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 תצוהואתה פרשת 

את בניו אליך את אהרן אחיך הקרב ואתה  ( 1כח:)שמות   [.p 1]  [ב"קעט עזהר ח"ב ]

, ואתה הקרב אליךאתר דכתיב  בכלאמר רבי חייא מאי שנא הכא  .וגו' אתו מתוך בני ישראל

ואתה קח לך בשמים ( 23:)שמות ל ,ואתה תצוה את בני ישראל, כל חכמי לבואתה תדבר אל 

  .אלא כלא ברזא עלאה איהו לאכללא שכינתא בהדיה .ראש

)נחמיה  כד"א ואתה אקריואמר רבי יצחק נהורא עלאה ונהורא תתאה כליל כחדא 

, ישראלוצוית את בני , והקרבת את אהרן אחיך, ועל דא לא כתיב ואתה מחיה את כלם( 6:ט

זמנא שריא שמשא בסיהרא ואשתתף כלא כחדא לשריא  אידהה, בגין ודברת אל כל חכמי לב

  .על אומנותא דעובדא

[p. 2] אשר נתן יי' חכמה ותבונה בהמה( 1:אמר רבי אלעזר מהכא )שמות לו.  

אשר  .ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמהמהכא  רבי שמעוןאמר 

( 2:)ישעיה יא כד"א מלאתיו רוח חכמה .לההוא לבא אשר מלאתיום מבעי ליה, אלא מלאתי

דשריא שמשא בסיהרא  מלאתיו רוח חכמה אשרדא ועל  ,חכמהונחה עליו רוח יי' רוח 

  .בכל אתר כלהבאשלמותא דכלא ועל דא אתרשים 

  .בקראי תיישבןאהיך  ואתהי אהאמר רבי אלעזר אי הכי 

ליחדא בהדיה ולקרבא בהדיה רזא  ,ואתה הקרב אליך .מתיישבן נינהואמר ליה כלהו 

 בדתאוע, בגין דכלהו לא אתיין למעבד ואתה תדבר אל כל חכמי לב .דשמא קדישא כדקא יאות

ואתה תצוה  [.p 3] .לון בלחישו וכדין עבדי עבידתא אולחשדשא ממללא בגווייהו ועד דרוח ק

ואתה  .ו ואנהיר עלייהו למעבד עובדא ברעותא שליםדשא פקדא עלייהו, רוח קאת בני ישראל

והני כלהו הכא בעובדא דמשכנא דכלא  .ואתה הקרב אליך דכתיבכמה דאוקימנא  ,קח לך

  .אתעביד ברזא דא

כלא  ,ואתה יי' .ואתה יי' אל תרחק אילותי לעזרתי חושה( 20:)תהלים כב פתח ואמר

לאסתלקא מינן למהוי סליק נהורא עלאה מתתאה, דהא כד אסתלק נהורא  ,אל תרחק .חד

ועל דא אתחרב בי מקדשא  .נהורא ולא אשתכח כלל בעלמא אכלעלאה מתתאה כדין אתחשך 

ועל רזא דא שמא  .דאתבני לבתר לא אהדר נהורא לאתריה כדקא יאות ע"גא, וביומי ירמיהו

עלאה דאסתלק לעילא לעילא ולא אהדר דנהורא  אסתלקותירמיהו  ,גרים נביאהדההוא 

ירמיהו אסתלק ולא אהדר לאתריה ואתחרב בי מקדשא ואתחשכו  .לאנהרא לבתר כדקא יאות
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ישעיהו לאנהרא אבל ישעיהו שמא גרים לפורקנא ולאהדרא נהורא עלאה לאתריה,  ,נהורין

רין יהדרון וכל נהו [.p 4] ולמבני בי מקדשא וכל טבין  ההוא נהורא עלאה ולמעבד פורקנא

ל דא בגין דשמא גרים וצרופא דאתוון דא יאלין דא לקב תרין נביאיקיימין ועל דא  .קדמיתאמ

ועל רזא דא צרופא דאתוון דשמהן קדישין וכן אתוון  .בדא גרמין עובדא הן לטב הן לביש

רזין בגרמייהו גרמין לאתחזאה רזין עלאין כגוונא דשמא קדישא דאתוון בגרמייהו גרמין 

  .לאתחזאה בהו קדישין

דקיימא על תשע סמכין דסמכין לה ואינון קפ ע"א[  ]  נקודה קדמאה 'ירזא קדמאה 

כמה דסופא דמחשבה נקודה בתראה קיימא לארבע סטרי עלמא  ,קיימין לארבע סטרי עלמא

  .בר דהאי דכר ואיהי נוקבא

תשע סמכין  והאי קיימא בלא גופא וכד קיימא בלבושא דאתלבש בהו איהי קיימא על

דאת ס' איהי בעגולא וקיימא בעגולא אבל ברזא דאתוון  ע"גאברזא דאת ם בלא עגולא, ו

  .לתתא בעגולאו ,חקיקן גו נקודי טהירין לעילא אינון ברבועא

[5 p.]   איהי קיימא בשיעורא דתשע נקודין תלת תלת לכל סטר ואינון  אברבועהאי

ואלין אינון דקיימין מרזא דבוצינא ברבועא  ,עבשיעורא דחושבנא תמניא נקודין ואינון תש

 אינון תשעה אינון תמניא ברזא דאת ם ברבועא כגוונא דא .נקודה חדא 'יבסמכין תשעה לאת 

  .תלת תלת לכל סטר 

דאיהי נקודה חדא דיוקנא דילה רישא לעילא  ע"גאו ,נקודה חדא 'יודא איהו רזא דאת 

על דא אתפשטותא לארבע סטרין תלת . ו    וקוצא לתתא ושיעורא דילה תלת נקודין כגוונא דא

ואלין אינון סמכין דנפקין מרזא דבוצינא למהוי  .איהי תשע ואיהי תמניא ,תלת לכל סטר

  .זא דתשע נקודין דאורייתאבשמא בר בר קיימןואלין אקרון רתיכא דילה ולא  'יסמכין לאת 

דאתוון דשמא קדישא  אוברזא דספרא דאדם אתפלגו אלין תשע דאינון תמניא בצרופ

נהרין בנהירו דאת  התשעכד נטלין אלין תמניא דאינון  .לצרפא לון וליחדא לון בכל אינון גוונין

א כל ואתפלגן לתתא לנטל תשעה ואתחזו תמניאואינון ם ברבועא ואפיק נהורין תמניא, 

  .משכנא

[p. 6]   ואינון צרופא דשמא קדישא ברזא דשבעין ותרין אתוון מחקקן דנפקי מרזא

דאיהי  'ידתלת גוונין ימינא ושמאלא ואמצעיתא וכלא מרזא דתלת נקודין שיעורא דאת 

תלת ואינון תמניא נקודין ואינון תשע נקודין ואינון תריסר נקודין עלאין  . סטרין ארבעל

ומהכא נחתין לתתא בתריסר לשית סטרין, וכד אתחקקן תריסר אלין בשית  ,סטרלכל  תלת

  .קדישא דאחסטרין אינון שבעין ותרין שמהן רזא דשמא קדישא דשבעין ותרין דאינון שמא 
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ועל דא אתוון בצרופייהו תלת  'יבאינון סמכין דאת  ברעותא דמחשבהוכלא איהו סליק 

דאתמר ועל דא לא  אכמתא דאת י' דתלת נקודין תלת בכל צרופא דיליה בגין לסלקא ברעו

אסתליק בסליקו דצרופא אלא מעקרא ושרשא דרזא דאלין סמכין דסמכין לאת י' רזא דאת ם 

רזא דשמא קדישא  כלוט' נקודין תמניא נקודין תריסר נקודין שבעין ותרין נקודין,  ,ברבועא

מר למעבד סמיכו לכל את ואת, דאת אכמקיימא באת י' וכלא רזא חדא וקיימא ברזא דבוצינא 

  .דאתמר אכמואינון סמכין אינון רתיכא דלהון דכל את ואת 

סמכין דסמכין לה דנפקין מרזא דבוצינא כד  אחמשרזא תניינא את ה' דקיימא על 

את דא היכלא קדישא אקרי, לגו נקודה דקאמרן  .לאסתלקא לעילא מרזא דמשחתא שיאתכנ

בועא אבל הכא לא אתרשים בר את ה' ורתיכא דילה ברזא דקאמרן דאת ם בר הואוכלא 

דכד בטש נהירו דבוצינא באת י' אתנהיר ומההוא בטישותא  [.p 7] .סמכין דקאמרן אחמש

אתעבידו אינון תשע סמכין דקאמרן, ומגו נהירו דאתנהר את י' אתפשטו תלת נקודין די', תרין 

כד אתפשטו תרין  .דקאמרןכ     לעילא דאינון רישא וחד לתתא דאיהו קוצא די' כגוונא דא

לבתר דאתעביד  דא היכלא. דא ואתעביד היכלאתרין ואתפשטו  ואתעבידאתעבידו תלת, חד 

אתעביד בגניזו טמיר רזא דאת דא וקיימא על חמש ]קפ ע"ב[    היכלא לחד נקודה קדמאה

  .אחרנין

 אכמ .ה' אינון חמש ואיהי ,נקודה דקיימא לגו באמצעיתא חדוגניזין אינון  אארבע

 .קיימא על ארבע ואיהי נקודה על ארבע דקיימא בגו אמצעיתא אוף הכא נמי האי לתתאדה"א 

נקודה עלאה איהי על תרין גוונין חד בלחודוי  דהאידקיימא על ה' סמכין הכי הוא ודאי  מה

  .וחד בטמירו

 ה'פיק ובספרא דרזין דחנוך ה' ודאי קיימא על חמש סמכין דנפקין מגו בוצינא, וכדין א

וכד אתפרשת קיימא ה' דא על סמכין ואינון  .האי ה' ברזא דעשרה תואשתכחקיימין אחרנין 

 ,ואלין אינון תריסר דקיימין בשית זמנין ,הוו תליסר מכילן דרחמי בחד דרגא דאתוסף עלייהו

והכא אתפרשו שבילין לכל סטר  ,ותרין הוו אבל נחתין לתתא ותרין, שבעיןאינון ארבעין 

 ותרין אתווןימינא ושמאלא הא ארבעין  זניאותרין  ,ארבעין ואשתארדאינון תלתין ותרין, 

ואית אתוון זעירין,  ןירברבבגין דאית אתוון  [.p 8] .עלאין דאינין אתוון רברבן דאורייתא

 עלאיןבגין דאית שמהן  ,זעירין לתתא וכלא לתתא כגוונא דלעילא אתווןולעילא אתוון רברבין 

דקיימין במלה  תתאין קדישיןדקיימין ברעו דרוחא ולבא בלא מלולא כלל, ואית שמהן  קדישין

 ידאיהובמשיכו דמחשבה ורעו עלייהו, ואית שמהן אחרנין לתתא דאינון מההוא סטרא אחרא 

א אלא ברעו דעובדא לתתא לסלקא רעו דההוא עובדא דלתת קיימןדמסאבא ואלין לא  סטרא

אלא בעובדין דהאי עלמא לאסתאבא בהון כגוונא  יאיהלגביה, בגין דאיהו סטרא אחרא לאו 
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ואלין לא קיימי  [.p 9] .דבלעם ואינון בני קדם וכל אינון דמתעסקי בההוא סטרא אחרא

לון בסמיכו אתוון דשקר  ןוסמכי ו"ףוק י"תחמן כ"ב דאורייתא בר תרין ואלין  רשימןבאתוון 

בכל את ואת בר  א"וובכלהו כתיב  תהלה לדודועל דא ב .אשתמודעאן לגבייהו יתיר אליןאבל 

  .ב"השמא דקא"ו ומאלין תרין דלא כתיב 

אשתכח האי ה' עלאה  .אתברי בהו דעלמאעלאין ובגין כך אינון ארבעין ותרין אתוון 

ואם ( 17:יז )בראשית ושמאלא וסימנךימינא  זניןאלסלקא לתשעין ותרין, תשעין הוו בר תרין 

בחשבנא תשעין ותרין וכד אתוסף דרגא דרזא דברית  הוא, אבל שרה הבת תשעים שנה תלד

איהו רקיעא תמינאה וקיימא לתמנא יומין הא מאה ואלין ודאי מאה ברכאן בכל יומא 

  .דאצטריכא כנסת ישראל לאתעטרא בהו, וכלא ברזא דה'

[p. 10] זא דמאה ואינון חמש סמכין רתיכין האי ה' איהי דיוקנא דילה בתרין נונין ר

תרין נונין  .ה'ונא דא ומינה ועל דא דיוקנהא כג דנפקידנפקי מגו בוצינא ואינון חמש אחרנין 

בגין דהכא איהו אתריה  ן"תדיר נוונקודה דקיימא באמצעיתא, ועל דא ו' קיימא בינייהו 

דרזין אחרנין אינון ברזא דה' אבל דא איהו ברזין דספרא דחנוך והכי הוא  ע"גאו ,לאתעטרא

  .ודאי

 נו"ן' הדקיימא ברזא דנ' כגוונא דא  נקודהוכד אתתקנא באינון חמשין בלחודייהו איהי 

ארחוי  ןדידעיזכאין אינון  .וחד נקודה באמצעיתא דאיהי שלטא עלייהו וכלא רזא חדא

  .זכאין אינון בהאי עלמא וזכאין אינון בעלמא דאתי ,דאורייתא למהך בארחי קשוט

את קיימא  האיו ,ואוקימנאדאתמר  אכמהאי את דיוקנא דרזא דאדם  ,ו'רזא תליתאה 

פשיטו דיוקנא  ,רתיכין דכלילן בהאי את עשרין וארבערתיכין וכד מתפרשאן אינון תריסר על 

אינון  עשרין וארבעשייפין דלהון  ]קפא ע"א[ .  וירכין וגופא [.p 11]ל דרועין ידבר נש לקב

, עשרין וארבעדדרועין וירכין וגופא הא אתמר אבל כלהו סתימין בגופא וגופא קיימא בכלהו 

  .ו' פשיטו חד וכלהו רתיכין כלילן ביה בגופא ובגין דכלילן כלהו ביה קיימא

 ע"גאו, תמני סריברתיכין ואלין אינון רישא בשית גופא  עשרין וארבעבגופא חד כליל 

וארבע אינון שית  עשריןלכל סטר בכלא קיימא גופא, אבל  שתים עשרה דכל רתיכין אינון

ועל דא  .רזא דשית רישא דאיהורישא, תמני סרי חוליין דקיימא  אהנלאעדרישא דאינון שייפין 

כגוונא דא כל אלין רזין  .שיעורא דאת ו' רישא שיעורא בשית נקודין ממש גופא בתמני סרי

לאכללא לון בגופא בגין דדרועין וירכין כלהו בגניזו ועל דא כלא אתכליל ברזא מתפרשן 

  .דאת ו'דדיוקנא 

ואתפרשן מסיהרא ולא  מויאסתתכדין כל סטרין בישין  יןאתחזיוכד שלימו דאת דא 

 ,אתחפיין בגין דאיהו מבקע כל משקופין דרקיעין ואנהיר לה ולא יכלא מקטרגא לאבאשא כלל
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מלך זקן בני עלמא בגין דאיהו  לכלכדין סליק ואסטי ומפתי ויכיל לקטרגא וכד האי אסתלק 

רין סגיאין אתכלילן ודנה ע"גאו' איהו נהורא דנהיר לסיהרא ו [p. 12] .והא אוקימנא וכסיל

בכל אינון רזין  רשימאביה נהורא דנהיר לסיהרא איהו חד פשיטו למליא לה ואיהו רזא דאלף 

  .וכד נהיר לסיהרא ברזא דו' נהיר לה

וכן שיעורא  לתתאבדיוקנין דאתוון, ו' חד נקודה לעילא וחמש נקודין  דאדםובספרא 

וכל נקודה קיימא ברזא דעשר בגין דלית לך נקודה דלא אשלים לעשר דכל  ,דאדילה כגוונא 

נקודה דימינא תשע סמכין  ,שרנקודה אשלים לע אווההתשע סמכין רתיכין  בהנקודה אית 

ועל דא כלהו נקודין אינון כל חד וחד  .רתיכין לה ואיהי עשרה, וכן לשמאלא, וכן לכל סטרין

  .דאת ו'כללא דעשר איהי ורתיכוי וכלהו כלילן בההוא פשיטו 

מהאי ו' חד פשיטו רזא דברית כגוונא דא ג' ודא איהו  אבסיהרא נפקוכד עייל שימשא 

וכד אתכליל כלא בהאי פשיטו דאת ו' כדין קיימא לשמשא בנוקבא ורזא דא  לאעלא בנוקבא,

, אלין ואת בניו אתו .דרועא בגופא לאתכללא ,אחיך [.p 13] ואתה הקרב אליך את אהרןדכתיב 

 ,קח את הלוים( 45:דרועא שמאלא לגביה דכתיב )במדבר ג .כל אינון רתיכין וסמכין דיליה

ימינא ושמאלא  ,ועל דא אשתכח יחודא בהאי .לאשתכחא ו' דכליל כלא בחד פשיטו למהוי חד

ועל דא אתעביד חד פשיטו ואקרי אחד ולא תשכח בר פשיטו חד  ,ואמצעיתא כלא איהו חד

  .בלחודוי ודא הוא חד

 תריןנקודה דאמצעיתא ואעיל בה ו' ואשתכח ו' בין  הואבהה' בתראה אתעביד חד גופא 

  .ואיהו חד ואוקימנא בתתאהוכדין אתאחיד עלמא עלאה  ,דין חד לעילא וחד לתתאנקו

שמשא  תכנישאכד  וויבכה רבי אבא ואמר  .רבי אלעזר ורבי אבא ונשקו ידוי ואת

  .ויתחשך עלמא

  .מנ"ל דאתכלילו בהאי את ,אמר ר' אלעזר ירכין לתתא ברזא דאת ו'

ולא כתיב נביאי לאתחזאה דכלא  ,שה עבדיזכרו תורת מ( 22:אמר ליה דכתיב )מלאכי ג

  .חד בלחודהא ופשיטו חד והא אתמר יו' איהאתכליל ברזא דו' ואת 

 

[14 p.]  עד  משה בסיהראאמר רבי שמעון לא שמש  .את אהרן אחיךואתה הקרב אליך

 .מתוך בני ישראל לכהנו לי ,תא חזי מה כתיב .דאתכליל בכל סטרין ברזא דו' כמה דאוקימנא

דא  ,לי .לשמושא דיליה לשמושא דאת דא לשמושא דיליה ודאי ,לכהנולא כתיב אלא  לי לכהן

דעאלו ונפקו ]קפא ע"ב[    זכאין אינון ישראל .את ה' לאעלא ולשמשא ו' בה' למהוי כלא חד

  .דאורייתא למהך בארח קשוט דארחי יברזוידעי 
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למהוי חד כדקא יאות  באתקריאלא כלא לא  ,מתוך בני ישראלאמאי  .מתוך בני ישראל

לתתא לאפתחא ארחין ולאנהרא שבילין  ןקיימי בני ישראלדהא  ,מתוך בני ישראלאלא 

ואתם ( 4:כך כתיב )דברים ד ןובגיולאדלקא בוצינין ולקרבא כלא מתתא לעילא למהוי כלא חד 

