, לומר יכול אתה משה

 זכי מינה אתפרש ולא באורייתא דזכי מאן .ימיך וארך חייך איה כי( ל שם) דרשו יהודה' ר פתח

 כמאן אורייתאמ תפרשאד מאן וכל ,תרי חייך דכתיב דאתי בעלמא וחד דין בעלמא חד חיין לתרי

 לא פתחא פתח דאיהו קרא בהאי ומה .מכלא שיפר כאילו שמעון' מר שיפרד ומאן ,חיימ תפרשאד

 יוחאי בן שמעון' דר לדרא ווי .וכמה כמה אחת על דסתימין אורייתא פתגמי, בה למיעאל יכילנא

 אתפרשנא וכד מתגליא וכלא עיבר לכל פתיחי דלבא ןאמבוע שמעון' דר הקמי ינןהו דכד מניה סתליקא

  .סתימין מבועין וכל מידי ידענא לא מניה

 ,הזקנים איש שבעים על ויתן עליו אשר הרוח מן ויאצל( יא במדבר) דכתיב היינו חזקיה' ר אמר

 הוא דבוצינין מארי יוחאי בן עוןשמ' ר כך, שכיח בקיומיה והוא בוצינין כמה מניה דנהרין דא כבוצינא

  .בקיומיה ואשתכח מניה אעדי לא ונהורא לכלא נהיר

 תהלים) אמר והוה באורייתא ולעי יתיב דהוה אשכחוהו גביה מטו כד .לגביה דמטו עד אזלו

 עלאה דעני וצלותא ,צלותא דישראל צלותא כל, שיחו ישפוך' יי ולפני יעטף כי לעני תפלה( קב
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 בההיא משתבח ה"קבו ברישיה ואתעטר דמלכא יקרא כורסי עד סלקא דהאי משום ,אטעמ מאי .מכלהו

  .תפלה אקרי דא תפלה ,עניל תפלה ודא ,צלותא

 התם וכתיב, יעטף כי הכא כתיב אלא, ליה לית דהא דכסו עטופא לאו דא עטופא ,יעטף כי

  .ברעב העטופים( ב איכה)

 ביה מתקיימא דעלמא משום ה"קב קמי ליה יחאנ ודא מאריה קמי דיקבל ,שיחו ישפך' יי ולפני

 דמסכנא משום למאריה עלוהי יקבל מסכנא דההוא למאן ווי .בעלמא עלמא קיימי שאר אשתכחו לא כד

 דשמע זמנין עלמא בני ולשאר, ושמעתי אלי יצעק כי והיה( כב שמות) דכתיב מכלהו יתיר למלכא קריב

, רוח ושפל דכא ואת( נז ישעיה) דכתיב תבירי מאני ניבה דמלכא דדיוריה משום ,ט"מ .שמע דלא זמנין

 מאן תנינן מכאן .תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב( נא שם, )לב לנשברי' יי קרוב( לד תהלים) וכתיב

וקבע את  ריבם יריב' יי כי( כב משלי) וכתיב, רוח ושפל דכא ואת דכתיב בשכינתא נזיף במסכנא דנזיף

 ולא אחרא לדיינא ולא סהדיל אצטריך דלא כלא על ושליטא תקיפא ןדלהו אוסאפטרופפש. קובעיהם נ

  .נפש קובעיהם את וקבע דכתיב נש דבר הנשמתי ,נטיל משכונא ומה .אידיינ כשאר יהמשכונ נטיל

 אחידב"ה דק לאתר סלקא אדה היא עלאה מלה תפלה דאקרי אתר כלב ,לעני תפלה אמר תו

  .להו אנח דמלכא ןתפלי אינוןד דרישא תפלה

 אמר .בהו אסתכל דסיים בתר .גביה דמטו חזקיה 'רו יהודה' לר וחמא רישיה אסחר שמעון' ר

  .מנייכו ואתאביד לכו הוה סימא להו

  .היב למיעאל יכילנא ולא מר פתח עלאה דפתחא ודאי ליה אמרו

  .אוה מאי אמר

 כל פני ועל בדכתי למנדע בעינא דקרא וסופיה ,אדם פרא יהיה והוא( טז בראשית) ליה אמרו

  .אכריש אתחזי לא דקרא פיהודס ידענא לא והאי ידענא קרא דכוליה ברירא דהא ,ישכון אחיו

  .סלקא דרגא ובחד אוה מלה חד כלא חייכון לון אמר

, תתאיןפנים  עלאין פנים, נהרין דלא פנים דנהרין פנים, ה"קבל ליה אית לפנים פנים כמה תאנא

  .דשמאלא פנים דימינא פנים, דלבר פנים דלגו פנים, קריבין פנים רחיקין]פז ע"א[    פנים

 ושמיה דהוא פנים באינון דמלכא עלאין באנפין דאחידן ב"הק קמי ישראל אינון זכאין ח"ת

 כך ובגיני ,תתאין פנים באינון רחיקין פנים באינון אחידן עמין ושאר, ושמיההוא  ואינון בהו אחידן

 ליה הוו וקריבין אחין כמה דישמעאל קריבוי דמצרים אינון כל חמינא דהא דמלכא מגופא רחיקין אינון
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 אמדור דשוי זכה ישמעאל אתגזר כד דאברהם ובגיניה ,רחיקין פנים באינון תתאין באנפין הוו וכלהו

 פני עלה"ד ה עמין דשאר פנים אינון כל על ותתאין רחיקין פנים אינון כל על טאדשל באתר חולקיהד

 פנים שאר כל על דשלטא, בכל ידו דכתיב מכלהו לעילא חולקיה מדור ישוי לומרכ ,ישכון אחיו כל

  .כוותיה זכו דלא ודאי אחיו כל פני על כך ובגין, דלתתא

 דבירא ונביעא רדיאובד חמרא ינאדאמ היינו יהודה ר"א .ידוי ונשקו חזקיה' ור יהודה 'ר אתו

 דרא זכאה .זמנא בההוא תערעאד לדרא יוו, מניה מר יסתלק כד לעלמא ווי .אתעטר ראודק ראבקט

  .בגויה שרי דאיהו דרא זכאה, למר ליה ןדאשתמודע

  .בכל ידו מר אמר והכא יתיר ולא צדק גר אקרי אתגזר כד גיורא תנינן הא חזקיה רבי אמר

 בריה, הוא גיורא דלאו ישמעאל שאני, תנינן גיורא אבל, בחד אתקשר כלא ' שמעוןר אמר

( כד שם) התם וכתיב, אותו ברכתי הנה( יז בראשית) בישמעאל ביה וכתיב אהו שאדקדי בריה דאברהם

 קריבוי שאר דאי, ישכון אחיו כל פני על כך ןובגי .בכל ידו כתיב כך ועל, בכל אברהם את ברך' ויי

 אפין באינון קיימיןו אתגזרו דלא ש"כ, מכלהו ועלאה יתיר והוא יתיר ולא צדק גר קרוןתא אתגזרו

 פני על ד"הה עמיןשאר ד פנים ומכל דידהו פנים מכל לעילא מדוריה ואיהו, תתאין אפין באינון רחיקין

  .ישכון אחיו כל

  .דיליה הוא דדא ,פני על אחרים אלהים לך יהיה לא ואמר אכריז כך בגין ה"קב יהודה ר"א

 

 דאדם מפרצופא בר שרי פרצופין כל יוסי רבי ואמר אתמר הא, תמונה וכל פסל לך תעשה לא

  .בכלא אשליט פרצופא האי דהא

 את לחטיא פיך את תתן אל( ה קהלת) פתח יצחק רבי .תמונה וכל פסל לך תעשה לא "אד

 בהו יטעי דלא לאזדהרא ליה אית כמה ,אורייתא פתגמי על לאזדהרא נש לבר ליה אית כמה .בשרך