  .אלהיכם חיים כלכם היוםהדבקים ביי' 

כלא איהו קריבה למאן דידע ליחדא יחודא ולמפלח  אלעזר ר"א. ואתה הקרב אליך

ונהירו דאנפין  כלא כחדאלמאריה דהא בזמנא דאשתכח קרבנא כדקא יאות כדין אתקריב 

כדקא יאות או יחודא לא הוי כדקא יאות כדין אנפין  [.p 15]קרבנא לא אשתכח  , וכדואשתכח

  .אחראונהירו לא אשתכח ואתכסיא סיהרא ושלטא סטרא  יןעציב

 

לא נסי לאיוב ולא אתא עמיה בנסיונא כנסיונא דשאר צדיקיא דהא  קב"ה "ר שמעוןא

והאלהים נסה את ( 1:איוב כמה דכתיב באברהם )בראשית כב והאלהים נסה אתלא כתיב ביה 

ליה ולא מסר ליה כלום ולא  יהבלבריה יחידאי לגביה ואיוב לא  בידיהאקריב איהו ו ,אברהם

דאיהו אתער לההוא מקטרגא לגביה  קב"האתמר ליה אבל אתמסר בידא דמקטרגא בדינא ד

 קב"הההוא מקטרגא לאתערא על בני נשא והכא  יאתמה דאיהו לא בעא, דהא בכל זמנא 

  .אבל רזא עמיקא איהו ,השמת לבך על עבדי איוב( 8:אתער לגביה דכתיב )איוב א

ויהי מקץ  .ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליי'( 3:בראשית דפתח ואמר )

והא אוקימנא  .קץ ימיםוקריב ל קץ ימיןדחה ל ,מקץ ימיןולא  מקץ ימיםרזא איהו  ,ימים

קץ ל ,קץאמר ליה לאן  .ואתה לך לקץלדניאל  קב"ה, אמר ואתה לך לקץ( 13:דכתיב )דניאל יב

ועל דא דחיל דוד דכתיב )תהלים  .קץ הימיןעד דאמר ליה ל [p. 16] ,קץ הימיןאו ל הימים

מקץ ולא  ויהי מקץ ימים ,והכא מה כתיב .קץ הימיןאו ל קץ הימים, או להודיעני יי' קצי( 5:לט

  ., ובגיני כך לא אתקבל קרבניה דהא מסטרא אחרא הוה כלאימין

כלא דא בדא,  לאסגאה ,גם הואמאי  .והבל הביא גם הוא( 4:ת"ח מה כתיב )בראשית ד

וקין עקרא  .ומחלביהן כד"אלסטרא אחרא  אויהב חולק קב"הקרבנא כלא ועקרא דיליה הוה ל

  .איהו וקרבניה תאתדחועל דא  קב"הויהב חולקא ל מקץ ימיםעבד 

[p. 17] ויהי כי הקיפו , וכתיב והלכו בניו ועשו משתה וגו'( 4-5:באיוב מה כתיב )איוב א

עקרא לסטרא  הואדא ו ,ולשתותושלחו וקראו לשלשת אחיותיהם לאכול , וכתיב ימי המשתה

ועולה איהו דכר ולא נוקבא וסלקא לעילא וקרבנא לא קריב  ,אחרא, ולבתר אקריב עולות

  .לאכללא ליה כדקא יאות

ואי תימא אמאי אבאיש  .ות"ח אלמלא חולקא יהב לכלא מקטרגא לא יכיל ליה לבתר

לכסיא נהורא ולאתחפיא ואיהו לא קריב קרבנא אחרא לאתזנא , אלא בגין דגרים קב"הליה 
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דאלמלא סטרא  ,ככה יעשה איוב כל הימיםביה אחרנין אלא עולה דסלקא לעילא ועל דא כתיב 

לעילא  סליקמעל מקדשא ואסתלק מניה וסטרא דקדושה  תאתעבראחרא אתזנת בחולקא 

( 5:דכתיב )שם ,מנא לן .יה מניהאחרא מקרבניה ואעדי גרמ י לאתזניבעאבל איהו לא  .לעילא

 .תדיר עולה דהא עולה לא אתהני מניה סטרא אחרא לעלמין קריבאועל דא  [.p 18], וסר מרע

ועל דא איוב גרים לחפיא ערלה על ברית קיימא  ,ובגין כך כל מה דנטיל לבתר מדידיה נטיל

  .עבדי איוב לאהשמת לבך אתער לההוא מקטרגא דכתיב  קב"הדלא הוה אעדי מניה, ובגין כך 

לא קיימא שעתא בגין דערלה  בישראללאתאחדא בהו  קב"ה]קפב ע"א[    ת"ח כד בעא

יה ל למיכל קב"ה פקידועל דא  ,חפיא נהורא עד זמנא דההוא מקטרגא הוה נטיל דיליה מאיוב

ערלה מנייהו וכדין אתאחד  לאעבראסטרא אחרא אשתדל ביה באיוב ופקיד  דאיהובבהילו 

דשא ואשתדל ביה באיוב ונטיל מדיליה ובישראל וההוא סטרא אחרא אתפרש מן ק קב"ה

 דיחדיזכאין אינון  .פסח ליי'דעד השתא לא הוה  ,ודאי פסח הוא ליי'( 11:וכדין )שמות יב

  .יחודא דמאריהון כדקא יאות

[19 p.] מאי  .את חג המצות תשמר וכתיב ,אלהי מסכה לא תעשה לך( 17:כתיב )שם לד

למפלח לגרמיה דהא  ע"זכאלו עביד אלא הכי אוקמוה מאן דאכיל חמץ בפסח  ,לגבי האי האי

נפקו ישראל ממצרים נפקו מרשו  כדו .איהו ע"ז דע"זלכמאן דפלח  רזא הכי הוא דחמץ בפסח

ודא איהו רזא  ,הכי ע"זדלהון מרשו אחרא מההוא רשו דאקרי חמץ נהמא בישא ועל דא אקרי 

 ברלאוף הכי שאור ודא איהו יצר הרע דהכי איהו יצר הרע  אקריודיצר הרע פולחנא נוכראה 

 ע"זולבתר אסגי ביה עד דכל גופא אתערב בהדיה, ודא איהו  במעוי זעירעאל  ,נש כחמיר בעיסה

  .ודאי זרלא יהיה בך אל ( 10:ועל דא כתיב )תהלים פא

 

[p. 20] חדלו לכם מן האדם אשר ( 22:רבי יהודה פתח )ישעיה ב .את חג המצות תשמר

וכי אזהר  חדלו לכם מן האדםאבל מאי  ,האי קרא אוקמוה .נשמה באפו כי במה נחשב הוא

בני נשא דלא יקרבון  ישתכחוןומשאר בני נשא, אוף אינון נמי לגביה  אלאתמנעליה לבר נש 

 ןואנ ,במאן דאשכים לפתחא דחבריה למיהב ליה שלם אוקמוהאלא  .אלין באלין לעלמין

 ע"גוא .השכםמברך רעהו בקול גדול בבקר ( 14:אוקימנא ליה בקרא אחרא דכתיב )משלי כז

לבר נש ואזהיר  קב"ההכא פקיד  .חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפודכלא שפיר אבל מאי 

ביש ומסאבי נפשייהו בההוא ארחייהו מארח טב לארח  סטואדמאינון בני נשא  מראטלאסליה 

קדישא  יה רוחאללבר נש עבד ליה בדיוקנא עלאה ונפח  קב"הכד ברא  אבל .מסאבו אחרא

ועילא מכלא נשמה דאיהי חילא עלאה  נשמהדאית ביה נפש רוח  קמוהאווהא דכליל בתלת 

 האיל לה בפולחנא אחרא עואי ההיא נשמתא קדישא א .קב"הד [.p 21]טר פקודוי ילמנדע ולמ
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ונשמה  רוחואיהו מסאיב לה ונפיק מפולחנא דמאריה בגין דתלת חילין אלין כלהו חד נפש 

  .עלאהמשתתפי כחדא והוו חד וכלא כגוונא דרזא 

ואי חזינן להאי בר נש דהוו ביה אלין דרגין כלהו עד לא קיימא בקיומיה למנדע מאן 

ממש ידע ליה בר נש  רוגזיהב .מניהלאתמנעא  י בגיןאבר נש בהדיה  לקרבאאתידע  הבמאיהו 

 מאתרהדלא יעקר לה  יהדרוגזאי ההיא נשמתא קדישא נטר בשעתא  ,מאן איהו שתמודעאו

דא איהו בר נש כדקא יאות דא איהו עבדא דמאריה דא איהו  אל זרבגין למשרי תחותה ההוא 

 ארתאבדא עלאה מאתריה למשרי  אקדושואי ההוא בר נש לא נטיר לה ואיהו עקר  .גבר שלים

 ,סטרא אחרא ודאי דא איהו בר נש דמריד במאריה ואסיר לקרבא בהדיה ולאתחברא עמיה

אל בגויה  ריאושטריף ועקר נפשיה בגין רוגזיה  הוא, טורף נפשו באפו( 4:)איוב יח יקראודא 

קדישא טריף לה וסאיב  הנשמדההיא  ,חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפוועל דא כתיב  .זר

  .באפואחלף ]קפב ע"ב[    אשר נשמה, אפולה בגין 

[22 p.] דאשתעידאתחבר עמיה ומאן  מאן ,בר נש איהתחשיב א ע"ז, כי במה נחשב הוא 

ולא עוד אלא דעקר  .ממש שארי בגויה דע"זן בגי ,מ"ט .ממש ע"זבאתחבר דבהדיה כמאן 

תפנו אל אל ( 4:)ויקרא יט כתיב אל זרמה  .אל זר ע"ז עלאה מאתריה ושארי באתריה אקדוש

  .כגוונא דא אסיר לאסתכלא באנפוי ,האלילים

ואי תימא הא רוגזא דרבנן, רוגזא דרבנן טב איהו לכל סטרין דהא תנינן דאורייתא 

רוגזא  .הלא כה דברי כאש נאם יי'( 29:אשא איהי ואורייתא קא מרתחא ליה דכתיב )ירמיה כג

אי  אבל קב"ה.דא וכלא לפולחנא דרבנן במלי דאורייתא, רוגזא דרבנן למיהב יקרא לאוריית

ממש  ע"זדקא עביד בר נש לאו איהו  ןחטאיהאי בגין דבכל  קב"הפולחנא ד לאבמלין אחרנין 

  .לקרבא בהדיה דהאי ואסיר

דנפשיה  אקדושואי תימא הא לשעתא הוה דעבר והדר אהדר, לאו הכי דכיון דאעקר 

לא שביק ליה, בר כד אתדכי בר מקפח ההוא אתר אתתקף ביה ו אל זרמניה ומאתריה וההוא 

כדין ולואי  ,עליה אנש מכל וכל ועקר ליה לעלמין ולבתר אשתדל לאתקדשא ולאמשכא קדוש

  .דאתקדש

  .ממשא"ל ר' יוסי אתקדש 

אסתאב בר  זראל באתריה ההוא  אריושדנפשיה  אקדושא"ל ת"ח בשעתא דאיהו עקר 

מניה זמנא  דערקמניה וכיון  ערק אא קדושווהה ,וסאיב למאן דקריב בהדיה ואקרי טמאנש 

  .יהעד לא יתוב לאתרבר נש  יעבידחדא כמה 

[23 p.]  אינון דמתדכאן טמאיןא"ל אי הכי כמה.  
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מגו  גופאא"ל שאני מסאבו אחרא דלא יכיל למעבד יתיר, אבל דא שניא מכלא דכל 

ובגין כך  .ונפשא וכלא מסאיב ושאר מסאבו דעלמא לאו איהו אלא גופא לבר בלחודוי ברלומ

מסאבו  דדא אפודמאריה בגין  אקדושדאחלף  ,חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפוכתיב 

  .הואנחשב ודאי  ע"ז במה, כי במה נחשב הוא .דמסאיב כלא

 מראטלאסנש  ברל סטרא אחרא כמה דאמרן דבעי ע"זת"ח האי איהו רוגזא דאיהו 

בגין לאבאשא  לך, אלהי מסכה לא תעשה לך( 17:ועל דא כתיב )שמות לד ,ולאתפרשאמניה 

דבעי בר נש לנטרא ליה  אדקדושדא סטרא  תשמר, את חג המצות תשמרגרמך, וכתיב בתריה 

ואי יחלף ליה הא איהו מסאיב וסאיב לכל מאן דקריב  ,ולא יחלף ליה בגין סטרא אחרא

  .בהדיה

 

  .תשמר, האי איהו אתר דאקרי שמור ובגין כך כתיב ת חג המצות תשמרא

 יומין שבעתאינון  אליןלאו  ,שבעת ימים .שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתיך

ועל  .הלל גמור ובהני לאו הלל גמור הניבועל דא  [.p 42]דסכות דאינון עלאין ואלין תתאין 

כתיב חסר בלא ו' דעד לא שראן אינון יומין  מצת, שבעת ימים תאכל מצות כתיבדאינון לתתא 

  .עלאין רזא דו'

אתקדש אמאי נחתא דהא תנינן מעלין בקדש ולא  המצות חגדהאי ואי תימא כיון 

וכפר בעדו ובעד ( 6:ת"ח כתיב )ויקרא טז .אמאי נחתא לתתא באינון יומין תתאין ,מורידין

כגוונא דא האי דרגא שארי  .על ביתיה בתרלובקדמיתא  אצטריך עליה כפרדמאן  ,ביתו וגו'

לכפרא עליה, וכיון דאיהו אתקדש בעי לכפרא על ביתיה  אבקדושלאתקדשא ולנפקא 

וכיון  ,לתתאבישראל  ,ובמה מקדש לון .לתתא לקדשא ביתיה תינחלון ועל דא  קדשאאתול

ילא לעילא דהא כד ביתא דמטרוניתא אתקדשת כדין סלקת לע לסלקאדאלין מתקדשאן בעינן 

  .לעילא]קפג ע"א[    לאתקשרא באינון יומין עלאין

[52 p.]  בגין דאינון יומין יומין עלאין  על קיימיןועל דא אנן עבדין חושבנא בקיומא

וכן בכל זמנא דעאל בר נש לאינון יומין עלאין בין בצלותא בין בשבחא אצטריך לקיימא  ,אינון

 דארחהולא כנוקבא  כדכורא בחיליהירכין וגופא לקיימא  תמןדעל רגלוי ירכין וגופא כחדא 

פטורות מחושבנא דא  ןנשיובגין דאיהו רזא דדכורא  .ועוד בגין שבחא דעלמא עלאה .למיתב

יראה ( 17:כגוונא דא )שמות כג .למימני בר דכורין לאתקשרא כל חד כדקא יאות מחייבןולא 

כורא איהו ולא בנוקבא ובגין דקיימא רזא דכורין ולא נשין בגין דרזא דברית בד ,כל זכורך

  .לעילא נשין לא מתחייבן
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דאלין  חדיומא  אתקדושנטלא  עלאיןורזא אוליפנא הכא דבכל שבעת יומין מאלין 

יומין עלאין, וכן בכל שבעה ושבעה מאינון  בשבעתתאי והאי תתאה אקרי שבוע דאתקדש 

ומין עלאין אשתכחו לתתא שבע יומין וכד אשתכחו ארבעין ותשע י .עדחמשין יומין עד ולא 

שבע ( 15:כתיב )ויקרא כג [p. 26]דאתקדשו בהו וכל חד אקרי שבוע דעאל באינון שבע, ועל דא 

  .דנוקבי, בגין דאינון נוקבין נקט קרא לישנא שבתות תמימות תהיינה

 חג שבועותוכד אתקדשו בהו וביתא מתתקנא לאתחברא אתתא בבעלה כדין אקרי 

 ,בשבועותיכםובגין כך כתיב  .בהו אתקדשוומאינון נוקבי דשארו עלייהו אינון יומין עלאין 

ועל דא כד מטון  .ישראל לתתא עמהון מתקדשןבגין דהכי נמי  בשבועותאינון דלכון ולא כתיב 

יומין רזא  מ"טדשליט על  חמשיןיומא  אקרילתשע וארבעין יומין ההוא יומא עלאה דעלייהו 

וכדין ההוא יומא עלאה יומא דחמשין באתערותא דלתתא  ,אנפין מ"טבורייתא דכללא דא

  .אנפין דמ"טאפיק אורייתא כללא 

 

[27 p.] גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה ( 4:ר' אלעזר פתח ואמר )תהלים פד

וי ושלבר ומנהון  י מדורהוןושו, אלין צפרי שמיא דמנהון גם צפור מצאה בית .וגו' אפרוחיה

בגין  ,אמאי .דאיהו עופא דשוי דיוריה בביתא דכל בר נש ולא דחיל דרורבביתא כגון  מדורהון

, ודא איהו חירו ,וקראתם דרור( 10:)ויקרא כה כד"אחירו  ,דרורמאי  .דרורדכלא קראן ליה 

ולבתר  בהו צפור דרור דהא מיומא דעביד קנא בביתא ואפיק בנין מדוריה בביתא חמשין יומין

  .ן אלין מאלין ודא איהו עופא דאקרי דרור חירומתפרש

מהכא  דהא ,וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץתא חזי מה כתיב 

, ועל דא כתיב )שמות מניה חירו אדנפקובגין דנפקא מניה חירו אורייתא  ,נפקא חירו לכלא

דהא מה דאפיק יומא דא עלאה אקרי  דאקרי חירואורייתא  דא ,הלחתחרות על ( 16:לב

[28 p.] העלאה  'תתאה, העלאה בגין דאית חירו  האי יומא חירו .חירו ואיהו חירו דכלא' 

  .תתאה, חירו עלאה חירו תתאה, שמטה ויובל כחדא אינון

 חד בפסח וחד בשבועות ,במדבראוחד  ממצריםנהמי אכלו ישראל, חד כד נפקו  תרי

דא נהמא איהו ועל  יומאבועל דא קרבנא  ,ממטיר לכם לחם מן השמיםהנני ( 4:דכתיב )שם טז

והקרבתם על הלחם ( 18:כל שאר קרבנין דנהמא איהו עקר דכתיב )ויקרא כג אתקריבנהמא 

דדא איהו  ,ממושבותיכם תביאו לחם תנופה וגו'( 17:וכתיב )שם ,וגו' תמימיםשבעת כבשים 

  .נהמא דאחכימו ביה ישראל חכמתא עלאה דאורייתא ועאלו בארחהא
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[29 p.]  שמות  כתיבד חמץ דאקרי, בפסח נפקו ישראל מנהמא אית לאסתכלאהשתא(

בגין  ,מאי טעמא]קפג ע"ב[  .  חמץכי כל אוכל ( 15:וכתיב )שם יב ,ולא יראה לך חמץ( 7:יג