 ולא ידע דלא מה אורייתאד במלי דאמר מאן דכל מרביה קביל ולא ידע דלא מה מאורייתא יפיק ולא

 דאתי בעלמא מניה לאתפרעא זמין ה"קבו ,תמונה וכל פסל לך תעשה לא כתיב עליה מרביה קביל

 שאר דחיי בצרורא ןדצריר אתר מההוא ותשתצי לבר לה דחייןד לדוכתא למיעאל בעיא דנשמתיה בזמנא

  .נשמתין

 דבר נשמתיה היא דא, קולך על האלהים יקצף למה( שם) מהכא דתנינן אכמ אומר יהודה רבי

  .נש
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 בגין אי .בכלא לשמיה דקני משום ,ט"מ .קנא אל אלהיך' יי אנכי כי כתיב חייא רבי אמר

 היא קדישא שמא כלא אורייתא תנינן אורייתא משום אי, בשמיה דמשקר משום לשמיה מקני פרצופין

 ולא בשמיה יטעי דלא בגין אלאזדהר בעי כך ובגיני .קדישא יהבשמ כליל דלא באורייתא מלה לך דלית

  .דאתי מעלמא וישתצי דמלכא פלטרויב ליה עאלין לא במלכא דמשקר ומאן ביה ישקר

 שני לך פסל( לד מות)ש  ]פז ע"ב[  התם וכתיב, פסל לך תעשה לא הכא כתיב אבא רבי אמר

 מאי .בךר לך אמר ולא ידעת דלא אחרא אורייתא לך תעבד לא ,פסל לך תעשה לא כלומר, אבנים לחת

 דנשמתא בשעתא דאתי בעלמא מינך לאתפרעא דזמין הוא אנא ,קנא אל אלהיך' יי אנכי כי ,טעמא

  .גיהנםב לה לאעאול בה לשקרא זמינין כמה יה.קמ למיעאל בעיא

ב"ה דק בשמא לשקרא דלא נש בר דבעי ,פסל וכל תמונה לך תעשה לא יצחק' ר אמר תניא

 דאברהם בברית למיעאל דכלא קדמאה הוא ודא אתגזרו דכב"ה בק ישראל דאתקשרו קדמאה דקשרא

 .ה"קבב משקר ברית בהאי דמשקר דמאן ברית בהאי לשקרא דלא נש בר ובעי דשכינתא קשרא דהוא

  .נכר אל בת ובעל( ב מלאכי) כתיבד אכמ אחרא ברשותא ברית האי ייעול דלא ,הוא שקרא מאי

 משקר ברית בהאי דמשקר מאן .ילדו זרים בנים כי בגדו' ביי( ה הושע) מהכא אמר יהודה' ר

 להם תשתחוה לא 'וגו תמונה וכל פסל לך תעשה לא וכתיב אחידא ה"קבב ברית דהאי משום ה"קבב

  .תעבדם ולא

 

 בשביה וראית( כא דברים) כתיב חייא' ר אמר .עמיה חייא' ר והוה בארחא אזיל הוה אלעזר' ר

  .בם תחתןת לא כתיב והא טעמא מאי .'וגו תאר יפת אשת

 דתנינן ,חזי כדקא כשרה עמיןשאר ב אנתו לך לית ח"תו .קיימי דברשותייהו בעוד ליה אמר

 .מינה ירית ומורה סורר בן אתתא האי דנסיב מאן בודאי אלא ,ומורה סורר לבן דא פרשתא אסמיך אמאי

 אתדבק ינאבד דדינא בקדמיתא דאתנסיבת ההיא שכן וכל זוהמאמינה  למעבר יאדקש משום ,טעמא מאי

 יודעת אשה וכל( לא במדבר) מדין בנשי משה דאמר והיינו ,מינה למעבר זוהמא וקשיא בה תאבתשוא

  .הרוגו זכר למשכב איש

 נש בר אתדבק קדישא אחסנא דבההוא לה ונטיר דא אחסנתא דירית נש בר דההוא חולקיה זכאה

 ועל, קדישא בגופא ואתדבק בליהלק ימיניה מלכא פשיט דהא אורייתא בפקודי זכי אי שכן כל ה"קבב
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 בנים', ליי אתם בנים( יד שם) וכתיב, אלהיכם' ביי הדבקים ואתם( ד דברים) בישראל בהו כתיב כך

  .אתפאר בך אשר ישראל( מט ישעיה) וכתיב ,ישראל בכורי בני( ד שמות) דכתיב ממש אתם

 

 אעשה מה אלישע אליה ויאמר( ד ב מלכים) פתח שמעון' ר .יי' אלהיך לשוא שם את תשא לא

 ריאס דתנינן ה"קבד הברכ דתשרי מה על לך אית כלום אלישע לה אמר .בבית לך יש מה לי הגידי לך

 בעי כך ובגיני בריקניא שריא לא דלעילא דברכתא משום ,ט"מ .ריקניא פתורא על לברכא נש לבר ליה

 מזונא מההוא לשיירא בעי יכיל לא ואי ,עלוי לברכא יתיר או נהמא חד פתוריה על לסדרא נש בר

  .בריקניא ךיברד ישתכח ולא ,דיברך מה על דאכל

 בהאי שלימתא ברכתא הא ודאי אמר, שמן אסוך אם כי בבית כל לשפחתך אין דאמרה כיון

, דא שמן מאי .קדישין בוצינין לאדלקא נפקא משמן קדישא דשמא, טוב משמן שם טוב( ז קהלת) דכתיב

  .הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר( ב בראשית) א דכתיבכמ

  .'וגו הראש על הטוב כשמן( קלג תהלים) כתיבד אכמ אמר יצחק' ר

  .דכיא דאפרסמונא טורי אלין מרא אלעזר' ר

 כמה טוב משמן נהרין כלהוד קדישין דבוצינין עלאה שמא טבא כמה ,שם טוב שמעון' ר אמר

 ה"קבד שמא דאדכר מאן כלו בריקניא ה"קבד שמיה לאדכרא נש לבר ליה אסיר מכאן תנינן. דאמינא

  .אתברי דלא ליה טב בריקניא

 לא קדישא שמא דהא]פח ע"א[    מלה בתר אלא קדישא שמא למדכר אצטריך לא אמר אלעזר' ר

  .אלהים ברא בראשית דכתיב מלין תרין בתר אלא באורייתא אדכר

' יי עשות ביום( ב יתבראש) דכתיב שלם עולם על אלא קדישא שמא אדכר לא אמר שמעון רבי

  .לשוא אלהיך' יי שם את תשא לא וכתיב בריקניא קדישא אשמ לאדכרא דלא מכאן .ושמים ארץ אלהים

 וברכתא עלמא לכל ברכתא שתכחא דמיניה בגין קדישא שמא, ברכה מהו יוסי רבי אמר ותנינן

  .אלשו אלהיך' יי שם את תשא לא ד"הה עלוי שרייא ולא ריקניא אתר על אשתכח לא

 

 וכתיב ,השביעי יום את אלהים ויברך( שם) כתיב אמר יצחק רבי .לקדשו השבת יום את זכור

 מה מזוני ביה ימשתכח דלא כיון .בו יהיה לא שבת השביעי וביום תלקטהו ימים ששת( טז שמות)

 לא אמאי ותאנא .תליין שביעאה ביומא ותתא דלעילא ברכאן כל תאנא הכי אלא .ביה אשתכח ברכתא
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 וחד חד וכל עלאין יומין שיתא כל מיניה מתברכאן יומא דההוא משום ,שביעאה ביומא מנא תכחאש