 אהוהשתא דזכו ישראל לנהמא עלאה יתיר לא יאות  .מצה דאקרייקרא דההוא נהמא 

, סלת תהיינה חמץ תאפינהדא חמץ הוה דכתיב  קרבנאותו ד. כלל אתחזיחמץ ולא  לאתבטל

  .אשתכחחירו  דאקריותו דהשתא ביומא דא אתבטל יצר הרע ואורייתא 

יומא חד הוה תאיב למיכל, אמרו ייכול בריה  .דהוה ליה בר יחידאי וחלש למלכא

 עבד .דא ועד דייכול ליה לא ישתכח מיכלא ומזונא אחרא בביתא מיכלא דאסוותא לכאדמ

ייכול כל מה דאיהו תאיב ולא יכיל לנזקא  ולהלאמכאן  ואמרהכי, כיון דאכל ההוא אסוותא 

יטעמון  קב"האמר  ,ידעי עקרא ורזא דמהימנותא והוכך כד נפקו ישראל ממצרים לא  .ליה

מצה  ההואכיון דאכלו  .ן אסוותא דא לא אתחזי להון מיכלא אחראישראל אסוותא ועד דייכלו

אתחזי לון חמץ  ולהלאמכאן  קב"הדמהימנותא אמר  רזאלאסוותא למיעל ולמנדע  ודאיה

לנזקא לון, וכ"ש דביומא דשבועות אזדמן נהמא עלאה דאיהו  לויכוייכלון ליה דהא לא 

  .כלאדאסוותא 

[30 p.]  נהמין אחרנין כחדא  תריועל דא מקרבין חמץ לאתוקדא על מדבחא ומקרבין

ובגיני כך  .בנורא דמדבחא ולא יכיל לשלטאה ולנזקא לון לישראל בינייהווחמץ אתוקדא 

הוו נטרי ישראל  אואלמלבאסוותא דאורייתא ביומא דא,  קב"הישראל קדישין אתדבקו ביה ב

וכל דינא לעלמין ביומא דראש השנה דאיהו יומא דדינא ב ליןאעדנהמי אלין לא הוו  תרי סטרי

בגין  לאסוותאמיכלא דאסוותא ושבקו  ההואאיהו אלא לאינון דלא נטלו  לאודדינא יומא 

עליה דבר נש  גיוקטרסלקא  איהומיכלא אחרא דאיהו חמץ, דהא ביומא דא דר"ה ההוא חמץ 

יתיב בדינא על כלא ודאין  הקב"דא מקטרגא על עלמא ו יומאואלשין עליה ואיהו קיימא 

  .עלמא

מההוא נהמא עלאה דההוא אתר  ןלואורייתא לישראל אטעים  כד יהבקב"ה ובגיני כך 

ברזי דאורייתא למהך בארח מישר והא אוקמוה מלה  ןאומסתכלומגו ההוא נהמא הוו ידעין 

 . אלין דקאמרןאינון חברייא ברזין 

 

עד  .עמהון רבי אבא ורבי יוסי ליאז הוהור' שמעון ורבי אלעזר בריה הוו אזלי בארחא 

אמר  ,זקף עינוי רבי שמעון וחמא ליה .בידיהינוקא והוה  [.p 31]דהוו אזלי אערעו בחד סבא 

  .ליה לרבי אבא ודאי מלין חדתין אית גבן בהאי סבא

  .אתמאן  ,קא אתית גבךדלגביה אמר רבי שמעון במטול דקופטרך  אןמטכד 

  .יודאיאמר ליה 
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  .ןחדתין יומא לגבמלין  ודאיאמר 

  .ךחאראמר ליה לאן הוא 

באורייתא והשתא אתינא  ימשתדלאמר ליה דיורי הוה באינון פרישי מדברא דהוינא 

  .שביעאהדא דאיהו באלין יומי דירחא  קב"הלישובא למיתב בצלא ד

אמר ליה חייך דנשמע מלה מפומך  .לגבן יהשדר קב"החדי ר' שמעון אמר נתיב דודאי 

אמאי אתפרשתון השתא  .דנטעתון תמן במדברא מהאי ירחא שביעאה ן מלין עתיקיןלימאי

אמר ליה ההוא סבא בשאלתא דא ידענא דחכמתא גבך ומילך מטו  .ממדברא למיתי לישובא

 .לרקיעי דחכמתא

נשאך יי' אלהיך כאשר  ובמדבר אשר ראית אשר( 31:פתח ההוא סבא ואמר )דברים א

אלא  .ראית אשרמהו  ,ובמדבר אשר נשאךהאי קרא הכי מבעי ליה  .ישא איש את בנו וגו'

, נחש שרף ועקרב וגו'( 15:דכתיב )שם ח אכמדבר לון לישראל במדברא מדברא תקיפא  קב"ה

]קפד   א שעתא דנפקוובגין דהה ,מאי טעמא .עלמאדומדברא דאיהו תקיף משאר מדברין 

 כלא וכדיןקדישא ואסתלק על  מלכוישראל ממצרים ואשתלימו לשתין רבבן אתתקף ע"א[  

 ,למיהך במדברא תקיפא קב"הואפיק לון  וסיהרא אתנהירת [.p 32]אתכפיא מלכו חייבא 

חייבא דאיהו דיליה ממש, בגין לתברא תוקפיה וחיליה  דנחש מלכואתר ושלטנו  איהומדברא 

לאעברא ליה  קב"הואלמלא דחאבו ישראל בעא  ,דלא ישלוט רישיהולאכפיא  ליה ולכתתא

כיון דחאבו בכמה זמנין נשיך לון  .מעלמא ועל דא אעבר לון באחסנתיה ועדביה וחולקיה ממש

, ישראל ואתה תשופנו עקב הוא ישופך ראש( 15:)בראשית ג מה דכתיבחויא וכדין אתקיים 

ונפלו כלהו  בתרייתאלון ללאסתמרא מיניה ולבתר איהו מחא  וידעמחו רישיה בקדמיתא ולא 

  .דינא מלקו בי ארבעיןל ילקב, וארבעין שנין לקו מניה ואתה תשופנו עקבבמדברא ואתקיים 

, בעינייהו הוו חמאן לההוא מארי דמדברא אזיל כפית קמייהו אשר ראיתועל דא כתיב 

 [.p 33] ,אז נבהלו אלופי אדום( 15:)שמות טו דכתיבמה לן, מא מנ .ונטלי אחסנתיה ועדביה

  .נחש שרף ועקרב( 15:אינון )דברים ח אלין

תמן באורייתא בגין לאכפיא לההוא  ןולעינאתפרשנא מישובא למדברא תקיפא  ואנן

אלא תמן דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו חשוכא דכד  אורייתא אמתישבותו דלא  .סטרא

אלא מגו  קב"הלעילא ואתייקר ביקריה, ולית פולחנא ד קב"האתכפיא סטרא דא אסתלק 

כדין אסתלק  להבאורח בישא ושביק  למנדעוכד עאל בר נש  ,אלא מגו בישא טבאחשוכא ולית 

ועל דא שלימו דכלא טוב ורע כחדא ולאסתלקא לבתר בטוב ולית טוב אלא  .ביקריה קב"ה

  .איהו פולחנא שלים ודא א דקב"היקרטוב אסתלק  הואובהמגו בישא  קידנפההוא 
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ואנן עד השתא יתיבנא תמן כל יומי שתא בגין לאכפיא במדברא לההוא סטרא, השתא 

ותו  .אהדרנא לישובא דתמן איהו פולחנא דיליה אדושידקדסטרא  דפולחנאדמטא זמנא 

 אנןו אשלטאיהו  השתאו קב"הדהשתא בר"ה מטא זמנא דההוא חויא למתבע דינא מקמי 

 .לישובא נפקנא מתמן ואתינא

 

[34 p.] השתא איהו  .ליום חגנו אבכסתקעו בחדש שופר ( 4:)תהלים פא פתח ואמר

זמנא לאתערא דינא עלאה תקיפא וכד איהו אתער סטרא אחרא אתתקף בהדיה וכיון דאיהו 

כדין כל עלמא איהו  .אתתקף סליק וחפיא לסיהרא דלא נהיר נהורא ואתמליא מסטרא דדינא

בכלהו רקיעין אתקינו כורסיא דדינא למאריה דכלא  כריזאבדינא עלאין ותתאין וכרוזא 

  .דאיהו בעי למידן

אלא כל רזין וכל  .אמאי אתער דינא עלאה ביומא דא ,ורזא הכא ואתנהיר לן במדברא

מא דאתי כלהו תליין בשביעאה וההוא שביעאה עלאה עלמא עלאה דאקרי על יקריןקדושין 

זמנא לחדתותי ברכאן וקדושין  אמטוכד  .וכל קדושין וכל ברכאן יניןסבומניה נהרין כל 

סלקין מגו תתאי  אכללאתקיימא  ןתקונידעלמין כלהו וכל אינון  תקונאלאנהרא בעא לאשגחא 

חייבין מגו זכאין, כדין  תפרשןידדלא נהיר עד  קיימאאי אינון כשראן, ואי לא כשראן כדין 

דינא ומההוא דינא אתתקף סטרא אחרא ואשתכח מקטרגא בגין דינתנון ליה אינון אתער 

 ,אמאי [.p 35] ., וחפיא לסיהראולכל תכלית הוא חוקר( 3:חייביא בגין דעליה כתיב )איוב כח

לאובדא לעובדי ידוי, וההוא סטרא אחרא קיימא קליפא תקיפא  קב"הד אתיאובתדלית  בגין

ליום  אבכסתקעו בחדש שופר לישראל דכתיב  יהב קב"הדדלא יכיל לאתברא בר בההוא עיטא 

 שופרוכד מתערי ישראל לתתא  .דאתחפיא סיהרא ולא נהיר אכס, בגין לתברא ההוא חגנו

תקיפא דסלקא לגבי ההוא טנרא ההוא קלא דנפיק משופר בטש באוירא ובקע רקיעין עד 

 .אתערבב ,וקיימא לעילא דסליק]קפד ע"ב[    דרחמיאשגח ואשכח אתערותא  ,לסיהרא אדחפי

 שופרוכיון דלתתא אתערו רחמי הכי נמי לעילא אתער  ,דינאכדין ההוא קלא קיימא ואעבר 

דלתתא  באתערותא ,קלא בקלא רחמי ברחמי ואערעואחרא עלאה ואפיק קלא דאיהו רחמי 

  .אתער הכי נמי לעילא

תא חזי  .דלתתא או אתערותא דלתתא לאתערא הכי נמי קלאליכיל  ךאהיואי תימא 

 [.p 36]אלא  להעלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר והוא אקרי אבן טבא ועלמא עלאה לא יהיב 

 יאיה, ואי עילאללה נהרין  הכימתתא  דאפיןקיימא בנהירו  יאיהאי  ,קיימא ידאיהכגוונא 

  .קבלהלדינא  אבעציבו הקיימא 
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 ואחדודב"נ משיך לגביה  ואחדו .עבדו את יי' בשמחה( 2:)תהלים ק כתיבכגוונא דא 

בג"כ  .הכי אמשיך מלעילא אתערתאחרא עלאה, הכי נמי האי עלמא תתאה כגוונא דאיהי 

כליל באשא ומיא ורוחא ואתעביד חד  רזא דרחמימקדמי ישראל ואתערי בשופר קלא דאיהו 

דאתחזיאת  אכמקלא וכדין  הואדהגוונין  אינוןמוסלקא לעילא ובטש בהאי אבן טבא ואצטבע 

 תואתכלילבהאי קלא רחמי נפקי מלעילא ושריין עלה  תקנתתדאוכיון  .הכי משיך מלעילא

קפיה ולש תואתח אסתכל וחמי בנהירו דאנפין ,ומלעילא וכדין אתערבב סטרא אחרא מתתא

 .סטרין בנהירו דלתתא ובנהירו דלעילא כלבבנהירו ולא יכיל לקטרגא והאי אבן טבא קיימא 

 איאתנהיר הודכפורי  יומאוכד אתי ביומא דכפורי  ימאאהוי  ,אימתי קיימא בנהירו דלעילא

מתקנין  ואתערבב ההוא דלטורא כדין לתתאדמגו נהירו  דמשיךאבן טבא בנהירו דלעילא 

  .עליה טאישלמדברא תקיפא דאיהו  הואשעיר להתא חד ישראל לת

 נאושממואמצעיתא דחריבו דעלמא בגין דכל חריבו  נקודאוההוא סטרא אחרא איהו 

איהו ועל דא  אדקדושאמצעיתא דכל ישובא סטרא  אי, ונקודועל אשלטסטרא אחרא  ההוא

  .קיימא ירושלם באמצעיתא דכל ישובא דעלמא

[37 p.]  חד דילה וחד דעלמא דאתי  אדשודקמלכו שמיא סטרא  אתפרשבתרין נקודין

נקודה דילה קיימא תחותה ירושלם  .ועל דא קיימא בתרין נקודין טמיראעלאה  אנקוד

ג"ע דארעא דקיימא  יאיהדנטלא מאימא עלאה טמירא  אנקוד ,אמצעיתא דכל ישובא

על דא באמצעיתא ו .סטרין דעלמא כללובאמצעיתא דכל עלמא לכל סטרין דחריבו וישובא 

דלא ידיע וחד עמודא נעיץ מתתא לעילא גו  וסתים חדא טמירא גניז אנקודקיימא  עדןנתא דדג

אשתכחו תלת נקודין בעלמא  .עלמאן דסטרילארבע  דאתפרשומיא  ןנבעינקודה ומתמן  אוהה

  .דקיימאן דא על דא כגוונא דתלת נקודין דאורייתא

מדברא בגין למיהב חולקא לההוא סטרא  לההואישראל  דמשדריתא חזי ההוא שעיר 

ואי תימא תרין שעירין אמאי הכא חד ליי' וחד לההוא סטרא אחרא,  .בהדיה לאתעסקאחרא 

 .על בריה יתיב בדינאאלא למלכא דהוה  [.p 38] .תינח ההוא שעיר דסטרא אחרא, ליי' אמאי

ההוא  .בד דינא בבריהבגין דיזדמן למע נשאדינא בבני  תדירקרא לסנטירא ההוא דעביד 

בריה אמר ודאי לא עאל סנטירא דא בבי  דאשגחכיון  .תמן ואכילסנטירא חדי ועאל בבי מלכא 

כיון דאתפייס בהדיה פקיד  .אזל ואתפייס בהדיה ,מה עבד .אבא אלא בגין דארגיז מלכא עלי

ההוא  לבתר עאל .מלכא למעבד סעודתא עלאה ליה ולבריה ופקיד דלא ידע ביה ההוא סנטירא

דאתקינית לי ולברי יתערבב ]קפה ע"א[    מסעודתאסנטירא, אמר מלכא השתא אי ינדע דא 

סנטירא בגין  קמי ההואאמר ליה אתקין מדי ותשוי קמאי ותשוי  לממנאמה עבד, קרא  .פתורא

ויטול ההוא  וברידילי  ואדחדוסעודתא יקירא  אובההדיחשיב דסעיד קמאי מדילי ולא ינדע 
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לא יתפרש ההוא  מלכאדעבד הכי ואי לאו  .דסעודתא דילן ואמחדוחולקא ויזיל ליה ויתפרש 

  .סנטירא מבי מלכא

אזמינו תרין שעירין חד לי וחד לההוא דלטורא בגין דיחשיב  ב"הקאמר  כךובגין 

ל ההוא חולקא ויזי טולוידמסעודתא דילי קאכיל ולא ינדע בסעודתא דחדוה אחרא דילן 

  .לארחיה ויתפרש מביתי

 אשכח נהירו דאנפיןכיון דאמא עלאה עלמא דאתי אתי למשרי גו היכלא דעלמא תתאה 

ו דיחוכל אפיק כל ברכאן ואנהיר לכלא  יןכד .ולא מארי דדינין לקמיה דלטורא כחשאלא ו

 ואשכחוישראל נטלי מאינון ברכאן דהא כד עלמא דאתי עאל להיכלא דעלמא תתאה  שתכחא

ועלמין  [.p 39]סעודתא עלאה כדין איהו בריך פתורא  אובההעלמא תתאה עם בנוי  ההוא דחדי

לפני ( 30:תמן הדא הוא דכתיב )ויקרא טז זדמנואוכל חידו וכל נהירו דאנפין  ןאמתברככלהו 

  .יי' תטהרו

דא  .ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד ליי' וגורל אחד לעזאזל( 8:כתיב )שם

יטיל עמיה גורל וזמין ליה ולא ידע דנור דליק  קב"הדההוא דלטורא בגין ד אחדואיהו ההוא 

וסימנך  .כי גחלים אתה חותה על ראשו( 22:)משלי כה כד"אאטיל על רישיה ועל עמא דיליה 

, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי( 12:)אסתר ה

ולבתר כד אתי  ., בההוא חולקא דנטיל ואזיל ליהום ההוא שמח וטוב לבויצא המן ביוכתיב 

ואפילו בזמנא  .מן מלכא בנהאמטרוניתא תבעת עלהא ועל  ,מלכא עלאה לבי מטרוניתא

ביומא דא לקמי מלכא עלאה ותבעת על  אסלקדישראל בגלותא וצלו צלותין בכל יומא איהי 

למעבד עם אדום ואתגזר היך זמין דלטורא  ב"הקכל אינון נוקמין דזמין  אתגזרבנהא, וכדין 

וסימנך בזמנא דגלותא  [p. 40] .וגו' בלע המות לנצח( 8:)ישעיה כה כד"אדא לאתעברא מעלמא 

, בנזק המלךמאי  .כי אין הצר שוה בנזק המלך' וגו ועמי להשמידכי נמכרנו אני ( 4:)אסתר ז

, דהא שמא עלאה לא לשמך הגדול והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה( 9:)יהושע ז כד"א

  .והמן נבעת מלפני המלך והמלכהוכדין  .בנזק המלך הואאתקיים בקיומיה ודא 

וכל חידו אשתכח וישראל נפקי לחירו בההוא יומא כדין מההוא יומא  אפיןנהירו  כד

דאפילו ההוא סטרא אחרא חדי בחדוא דלהון ואתהדר למהוי בחדוא באתגליא  ואולהלא חד

 אכמ .ולהלאלשלטאה עלייהו כדין בעי למחדי עמהון מכאן  דכיון דחמי דלא יכיל עמהוןעמהון 

  .לאתפרשא מנהון לתתא בגין דיהבו ליה חולקא לאתפרשא מנהון הכי נמי יהבין לשאר עמין

 

[41 p.]  ראשדולא מלה אחרא ואמאי שעיר  לקרבא שעיררזא דקרבנא  מההואתא חזי 

אלא מלה דא  .עז לאיאות אמאי  ,בגין דאיהו סטרא דיליה אלא אי תימא .שעיר והכאחדש 
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, ועל דא בנוקבא אתחברבמה דלא  ןעובדיהולמאריהון דחרשין דכל  אשתכחאצטריך ואיהי 

ובגין דאיהו מלכא  .בנוקבא אתחברר דכדאתחבר בנוקבא בסטרין דיליה כלהו, עז  לאדשעיר 

ודא אשתמודע  ,ולא יהיב חיליה לאחראיהבין ליה בגין יקרא דיליה האי דלא אתחבר בנוקבא 

  .כך שריין על ההוא שעיר כל אינון חטאיהון ן, ובגיןעובדיבהני  דמשתמשילאינון חרשין 

כלהו  דלתתאכל הני סטרין אחרנין  ,רזא הכא סטראדאיהו חולקא לההוא  ע"גאות"ח 

יתיר  עזהכי מסאבו דלהון יתיר, ובגין כך  [.p 42]מסאבין יתיר וכל מה דנחתין דרגין תתאין 