 בדרגא דאיהו מאן כך ובגיני .שביעאה ביומא דמתברכא ברכה אומהה ביומוי חד כל לתתא מזוניה יהיב

 דהא יומין שיתא אינון כל פתוריה דיתברך בגין דשבתא בליליא יהפתור לסדרא בעי דמהימנותא

 ועל ,ריקניא בפתורא אשתכח לא וברכתא דשבתא יומין שיתא כל לאתברכא ברכה אזדמן זמנא ההואב

  .ובמזוני אבנהמ דשבתא בליליא פתוריה לסדרא בעי כך

  .נמי דשבתא ביומא אפילו אמר יצחק רבי

 שבעא דישתכח בגין בשבתא סעודתי תלת ולמיכל יומא בהאי לאתענגא בעי אמר יהודה רבי

  .בעלמא יומא איבה וענוגא

 רישיה מליא יומא והאי, יומא מהאי דמתברכאן דלעילא יומין באינוןווגא לאזד אמר אבא רבי

 מכד זמני תלת קדישין דתפוחין לחקלא ואטיל דכלא סתימא קדישא מעתיקא דנחית מטלא אנפין דזעיר

 מהימנותא תליא אדה אלין זמנין תלת לאתענגא נש בר בעיו, כחדא כלהו דיתברכון בגין שבתא עייל

 ומאן, בהו ולמחדי בהו לאתענגא נש בר ובעי דתפוחין ובחקלא אפין ובזעיר קדישא בעתיקא דלעילא

 פתוריה לסדרא בעי כך בגיני .סגי נש בר דההוא ועונשיה לעילא פגימותא אחזי מנייהו סעודתא דגרע

 דשבתא יומי שאר כל עליה ברכתא ותשרי ריקניא פתוריה ישתכח ולא שבתא עייל מכד זמני תלת

  .לעילא מהימנותא ותלי אחזי מלה ובהאי

 אז( נח ישעיה) עליה ומכרזא נפיק קלא בשבתא סעודתי תלת דאשלים מאן האי אמר שמעון רבי

 דא ,ארץ במתי על והרכבתיך .קדישין דכל קדישא עתיקא לקבל חדא סעודתא דא ,'יי על תתענג

 דאשתלים שלימו הוא דא, אביך יעקב נחלת והאכלתיך .קדישין דתפוחין חקלא לקבל אחרא סעודתא

 משום וחד חד בכל ולמחדי סעודתי בכלהו לאתענגא ובעי סעודתי לאשלמא בעי לקבליה .אפין בזעיר

 ולא אשתכח ביה דכלא משום וחגין זמנין שאר מכל אתיקר שבתא כך ועל ,שלימתא מהימנותא דאיהו

  .וחגי זמני בכלהו הכי אשתכח

 ויכל( א בראשית) דכתיב זמנין תלת אידכר ביה כלא דאשתכח משום כ"בג אחיי רבי אמר

  .השביעי יום את אלהים ויברך, השביעי ביום וישבות, השביעי ביום אלהים

 סעודתא היא דא אמר והוה וחד חד בכל חדי ההו דשבתא בסעודתא יתיב הוה כד אבא רבי

 בכלהו וכן ב"ה,דק סעודתא היא דא אמר הוה אחרא בסעודתא .דכלא סתימא קדישא דעתיקא קדישא

  .דמהימנותא סעודתי אשלימו אמר סעודתי אשלים]פח ע"ב[    הוה כד .וחד חד בכל חדי והוה סעודתי
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 יתיב הוהכד  .דמלכא סעודתא אתקינו ,דמהימנותא סעודתא אתקינו אמר הוההכי  שמעון רבי

  .אביך יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במתי על והרכבתיך' יי על תתענג אז עליה מכרזי הוו

  .ןמתתקנ היך סעודתי אלין לאבוי אלעזר רבי אמר

 וכלהו מטרוניתא מתברכא בליליא ביה ,ארץ במתי על והרכבתיך כתיב דשבתא ליליא ליה אמר

 ובעי, הוי דמטרוניתא ותאחדו ליליא וההוא אתוספת ונשמתא נש דבר פתוריה ומתברכא תפוחין חקל

( נח ישעיה) כתיב תניינא בסעודתא דשבתא ביומא .דמטרוניתא סעודתא ולמיכל בחדוותא למחדי נש בר

 ושלימו בחדוותא עלמין וכלהו קדישא עתיקא אתגליא שעתא דההיא ,ודאי' יי על', יי על תתענג אז

 נחלת והאכלתיך כתיב דשבתא תליתאה בסעודתא .ודאי הוא דיליה וסעודתא ,עבדינן דעתיקא וחדוותא

, מתברכן שלימו מההוא יומין שיתא וכלהו בשלימותא דהוי אפין דזעיר סעודתא היא דא, אביך יעקב

 דזרעא שלימתא מהימנותא סעודתי דאינון סעודתי אלין ולאשלמא בסעודתיה למחדי נש בר ובעי

 ובין ביני( לא שמות) אמר כך ובגיני ,עמיןשאר ד ולא דילהון אד עלאה מהימנותא די דישראל קדישא

  .ישראל בני

 בני דאינון דמלכא מהיכלא דאינון מלכא בני דאינון ישראל ןאשתמודע אלין בסעודתי ח"ת

 הוא מלכא מבני דלאו גרמיה ואחזי לעילא פגימותא אחזי מנייהו סעודתא חד דפגים ומאן מהימנותא

 דינא מלין דתלת חומרא עליה ויהבין הוא דישראל קדישא מזרעא דלאו הוא דמלכא היכלא מבני דלאו

  .'וכו יהנםדג

 ולא בלחודוי חדי הוא ואי, למסכני ולמחדי חדייל נש בר בעי וחגין זמנין שאר בכלהו ח"תו

 פרש וזריתי( ב מלאכי) כתיב עליה, לאחרא חדו יהיב ולא חדי בלחודוי דהא סגי עונשיה למסכני יהיב

 כשאר עונשא עליה יהבין לא ילאחר יהיב דלא ג"אע חדי איהו איואילו בשבת  .חגיכם פרש פניכם על

 ומועדיכם חדשיכם( א ישעיה) וכתיב, שבתכם ולא קאמר חגיכם פרש, חגיכם פרש דכתיב וחגין זמנין

  .ישראל בני ובין ביני כתיב כך ובגיני, קאמר לא שבת לויוא, נפשי שנאה

 נשמתא עלאה נשמתא אחרא נשמתא נש לבר ליה יהבין בשבתא אשתכח מהימנותא דכל ומשום

 שלים הואד שמא ה"קבד שמא, שבת מהו .שבת אקרי כך ובגיני, דאתי דעלמא כדוגמא בה שלימו דכל

  .סטרוי מכל
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 חדוותא ומאן .קדישא דמלכא חדוותא אשלים דלא נש לבר ליה ווי .הוא כך ודאי יוסי רבי אמר

 חדו על חדו וכלהו בהו כלילן ויעקב יצחק דאברהם סעודתי מהימנותא סעודתי תלת אלין, דיליה

  .סטרוי מכל תאשלימ ימנותאמה

 יומא איבה .וזמנין חגין שאר בכל כן דלא מה ינקין בנין וכל אבהן ימתעטר יומא בהדין תאנא

 אורייתא יומא בהדין .בעלמא מתערין ולא אתכפיין דינין כל יומא בהדין, דגיהנם חייביאנייחין 