דדינא דלהון תלי  אכמיתיר מבעירא אחרא  דיליהתליא ]קפה ע"ב[    חולקיהון בגין דשערא

איהו יתיר מסאבו  אריברמלכא דכלא בההוא סטרא  חייבאאבל האי מלכו  .לתתא במסאבו

א ולא שעיע, לא שעיע דיליה לא תלי דשעראדיליה ולא מסאבו שלים כהני תתאי, ועל דא שעיר 

ועל דא ודאי  ,ביה מסאבו כהני תתאי תתקףאבגין דלא  אבגין דההוא מסאבו דיליה, ולא תלי

  .שעיר ולא אחרא

אלא בגין דנקי כל מסאבו ואעבר ליה מקמיה בההוא יומא,  .אמאי אקרי כפור ,כפור

ביום הזה יכפר  כי( 30:כתיב )ויקרא טז .ועל דא יום כפור יומא דנקיותא והכי קרינא ליה

אלא בגין דאתדכי מקדשא לעילא  .הזה ביוםמבעי ליה, מאי  יום הזההכי  .עליכם לטהר אתכם

בגין דיתדכי ולבתר  ביום הזהוינקי בקדמיתא  יכפר ,כי ביום הזה יכפר עליכםכתיב  ואתנקי

  .עליכם

ליה בגינכון אצטריך לנקאה  ,עליכםוינקי ליה בקדמיתא וכל דא  יכפר ביום הזהתו 

  .ולדכאה ליה בקדמיתא

ועל דא כלהו סטרין בישין  כלאעלמא עלאה דנהיר ונקי  איהואלא דא  .יכפר, מאן יכפר

ההוא סטרא דלהון  שערא כלתלייא  ים הכידאינון מצולות  אוכמ .יםדאקרון מצולות  יתעברו

  .ושערא דההוא סטרא לא שעיע

ת בני ישראל ומפשעיהם לכל ומטומאוכפר על הקדש ( 16טז:כגוונא דא כתיב )ויקרא 

 , דא איהו בי מקדשא לעילא דכיון דהאי אתנקי כלא אתנקי. וכפר על הקדש. חטאתם

[43 p.] מבעי  כל חטאתםו ,לכל חטאתם, יאות, מהו מטומאות בני ישראל ומפשעיהם

 ועל דא .מקטרגא לשלטאה עלייהו לויכדלא  לכל חטאתם ולהלאאלא להנאה להון מכאן  .ליה

 מקרסיישראל לנקאה גרמייהו ולמהך  ןובעדאיהו קנוחא דכל חובין ונקיו דלהון  ידכפורביומא 

  .רגלין כמלאכי עלאין

חמש ענויין בגין לאסתייעא מחמש סטרין עלאין דיומא דכפורי אפיק לון ואינון תרעין 

דין וכ הואדבכלל אכילה  ע"גאדיליה, ואי שתיה קא חשיב דאיהו מסטרא דיצחק הא שית ו
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 עבדיתשמיש המטה איהו ובדרגא שתיתאה שכיח ולקבליה אנן  יתאבתרוענויא  .אינון שית

  .ענויא דא

 .בעשור לחדש אך( 27כג:)ויקרא  ,ובעשור לחדש השביעי הזה( 7:כתיב )במדבר כט

אלא בגין דהשתא ביומא דא כל דרגין עלאין  .בעשורמאי  [p. 44]בעשירי מבעי ליה,  ,בעשור

אתיין אלין על אלין למשרי על סיהרא ולאנהרא לה וכלהו ברזא דעשר עד דסלקא למאה, וכד 

אתיין  כולהו ,זכורו שמור כד"א עשורועל דא  ,"היקיימא ברזא דמאה כדין כלא חד ואקרי 

  .בגין לעשרא ולאנהרא ברזא דעשר

תבעי  שאלתאהא ידענא  ר' שמעוןליה  אמר ' שמעון.דר אהדר האי סבא רישיה לקבליה

למאה והא מקרא  אאמאי סלק ,אות הוא והכי הואי בעשור ודאי. בעשור לחדש השביעיבהאי 

לשביעאה  ןמעשריוכד  ,בעשור לחדש השביעימשמע דכתיב  ,לא אתחזי אלא דסליק לשבעין

  .עשר זמנין הא ודאי סליק לשבעין

חד  ,ת"ח תרין רזין הכא .לגבך דהא ידענא דחכימא אנת א"ל על דא אהדרנא רישא

עשר זמנין  הילמנהרין  דקא חדש השביעי עשוראקרי ובגין כך אקרי  חדש השביעידהא סיהרא 

ובדרגא דשבעין איהו ובדרגא  ,בהאי יומא סלקאודאי לשבעין  דאמרתותו האי מלה  .הא מאה

דשבעין דהא ביומא דא נטיל לכל עמא  דרגאב ,למא ולאנהראתדרגא דמאה לאשב .דמאה איהו

ענויא דנפשא איהו  ההואדישראל למידן וכלהו קיימין בנשמתא יתיר מגופא דהא ביומא דא 

והאי יומא נטיל לכל  .כי כל הנפש אשר לא תעונה ,ועניתם את נפשותיכם כד"א גופאן מולא 

  ברזא דנפשאדקיומא  בנפשאןדשבעין לית ליה רשו  ברזאואי לא קיימא  ,נפשאן והוו ברשותיה

[p. 45]   ]ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו'( 10:)תהלים צ כד"אדשבעין ]קפו ע"א.  

בהו אבל לא  שלטאואי תימא נפשאן דרביי דלא אשלימו לשבעין שנין לא שלטא בהו, 

בכלהו שבעין שנין אזלא ועל דא  ל דאוע ,בשלימו כמאן דזכי יומין סגיאין לפקודי אורייתא

  .ביחודא דשבעין שנין מאן דאסגי ומאן דאמעיט ,מאן אחד .אחד המרבה ואחד הממעיט אתנינ

וכל נשמתין  שבעיןואשתלים האי דרגא בכלהו  בכלהוועל דא ביומא דכפורי אעבר 

מאן דלא אעבר טינא  .חייס עלייהו דישראל ביומא דא קב"הבדינא ו לוןסלקין קמיה ודאין 

כד סליק צלותיה בהאי יומא טבע בההוא אתר דאקרי רפש  ביומא דאמרוחיה לכפרא עליה 

  .ים ולא סליק לאתעטרא ברישא דמלכא מצולות יואיהוטיט 

[46 p.]  חטאוי קמי אחרא בגין דכמה אינון דנטלי  בר נשאצטריך לפרשא ביומא דא לא

י משוכבת חיקך שמור פתח( 5:ומה )מיכה ז .מלה אובההואית סהדין  וסלקי לעילאמלה  אוהה

וכל שכן דחציפו איהו לקמי כלא  ,וסהדי עליה לקטרגאכל שכן אינון דאזלי ועייני  ,כתיב פיך
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מכאן ולהלא  .אל תתן את פיך לחטיא את בשרך( 5:ועל דא כתיב )קהלת ה קב"הוחלול שמא ד

  .רזא בגוון

 

חדשין וכי  .ראשון הוא לכםהחדש הזה לכם ראש חדשים ( 2:פתח ואמר )שמות יב

דילי איהו אבל אנא מסרית  ,החדש הזה לכםאלא  אלא חדשיכם לא כתיב, ב"הלאו דקוזמנין 

 .ולא באתגליא בכסהדלכון איהו באתגליא אבל שביעאה דילי איהו ועל דא איהו  ,ליה לכון

אבל  ואיהו אב"ג כסדרא דאתווןדג'  דאיהו י"ב רזא אביבדאתוון  ןכסדרירחא דלכון איהו 

אתון מתתא לעילא ואנא מעילא  ,מאי טעמא. דאתווןמסופא  [.p 47] דיליירחא שביעאה 

  .לתתא

האי דילי, ברישא דירחא אנא איהו באתכסייא, בעשרה דירחא אנא איהו בגין דאנא 

בקדמיתא דירחא אנא איהו בגין חמשא  .תליתאי אובחמשאחרנין  אובחמשבחמש קדמאי 

מ"ט כולי  .איהויומין אחרנין, בט"ו דירחא אנא  אחמשיומין, בעשרה דירחא אנא איהו בגין 

 ,בגין דכל ירחא דא מעלמא עלאה איהו ועלמא עלאה ברזא דחמש איהו בכל זמנא וזמנא ,האי

איהו וכל מלוי  בכסהולא באתגליא בגין דעלמא עלאה  בכסהכך ירחא דא איהו  ןובגי

  .בלחודוי הוי קב"הבאתכסייא, וירחא דא ד

 אשלימתאיהו מטא בחדתותא דסיהרא וסיהרא  כדין כלאיסר כיון דמטא יומא דחמ

 ראשוןואתנהירת מאימא עלאה וקיימא לאנהרא לתתאי מגו נהורא דלעילא ועל דא אקרי 

עד השתא קיימי כלהו יומין ברזא  .ולקחתם לכם ביום הראשון( 40:)ויקרא כג [p. 48] כד"א

 .מכאן נחתין לרזא תתאה ,עלאה

דהא  דאין עלמאמיומא עלאה הוו אלין יומין קדמאין רזא דעלמא עלאה מאן  אית"ח 

דאי  .אלהי כל הארץ יקרא( 5:)ישעיה נד רזאדינא לא אשתכח בהאי עלמא אלא מדינא תתאה 

ואי  .ודחעלמא דחירו עלמא דנהירו עלמא דכל  אקרילעילא א"ה לא  ייניןדתימא דינא דעלמא 

 ההואודינא לגבי האי עלמא לא יכלין כל עלמא למסבל  תימא מדינא דיצחק אי איהו אתער

אלא  .אשא דסביל אשא תדאימאן דסביל ליה אלא אשא דלתתא  יאיתאשא תקיפא עלאה לא 

 ,אלהים שופטדעלמא דא עלמא תתאה דכלהו עלמין הכי נמי כל דינוי מעלמא תתאה ד אכמ

א גזיר גזרה על בר נש אלא ודא אקרי דינא עלאה על האי עלמא ובגין דאיהו דרגא שביעאה ל

  .מעשרין שנין ולעילא

 אוהאמר רבי שמעון אי  .אשגח האי סבא בר' שמעון וחמא ליה דזלגין עינוי דמעין

  .מעשרין שנין ולעילא]קפו ע"ב[    שביעאה אמאי
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[p. 49] ת"ח בי דינא דלתתא בארעא לא  .אמר ליה זכאה מאן דמליל על אודנין דשמעין

אלהי כל מאי טעמא, בגין דשבקין שבע שנין לשביעאה  .גזרין דינא על בר נש עד תליסר שנין

, ולית רשו לבר נש באינון שבע ואינון שבע לא שראן אלא על תליסר דלתתא הארץ יקרא

כללא  שניןבע ובגין כך כל גזרין וכל דינין דלתתא מאינון ש .דאינון כורסייא לגביה אעבאר

ודינא דעלמא בר"ה על ידא דהאי דרגא איהו דאיהו ממש קיימא בדינא על  .דעשרין שנין איהו

  .לסלקא ולאתדכאה אלא מגו תתאי אסיועליה  דליתבגין לאתדכאה לגבי עלמא עלאה  בעלמא

וכד ישראל אינון בחמיסר יומין כדין נטיל לבנוי לפרשא גדפוי עלייהו ולמחדי עמהון, 

ואשתכח ביה  עץ פרידא איהו אילנא דאקרי  ,ולקחתם לכם ביום הראשון פרידא כתיב ועל 

  .פרי

 דא ,הדרומאן איהו  הדרמ"ט אקרי  .הוד והדר לפניו( 6:)תהלים צו כד"א ,עץ הדר

והא אתר טמירא איהו דלית ליה גלויא וצריכא לאתכסייא תדיר ולית  הדראמאי אקרי  .צדיק

דאיהו דרגא טמירא הדורא איהו דכל  ע"גאאלא  .דאתגלייא ואתחזימאן  [p. 50]אלא  הדר

 יהעממאן דלית עמיה האי דרגא לית  ,מאי טעמא .גופא ולא אשתכח הדורא לגופא אלא ביה

דיקנא והדורא  ,מניה תאתפסדקלא  והדורא כדכורא הדורא למיעל בבני נשא, קלא לאו עמיה

כל הדורא דגופא ביה תליא ואתכסי  דאתכסייא ההוא דרגא ע"גאו .דדיקנא לאו עמיה

( 12:דכל הדורא דגופא ביה תליא ודא איהו )בראשית א עץ ,איהו עץ הדרואתגלייא, ובגין כך 

  .עץ עושה פרי

  .כחדא תמרים כפת .הכא אתכלילת אתתא בבעלה בלא פרודא ,כפת תמרים

[51 p.] דא וחד דא בסטרא דא ודא בסטרא  תריתלתא ועלין דיליה  ,וענף עץ עבות

  .דשליט עלייהו

  .תרין דלית להו ריחא וטעמא כשוקין בבני נשא ,וערבי נחל

ומה דנפיק לבר טפח הכי הוא  .גופאבלולב נטיל כלהו כחוטא דשדרה קיימא  ובגין כך

בהני זינין בעי בר נש לאתחזאה קמי  ובגין כך .בגין לאשלמא ולאפקא כלא ולשמשא כדקא חזי

אקרי  קב"התמרים אינון כל שאר חילין דאתאחדן באינון כנויין דעלין וטרפין דהני  .קב"ה

דוגמא  היללתתא כגוונא דלעילא דלית לך מלה בעלמא דלא אית  לאחזאה בהון בגין דבעינן

  .קב"הקמי  ברזא דמהימנותאובעו ישראל לאתאחדא  ,לעילא, כגוונא דלעילא הכי אית לתתא

 

[52 p.] האי קרא  ,דמהימנותא דא רזא .שבעת ימיםבסכת תשבו ( 42:כתיב )ויקרא כג

 עלאהכד שרא חכמה  .תנינן כד אתברי עלמא אתמר האי קרא הכי ליה ואנן עלמא עלאה אמר
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עלאה נציץ  הא חכמווההלנפקא מאתר דלא ידיע ולא אתחזי כדין נפיק חד משחתא ובטש 

וכדין ההוא  וההוא משכנא עלאה אפיק שית סטרין ,ואתפשט לכל סטרין ברזא דמשכנא עלאה

  .בסכת תשבו שבעת ימיםלכלא ואמר  נהיראנציצו דמשחתא 

וכדין אמר  .חסר ו', דא משכנא תתאה דאיהו כעששיתא לאחזאה לכל נהורין סכתמאן 

דכלהו קיימי בקיומא  לתתאמעלמא עלאה  ,שבעת ימיםמאן  .בסכת תשבו שבעת ימים

קדישא  ו זרעאובע .שלום סכת ,דודסכת ( 11:דא )עמוס ט ,ומאן איהי .סכתלאנהרא להאי 

ועל  ,דמהימנותא ומאן דיתיב בצלא דא יתיב באינון יומין עלאין דא רזאדצלא למיתב תחות 

לעילא דיתיב בצלא דא יתיב באינון יומין עלאין  וחד שלים לאחזאה מאן בסכתדא כלהו 

  .עליה ולאגנא ליה בשעתא דאצטריך לחפיא

[53 p.]  תתאה בהנידא עלמא  סכת וכד איהו חסר כתיב שלימוב סכותותו כלהו אקרון 

 אחדובעוד דאיהי נטלא  עמיןשאר דקדישין למיזן לשאר ממנן רברבן ]קפז ע"א[    ז' יומין

בההוא מזונא קרבנין דלהון סגיאין יתיר משאר  בוןכבגין דיתעו .בבעלה ולא יקטרגון חדוותא

יומא  ,דישראל אחדוומאן  .דישראל אבחדויומין בגין דיתעסקון בהו ולא יתערבון לבתר 

  .דעצרת

ות"ח בעוד דאינון שאר ממנן חדאן ואכלין בההוא מזונא דמתקני לון ישראל אינון 

ולאקפא  לאיובהל אובחדולעילא באינון זינין  להמתתא ולסלקא  קב"המתקני כורסייא ל

עמין שאר דן ושאר חיוון רברבן ממנ .בבעלה אוחדוכדין איהי סלקא ונטלא ברכאן  .מדבחא

כיון דנחתא והא  .דאתמר אכמואיהי נקטא נפשאן בענוגין לעילא  ,ואתזנו יורפסומדקן  ןיאכל

נקטא כל ברכאן וכל קדושין וכל ענוגין וישראל כל הני שבעה יומין הוו משכין לה באינון 

וההוא יומא  .עובדין דקא עבדין ומקרבין בהדה כדין נחתא לקרבא בבנהא ולמחדי לון יומא חד

בהדה ועל דא איהו תמינאה ותמניא יומין כחדא, ובגין כך  אחרנין שבעהבגין דכל  איאיהו תמנ

  .בהאי יומא ואקרי שמיני ולית שמיני אלא מגו שבעה כנישיןכלהו  ,אקרי עצרת, כנישין

 

[54 p.] כלא ידעי אבל רזא חדא ידע חד  ,מברךמאי  .מברךיהי שם יי' ( 21:כתיב )איוב א

שירותא קשה  ,מברךמאי  .מחברנא במדברא אחזיאו ליה בחלמא ורבי יצחק כפתורא שמיה

ברזא וכגוונא דא יומא דר"ה מ"ב דהא במ"ב  .לבתר רךאיהו ודאי,  דינארך, מ"ב קשה  פיהיוס

ועל דא תנינן כל שירותין קשין  .לבתר רך ,אתוון אתברי עלמא ועל דא אתברי בדינא דמ"ב

  .אחדווביומא דעצרת רך   ,השנה קשהוסופא דלהון רכין, ביומא דראש 

[p. 55] דינא עלאה שירותא וסופא קשה ולית מאן  .ת"ח מה בין דינא עלאה להאי דינא

 לאודשארי לא סליק מניה עד דאכיל ושצי כלא  תראובדיקום ביה וכל מה דאזיל אתתקף 
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דאזיל אתחלש עד דנהיר אנפין  אןמשירותא קשה וכל  תתאלאבל דינא אחרא  אשתאר כלום,

 .דחלש חילהא כגוונא דנוקבא

ועל דא לא אשתאר כלום  ,אימתי אתער דינא דלעילא למשרי על עלמא, ביומא דטופנא

זמין אשתכח ודואי לאו  .דאיהי כגוונא עלאה דסביל לההוא תוקפא יבהתבעלמא בר ההוא 

ועל דא לא  .יי' למבול ישב( 10:דכתיב )תהלים כט תאבידילמא כל עלמא על ע רחמיב"ה ק

  .יכיל עלמא למסבל ליה אפילו רגעא חדא לאושריא דינא דלעילא על עלמא 

דהוו אזלי  יןפרושמאינון  אחמשזקפו עיינין וחמו  .אדהכי הוה ר' שמעון בכי וחדי

  .מה שמך ולהלאאמר ר' שמעון מכאן  .קמו .אבתריה למתבע ליה

  .אמר נהוראי סבא בגין דנהוראי אחרא אית גבן

 מהואמר רבי שמעון לאינון אחרנין  .אזלו ר' שמעון ואינון חברייא עמיה תלת מילין

  .ארחא דא גבייכו

[p. 56] אמרו למתבע ליה להאי סבא דמימוי אנן שתאן במדברא.  