  .עלמין וחמשין במאתן אשתמע ותפנוקא חדוותא יומא בהדין, שלימין בעטרין מתעטרא

 דינין וכל שלטא תקיפא דינא דמנחה דצלותא שעתא מטא כד דשבתא יומי שיתא בכל ח"ת

 רצון גלי קדישא ועתיקא אשתכח דרעוין רעוא דמנחה צלותא עדן מטא כד דשבתא ביומא, מתערין

 נאמהימ נביאה משה אסתלק רצון ובהאי .בכלא ותאוחדו רעותא ומשתכח תכפייןא דינין וכל דיליה

 נפק קדישא דעתיקא ברצון]פט ע"א[    שעתא אווהה אסתלק בדינא דלא למנדע בגין מעלמא קדישא

 טמירא קדישא עתיקא מה .כתיב קברתו את איש ידע ולא( לד דברים) כך בגיןו ביה טמריוא נשמתיה

 אבצלות דאתגליא רצון בהאי דאתטמר נשמתא האי הכא אוף, ותתאין עלאין ידעין ולא טמירין מכל

 ,ביה שלטא לא ודינא דעלמא טמירין מכל טמיר והוא קברתו את איש ידע ולא כתיב דשבתא דמנחה

  .דמשה חולקיה זכאה

 גזרין אינון בכל פקודין אינון בכל בכלא מתעטרא ביה מתעטרא דאורייתא יומא בהאי תאנא

 ,וענפא ענפא מכל דנפקין ענפין חמי מאן .וסטרא סטרא מכל דזהרין דנהורא ענפין בשבעין ועונשין

 כלהו וסטר סטר בכל פתחןדמ תרעין אינון חמי מאן .אחידן בהו ענפין כלהו אילנא בגו קיימין חמשא

  .פסק ולא דנפיק נהורא בההוא ונהרין מזדהרין

 אתערו, ותתא לעילא דאתבחר קדישא עמא אתערו עליונין קדישי אתערו נפיק כרוזא קל

 לקדמות אזדמנו, אבהן תלתב חדוון בתלת אזדמנו .שלימתא וותאבחד אתערו, מאריכון לקדמות חדוותא

 הוא דא ,דאתי ובעלמא דין בעלמא קדישין ישראל חולקכון זכאה .חדוותא דכל אדחדוו מהימנותא

  .ישראל בני ובין ביני כתיב דא ועל, ןעמישאר  מכל לכון ירותא

 קדוש כי תהיו קדושים( יט ראויק) וכתיב, לקדשו השבת יום את זכור כתיב ודאי יהודה' ר אמר

  .מכובד' יי לקדוש ענג לשבת וקראת( נח ישעיה) וכתיב', יי אני

, סתימין דכל סתימא קדישא עתיקא בתפנוקי מתעדנין דצדיקייא הוןנשמת כל יומא בהאי תאנא

 נטורי לכלהו קדישי בני לכלהו ומתפשטא ונחתא וסלקא עלמין בכלהו מתפשטאדא  מענוגא חדא ורוחא



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

201 

 ביום( יד שם) ד"הה קשין פולחנין כל דינין כל רוגזין כל מכלהו מתנשיו שלים בנייחא ונייחין רייתאאו

 שבת דנטיר וכל ,אורייתא לילקב שבתא שקיל כך בגיני .הקשה העבודה ומן ומרגזך מעצבך לך' יי הניח

 שבת שומר כל בה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי( נו שם) וכתיב, הכל אורייתא נטיר כאילו

  .הכל אורייתא דנטיר כמאן שבת דנטיר דמאן אשתמע, רע כל מעשות ידו ושומר מחללו

 

 בפרשתא כתיב הא' ר ליה אמר ,בארחא עמיה דאערע חד יומא שמעון' לר ליה שאיל יודאי' ר

 בביתי להם ונתתי' וגו שבתותי את ישמרו אשר לסריסים' יי אמר כה( שם) ישעיה דאמר שבתד דא

  .מיירי קא אימ .'וגו מותיובחו

 לאחורך האפכי או, צחותא בעי דאורייתא דמלה ונחית בטיפסא הקטרי חמרךב קפוטקאה ל"א

  .לבך ותכוון אבתראי וזיל

  .בשכינתא אסתכל דמר ובתריה ארחא עבידנא דמר בגיניה ל"א

 ,יסיםסר מאן .לסריסים' יי אמר כה .מלה פרישו ולא חברייא אוקמוה הא דא מלה ח"ת ל"א

 מזרזי דשבתא ובליליא יומין שיתא כל גרמייהו ומסרסי באורייתא דמשתדלי חברייא אינון אלין

 חברייא ואינון .מלכאל אזדווגת דמטרוניתא שעתאד עלאה רזא דידעי משום דלהון בזווגא גרמייהו

 ודא יאליל איבהה דמעיהון באיבא ומתברכאן דמאריהון למהימנותא לבייהו מכוונין דא רזא דידעין

 לחכאה בגין ודאי סריסים ואקרון .הדבר את שמר ואביו( לז בראשית) א"כד ,ישמרו אשר דכתיב הוא

 זווגא, חפצתי באשר מאי .סתם חפצתי באשר ובחרו דכתיב דמאריהון רעוא לאשכחא לשבתא

 וידע דא אבקדוש דאתקדש דמאן חולקיה זכאה .סתם בבריתי חד כלא ,בבריתי ומחזיקים .דמטרוניתא

  .דא רזא

 .'וגו אלהיך' ליי שבת השביעי ויום מלאכתך]פט ע"ב[    כל ועשית תעבד ימים ששת כתיב ח"ת

 דלא בזמנא בר חברייא מזדווגי לא ני כךובגי נשא בניכל ד עבידתייהו יומי שיתא באינון ,מלאכתך כל

 כך ניובגי .תאדמטרוני זווגא ,עבידתיה ומאי .ה"קבד עבידתיה אלא נשא דבני מעבידתייהו שתכחא

 ,ולשמאלא לימינא סטאן דלא בני ,מעלי בני ונפקי לבייהו ומכווני דמאריהון בקדושה מתקדשי חברייא

 דאלין, ודאי אלהיכם' ליי אתם בנים( יד דברים) כתיב בגיני כך רזא דמלהו, ומטרוניתא דמלכא בנין

 ובגין, מתדבקן בדא דא רזא עיןדיד דחברייא דעתייהו והא .ולמטרוניתא למלכא בנין, ליה בנין אקרון

 ה"קב אסתכל בדינא עלמא סליק וכד, ןהובגיני מתקיימא דעלמא אינון והני ה"קבל בנין אקרון כך
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 עזקא ,אמת מהו .ודאי אמת זרע, אמת זרע כלה( ב ירמיה) כתיב דא ועל .עלמא ומרחם בנוי ןליאב

  .ודאי אמת זרע כך ובגיני ,חד כלאו קב"ה דא אמת, ליעקב אמת תתן( ז מיכה) א"כד שלימתא קדישא

  .מפומך שמענא דא מלה דהא רחמנא בריך ,הכא דשדרני רחמנא בריך יודאי' ר ליה אמר

 .בכית קא אמאי שמעון' ר ליה אמר .יודאי רבי בכה

 דטב מסתכלי ולא ידעי ולא כבעירי דארחיהון עלמא בני לאינון דווי דאמינא בכינא ליה אמר

 יסתכל ומאן לון ינדע ומאן רזין לגלאה יכיל דמאן מניה מר יפוק כד לעלמא יוו .אתבריאו דלא לון

  .אורייתא בארחי

 ודאי .אורייתא סתימי וידעין באורייתא דמשתדלי חברייא אינון אלא עלמא לית חייך ליה אמר

 אינון דהא לשמאלא ימינא בין ידעין ולא ארחייהו דמחבלין דארעא עמא על חברייא גזרו בקשוט

, המה זנונים בני כי( ב הושע) כתיב בנייהו ועל, הכפורים ביום אפילו דינא בהו למעבד דיאות יריכבע

  .ודאי זנונים בני

 יד ובחומותי בביתי להם ונתתי( נו ישעיה) כתיב ,בארחוי לאתיישבא בעי קרא האי' ר ליה אמר

  .לו אתן מהו, ליה מבעי להם אתן .לו אתן עולם שם ומבנות מבנים טוב ושם

 שמא ,הוא נאמן ביתי בכל( יב במדבר) א"כד, ביתי מהו .בביתי להם ונתתי ח"ת ליה אמר

  .בית אקרי ב"הדק

  .שומרים הפקדתי ירושלם חומותיך על( סב ישעיה) א"כד ,ובחומותי

 מליא טב באשלמותא חולק יד וההוא ,דא מדוכתא קדישין נשמתין דישלפון כלומר ,ושם יד

  .ןומבנ מבנין

  .שלים חולק לההוא, לו אתן םעול שם

  .דרין לדרי ,יכרת לא אשר

  .לכוונא דבעי במה ויתכוון דמלה רזא דידע לההוא ,לו אתן אחר דבר

, טעמא מאי .השבת ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא( לה שמות) כתיב שמעון' ר אמר תו

 ,לגבוה ולא קאמר ותיכםמושב בכל, סלקא לגבוה הא תימא ואי .יומא בהאי דינא תחזיי דלא בגין

 אכלא דמדבחא ואשא, אשא אכלא אשא אית דתנינן, סלקא אחרא לדינא לאכפיא לגבוה דסלקא וההוא

 לא עתיקא דאתגליא ובזמנא, יומין שאר מכל יומא בהאי קדישא עתיקא אתגליא כך ובגיני .אחרא אשא

  .שלטא אל ודינא שלימתא בחדוותא משתכחין ותתאין עלאין וכל כלל דינא אתחזי
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 בששת ולא ימים ששת, הארץ ואת השמים את' יי עשה ימים ששת כי( לא שמות) כתיב תאנא

 חולקהון זכאה .ביה אתכלילן ואינון בהו אתכליל קדישא דשמא יומי אקרון עלאין קדישין יומין והני

]צ   .יוםה כולכם חיים אלהיכם' ביי הדבקים ואתם( ד דברים) כתיב עלייהו ,עמיןשאר  מכל דישראל

  ע"א[

 

 ,ונהר .להשקות את הגן מעדן יוצא ונהר( ב בראשית) פתח חייא רבי .אמך ואת אביך את כבד

 דמבועא נהרא וההוא, גנתא כל תשקיאמ דא דמבועא ומנהרא פסק ולא תדיר קדנפ דמבועא נביעו דא

  .לגנתא תזנאמל נביעא דאיהו משום ,טעמא מאי .אב אקרי קדישא

 כך ובגיני אין דאקרי אתר מההוא משתכח עדן דהאי משום אב אקרי משמ עדן אמר אבא רבי

  .אבינו אתה כי( סג ישעיה) ד"אכ אתה אקרי כלא לאתמשכא דשארי מאתר אוקימנא והא ,אב אקרי

 דייקא את ,אביך את .ישראל כנסת דא ,אמך ואת .ה"קב דא ,אביך את כבד אמר אלעזר' ר

  .שכינתא לאכללא

 מה כל לרבות ,את .במניינא אהו כלא דהא סתם אמך ואת ,סתם אביך את כבד אמר היהוד רבי

  .ותתא דלעילא

 ההוא אוליפנא דהא שפיר כלא לאתמשכא דשארי מאתר אבא רבי דאמר האי אמר יוסי רבי

 חד וכלא, אב ואקרי אתה קרינן אשתכח דשירותא מאתר, הוא קרינן שירותא ביה אית ולא אדטמיר

  .אמן עלמיא ולעלמי לעלם שמיה בריך

 ןינתנ האו, ישראל כנסת דא ,אמך ואת .ה"קב דא ,אביך את כבד .חד כלא ודאי אמר חזקיה רבי

 דמלה סתימא כך ובגיני, בנים וןדאקר אתר ההוא ,אלהיכם' ליי אתם בנים( יד דברים) כתיב שמעון ר"א

  .ותתא דלעילא כלא לאכללא ,אמך ואת אביך את

  .דאתי לעלמא ליה ליעי דהוא רביה ביה לאכללא אמר יצחק' ר

  .הוי ה"קבד בכללא יהודה רבי אמר

 

 .כיצד הא .חמש גו חמש ודאי אחרנין חמש אתגליפו אמירן חמש בהני, כלא כליל חמש בהני

 אתכלילן חדא בכללא אלין תרין יהודה רבי אמר יצחק' ר אמר דתנינן תרצח לא לקבל אלהיך' יי אנכי
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 וכתיב, האדם את עשה אלהים בצלם כי( ט בראשית) דכתיב דמאריה וצלמא דמותא ראזע לדקט דמאן

  .אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל( א יחזקאל)

 מאן, האדם דם שפך .'וגו ישפך דמו באדם האדם דם שפך( ט בראשית) כתיב חייא' ר אמר

 שמעמ אחרא דמותא אלא דא דמותא אזער לא כלומר דלעילא וצלמא דמותא אזעיר כאלו דמא אושידד

 בצלם כי ,טעמא מאי .דאושיד אדמ מההוא פגימותא האי מטי באדם, באדם האדם דם שפך דכתיב

  .תליא יבהא יהא כך ובגין ,האדם את עשה אלהים

 כמה ובדא, נש בבר ביה דאתרשים ה"קבד בשמא משקר אהד, תנאף לא לילקבוגו'  לך יהיה לא

 כי בגדו' ביי( ה הושע) דכתיב במלכא ביה משקר יבהא דמשקר ומאן ,תליין ועונשין וגזרין חובין וכמה

  .תליא יבהא יוהא ,תעבדם ולא להם תשתחוה לא וכתיב, ילדו זרים בנים

 ולא ישמע אלה נפשו שונא גנב עם חולק( כט משלי) וכתיב, תגנב לא יהלקבלוגו'  תשא לא

  .דא עביד דא דעביד מאן, בשקרא לאומאה אזדמן לדא גנבא דהא תליא יבהא יהא ודאי, יגיד

 ובעי אקרי סהדותא שבת יוסי' ר דאמר, שקר עד ברעך תענה לא יהלקבל השבת יום את זכור

( ז מיכה) דכתיב מאי יוסי' ר ואמר .דכלא כללא ושבת', וגו' יי עשה ימים ששת כי דכתיב לסהדא נש בר

 בשבת משקר שקרא דאסהיד ומאן, השבת את ישראל בני ושמרו( לא שמות) א"כד ,ליעקב אמת תתן

  .תליא יבהא יהא כך ניבגי .כלא באורייתא משקר בשבת דמשקר ומאן דקשוט סהדותא דהיא

 מאן דהא, ממש אביך, אביך את כבד יצחק' ר ואמר .רעך אשת תחמד לא לילקב אביך את כבד

 לא ,'וגו אביך את כבד וכתיב .אבוי]צ ע"ב[    דלא לאחרא ההוא בר אוקיר בר ואוליד אתתא דחמיד

 ולא דילך יהא לך בידיה ההוא ,לך נותן אלהיך' יי אשר האדמה על הכא וכתיב, שדהו רעך בית חמדת

  .תליא יבהא יהא ודאי .אחרא תחמד

 אתעביד דכלא, למו דת אש מימינו( לג דברים) כך ובגיני ,אחרנין חמש כלילן קדמאי חמש ואלין