 .יונהורא עמך שר נהוראי אנתאמר ליה  ,אתא ר' שמעון ונשקיה

גלא עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא  הואו( 22:פתח ר' שמעון ואמר )דניאל ב

דכל עמיקין  עמיקתא ומסתרתאגלי  קב"ה ,גלא עמיקתא ומסתרתא הואו .ישרה יונהורא עמ

, דאלמלא חשוכא לא ידע מה בחשוכאטעמא גלי לון, בגין ד מאי .סתימין עלאין איהו גלי לון

לא  חשוכאדאי לאו  עמיקתא ומסתרתאכך גלי  בגין ,בחשוכאאתידע נהורא ואיהו ידע מה 

  .עמיקין ומסתראן תגלייןא

ואנן מגו  חשוכאדאתגלייא מגו ]קפז ע"ב[    נהורא ,דא נהורא, מאן ישרה יונהורא עמ

בעלמא דין ובעלמא  נהורארחמנא ישרי עמך  .דהוה במדברא אתגלי לן נהורא דא חשוכא

  .דאתי

אלין עמך  ואמר ליה אמאי לא אזל .מיליןתלת  עמיהחברייא אלין ו' שמעון ר ואזל

  .קדמיתאב

 .השתא דאתו נזיל כחדא ,א"ל לא בעינא לאטרחא לבר נש עמי

  .א"ר אבא הא אנן ידענא שמיה ואיהו לא ידע שמיה דמר .אזל לארחיה ' שמעוןאזלו ור

.לאחזאהמניה ידענא דלא  האמר לי
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 כי תשאפרשת 

[57 p.]  הא  ת"ח .וגו'וידבר יי' אל משה לאמר כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם

ואי תימא ישראל היך אתמנון, אלא  .אוקמוה לית ברכתא דלעילא שרייא על מלה דאתמני

מנייהו והא אוקמוה וחושבנא לא הוי עד דאתכניש כל ההוא כופרא וסליק  נטלכופרא 

ובקדמיתא מברכין להו לישראל ולבתר מנין ההוא כופרא ולבתר אהדרן ומברכין לון  ,לחושבנא

  .מתברכאן בקדמיתא ובסופא ולא סליק בהון מותנא אשתכחו ישראל .לישראל

כיון דאסתלק  .אלא בגין דברכתא לא שרייא במניינא ,מותנא אמאי סליק במניינא

 לסלקא עליהבגין כך נטלין כופרא ופדיונא  ,ברכתא סטרא אחרא שריא עליה ויכיל לאנזקא

 ]קפח ע"א[.  מניינא והא אוקמוה ואתמר

 

[58 p.] אדהוו  .עד דהוו אזלין רמש ליליא, יתבו .יא הוו אזלי בארחארבי יוסי ור' חי

  .שריאת צפרא ונהרא. קמו ואזלו. נהר יממא. אמרו קום וניהךיתבין 

השתא כל אינון בני מדינחא דטורי נהורא  .מנהרןא"ר חייא חמי אנפוי דמזרח דקא 

דהא כיון דנפיק שמשא כמה אינון , עד לא יפוק שמשאליה  נהורא ופלחיןסגדין לגבי האי 

דנהיר באתר דשמשא  להאי נהורא קראןדפלחין לשמשא ואלין אינון דקא פלחין לנהורא דא 

  .דמרגלא דנהיר ואומאה דלהון באלה דמרגלא דנהיר אלה עד לא יפוק

בזמנא  ., מיומין עתיקין קדמאין חכמתא ידעו ביהההודא למגנא  פולחנאדואי תימא 

על שמשא נפיק ואתון קדישין דשמא עלאה  אדפקידלא יפוק ההוא ממנא  דשמשא נהיר עד

 ,ובחילא דאינון אתוון פתח לכל כוי שמיא ובטש בהו ועבר דשמשאקדישא רשימן על רישיה 

שמשא ואתפשט  קידנפוההוא ממנא עאל גו ההוא זהרא דנהיר סחרניה דשמשא ותמן שכיח עד 

מרגלן סומקן ואינון פלחין לההוא דיוקנא  לכווההוא ממנא איהו פקידא על דהבא  .בעלמא

דשמשא למשכח  נקדיןמיומין עתיקין אזלי וידעי  קדמאין מוסימנין דירתו  קדיןיובנ ,דתמן

  .אתרין דדהבא ומרגלן

[p. 59]  א"ר יוסי עד כמה יהון פלחנין סגיאין אלין בעלמא דהא שקרא לית ליה קיימין

  .לקיימא

ת"ח אלו כל  .שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר( 19:ואמר )משלי יב אידךפתח 

וזהרא דנהיר ודאי קשוט איהו, ככבי רומא  נהוראבני עלמא הוו פלחין לשקרא הוה הכי אבל 

לשיצאה  קב"הלא בעי  אמרי אלהאאינון  להויוחסרונא דאי בטפשו  .דרקיעא קשוט אינון
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הורין דעלמא אבל מאן ישתצי, אינון אבל לזמנא דאתי לא ישתצון ככביא ונ .עובדוי מעלמא

, שפת אמתאלין ישראל דאינון  ,שפת אמת תכון לעד ,וקרא דא הכי הוא .לון ידפלח

ומסיימי יי' אלהיכם  אמתורזא ד אמתוכלא איהו  [p. 60], יי' אלהינו יי' אחד( 4:ו )דברים

  .שפת אמת תכון לעדודא איהו  ,אמת

עד כמה יהא קיומא דלהון בעלמא, עד זמנא דייתי  ליה, אלארגע מבעי  ועד ,ועד ארגיעה

קראן ישתצי ד לשון, לשון שקרישתצי  ארגיעהובזמנא ד .דעליויהא לי נייחא מפולחנא קשיא 

עם זו יצרתי ( 21:כתיב בהו )ישעיה מג שפת אמתאבל ישראל דאינון  .דלא הוא אלהלמאן  אלה

  .לי תהלתי יספרו

א"ל לר' אלעזר  ,אבהגמונא חדפגע  ,אלעזר ר'ד היבהדדהוינא אזיל  זמנא חדאאדכרנא 

  .דיהודאי אורייתאדמידעת  את

  .ידענא מרא

 דמהימנותאא"ל לית אתון אמרין דמהימנותא דלכון קשוט ואורייתכון קשוט ואנן 

, אנן מיומין שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקרשקר ואורייתא דילן שקר, והא כתיב 

ודאי, ואתון זעיר  תכון לעד ,במלכותא ולא אעדי מינן לעלמין דרא בתר דראדעלמא קיימין 

  .ועד ארגיעה לשון שקרמלכותא ומיד אעדי מנכון וקרא אתקיים בכו דכתיב  ןלכוהוה 

אלו אמר  .דההוא גברא]קפח ע"ב[    א"ל חמינא בך דאנת חכים באורייתא, תפח רוחיה

 תכוןד שפת אמת, זמינא תכוןאבל לא כתיב אלא  תכדקאמר [.p 61] לעד כוננתשפת אמת קרא 

 אמתובההוא זמנא ד ,לעפרא שכיב ושפת אמתקיימא  שפת שקרמה דלאו הכי השתא דהשתא 

  .לעדשפת אמת תכון יקום על קיומיה ומגו ארץ תצמח כדין 

בתר יומין שמענא  .א"ל ההוא הגמון זכאה אנת וזכאה עמא דאורייתא דקשוט ירתין

  .גיירידא

אמרו מכאן ולהלאה נתחבר  אצלותכיון דצלו  .מטו חד בי חקל וצלו צלותהון ,אזלו

  .ונזיל ונתעסק באורייתא שכינתאהדי ב

 קב"הזמין  .הן יבושו ויכלמו כל הנחרים בך וגו'( 11:פתח ר' יוסי ואמר )ישעיה מא

כמה בישין  קשוט וישראל סבלו עליהון נביאידדקאמר על ידי  ןווטבלמעבד לישראל כל אינון 

דקא מחכאן וחמאן כתיבין באורייתא לא הוו יכלין למיקם  ןווטבואלמלא כל אינון  ,בגלותהון

ן אדקא מחכ ןווטבגלותא, אבל אזלין לבי מדרשות פתחין ספרין וחמאן כל אינון  למסבל

  .עלייהו ומתנחמין בגלותהון קב"הוחמאן כתיבין באורייתא דאבטח לון 

דאתון אמרין  ןווטבאן הוא אלהכון, אן אינון  ןואמריושאר עמין מחרפין ומגדפין לון 

שמעו דבר יי' ( 5:הדא הוא דכתיב )שם סו .מנייכו ןיכספווכי כל עמין דעלמא  ,לכודזמינין 
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אינון דסבלו כמה בישין  ,החרדים אל דברומאי  .החרדים אל דברו אמרו אחיכם שונאיכם וגו'

חרדה  כי קול( 5:)ירמיה ל כד"אעליהון  וחרידו [.p 62]בתר אלין  עי אליןשמכמה שמועות 

  .כד אתעביד דינא אל דברואינון חרדים תדיר  .שלום וגו' איןשמענו פחד 

  .אחוכון בני עשו אלין ,אמרו אחיכם שונאיכם

 לישראל, דלית עמא דקא מבזין לון סורו טמא קראו למו( 15:)איכה ד כד"א ,מנדיכם

  .מנדיכםכבני אדום ואמרי כלהו מסאבין כנדה ודא איהו  ומרקקי באנפייהו

שמיה, אנן שלטנין על עלמא בגין  תייקראדאל חי די בן  אנן בנוי ,למען שמי יכבד יי'

)תהלים  גדול קב"ה, ובשמא דא אקרי עשו בנו הגדול( 1:, )בראשית כזגדולדאקרי  ההואד

אבל אתון  .למען שמי יכבד יי'ואיהו גדול, ודאי  גדולאנן בני  .גדול יי' ומהולל מאד( 3:קמה

דיכספון  ןווהוא טבאן הוא אלהכון, אן  ,כתיב יעקב בנה הקטן( 15:זעירין מכלא )בראשית כז

  .דאתון אמרין אכמ ונראה בשמחתכםמאן יתן  .דלכון אמחדוכל עממיא 

[63 p.] באחרא בגין דאתון  הקללדתלי  כמאן והם יבושו אמררוח הקדש  ,והם יבושו

יבושו ויכלמו כל  םהועל דא  .דשא הוה אמר מלה הכיוובג"ד רוח ק יבושו ויכלמואמרין דכדין 

יבושו בההוא זמנא  .נחיריהון ברוגזא עלך בגלותא דא קפותדאת ,בך הנחריםמאי  .הנחרים בך

  .לישראל דיחמו להומכל טבין  ויכלמו

אבל חמינן והכי חמו תקיפי עלמא דהא גלותא אתמשך ועדיין  ודאי הכי הואא"ר חייא 

  .בריה דדוד לא אתי

כל אינון הבטחות  ,א"ר יוסי וכל דא הכי הוא אבל מאן עביד דיסבלון ישראל גלותא דא

וכל , והא אתמר דעאלין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וחמאן כל אינון נחמות קב"הדאבטח לון 

וחדאן בלבייהו למסבל כל מה דייתי עלייהו ואלמלא דא לא  ןמה דאומי קב"ה לון ואתנחמ

  .יכלין למסבל

השתא לאתערא תשובה  ןייכלנואי תימא  .וכלא בתשובה תליא הואא"ר חייא ודאי הכי 

והיה כי יבאו עליך כל ( 4-1:מ"ט לא יכלין, בגין דכתיב )דברים ל .לא יכלין ,כלהו כחדא

אם יהיה נדחך בקצה , וכדין )שם( ושמעת בקולועד יי' אלהיך  ושבתוכתיב  ,וגו' האלההדברים 

והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך , וכתיב יי' אלהיך ומשם יקחךהשמים משם יקבצך 

לאתערא תשובה ]קפט ע"א[    לא יכלין דברים אתקיימוןועד דכל אינון  ,יי' אלהיך שמה

  .מנייהו

[p. 64]  ושבילין מכל בני גלותא ולא שבקת לון פתחון א"ר יוסי כמה סתמת כל ארחין

ויפקון מדינא בכל דרא ודרא דלא יסבלון גלותא ולא אגרא  הווכמה  ילהואי הכי  .פה

  .דאורייתא
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 כן היינו מפניךכמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה ( 17:פתח ואמר )ישעיה כו

תשע ירחין שלמין ואית בעלמא כמה  היעלארח איהו לעוברתא לאעברא  ,כמו הרהמאי  .וגו'

וכמה דלא עבר עלה אלא יומא חד או תרין יומין מתשיעאה וכל צירין וחבלין דעוברתא 

כל  אעברוכאילו  והייעלאתחשיב  חדאלא יומא  והייעלדלא אעבר  ע"גאבתשיעאה אינון ו

 תחשבאה גלותא אי יהדרון בתשוב ממש מןטעם  ודאטעמאוף הכי ישראל כיון  .תשיעאה שלים

אעברו  וכמהעלייהו כאלו אעברו עלייהו כל אינון מלין דכתיבין באורייתא כ"ש וכ"ש דכמה 

  .עלייהו מן יומא דגלותא שרי

ת"ח  .בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים( 30:)דברים ד כתיבאבל מאי 

למלכא דהוה ליה ברא יחידאה ורחים  .במלה דא ישראלעלייהו ד קב"ה כמה רחמנותא רחים

 ןארחיליה רחימו דנפשא ומגו רחימו דיליה יהב ליה לאמיה מטרוניתא דתרבי ליה ותוליף ליה 

תב כמלקדמין  .ובתר אעבר חוביהואלקי ליה  אבוהאתא  ,זמנא חדא חב לגבי אבוה .מתקנן

ובאתר דיהך  [.p 65] .נפק ההוא ברא מביתיה .אבוה מביתיה וארגיז עליה קיהיואפוחב לאבוה 

 .מה עבד יועלויהא תיאובתיה  מלכאאבוה בארח קשוט ויהא זכאה כדקא יאות בגין דישמע 

אזל  ,מה עבד י.אמר הואיל ונפקנא מהיכלא דאבא אעביד מכאן ולהלאה כל מה דאנא בע

 .בהדייהו ולא הוה משתכח אלא בהדייהו בחבורא דלהון בלכלוכאואתחבר בזונות ואתלכלך 

בכל יומא על ההוא ברא וידעת דברה בהדי זונות אתחבר וכל  תמבקרניתא אמיה מטרו

  .הנבלמבכי ולאתמררא על  שרית ה.הוחברותא דידיה בהדייהו 

אמרה ולא אבכה דהא  .להשאיל  .חמא לה דאיהי מבכה ,יומא חד עאל מלכא לגבה

מה  .זונות בהדי דהואברנא לבר מהיכלא דמלכא ולא די דהוא לא יתיב בהיכלא דמלכא אלא 

  .שריאת למבכי ולאתחננא למלכא .דמלכא איהו דיתיב בבי זונות אבר ,יימרון כל בני עלמא

  .אמר מלכא בגינך אהדר ליה ואנת ערבא דיליה

  .אמרת הא ודאי

אמר מלכא הואיל וכך הוא לא אצטריך לאהדרא ליה ביממא באתגליא דכסופא דילן 

כגוונא דא דטנף גרמיה הכי וחלל יקרי הוינא אנא וכל  יהוואי לא  .איהו למהך בגיניה לבי זונות

חיילין דילי אזלין בגיניה בכמה יקר בכמה בוקינס קמיה בכמה מאני קרבא מימיניה 

השתא כיון דאיהו טנף  .ומשמאליה עד דכל בני עלמא יזדעזעון וינדעון כלא דברא דמלכא איהו

  .נדעון ביהגרמיה וחלל יקרי איהו יהדר בטמירו דלא י

אפיק ליה  ,מה עבד מלכא .ליומין סרח כמלקדמין .יהביה לגבי אמיה ,אהדר לגבי מלכא

כיון  .תמן תסבלון מלקיותאאמר תרווייכו תהכון ותרווייכו  .ולאמיה בהדיה מגו היכלא

  .דתרווייכו תסבלון כחדא כדין ידענא דברי יתוב כדקא חזי
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 לאדואי תימא בההוא זמנא  .מצריםמלון  קפיא .כך ישראל בנוי דמלכא קדישא אינון

 ,אשגח לתרין מלין קב"האתחזי למהוי קיים ו [p. 66]בין הבתרים הוה  ב"החאבו, גזרה דגזר ק

]קפט ע"ב[    דא הוא ,במה אדע כי אירשנה( 8:מלה דאמר אברהם )בראשית טו ההואדחד בגין 

  .כדקא יאות ןאתחזוגוי ולא  והואבל עד דנפקו ממצרים לא  .סבה ועילה

למעבד לון  קב"הבעא  .כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות( 2:פתח ואמר )שיר ב

דסלקא ריחא  שושנהחדא בארעא כגוונא עלאה, ו שושנהלישראל כגוונא דלעילא ולמהוי 

ודא ארחא כדקא  בין החוחיםואתבריר מכל שאר וורדין דעלמא לא הוי אלא ההיא דסלקא 

מיד דהוו  חוחיםואינון  ,בין החוחיםשבעין זוגין דהוו שבעין נפש ואעיל לון  ועל דא זרע .יאות

  .בינייהו שושנהאינון זוגין תמן סליקו ענפין וטרפין ושליטו על עלמא וכדין פרחת 

[p. 67] לאפקא שושנה ולקיט לה מבינייהו כדין יבשו חוחים ואזדריקו  ב"הכיון דבעא ק

שושנה דא לאפקא בריה בוכריה בההוא  למלקטבשעתא דאזיל  .כלוםואשתציאו ולא אתחשבו 

זמנא אזל מלכא גו כמה חיילין רברבנין ושליטין עם דגלין פרישן ואפיק לבריה בוכריה בכמה 

  .מלכאואייתי ליה להיכליה ויתיב סגי בבי  ןאגבור

חמו דהא אתבדרו  ,מה עבדו ישראל .כמלקדמין ומרד באבוה אפקיה מביתיה סרח

עכ"ד אימא קדישא הות  .מנהון םבנינסיבו נשין נכריות ואולידו  עממיאין בתערבו לבבל א

 .אפטרופוסא עלייהו

הואיל וחלל  ,אמר הואיל וכסופא איהו ליתי ברי איהו מגרמיה קב"הועל דעבד הכי 

תבו אינון  .ן כמלקדמיןאיקרי לא אתחזי דאנא איזיל תמן לאפקא ליה ולמעבד ליה נסין וגבור

לון בלא פליאן ונסין אלא כלהו מתבדרן כלהו לאן במסכנו ותבו להיכלא  ידאתחזא בלא סיוע

  .דמלכא בכסופא ואימא קדישא ערבת לון

אמר  .בהדיה אימיהלומהיכליה  בראאפיק להאי  ,קב"המה עבד  .חאבו כמלקדמין

 ובפשעיכם( 1:כמה בישין כחדא הדא הוא דכתיב )ישעיה נ סבלוןת אוברמכאן ולהלאה אימא 

 .בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים( 30:ועל דא כתיב )דברים ד .שלחה אמכם