  .אתיהיב אורייתא קלין בחמשה דא ועל ןימי

  .תורה חומשי חמשה לקבליהון, חמש גו חמש הוו כלהו יהודה' ר אמר

, מסאבא דכיא, ועונשין ריןגז אורייתא פקודי כל אתגליפו אמירן עשר באלין אלעזר' ר תאני

 שמא מה .הוי ה"קבד שמא אורייתא דהא, ותהומי ימא, וארעא שמיא, נטיעין אילנין, ושרשין ענפין

 ה"קבד שמא אינון אמירן עשר אליןו, אמירן בעשר ףתגליא אורייתא אוף, אמירן בעשר אתגליף ה"קבד
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 זכי באורייתא דזכי מאן .היב דזכי דמאן חולקיה זכאה .ממש קדישא שמא הוי חד שמא כלא ואורייתא

  .ממש ב"הדק בשמאביה 

  .אעלמי ולעלמי לעלם שמיה בריך הוא חד ושמיה הוא דהא זכי ממש ה"קבב אמר אסיי' ר

 

 ולי הכסף לי( ב חגי) דכתיב משום ,ט"מ יוסי' ר אמר .זהב ואלהי סףכ אלהי אתי תעשון לא

  .אותי כלומר ,אתי תעשון לא הזהב ולי הכסף דלי ג"אע ,הזהב

 וגדול אתה גדול .בגבורה שמך וגדול אתה גדול' יי כמוך מאין( י ירמיה) כתיב יצחק' ר אמר

 אינון כד בר מתפארן ולא מתחזיין לא ווניןג תרין אלין .הזהב ולי היינו, בגבורה .הכסף לי היינו ,שמך

  .אתפאר בך אשר ישראל( מט ישעיה) ד"אכ, אתגליפו אתר באן .חד באתר גליפין

 

כל מ דישראל חולקהון זכאה .'וגו באלהי נפשי תגל 'ייב אשיש שוש( סא שם) פתח יהודה' ר

 .באלהי כתיב אמאי' ביי מרדא כיון .'ביי אשיש שוש דכתיב ה"קבב דלהון ותפנוקא דחדוותא עמיןשאר 

 משום ,ט"מ .באלהי נפשי תגל בדינא אי', ביי אשיש שוש עלנא אאת ברחמי אי ישראל אמרו הכי אלא

 לאסתכלא דאתגליפו גוונין, ישע בגדי מהו .ישע בגדי הלבישני כי( שם) דכתיב אתגליפו ביה דאלין

 ,טעמא מאי .יסתכל בי בגוונין סתכלאלא דבעי מאן .אסתכלותא ישע', יי אל ישעו( כב ב"ש) א"כד ביה

  .אתגליפו ביה דגוונין ממש צדקה ,יעטני צדקה מעיל( סא ישעיה) דכתיב משום

 ביה מתחברן גוונין וכד .אחרא גוונא הא ,כליה תעדה וככלה .חד גוונא הא, פאר יכהן כחתן

  .ביה ולאסתכלא לאחזאה תאיבין וכלהו אתחזיין שעתא

  .בדינא וא חדאחדו האבאלהי,  נפשי תגל .ברחמי חדוון תרין ,'ייב אשיש שוש אמר יוסי' ר

 יתיר בחדוותא לישראל לאחדאה ה"קב זמין דציון וחדוה, חדוה על חדוה בכלא יהודה' ר אמר

 ששון , תרי.ראשם על עולם ושמחת .חד הא ,ברנה ציון ובאו ישובון' יי ופדויי( לה שם) דכתיב מכלא

( יב שם) כתיב וכדין עממיא ביני ישראל דאתפזרו זמנין דארבע הוןלקבל ,ארבע הא ישיגו ושמחה

  .'וגו בשמו קראו' ליי הודו ההוא ביום ואמרתם

 

 דלעילא כללא דכלא כללא הוא דא כללא, הדברים כל .האלה הדברים כל את אלהים וידבר

  .ותתא
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  .ו"יה קדישא דשמא ברזא עלאה דעלמא רזא ,אנכי

 שמשא כד כחדא בשלימו קיימא דסיהרא דכרסייא קדישא ברזא ליאאתג .גניזוא אתגליא ,אנכי

  .עלה דנהיר דנהורא]צא ע"א[    שבחא בר שבחא לה ולית אתנהירת וסיהרא שלטא

, בתקונהא אתתקנת ואיהי קדישין חיון ואסתלקו לתתא דכורסייא דשלימו רזין באשלמות ,אנכי

  .נכיא אקרי כדין לגבה אתי ובעלה בחיזו שפירא איהי וכד

 תליין היב .עלאה רזא מגו ידנפק אורייתא בשבילי אתוון דכל בכללא כחדא דכלא רזא ,אנכי

  .ותתאין עלאין רזין

 בטחונא לון אית בהאי .אורייתא פקודי ונטרי ןאמחכ דקא לצדיקיא טב אגר למיהב רזא ,אנכי

  .פרעה אני( מא בראשית) וסימניך דאתי לעלמא חזי כדקא

  .ושמור זכור איהו ודא דאורייתא ברזא אתמר לך יהיה ולא אנכי

 אתחבר אנכי דאתמר וכיון חדא בכללא עלאה דעלמא דרגין אינון בכל וגניז הסתימא רזא ,אנכי

  .חדא ברזא כחדא כלא

 . כ' דכורסייא אחרא אני ,כרסוון דתרין רזא ,אנכי

 אתבטל אהד בלחודוי נהיר ומקדשא בהדיה אתקרב לא ונוכראה מקדשא אתדכי דקא ,אנכי

 שלים רזא ,אלהיך' יי אנכי אתמר וכדין בלחודוי ביקריה אסתלק ה"קבו מעלמא הרע יצר שעתא אובהה

  .קדישא בשמא

  .'ו יהאד בגין חד למהוי בדרגוי קדישא שמא ליחדארזא ' א

 בגין לרשיעיא ןופורע לצדיקייא טב אגר ואית דיין ואית דין דאית ולמנדע קב"ה למדחל רזא' נ

  .תתאה' ה דיליה דרזא

 זמנא בכל לגביה צלותא ולצלאה קדישין דרגיןגו  לאתקדשא יומא בכל קדישא שמא לקדשא' כ

  .עלאה' ה דיליה ורזא יאות כדקא עלאין חיוון ג"אע עלאה דכורסייא רזא עלאה כתרא לאסתלקא

 אנחאול בכרא ולקדשא יומין לתמניא ברזא גזירו ולמגזר ולילי יממא באורייתא לאשתדלא' י

  .ביה ולאתדבקא ה"קב לגבי יהנפש ולממסר, ומזוזה וציצית תפילין

 ,דזכור כללא דאנכי ברזא דאינון אחרנין פקודין ו"רל דכלילן עלאין פקודין תריסר אינון אלין

 תריסר אית תריסר ובאלין ,דאורייתא כללא עלאה רזא' י דאיהי בגין דא באתר אתחלף לא דא ואת

  .תליסר למהוי דשלטא וחד נייהומ דתליין דרחמי ןמכיל
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  .אורייתא פקודי וחמש ושתין מאה בתלת דשמור רזא ,לך יהיה לא

  .אחרא לאלהא ורבו יקר למיהב דלא רזא' ל

 לאלהא מגדל ידבונ רזא דאית כמה לה למבני לבא יסטי דלא באוירא אקוסל אדפרח מגדלא' ל

  .אחרא

 לאלהא גרמיה לאכפיא ולא סגדאאל דלא אבתרה להרהרא דלא ז"דע בדיוקנא למפני דלא' ל

  .אחרא

  .אחרנין טעוון בגין דמריה יחודא לחלפא דלא' א

  .מניה בר אחרא אלהא דאית להרהרא דלא' א

  .אחרא בדיוקנא ולא דאדם דדיוקנא ברזא כורוזו בידין בתר למסטי דלא' א

  .חרשין למעבד ולא מתייא מן למשאל דלא' א

  .אחרא דאלהא בשמא בפומוי יומי דלא' א

 פקודי ותלת וחמשין מאה תלת תליין תריסר ובאלין, שמור פקודי דאינון אחרנין תריסר הכא הא

  .אנכי דא ורזא ,תריסר באלין דכלילן אחרנין דשמור

 

 קדישין דחיון כללא ,ותתאין דעלאין כללא ,ותתא דעילא כללא ,אנכי תנינן תו שמעון ר"א

  .ידאנכ ברזא הוא כלא ,ביה דכלילן

  .תתאין חיון דתריסר רזא לתתא ,לך יהיה לא

 דאיהו אדקדוש פסולת, פסל .קדישא אתר ההוא עלאה אתר מההוא פסלו, פסל לך תעשה לא

 ד"הה ,תמונה וכל. ענן גדול הצפון מן באה סערה רוח( א יחזקאל) א"כד דא ורזא ,אחרא דטעוא רזא

  .מתלקחת ואש( שם)

  .הבית לתרע למקרב ולא לתתא לנחתא ולא עילא לגבי לבא אלאתער בגין ,אלהיך' יי אנכי כי

 לך תעשה לא ואיהו, ארץ רגזה שלש תחת( ל משלי) דא ורזא אתר בההוא הוא דקנאה ,קנא אל

  .תשאתרג]צא ע"ב[    דא על דא וארץ, תלת תמונה וכל, תרין פסל, חד

 זמנין ותלת זמנין ותרין דח דאינציב חדא אילנא, רבעים ועל שלשים על בנים על אבות עון פקד

 חייש ולא תתקןמ לא כד הוא חד ורביעי שלישי ובן אב .קדמאי יוחוב על ואתפקד זמנין וארבע

 .קיומיה על וקאים חזי כדקא אתתקן דאיהו לאילנא דא בהפוכא וכן ,לאתתקנא



 
© 2007–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

208 

 

 חדא צרורא תהומי גו אטבע עלמא לשת כד ה"קבד בגין, חברייא אוקמוה הא דא רזא ,תשא לא

 על אחקיק קדישא דשמא רזא חמאן לסלקא בעאן מיא וכד, תהומא גו היל ואטבע דא בשמא חקיקא

 ובשעתא. תהומא גו יומא עד קיימא דא ושמא, לאחורא הדריןמתו ומשתקעין ותייבין צרורא ההוא

 על ואתקיים ואהדר אומאה ההוא ומקבלא סלקא צרורא ההוא דקשוט בקיומא קשוט על נשא בני ןדאומ

 שקראד אומאה נשא בני דאומו ובשעתא .עלמא קיים דקשוט אומאה וההוא ,אתקיים ועלמא מאתהו

 אזלין אומיי לאחורא תב סליק דהוה צרורא ההוא כדין, דשקרא יאיהו לה לקבלא סלקא צרורא ההוא

 ולאהדרא עלמא לחפייא לסלקא מיא ובעאן ואתבדרן תהומי גו פרחן צרורא דההוא ואתוון ,ןטאוש

 ועאל קדישא דשמא ברזא מפתחן שבעין על ממנא די יעזריאל ממנא לחד ה"קב זמיןאד עד, ןכמלקדמי

 דא ועל .לדוכתייהו אמיי הדרותוא עלמא אתקיים וכדין כמלקדמין אתוון ביה וחקיק צרורא ההוא לגבי

  ]צב ע"א[  .לשוא אלהיך' יי שם את תשא לא כתיב

 

 מקורין כל קיימין ברית דבהאי ובגין, קדישא דברית רזא איהו דא ,לקדשו השבת יום את זכור

 ,תליין ביה דאורייתא רזין וכל דאורייתא כללא איהו שבת דא כגוונא, כלא כלל ואיהו גופא דשייפי

  ]צב ע"ב[  .הכל אורייתא נטיר כאילו שבת דנטיר מאן ,אורייתא דכל כקיומא דשבת וקיומא

  .עלאה דעלמא ייפיש כל דנקיט דדכורא רזא, איהו דדכורא רזא ,זכור

  .את איהו ודא לילה דאיהו שבתא מעלי הלאסגא ,השבת יום את

  .חזי כדקא בהו ולאתעטרא קדישא עמא מגו אקדוש דאצטריך ,לקדשו

 ש"וכ ,עלאה דברית באתר שכחה לית דהא שכחה ביה קיימא ולא שכחה ליה דלית אתר ,זכור

 ואית ,אבותיו עון יזכר( קט תהלים) כתיב דא ועל ,לאדכרא דאצטריך אתר שכחה אית ולתתא .לעילא

 איהו ומאן .קמיה דאיהו מה ,קדישא כרסייא קמי שכחה ולית .וחובוי נש דבר זכיין דאדכרן ממנן תמן

 ולתתא .ו"הי קדישא דשמא רזא אתגליף ותמן איהו דדכורא רזא דכלא בגין לעילא ש"וכ, זכור, קמיה

 אמתעטר כד ודא, ברכאן וכל ןיקדוש כל נטיל מניה דהא בזכור ,אתקדש ובמה ,לאתקדשא אצטריך

  .דחדוה ובסדורא בעותיןו בצלותין יאות כדקא קדישא עמא על שבתא מעלי
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 דא דהא ,הכי לאו דעלמא קדושין כל נפקין מניהד אע"ג לאתקדשא אצטריך לא זכור תימא ואי

 לבתר ישראל לון נטלין קדושין וכל ,בליליא לאתקדשא אצטריך ודא ביממא לאתקדשא אצטריך

  ]צג ע"א[.  ה"קבד בקדושי ואתקדשן

 

 יגיל גיל( כג משלי) א"כד דכשראן ןבעובדי לון למחדי יקר זיני בכל ,אמך ואת אביך את כבד

  .אמיהו דאבוי יקרא איהו ודא צדיק אבי

 למחדי דנגונא בחדוה ,מחנך ,מהונך .מממונך ,מהונך .מהונך' יי את כבד א"כד ,אביך את כבד

 דאבוה לבא חדי ברא דההוא דכשראן עובדין עלמא דכל נגונא דא כגוונא .דלבא חדוה דא דהא לבא

  .אמיהו

 אמאו לאבא אצטריך הכי ה"קבל אוקיר נש דבר כגוונא .דאצטריכו מה לכל ממונךמ ,מהונך

 לאבוה למדחל אצטריך הכי ה"קבל למדחל דאצטריך אכמ .עליה ה"קבב לון אית חדא דשותפותא בגין

  .יקר זיני בכל כחדא לון ולאוקיר מיהולא

 על ואוקימנא ,עלמא בהאי נש בר חיי בהו דתליין לעילא יומין דאית בגין ,ימיך יאריכון למען

  .נש בר חיי אשתמודען ובהו ה"קב קמי קיימין וכלהו לעילא עלמא בההוא נש דבר יומין אינון

 על דא ורזא ,דנהרא קלריאבאספ אלאתהנ אבטחותא, לך נותן אלהיך' יי אשר האדמה על

  .דכלא מבועא מגו דנהרין עלאין יומין באינון ,דנהרא אספקלריא דא ,האדמה

 אלא .הקן ובשלוח בדא ,ימיך יאריכון למען בהו דכתיב אורייתא פקודי תרין באלין שנא מאי