ועמה סבלו כל מה  אחרית הימים, אלא דא היא אימא קדישא דהיא באחרית הימיםמאי 

  .דסבלו בגלותא

[68 p.]  עלייהו כאלו סבלו  תחשביצערא ואילו יהדרון בתיובתא אפילו חד ביש או חד

( 30:דאמר בוצינא קדישא דכתיב )ויקרא כה אכמוכל דרין דיליה  ים קיצא בישאסתייואי כלא 

  .וכל דא בתיובתא תליא מילתא .לצמיתות לקונה אותו לדורותיו

לון לישראל  דחמיכל מה  קב"האבל  ,א"ר חייא ודאי הכי הוא ועל דא גלותא אתמשך

והיה באחרית הימים נכון יהיה ( 2:לון נסין ונוקמין דכתיב )ישעיה ב עביד הימיםאחרית בהאי 
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ובגין  ,דא אברהם סבא כהנא רבא ראש דכלא ,ראש ההריםמאן  .הר בית יי' בראש ההרים

כוס  .ההרים שארא אברהם סבא קדמאה לד ,יהיה נכון בראש ההריםדאיהו ראש כוס דברכה 

  .דברכה אצטריך למהוי מתקנא בימינא

[69 p.]  )זקיף מן פתוראזקיף שיעורא דאקרי זרת , אצטריך למהוי ונשא מגבעות)שם 

 בתולות אחריה רעותיהמאי הוא, אלא בינה ובין  מגבעות .ונשאודא הוא  קב"הלברכא ל

ודאי, ועל דא טבא דיהא ליה להאי ברא בוכרא  מגבעותכוס דברכה  נשא .שיעורא דזרת איהו

 .איהו באחרית הימים

 .ודאי ראש ההריםבא דאיהו ימינא אברהם ס ודאי דאדא"ל שפיר קאמרת האי קרא 

ונהרו אליו כל ( 2:)ישעיה ב .ושפיר קאמרת רעותיה אינון גבעותמשיעורא ד ,ונשא מגבעות

  .מאי הוא הגוים

דאיהו לא אכל אצטריך  ע"גאדפלח על פתורא  שמשל ,א"ל ואפילו נשים וקטנים

לא ו]קצ ע"א[    יימא בר נש אנא לא אכלית והואיל דלא [.p 70] ,אמןלמשמע ולמימר 

  .ביה ייביןוחמ כלה .לזמון לא אשמע ולא אימא אמן צטריפנאמ

מן המצות בכוס דברכה הכל  םפטורידנשים וקטנים  ע"גא, ונהרו אליו כל הגויםד"א 

  .ונהרו אליו כל הגוים אוה, ודא םמברכיבלבד דינדעון למאן  ייביןוחמ

השתא אית לדייקא אי  .אמר כמה שפיר מלה דא ומתיקא לחכא ,אתא רבי יוסי ונשקיה

והיה אחרית הימים נכון הוה ליה למכתב הכי  .הר בית יי'מהו  ממש ואיה אחרית הימיםהאי 

  .בית יי' הימים הרבאחרית , מהו יהיה בראש ההרים

ואתא  ,דהוא אילנא דטוב ורע פיהוסאיהו אילנא כלא מרישיה ועד  אחרית הימיםא"ל 

ודאי דלית תמן  הר בית יי', דא טוב בלא רע, הר בית יי'ואפיק  באחרית הימיםרא לבררא ק

ודא איהו כוס  .הימים אחרית אילנאמגו  הר בית יי'חולקא לסטרא אחרא דהא אתבריר 

  .נכון בראש ההריםדברכה דאיהו 

  .א"ל ממאן שמעת לה .א"ר יוסי זכאה ארחא דא דזכינא להאי מלה

דהוה דריש להאי  לרב המנונא סבאליה  וחמינאהוינא אזיל בארחא א"ל יומא חדא 

חדינא ביה ונטירנא ליה צריר בכנפא דלבושאי דלא  [p. 71]קרא לרבי אחא וכיון דשמענא 

  .יתעדי מנאי לעלמין

זכאה דרא דקיימי עלמא  ,א"ל ודאי מלה קדישא דא מנהירו דבוצינא קדישא אתנהיר

מלה בקשרא חדא דלא יתעדי מינך אנא אצרור לה  להאיואי אנת צרירת  .וסמכוי שריין בגויה

  .מינאי לעלמין תעדיאבתלתין או בארבעין קשרין בכיסאי דלא 
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דישראל חבין קמיה בכל דרא ודרא לא  ע"גאלמשה בגין ד קב"המלה דאחמי  אוההעל 

הא  ,יי' בהושע תחלת דבר( 2:, מהושע דכתיב )הושע אלןא מנ .עלייהו דלטורין בעי דיימא

, אשר לא ימד ולא יספר והיה מספר בני ישראל כחול הים( 1:אוקמוה מלה, ועל דא )שם ב

ולאתבא לון לגבי אבוהון דבשמיא ולא  לון בתשובהובג"ד בריך לון בכמה ברכאן לאהדרא 

  .חובייהו ואתנקיאו קמיה כלעל מחל קב"ה דאעדי מתמן עד 

[72 p.] אמר  .ויבא וישב תחת רתם אחד וגו'( 4:)מלכים א יט ,אליהו מה כתיב ביה

והיא יושבת ( 5:אתתא חדא שדרת לון לישראל ודבורה שמה דכתיב )שופטים ד מארי עלמא

ואנא עאלית  ,עד שקמתי דבורה( 7:דא הוא רתם ואהדרת לון למוטב דכתיב )שם ה ,תמרתחת 

  .קמייהו ולא יכילנא אכרזיתקא ובינייהו 

בקדמיתא  א"ל קב"ה אליהו. מה לך פה אליהוא"ל  קב"העד דהוה יתיב אתגלי עליה 

מקטרגא ומקני על ברית ומדחמינא בך דקנית עלי בההוא ברית נטלית ליה ברעו  קא הוית

השתא  .הנני נותן לו את בריתי שלום( 12:עד דמשה הוה אמר )במדבר כה ,דמשה ויהיבנא לך

בקדמיתא דהוה דילי  אכמהוה לך למשבק קנוייך לי  ,גא עלוידאיהו דילך לא אתחזי לך לקטר

יי'  פה, ברית קיימא פהמאי  .מה לך פה השתא .שבקנא ליה לידא אחרא ולא קטריגנא עלוי

  .מאיפבאתר דההוא  תבריילשבקא לי פומך  תיבעכיון דלא  .איהו

[73 p.]  מאי  ןינדתנשעתא אתעבר מניה ההוא נבזבזא דיהב ליה משה  אובההתנן

וכי  ., למתבע מתמןעד הר האלהים חורבה ההיאוילך בכח האכילה ( 8:דכתיב )מלכים א יט

פנחס הוא  .ברית דא בהר האלהיםמתמן הוה בעי, אלא למתבע כמלקדמין מההוא דירית 

  .אליהו ודאי בדרגא חדא

תרוח ואינון  וןמנהוא"ל משה לית אנת יכיל לקבלא מנאי אלא זיל לינוקייהו דישראל 

  .יהבי לך וכך הוא עביד

 

[74 p.] ( 4:תא חזי מה כתיב )מיכה ו .בכל דרא ודרא לישראל קב"ה עבדטיבו  כמה

ואשלח לפניך ]קצ ע"ב[    כמה נביאי הוו לבתר משה כיו ,ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים

, אלין תלתא וחסידיואלישע וכמה שאר צדיקי  יהושע אליהווופנחס  אלעזר את משה אהרן

משה עמי בני אמאי לא תדכרון לכל טבין דעבדית לכו דשדרית לכו ל קב"האלא אמר  .אמאי

גוברין אפרכין רברבנין דיהון  הילגבבשר ודם דאית ליה מדינתא ושדר  מלך .אהרן ומרים

, לאו צטרכוןאבמלי דמאן אצטריך למהוי זקוק במזונייהו  ,בדינייהומנהלי עמא ועייני בהו 

  .לעיינא בהו ולמיהב להו יקרא צטרכוארחייהו עמא דמדינתא בעל כ
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שדרית למשה איהו אייתי קמייכו מן למיכל ונהיל לכו ולבנייכו ולבעירייכו ואשתדל 

עלייכו  אילחפיקר  ענני לעננא לכו אהרן אייתי היכליןשדרית  .ובכל מה דאצטריך לכו בדינייכו

 .כון והוו מתחדשי בכל יומאכמלכין, אסחי לכו בטלי יקר דלא אתרקבו לבושיכון ומנעלי

אינון יהבו לכון ומדלהון  .אתון ובעירכון שתוןתושדרית למרים אייתיאת בירא לאשקאה לכו 

ולא עוד אלא  ,לון תוןייהבאכלתון ושתיתון ויתיבתון בחופאה דיקר דלהון ומדלכון לא 

  .דאשתדלו עליכון ונטלו על צואריהון מטולכון והויתון מחרפין ומגדפין לון

לא ( 56:וקרא הוא דכתיב )מלכים א ח קב"ההוה אבא רחמן על בנוי כ לאאמר רבי יוסי 

 לא נפל דבר אחד מכל דברות"ח רחמנו דיליה, אלו אמר  .נפל דבר אחד מכל דברו הטוב וגו'

ביש לאחורא דהא מלה  אפיק מכל דברו הטובולא יתיר נח לעלמא דלא אתברי, אבל מדאמר 

בדרועיה  [p. 75]דאגזים וארים רצועה אתאת אמא ואתקפת  ע"גאו .דביש לא בעי למעבד

איהו  חדא תרווייהוימינא וקם רצועה בקיומיה ולא נחית לתתא ולא אתעביד בגין דבעיטא 

  .דאגזים ואיהי דאחידת בימיניה

שרי לארמא  ,לך רד כי שחת עמך, ממלה דאיהי באתגליא דכתיב לןא מנואי תימא 

כך אנקיד ליה ובטש ביה  קב"הכיון דחמא  .ארחא דאמא שתיק רצועה ומשה דלא הוה ידע

דא דרועיה  ,זכור לאברהםדכתיב  בדרועיהמיד ארגיש משה ואחיד  ,ועתה הניחה ליואמר 

  .ובגין כך לא נחית רצועה ,ימינא

[76 p.]  מלה  אדשבקלאחדא ברצועה דמלכא אן הות  ארגילואי תימא אמא דאיהי

  .דבוצינא קדישא קמיהללא ידענא ברירא דמלה עד דנהוי  האדשאילנא ואמינא  .למשה

קדישין עולו רחימין  ןבניחמא באנפייהו סימן, אמר עולו  ' שמעוןרד קמיהכד אתו 

דאמר רבי אבא כל אלין חברייא דלא  .דמלכא עולו רחימין דילי עולו רחימין אלין באלין

רחימו  דר' שמעון ל חברייא ביומויכ .רחימין אלין לאלין אסתלקו מעלמא עד לא מטא זמנייהו

כל  אמרשמעון  'רדהוה  ,דר' שמעון באתגלייא הוה דראדנפשא ורוחא הוה בינייהו ובגין כך 

פגימו בה דהא  דעבדיחברייא דלא רחמין אלין לאלין גרמין דלא ליהך בארח מישר, ועוד 

יצחק לאברהם מתחבקן דא  ,וקשוט אית בה, אברהם רחים ליצחק אחוהאורייתא רחימו 

חברייא כההוא  .רוחייהו דא בדא ליהיהבין  ,ביה ברחימו ובאחוה ןיאחידיעקב תרווייהו  ,בדא

  .דוגמא אצטריכו ולא למעבד פגימו

כיון דחמא סימן באנפייהו ואמר לון הכי אמרו ליה ודאי רוח נבואה שרא על בוצינא 

  .קדישא והכי אצטריך לן למנדע

[77 p.] מגו ריש מתיבתא דגנתא  הליחד מלה מאינון מלין דלחישו  אמרבי שמעון בכה ר

מה  .לכו בני רחימאי בני רחימין דנפשאי סתרא ואימאאיהי דא  .דעדן דלא אמרו באתגליא
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כל ]קצא ע"א[    ואנא אימא באתגלייא ולזמנא דנחמי אנפין באנפין ובלחישאמרו לי  ,אעביד

  .בדאדא ון מיסתכאנפין 

קום עשה דלבר ואשתתפו ביה עמא קדישא באמא חאבו דכתיב  דעבדו עמאבני, חובא 

דא איהו דשריא עלייהו כאמא על בנין ודא הוא רזא  ישראלדודאי כבוד  אלהים, לנו אלהים

דישראל אמא דלהון, ודא הוא דכתיב  כבודםדא  ,כבודםוימירו את ( 20:דכתיב )תהלים קו

וימירו את ועל דא  .בגלותא עמהון אדאתגלרמו לשכינתא דג ,גלה כבוד( 22:)שמואל א ד

  .בתבנית שור ,, במהכבודם

[78 p.]  חד  קינפהכא איהו רזא דמלה, ת"ח לתתא גו שמרים דחמרא דורדיין בישין

כיון  .דשאוערעורא מקטרגא מזיקא קדמאה ואיהו ברזא דיוקנא דאדם כד קריב לגו ק

 ,דאתעבר מתמן ובעי לנחתא לתתא בעי לאתלבשא בלבושא לנזקא עלמא ונחית הוא ורתיכוי

דיוקנא דשור וקדמאה לנזיקין מאינון ארבע שור איהו  תבנית שורולבושא קדמאה דקא נקיט 

על דא כתיב ו ,בר שור כלהו דיליה נזיקיןדאבות ואינון ארבע אבות לנזקא עלמא וכלהו תלתא 

  .כבודם בתבנית שורוימירו את 

[p. 79]  הא דרשינן ביה אבל עקרא דמלה מתמצית דלחם ושבעה זיני אוכל עשבמהו ,

  .דגן לית ליה בהו חולקא

ובגין דאבא הוה ידע רחמנו  .תמן ולא יאות לה למהוי תמן תיהוכך אימא לא  ןובגי

וא דלחישו לי בני רחימאי עיטא בתרווייהו בדא תדיר ודא ה ,דאמא וארחא דילה אמר למשה

דהא רצועה אתתקנת וידחל תדיר, אבל  שיב[ בלביהויח]בלחישו דלא חזי לגלאה דברא לא ינדע 

  .תרווייהו בעיטא דא ובעיטא חדא

, וכי לודים ערב רבמאן  .ערב רבאינון  ,העםמאן  .וירא העם כי בשש משהת"ח כתיב 

ואלו הוו  .והלא מצריים הוו וממצרים נטלו ,ערב רבהוו דקראן לון  ןותוגרמיוכושים וכפתורים 

( 38:אלא )שמות יב .ערבוביא דלהון וםלפ אתםעלו  ערב רב הוה למכתבערבוביא דעמין סגיאין 

 דלהון וכל חרטומי [.p 80] מצריםדעמא חד הוה ולישן חד אבל כל חרשי  ,ערב רב עלה אתם

כיון  .קב"היקם לקבל פליאן דדבעו למ ,ויעשו גם הם חרטומי מצרים( 11:דכתיב בהו )שם ז

  .למשה לא תקבל לון קב"הא"ל  .דחמו נסין ופליאן דעבד משה במצרים אהדרו לגבי משה

אמר משה מאריה דעלמא כיון דחמו גבורתא דילך בעאן לאתגיירא, יחמון גבורתך בכל 

  .לון משה ליוקב .בר מנך הואליומא וינדעון דלית 

 ובשעתי, אלא כל חרשין דמצרים הוו וברישהון יונוס וימברוס ערב רבאמאי קרא לון 

אלין חרשין עלאין הוו מסתכלי מכי נטי שמשא משירותא  כל .דיומא הוו עבדי תדיר חרשייהו

עד  דתשעכל אינון חרשין זעירין משירותא  .דהיינו ערב רברבא דתשעעד שירותא  שעותבע דש
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ו מסתכלי מכי נטי שמשא דהא כדין שראן תשע מאה אינון עלאין דבהו הו [.p 81] .ליליא פלג

 חרשיןותשעין וחמש דרגין למשטטא על טורי חשוך ורוחא דלהון הוה משטטא על כל אינון 

בחרשייהו ואלין הוו עבדי כל מה דאינון בעאן עד דכל מצראי רחצנו דלהון באלין הוה וקראן 

ומחצה ולתתא דא ערב זעירא [  ]קצא ע"ב  בגין דאית ערב זעירא מתשע שעות ,ערב רבלון 

  .רב עלה אתם ערבותרי ערבי אינון ועל דא 

דמשה וחמו דהא בכל  יןבדרגואסתכלו  אבשעתוחכמתא דלהון הוה סגי ואינון אסתכלו 

דרגין עלאין  שבש, בשש שעתי קדמאין דיומא דאינון לא יכלין לשלטאה בהו ,בשש משהסטרין 

כי דכתיב  לרדת מן ההרובכל סטרין בשית הוה ובעטרין דאלין שית הוה זמין  ,דאחידן ביה

א שעתא דנחית משה והכי תנינן דבההו .ויקהל העם על אהרןמיד . בשש משה לרדת מן ההר

וקביל אורייתא בלחודוי כללא דכל ישראל ואיהו קביל אורייתא בעלמא ואפילו מגלת אסתר 

אלא דא משה  ,וקבלמאי  ,מבעי ליה וקבלו היהודים .וקבל היהודים( 23:דכתיב )אסתר ט

  .כללא דיהודאי היהודיםדאיהו 

[82 p.] בגין לאתכללא בסטרא דימינא דהא אינון  ,על אהרןאמאי  .ויקהל העם על אהרן

  .על אהרןשמאלא בעו מניה ובגין דלהוי כליל בימינא אתכנשו 

  .ודאי בעו סטר שמאלא אלהים, קום עשה לנו אלהים ויאמרו

 ,אלא אלהים שית דרגא אינון .אשר ילכומבעי ליה, מאי  אשר ילך. לפנינואשר ילכו 

אי תימא דהא שבע אינון, ההוא אלהים עלאה לא ו .כלהו בסטר שמאלא דאלהים שית אינון

  .עאל בכללא

, הועל דא קשיא ליה לפרע דכירבמצרים שמא דאלהים לא  הוהמשה דתא חזי כל זמנא 

 .בגין דלא יהא תוקפא לההוא סטרא אחרא ולא יתתקף בעלמא ומתמן ולהלאה שמא דיי'

דייקא דאנן צריכין להאי מלה לתקפא  לנו, קום עשה לנו אלהיםמלה והיינו  אוהההשתא בעו 

  .אתדחיא עד השתא ידהוסטרא דילן 

[p. 83] מאי אמרו, אלא הכי אמרו חמינן דאתון ישראל כל טוב וכל  .אשר ילכו לפנינו

ילכו  אשר, אוף הכי ויי' הולך לפניהם יומם( 21:)שמות יג לכו .יקר דעלמא לכו ואנן דחיין לבר

דאזיל קמייכו יי' דהא רשו אית לסטרא דילן למהך אוף הכי לקמנא אי נזמין ליה  אכמ לפנינו

  .עובדא

ברא לא הוו חפיין אלא לבני ישראל לחודייהו וההוא עננא ת"ח כל ענני יקר דאזלו במד

וכל אינון בעירי עאנין ותורין  ערב רבלקמייהו, ואלין  אזל ויי' הולך לפניהם יומםדיקר דכתיב 

ות"ח כל אינון ארבעין שנין דקא אזלו ישראל במדברא  .לבר ממשרייתא לבתרייתא יאזלהוו 
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ועל דא עאני ותורי דהוו אכלי עשב לבר הוו וכל אינון  שום לכלוכא וטנופא לא הוה גו ענני לגו

  .דנטרי לון

  .א"ר אלעזר אבא אי הכי אינון ערב רב לא הוו אכלי מן מנא

וממה הוו אכלי,  .אלעבדדיהיב  כמאלון ישראל  בידיהא"ל ודאי הכי הוא, אלא מה 

ובני ישראל ( 35:וקרא אכריז ואמר )שם טז .מה דאשתאר מבתר ריחיא פסולת אמתמצית

ולא שאר  ,ויראו בני ישראל ויאמרו מן הואולא אחרא,  בני ישראל, אכלו את המן ארבעים שנה

  .ותורי דהוו בינייהו עאניוערב רב 

[84 p.] לסטרא אחרא תקפאתלאאינון ערב רב והשתא קמו ובעו עובדא  אתכפיין לא. 