 יאריכון מעןל כתיב כך ובגיני כחדא ושמור דזכור רזא ואמא אבא .לעילא תליין כלהו אלין פקודין תרין

 דלא עלאה דעלמא רזא ,לך תקח הבנים ואת האם את תשלח שלח( כב שם) דכתיב הקן ובשלוח .ימיך

 ,לך תקח הבנים ואת .ביה ואסתכלותא שאלתא מגו לשלח ואצטריך לאסתכלא רשו ביה אתייהיב

 צהמק לעילא אבל, השמים קצה ועד השמים מקצה' וגו ראשונים לימים נא שאל כי( ד שם) דכתיב

  .למשאל מרעיוניך תשלח שלח השמים

 ויאריכון, לך ייטב למען אלא כתיב לא לך איטב למען ,ימים והארכת לך ייטב למען כתיב ובדא

 .וגניז סתים עלמא ואיהו לכלא דאוטיב אתר ההוא ,לך ייטב למען .ימים והארכת אלא כתיב לא ימיך

  .איהו נש דבר יהברשות ,לך תקח דכתיב כמה ,ימים]צג ע"ב[    והארכת
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 פקודא דעביד איהו זכאה ביה מכוין דלא ג"אעו ,איהו זכאה ביה ויכוון עובדא ליה אזדמן ואי

 דמריה ביקרא אסתכלותאב ברעותא ביה ויכוין לשמה רעותא דעביד מאן אתחשיב לא אבל .דמריה

 עובדא אסתלק לשמה דלתתא ובעובדא, לשמה מלה תליא ברעותא דהא סברא למסבר ידע דלא כמאן

 ה"קב דהא רעותא בההוא דנפשא עובדא אתתקן דגופא בעובדא דא כגוונא .יאות כדקא ואתתקן לעילא

 ואמר דוד צלי דא על ,דכלא עקרא דאיהו רעותא תמן לאו אי הכי ואפילו .נש דבר ורעותא בעילבא 

 כלא לתקנא אולב רעותא לשואה חכים נש בר כל לית דהא ,'וגו עלינו כוננה ידינו ומעשה( צ תהלים)

 כוננה, עלינו כוננה מאי .עלינו כוננה ידינו ומעשה .דא צלותא צלי דא על, דמצוה עובדא ויעביד

 .בלחודוי עובדא אלא רעותא לשואה ןידעי אנן דלית ג"אע ,עלינו .יאות כדקא לעילא תקונך ואתקין

 למהוי באבהן דאח בחבורא כוננהו ,לאתתקנא דאצטריך דרגא לההוא ,למאן .כוננהו ידינו מעשה

  .יאות כדקא עובדא בהאי הוןעמ מתתקנא

 

 לא טעמא דפסקא לא ואי .א כלאתלת הניב טעמא פסקא, לא .תגנב לא ,תנאף לא ,תרצח לא

 דפסקא במה אבל, אורייתא על רדעב ג"אע בעלמא נפש לקטלא לן אסיר ויהא לעלמין תקונא ההו

 .ושרי אסיר טעמא

 איומ, דמצוה חדוה באתתיה למחדי או לאולדא אפילו יראס טעמא דפסקא לאו אי .תנאף לא

  .ושרי אסיר טעמא דפסקא

 דעתא או באורייתא דרביה דעתא למגנב אפילו אסיר הוה טעמא דפסקא לאו אי .תגנב לא

 ולמגנב דרמאה דעתא למגנב ליה דאצטריך טענה לפום דינא דדאין דיינא או ,ביה לאסתכלא דחכם

  .ושרי אסיר טעמא דפסקא ובמה, לנהורא אדינ לאפקא דתרווייהו דעתא

 דאורייתא מילי ובכל .כלל כלל הוא דאסיר בגין טעמא פסק לא הכא .שקר עד ברעך תענה לא

' יי אני( מח ישעיה) א"כד בה ולמהך בה לאתתקנא ארחא נשא לבני ואוליף עלאין רזין שוי ה"קב

  .תלך בדרך מדריכך להועיל מלמדך אלהיך

 פסקא דלא כיון אסיר דאורייתא חמודא' אפי תימא ואי .כלל קפס לא ,תחמד לא הכי אוף

 ,דעלמא מילי בכל' וגו ועבדו שדהו רעך בית פרט עבד ובהא כלל אורייתא אעבד בכלהו ח"ת .טעמא

  .דאתי ובעלמא דין בעלמא דיומין ארכא דחיי גנזי שעשועים תדיר תוחמוד איהי אורייתא אבל
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 דכל כללא ,ותתא דעילא כללא ,אורייתא פקודי דכל כללא וןאינ דאורייתא אמירן עשר הני

 למנדע דכלא לעיניהון אתחזון בהו דהוו גנזין וכל אבנין לוחי על אתחקקו אלין .דבראשית אמירן עשר

 בסכלתנו איהו כלא ,לעיינין אתחזי כלא .בהו דכלילן דאורייתא פקודין ג"דתרי ברזא ולאסתכלא

 רזין וכל דאורייתא רזין כל ,שעתא איבהה לעינייהו נהיר הוה כלאו ,כלהו דישראל בלבא לאסתכלא

 דלא מה ,דמריהון יקרא זיו בעינא עינא חמאן]צד ע"א[    דהוו בגין מינייהו עדיתא לא ותתאין עלאין

  .דסיני טורא על ביקריה אתגלי ה"קבד עלמא דאתברי מיומא יומא כההוא הוה

 יומא כההוא יכול ,נביאה יחזקאל חמא דלא מה ימא על שפחה דחמאת תנינן הא תימא ואי

 אעבר דסיני טורא על ישראל ימואדק יומא דההוא בגין, הכי לאו .דסיני טורא על ישראל דקאימו

 למעבד מצחצחן בלבושי מתלבשן כד עלאין דמלאכין חאוצחצב מצחצחן הוו גופין וכל מנייהו זוהמא

 דמנוח מלאכא דההוא כגוונא דחלין ולא לאשא עאלין מצחצחא מלבושא ובההוא ,דמריהון שליחותא

. וגו' המזבח בלהב' יי מלאך ויעל( יג שופטים) דכתיב לשמיא וסליק בשלהובא ועאל ליה אתחזי כד

 כזוהרא לגו ונשמתין כלל טנופא בלא ןמצחצח גופין ישראל אשתארו זוהמא ההוא מינייהו אעבר וכד

 ימא על הכי והו דלא מה דמריהון יקרא גו ומסתכלן ןחמא דהוו ישראל הוו הכי .נהורא לקבלא דרקיעא

 ןהואמ דבמעי עוברין אפילו מגופא זוהמא דפסקא בסיני והכא, זמנא בההוא מנייהו זוהמא אתעבר דלא

  .ליה חזי כדקא וחד חד כל קבילו וכלהו דמריהון ביקרא ומסתכלן חמאן הוו

 לא עלמא דאתברי דיומא בגין עלמא דאתברי מיומא יתיר ה"קב קמי חדוה הוה יומא וההוא

 שמים חקות ולילה יומם בריתי לא אם( לג ירמיה) דכתיב אורייתא ישראל ןלוקביד עד בקיומא הוה

 שמיא ואתקיימו עלמא אתבסם כדין דסיני טורא על אורייתא ישראל דקבילו כיון .שמתי לא וארץ

' יי( צג תהלים) כתיב יומא אההו ועל ,כלא על ביקריה ואסתלק ותתא עילא אשתמודעקב"ה ו וארעא

 עמו את יברך' יי יתן לעמו עז' יי( כט שם) דכתיב תורה אלא עז ואין, התאזר עז' יי לבש לבש גאות מלך

 .בשלום