דיהך  אכמן דיהך קמנא עמא חדא ונהוי בכללא עמכון או יהא לן מא וכלנאמרו או נהא 

חדא ולא  כללאבקדישא למהוי כלא  עמאל כשלוןיאמר אהרן ח"ו דאלין  .אלהכון קמיכון

בון עמא קדישא בעמא דא כללא חדא אלא טב איהו לאתפרשא לון מגו עמא קדישא עד רתעי

ואהרן לטב אתכוון אלא סגיאין הוו מישראל דאשתתפו בהדייהו בלבא, ובגין כך  .דייתי משה

כד אתא משה אצטריך לבררא וללבנא לעמא קדישא מההוא חובא ואשקי לון שקיו עד 

  .כלהו ולא אשתאר בהו פסולת כלל]קצב ע"א[    תברירויד

ן בעוד דאית וכי לא הוה לון דהבא אחרא, אלא אמר אהר .פרקו נזמי הזהבאהרן  אמר

ת"ח תנינן קשים גרים לישראל  .לון קטטה בבנייהו ובנשייהו יתעכבון ובין כך ייתי משה

ויתפרקו כל  כתיבאינון מה עבדו,  .כספחת בבשר החי, כ"ש אלין דלא הוו גרים כדקא יאות

  .הוו מנזמיהון תמן ןבורבכמה אלפי  .העם את נזמי הזהב אשר באזניהם

[85 p.] אהרן לא אסתמר  .ויעשהו עגל מסכה מידם ויצר אותו בחרט ויקח ,מה כתיב

ואחרא הוה עביד  קמיהמאינון תרין חכימין דהוו ברישיהון דההוא ערב רב, חד מנייהו 

דחד ושליש בידא  חד תרין בידאדהבא  אוההכיון דתרווייהו אתייעטו כחדא נטלו  .בחרשוי

  .דאחרא בגין דהכי אצטריך בההוא זינא דחרשא

בחסידותך נפלו כמה  ,אמר אי חסידא קדישא אהרן משיחא דאלהא רבא שמעון ר'בכה 

עבדו, כד מטו שית שעתין ויומא הוה  מה .מעמא קדישא ואנת לא הוית ידע לאסתמרא

בגין דמאן דאצטריך למעבד חרשא לא  ,מ"ט .במתקלא נטלו ההוא דהבא דפריקו מאודניהון

תא קיימא לן אי אנן לא מעכבין, לאו שעתא למיחס שע ואמרואינון  .עינוי על ממונא ןלמיחבעי 

מפרק הרים ומשבר ( 11:)מלכים א יט כד"א ,ויתפרקומאי  .ויתפרקו כל העםמיד  .ממונאעל 

  .ותברו ,סלעים

 .קב"הד אי עמא קדישא ,אי עמא קדישא כמלקדמיןבכה 
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הדלת והגישו אל  והגישו אדניו אל האלהים( 6:בבכיה ואמר )שמות כא ר' שמעוןפתח 

לי בני  [.p 86] כי( 55:הא אוקמוה חברייא אזן דשמע בסיני )ויקרא כה .או על המזוזה ורצע

 אלין .תעקרואיהו פריק עול מלכות שמים מעליה וזבין גרמיה לאחר  עבדי הםישראל עבדים 

חבילו לסרחנייהו לא בעו מנשיהון ובניהון אלא  למהדר בישין בתיאובתא ארשיעיחייביא 

  .רבא חולקא בעמא קדישאמעול שמיא דפקיד להו משה ותברו אודנייהו דלית לון  ואתפרקו

קמו לקבל שמשא  .וחד שליש תריןחד נטיל  ,פליגו תרווייהו ההוא דהבא ,מה עבדו

כיון דמטא שירותא דשבע ארימו  .מאידפבשית שעתין, עבדו חרשייהו ובלטו בלטיהון בחרשא 

 ,ויקח מידםדכתיב  ,לן דמיד תרווייהו נטל ולא יתירא ומנ .תרווייהו ידייהו על ידוי דאהרן

( 21:קלא נפק ואמר )משלי יא ,ידיהם ןתרי ולא ,כיון דאיהו קביל מידם .תרווייהו הוו ולא יתיר

  .לעלמא רעאייתי  ,כי ברע הואדכתיב  ,יד ליד לא ינקה רע

[87 p.] בני בנוי דלבן רשיע  ,חייבין חרשין בנוי דבלעם חייבא ןרשעיאינון  ,רזא דמלה

אמרו אי יהא בסטר דא ההוא רישא  .תדירחמו דכוס של ברכה בימין איהו ומן ימינא אתקף 

  .דימינא הא תוקפא דילן כדקא יאות

לון שוו ליה בארעא  אמראי איהו  .ליה לאהרן מיד בוייומא יהבכיון דמטא שבע שעתין 

לא מידם נטל, וקרא מתרעם ואמר בקדמיתא ואנא אטול לא הוו יכלין בחרשייהו כלום, א

דאלו נטיל מארעא כל  ,חמו מה עבד אהרן גבר נביאה גבר חכים לא ידע לאסתמרא .ויקח מידם

ולא  ויקח מידםבגין ד ,חרשין דעלמא לא הוו יכלין לאצלחא, אבל במה אצלחו בעובדא דא

  .מארעא

ו במלה אחרא, בני נשא דעבד ציורין במחוגה א םשביודח וכמלאו  .ויצר אותו בחרט

אילו כד נטל מידיהון הוה שדי  .ידע לאסתמרא לאדאלא אתא קרא לאוכחא מלה דאהרן 

אצלח עובדא בישא דא, אבל בכלא סיועא ]קצב ע"ב[    דיטול ליה לבתר לא הוה ע"גאלארעא ו

, דשוי כל דהבא ויצר אותו בחרטמאי  .ביש בתר ביש, בישא הוה דנקיט דהבא וטמריה מעינא

  .כדין סליק כלא לעובדא ,ואסתמרבכיסא חדא 

[88 p.]  לההוא רישא  תילידאיחידא בספרא דחנוך אשכחנא דהוה אמר הכי, ברא

דדהבא בלא דעתא  גיןון בזאדנטיל מרגלליה בההוא  ןויטע אדחמריחוורא וכד ייתון מבשרא 

ודאי דא  .לבני נשא דטעינוש חייבא למוסא דאודא ק ,אנוש בחרטדיליה ודיוקנא יצייר בציורא 

נכראין  פלחניןדלמוסא הוה רשים רשימין דכל דיוקנין וברירא דמלה דאנוש כד אטעי עלמא בק

 איהוההוא דאשתמודע למעבד הכי ודא  בחרט הואועל דא  רשים רשימולמוסא וק בההואו

  .ברירו דמלה
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והכי  ,דאמרו אינון חרשין אכמוכלא הוה דודאי בכיסא ארמי דהבא וכסי ליה מעינא 

 באתגליאמלה דאצטריך  ,דחרשין אלין [.p 89]אצטריך בזיני דחרשין אלין ודא הוא עובדא 

אומנא לאומנותיה, ומלה  קייפלבתר אצטריך טמירו וכסויא בקדמיתא דיתכסי מעינא ובתר 

  .קדמיתאבדאצטריך בכסויא לבתר אצטריך באתגליא 

אציתו ואטמירו  ,לגלאה צריכנאודאי  .אעביד אימי, השתא בני רחימאי רחימין דנפשא

בבריאה ביצירה  מלין אתתקףבסטר קדושה ההוא אלהים דקשוט מלך על עלמא בתלת  .מלין

, מלה דלא הוה ביה עד ויקח מידםלקבל בריאה  ,והא אתמר רזא דכל חדא וחדא הכא ,בעשיה

מאן חמא חרשין בכל עלמא  .מסכהויעשהו עגל לקבל עשיה  ,אותוויצר כען כלום, לקבל יצירה 

  .כאלין

, ויצא העגל הזהולא יתיר וכדין  ואשליכהו באשהשתא אית למימר וכי לא כתיב 

ויקח את העגל אלא ח"ו דאהרן עבד וקרא אוכח דכתיב  .ויעשהו עגל מסכה אמרוהשתא את 

 ,ד כלא, מחילא דתרין אלין אתעביויצר אותווכתיב  ויקח מידם, אבל ממה דכתיב אשר עשו

 רםגאבל מאן  ,לאומנותא קינפעביד ליה דאי תרין אלין לא הוו לא אתעביד ולא  איהוכביכול 

אינהו  מידם [.p 90] לקחבעוד דאיהו  ,איהו ודאי עשהו ויעשהוכביכול  .אינון תרין ,דאתעביד

ומשכו  .רוחא לתתא מן סטרא אחרא זעיר זעירומשכי  מייהויבפהוו עבדי חרשייהו ומלחשי 

תרין רוחין כחדא חד מן דכר וחד מן נוקבא, דכר אתלבש בדיוקנא דשור, נוקבא בדיוקנא 

בגין  ,אמאי תרין אלין, אלא שור הא אתמר, חמור אמאי .דחמור, תרווייהו הוו כלילן כחדא

ועל דא כל אינון  .אשר בשר חמורים בשרם( 20:דחרשין אלין דמצראי כתיב בהו )יחזקאל כג

 ,אלה אלהיך ישראלתו אתחברו בהדייהו בלבהון, ובגין דהוו תרין דיוקנין כתיב דישראל דמי

  .ולא העלך העלוך, אשר העלוך מארץ מצרים .כחדא הוודתרין  ,אלהולא כתיב זה אלא 

  .דאהרן לא אמר מדי ויאמרולא כתיב אלא  ויאמר, ויעשהו עגל מסכה ויאמרוכתיב 

[91 p.]  וכי בידם הוו כל  ,ויקח מידםהיך כתיב  .ביה נטרין הווק ועשריםתנינן מאה

אלא מכללא דאינון קנטרין נטלו מלי ידייהו וההוא זעיר אסתלק על כלא כאילו  .אלין קנטרין

  .הוה כלא בידייהו

אי חסידא קדישא כמה רעותך הוה לטב ולא  .וירא אהרן ויבן מזבח לפניות"ח מה כתיב 

]קצג   תקף חילא דסטרא אחרא תמן בנורא ונפקכיון דארמי ליה בנורא את .ידעת לאסתמרא

וירא מהו  .וירא אהרןמיד  .דאתמר בתרין משיכין דסטרא אחרא אכמדיוקנא דשור ע"א[  

 .דאקדים ובנה מזבח דא עלמא אתהדר לחרבנא אלמלאואתתקף חמא דסטרא אחרא  ,אהרן

בחילא  קינפים חמא לגיונא דמלכא דההוא לסט .ללסטים דהוה נפיק לקפחא ולקטלא בני נשא

עד דאזיל  .ליה ההוא לגיונא בההוא ארחא משיךבהדי מלכא לנפקא בארחא,  תקיף, אשתדל
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דהוה כיון דחמא ליה למלכא  .קמיה קאיםדההוא לסטים בההוא ארחא חמא דיוקנא דמלכא 

  .בארחא מיד נרתע ואהדר לאחורא קמיה

ושוי ליה  אשיקדבסטר  חידואבאסוותא  תקיףקף, אתאתאחרא  אדסטר וירא אהרןכך 

 [.p 92]כיון דחמא סטרא בישא דיוקנא דמלכא דקאים קמיה מיד אהדר לאחורא  .קמיהל

ומזבח דא אתגבר ואתחלש סטרא  ויבן מזבח לפניומיד  .אתתקף והדהואתחלש תקפיה וחיליה 

  .אחרא

ד ולא לעגל, ולסטר קדושה עב חג ליי', ויקרא אהרן ויאמר חג ליי' מחרת"ח מה כתיב 

ועם  .לא קאים עלמא על קיומיה דאלמלא דאודא אסוותא אקדים  .ולסטר קדושה קרא ואמר

אהרן תרין חרשין אלין  קב"הא"ל  .דלא אתכוון לביש ע"גאכל דא לא שכיך רוגזיה מאהרן 

( 20:הדא הוא דכתיב )דברים ט יתפסוןמשכו לך למה דבעו, חייך תרין בנך יפלון ועל חובא דא 

 ,פריוואשמיד ( 9:)עמוס ב כד"א, אלין בנוי להשמידומאי  .יי' מאד להשמידוובאהרן התאנף 

  .דבר נש בנוי אינון ופריד

ועגלא תב לאחורא, בנוי שוו לסטר אחרא לפניו  מזבח לפניות"ח אהרן שוי ליה לההוא 

שוו, אתפסו בחובה  לפני יי', ויקריבו לפני יי'( 1:וסטר קדושה אהדר לאחורא דכתיב )ויקרא י

  .דא

דחשבין בני  אדאילו כמליה משה,  סתרמזבח לא  ההוא, אהרן חשב דבין כך ייתי משה

דנבי עדו על מזבח  אכמלנתצא לההוא מזבח אצטריך  [.p 93] משהנשא מלה קדמאה דאבעי 

ויקח דאתמר וכתיב  אכמאבל הכא מלה אחרא הוה  .דבית אל ונבואתיה על ההוא מזבח הוה

  .ולא כתיב וינתץ את המזבח וגו'את העגל אשר עשו 

וכתיב ביונה  ,ויקרא ויאמרכתיב הכא  ., אכריז איהו בקלא ואמרויקרא אהרןת"ח 

  .מה להלן כריז לדינא אוף הכא כריז לדינא .ויקרא ויאמר( 4:)יונה ג

למעבד  ,חג ליי' ., נבי נבואה בההוא רוח דמזבח דזמין דינא לשריא עלייהוחג ליי' מחר

והיינו  .וחד דאשקי לבני ישראל ,וחד בבני לוי ,ויגוף יי' את העםחד  ,דינין הווותלת  .בכו דינא

אשתכחו נפיחין  מחרווביתו בההוא ליליא  ,, מחר דאשקי לון משהויגוף יי'ד ליי'דבני לוי,  חג

 .חג ליי' מחרועל דא  ,תיןימבמעיהון כל ליליא ובצפרא אשתכחו  מכשכשין ואינון מיין תיןייומ

  .ויבן מזבח לפניווכל אסותא דעבד אהרן בגין דכתיב 

[94 p.]  ואילו מזבח לא כתיב דהא  ,וירא את העגל ומחולותדכתיב  ההוא מזבחת"ח

ודאי אשתזיב  ,זבח לאלהים יחרם בלתי ליי' לבדו( 19:אהרן מנדע הוה ידע דכתיב )שמות כב

  .לביש ןותכואאהרן בעיטא טבא דדבר לנפשיה וכלא ברעותא שלים טב דלא 
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א"ל ר' אלעזר אבא ודאי הכי הוא וישראל לא הוו, אבל ירבעם דעבד עגלין הא ישראל 

  .הוו ועגל עבדו

[95 p.]  דאמרו דודאי חובא  אולא כמא"ל ודאי ואוקמוה אבל ירבעם חטא והחטיא

אמר ירבעם ודאי ידענא דהא סטר קדושה לא שריא אלא בלבא דכל  .בישא עבד ובמלכות חטא

מיד )מלכים א  .מה אעביד ,הכא אסטראנא לא יכילנא לאמשכא לההוא  .עלמא ודא ירושלם

סטרא אחרא דאתמשכא ]קצג ע"ב[    אמר הא ,עיטא בישא לינט, ויועץ המלך ויעש וגו'( 28:יב

אבל לא יכלא לאתלבשא אלא  הובגוראה מיד לכל אתר, וכ"ש בארעא דא דתיאובתיה לאש

  .בדיוקנא דשור

( 20:אינון חרשין דכתיב )יחזקאל כג במצרים הוואלא אמר ירבעם  .תרין עגלים אמאי

דכר ונוקבא  ,כדקא חזי לון תלבשואאינון תרין רוחין בישין  ,לאו הכא, בשר חמורים בשרם

אתמשכו ישראל  נפת תטפנה שפתי זרה( 3:הות בדן, ומגו דכתיב )משלי ה נוקבא [.p 96]אינון, 

ובגין כך תרין עגלין הוו ומשיך לון ירבעם  .וילכו העם לפני האחד עד דןאבתרה יתיר דכתיב 

( 24:בארעא קדישא והוה חובא עליה ועל ישראל ומנע ברכאן מן עלמא ועליה כתיב )שם כח

  .גוזל אביו ואמו וגו'

 .דאתמר אסטרא אחרא שור איהו כמ אשדמתלבועל דא הוו עגלין דהא לבושא קדמאה 

אלא ודאי כך אתחזי וכן בכל סטרין שירותא דלבושא  ,איהו עגללאו שור דואי תימא אמאי 

  .זוטא איהו והא אוקימנא

דאלהים אתבני עובדא אלהים קדישא  אובסטרועל דא בני רחימאי כיון דאלהים בעו 

לא הות תמן ואצטריך ליה למשה למהוי  הרצוע אוסלקאימא דאחידת תדיר בדרועא דמלכא 

  .אסתכל קב"הכיון דאנקיד ליה  .באתרהתמן 

[97 p.] רב אי משה רעיא מהימנא כמה חילך תקיף כמה  ,תלת זמנין אנקיד ליה

הא תרין,  ויחר אפי בהם ואכלםהא חד,  ועתה הניחה ליתלת זמנין אנקיד ליה דכתיב  .גבורתך

אחיד בדרועיה ימינא  .חכמתא דמשה בתלת נקודין אלין .הא תלת ואעשה אותך לגוי גדול

, אתחבק בגופא דמלכא ויחר אפי בהם ואכלםשמאלא לקבל  אבדרוע, אחיד הניחה לילקבל 

וכד אתחבק בגופא תרין דרועין מסטרא דא ומסטרא דא לא  .ואעשה אותך לגוי גדוללקבל 

ין דמלכא ידע בכל חד נקוד דבמיליחכמתא דמשה  אהודא  .בעלמא לסטריכיל לאתנענעא 

  .מנייהו באן אתר יתתקף ובחכמתא עבד

[98 p.] לא  אאלמלאמר  ,הוה תמן רבי אבא .רבי אלעזר וחבריא ונשקו ידוי אאת

מאן ינהר ויגלי  ,בכה ואמר ווי ר' כד תסתלק מעלמא .אתינא לעלמא אלא למשמע דא די לן
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מלה דא בחשוכא אתטמר עד השתא דנפק מתמן והא נהיר עד רום רקיעא  .נהורין דאורייתא

חדי השתא בהאי מלה וכמה חדו על חדו אתוסף מקמי מלכא  קב"הובכרסיא דמלכא רשים ו

 .בעלמא כוותךמאן יתער מלי דחכמתא  .קדישא

 

תא חזי עד לא חטא אדם הוה סליק וקאים בחכמה דנהירו עלאה ולא הוה מתפרש 

כיון דאסגי תיאובתא למנדע ולנחתא לתתא אתמשיך אבתרייהו עד דאתפרש  .מאילנא דחיי

כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך ( 5:ועל דא כתיב )תהלים ה .מאילנא דחיי וידע רע ושבק טוב

ועד לא חטאו הוו שמעין קלא מלעילא  .מאן דאתמשך ברע לית ליה דיורא עם אילנא דחיי ,רע

  .לא הוו יכלין למיקם ביה תתאמכיון דחטאו אפילו קלא  .וידעין חכמתא עלאה ולא דחלי

[p. 99]  כגוונא דא עד לא חאבו ישראל בשעתא דקיימו ישראל על טורא דסיני אתעבר

מנייהו זוהמא דהאי חויא דהא כדין בטול יצר הרע הוה מעלמא ודחו ליה מנייהו וכדין 

הוו ידעין והוו חמאן אספקלריאן  כדין .אתאחידו באילנא דחיי וסליקו לעילא ולא נחתו לתתא

חגירין דאתוון דשמא  קב"העלאין ואתנהרן עינייהו וחדאן למנדע ולמשמע, וכדין חגר לון 

כיון דחטו בעגלא  .בקדמיתאדכקדישא דלא יכיל לשלטאה עלייהו האי חויא ולא יסאב לון 

 עלאה יהשמ ידעטראתעברו מנייהו כל אינון דרגין ונהורין עלאין ואתעבר מנייהו חגירו מזיינין 

בני  וויראולבתר מה כתיב,  .ואמשיכו עלייהו חויא בישא כמלקדמין וגרימו מותא לכל עלמא

  .וייראו מגשת אליו משה פניקרן עור ]קצד ע"א[    כימשה פני ישראל את 

וכלהו חמאן  ,וירא ישראל את היד הגדולה( 31:מה כתיב בקדמיתא )שמות ידת"ח 

וכל העם רואים את ( 15:דנהרא דכתיב )שם כ באספקלריא [.p 100] אתנהריןוזהרין עלאין 

וייראו  ,כתיב דחטו מהלבתר  .זה אלי ואנוהוועל ימא הוו חמאן ולא דחלין דכתיב  .הקולות

  .מגשת אליו

דאתעברו מנייהו אינון  ,ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חרבות"ח מה כתיב בהו 

כיון דאתעבר  .בהו בטורא דסיני בגין דלא ישלוט בהו ההוא חויא בישא רוגדאתחמזיינין 

  .ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה ,מנייהו מה כתיב

[p. 101] דידע משה דאתעברו  אלא כיון .אמר רבי אלעזר מאי האי קרא לגבי האי

מנייהו דישראל אינון זיינין עלאין אמר הא ודאי מכאן ולהלאה חויא בישא ייתי לדיירא 

ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ מיד  .בינייהו ואי יקום מקדשא הכא בינייהו יסתאב

, בגין דחמא משה דהא כדין ישלוט חויא בישא מה דלא הוה מקדמת למחנה הרחק מן המחנה

  .דנא
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 ,סתם אהל, אלא בקדמיתא אהל מועדוכי לא הוה בקדמיתא  .וקרא לו אהל מועד

ר' אלעזר אמר לטב,  .ר' אלעזר אמר לטב, רבי אבא אמר לביש .מועדמאי  .אהל מועדהשתא 

קדושה לא שלטא בה פגימותא אוף הכא קרי  בהיום חדוה דסיהרא דאיתוספא  איהו מועדמה 

  .כתיב אהל מועד וקרא לובשמא דא לאחזאה דהא אתרחיק מבינייהו ולא אתפגים, ועל דא  לה

אהל בל יצען ( 20:)ישעיה לג כד"אסתם  אהלור' אבא אמר לביש דהא בקדמיתא הוה 

בקדמיתא למיהב חיין ארוכין לעלמין דלא ישלוט  .אהל מועד, והשתא בל יסע יתדותיו לנצח

השתא אתייהיב  .ובית מועד לכל חי( 23:)איוב ל כד"א מועד אהלבהו מותא, מכאן ולהלאה 

בקדמיתא לא אתפגים והשתא אתפגים, בקדמיתא חברותא  .ביה זמנא וחיין קצובין לעלמא

וקרא ובגין כך  ,זווגא דלהון מזמן לזמן אהל מועדוזווגא לסיהרא בשמשא דלא יעדון, השתא 

  .מה דלא הוה קודם לו אהל מועד

 

[p. 102]  'שמעון הוה יתיב ליליא חדא ולעי באורייתא והוו יתבי קמיה רבי יהודה ר

, וקאמרינן ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חרבאמר ר' יהודה הא כתיב . ורבי יצחק ור' יוסי

ליה מנייהו  ודאעדדגרמו מותא עלייהו מההוא זמנא ולעילא ושליט בהו ההוא חויא בישא 

מניה ההוא זיינא עלאה דקביל עמהון בטורא  אעדיא חטא ישראל תינח, יהושע דל .בקדמיתא

ואי תימא  .אי הכי אמאי מית כשאר כל בני נשא ,י מניהדאי תימא דלא אתע .דסיני או לא

ואי תימא  .דאתעדי מניה אמאי והא לא חטא דהא איהו עם משה הוה בשעתא דחבו ישראל

  .דלא קביל ההוא עטרא בטורא דסיני כמה דקבילו ישראל אמאי

האי קרא אמרו ביה  .כי צדיק יי' צדקות אהב ישר יחזו פנימו( 7:)תהלים יא פתח ואמר

, ואיהו ישר .צדקות אהבובגין כך  צדיקהוא ושמיה  צדיק, כי צדיק יי'אבל  ,חברייא מה דאמרו

כל בני עלמא ויתקנון ארחייהו למהך  יחזו פנימוועל דא  .צדיק וישר( 4:)דברים לב כד"א ישר

  .בארח מישר כדקא יאות

[p. 103]  ות"ח כד חב  .עלמא לא דן ליה אלא לפום רובן דבני נשא קב"הות"ח כד דאין

פגימו לאפרשא  םיוגראדם באילנא דאכל מניה גרם לההוא אילנא דשרי ביה מותא לכל עלמא 

כיון דקיימו  .יימו ישראל בטורא דסיניאתתא מבעלה וקאים חובה דפגימו דא בסיהרא עד דק

כיון  .דסיני אתעבר ההוא פגימו דסיהרא וקיימא לאנהרא תדיר]קצד ע"ב[    ישראל בטורא

דחבו ישראל בעגלא תבת סיהרא כמלקדמין לאתפגמא ושלטא חויא בישא ואחיד בה ומשיך 

ן ידע ודאי דהא חויא וכד ידע משה דחבו ישראל ואתעברו מנייהו אינון זיינין קדישי .לגביהלה 

וכיון דקיימא לאתפגמא  .לבר להכדין אפיק  ,אחיד בה בסיהרא לאמשכא לה לגביה ואתפגימת

כיון דפגימו שריא בה ואתהדרת כמה דאתפגימת  הידילדיהושע קאים בעטרא דזיינין  ע"גא
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 ,בחובא דאדם לא יכיל בר נש לאתקיימא בר משה דהוה שליט בה ומותיה הוה בסטר אחרא

 אהל, קרי ליה אהל מועד כךועל  .ל דא לא הוה רשו בה לקיימא ליהושע תדיר ולא לאחראוע

  .דהא שריא ביה זמן קציב לכל עלמא

[p. 104]  ועל דא רזא דמלה אית ימינא לעילא ואית ימינא לתתא, אית שמאלא לעילא

ואית ימינא לתתא דאיהו בסטרא  ,אית ימינא לעילא בקדושה עלאה .ואית שמאלא לתתא

אית שמאלא לעילא בקדושה עלאה לאתערא רחימותא לאתקשרא סיהרא באתר  .אחרא

לאתנהרא, ואית שמאלא לתתא דאפריש רחימותא דלעילא ואפריש לה מלאנהרא  קדישא

ודא הוא סטרא דחויא בישא דכד שמאלא דא דלתתא אתערא  .בשמשא ולאתקרבא בהדיה

וכדין  ,רא ואפריש לה מלעילא ואתחשכת נהורהא ואתדבקת בחויאכדין משיך לה לסיה

שאיבת מותא לתתא לכלא דאתדבקת בחויא ואתרחקת מאילנא דחיי ועל דא גרים מותא לכל 

אסתאב מקדשא עד זמנא קציב דאתתקנת סיהרא ותבת לאנהרא ודא  יןכדדודא הוא  .עלמא

  .אהל מועדהוא 

ודא  .קדמיתאדכדא דקריב ופגים משכנא  ועל דא יהושע לא מית אלא בעיטא דנחש

לתתא לקבלא נהורא  נערדאיהו  ואע"ג, בן נון נער יהושעו( 11:הוא רזא דכתיב )שמות לג

[p. 105] דזינא קדישא  ע"גא .כמה דאתפגים דא הכי נמי אתפגים דא ,לא ימיש מתוך האהל

הכי הוא ודאי לא אשתזיב בלחודוי מניה מההוא גוונא ממש והא  דאתפגיםהוה ליה כיון 

  .אתמר

זכאין אינון צדיקיא דידעין רזין דאורייתא ומתדבקין בה באורייתא ומקיימין קרא 

 , ובגינה יזכון לחיי עלמא דאתי דכתיב )דבריםוהגית בו יומם ולילה וגו'( 8:דכתיב )יהושע א

.חייך ואורך ימיך וגו' איהכי ( 20:ל
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 פרשת ויקהל

[106 p.]  רבי חייא פתח )שמואל  .וגו' ויאמר אליהםויקהל משה את כל עדת בני ישראל

מו ואתה עשית חסד עמתוך העמלקי פן אוסיפך  ויאמר שאול אל הקני לכו סורו רדו( 6:א טו

פקדתי את אשר ( 2:)שם ,תא חזי מה כתיב בעמלק .וגו' עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים

לגבייהו דישראל,  עמיןבכלהו קרבין דעבדו שאר  קב"ה .אשר שם לו בדרךעשה עמלק לישראל 

אלא ודאי קרבא דעמלק הוה בכל  .ק לגבייהומ"ט לא אקשי קמיה כהאי קרבא דעבד עמל

 חויאמה  .ף לתתאתקף חויא בישא לעילא ואתתקסטרין לעילא ותתא דהא בההוא זמנא את

]קצה   כמין על פרשת ארחין, אוף הכא נמי עמלק חויא בישא הוה לגבייהו דישראל דכמין לון

כמין הוה  .ממצרים םבעלותאשר שם לו בדרך ( 2:על פרשת ארחין דכתיב )שמואל א טוע"א[  

 אשר( 18:דכתיב )דברים כה ,לןא מנ .לעילא לסאבא מקדשא וכמין הוה לתתא לסאבא לישראל

לא יהיה טהור מקרה  אשר( 11:וכתיב התם )שם כג [.p 107], אשר קרךכתיב הכא  .קרך בדרך

  .לילה

 .נקט לישנא דמסאבא ויקר, ויקר אלהים אל בלעם( 4:ועל דא בבלעם כתיב )במדבר כג

אזמין ליה ההוא אתר דמסאבא לאסתאבא ביה  קב"ה, אלא אלהיםואי תימא הא כתיב 

מה עבד בלעם, איהו חשיב באינון קרבנין לסלקא  .לאסתאבאבההוא דרגא דאיהו אתדבק 

ויקר ועל דא  ,דאתחזי לך אכמההוא אתר, א"ל הא מסאבו לגבך  קב"המיד זמין ליה  ,לעילא

לסאבא ההוא חויא בישא לעילא  , אזמין לגבךבדרךאשר קרך כגוונא דא . אלהים אל בלעם

קב"ה ובגין כך  .יהבלא יכילו ישראל ילא ויהושע לתתא משה לע ףידאתקואלמלא  .סטרין לכל

 פקדתי דאובגין  .ין דחשיב לאעקרא את קיימא מאתריהבג ,מ"ט .ההוא דבבו לדרי דרין נטיר

  .אתרמיז רזא דאת קיימא קדישאבפקידה דהא תמן 

[p. 108] י וכי מאן יהיב בנ .דא יתרו ,קנימאן  .ויאמר שאול אל הקני ת"ח מה כתיב

ובני קני ( 16:)שופטים א כתיבאלא  .ןאשריתרו הכא למהוי דיוריהון בעמלק והא ביריחו הוו 

בתחומא דעמלק עד ההוא  רואומתמן ש, יהודה וגו' מדברבהתמרים מעיר  נסעוחתן משה 

אשתכחו , בגין דהא בזמנא דחייביא ויסר קני מתוך עמלקזמנא דאתא שאול מלכא דכתיב 

  .אוקמוהבחוביהון והא  ןותפסיבינייהו  ןושתכחאד ןאינון זכאי

ל עובדא כגוונא דא אלמלא ההוא ערבוביא דאתחברו בהו בישראל לא אתענשו ישראל ע

לאכללא כלא  ,מאת כל איש אשר ידבנו לבו( 2:ות"ח מה כתיב בקדמיתא )שמות כה .דעגלא

אינון ערב רב וקליפה, ובגין דהוו  מוחאלמעבד עובדא דמשכנא מכל סטרין  קב"הבגין דבעא 
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ן לאכללא לון בינייהו דישראל דאינו מאת כל איש אשר ידבנו לבואתמר  [p. 109]בגווייהו 

לבתר סטא זינא לזיניה ואתו אינון ערב רב ועבדו ית עגלא וסטו  .מוחא וכלהו אתפקדו

עובדא  ולהלאמכאן  קב"האמר  .תו וגרמו לון לישראל מותא וקטולאאבתרייהו אינון דמי

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל דמשכנא לא יהא אלא מסטרא דישראל בלחודייהו, מיד 

 .כל איש אשר ידבנו לבו מאתודאי ולא כקדמיתא  תרומהמאתכם  וגו' קחוויאמר אליהם 

ון ערב רב בינייהו אצטריך משה אלא בגין דהוו אינ ,מאן אתר כניש לון .משהויקהל  

 .מבינייהו לון וליחדא לון לאכנשא

 

מה  .וגו'הקהל את העם האנשים והנשים ( 12:רבי אבא פתח )דברים לא .ויקהל משה

  .שתין רבוא ,נינהו יומא ,ישראלדאוף הכא כללא דכלהו  ישראלדלהלן כללא דכלהו 

וישמע ( 17:דכתיב )שמות לב טורארבי אלעזר פתח קרא בישראל כד נחית משה מן 

י יהושע שמע , וכוישמע יהושע .אל משה קול מלחמה במחנהיהושע את קול העם ברעה ויאמר 

 .ברעה אימאי הכי  .א יהושע לא הוה ידע ומשה הוה ידעאלא ודאי עד השת .ומשה לא שמע

דסיהרא אסתכל  אנפיויהושע דהוה  .תהודההוא קלא בסטרא אחרא  בה'כתיב  ברעהאלא 

 אובהה [.p 110] .במחנה ויאמר אל משה קול מלחמהיד מ ,רעהד סטראבבההוא קלא דהוה 

]קצה   והא אוקימנא דאינון אתייקרו על ידוי דהוו בקדמיתא לוחי אבנא תרישעתא אתברו 

  .ונפלוע"ב[  

קלא אתערותא דסטרא  אוההופין קלא אתער יתק ין בארבעסטרין דעלמ ארבעבת"ח 

 קלאדקלא ואתחשך נהורא אחרא אתער ביה, וההוא אתערותא דסטרא אחרא עאל בין קלא ל

 עאלדההוא אתערותא  ריכדין אקו ,דלא מטא נהורא דקלא דלעילא לקלא דלתתא בגיןדלתתא 

, ודא קול מלחמה קול רעהבין דא לדא נחש דמפתי לאתתא ונטיל נהורא וההוא קלא הוא 

נהורא דסיהרא דהוה אחיד  רעהההוא  לידנטולא משה בגין  שמעיהושע ועל דא  .ברעהאיהו 

ילהון בגין וישראל כלהו אתחשך נהורא ד ,אחיד בשמשא לא שמע בה יהושע, ומשה דהוה

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל חוביהון כדין  קב"הכיון דמחל  .ההוא רעה דאתדבקת בהו

 .מנייהו ואתעברדהא ההוא ערב רב  ,אליהםויאמר 

 

[111 p.]  עד ואתעורו רבי אלעזר ורבי יוסי הוו יתבי ליליא חד וקא מתעסקי באורייתא

 קב"הזמנא ד ירבי אלעזר השתא הו אמר. ברכתא בריכוואדהכי קרא גברא  .ליליא אתפלגלא 

  .עאל בגנתא דעדן לאשתעשעא עם צדיקייא

  .ב"הא"ל רבי יוסי אמאי משתעשע ק
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 טעובאזדעזע תלת מאה ותשעין רקיעין  קב"הת"ח עד השתא  בכה רבי אלעזר ואמר

 [.p 112] ,ואדכר לבנוהי מגו בכיה הלימא רבדמעין ין בהו ובכה על חרבן בי מקדשא ואוריד תר

עתי בליליא ש ןואתוספסטרין אתפלג ליליא בתריסר שעתי דהוו רשימין ביה ואי  דתלתבגין 

ואינון  יבו מליליא בר תריסר דאינון דילהאינון ולא אתחש יממאמאינון שעתי דמתוספאן 

  .באינון תלת סטרין אתפלגותריסר אתפלגו לתלת סטרין ותלת משריין דמלאכין קדישין 

 .דליליא לשבחא למאריהון שירותאבשעתי קמייתא  ארבעב האתמנמשרייא קדמאה 

ועל כי הוא על ימים יסדה  ,תבל ויושבי בה ליי' הארץ ומלאה( 4-1:ומאי קאמרי, )תהלים כד

בגין דכד ליליא  ,מ"ט דא .וגו' כפיםנקי  ,ומי יקום במקום קדשומי יעלה בהר יי'  ,נהרות יכוננה

פריש גדפוי על עלמא כדין כל בני עלמא טעמין טעמא דמותא ונפקי נשמתייהו לסלקא לעילא 

דא עזרת  מקום קדשור הבית, דא ה הר יי' .מי יעלה בהר יי' קיימי וקאמרימלאכין  ליןוא

כמה ממנן וכמה סרכין  בגין דבכל רקיעא ורקיעא .הכי נמי לתתאכגוונא דלעילא , ישראל

אינון דחיין לון לבר ואזלין  יןכאז ולאוכד נשמתין נפקין בעאן לסלקא לעילא ואי  קיימין תמן

 לי קשוטימן ולזמנין ילין כדיבילון מ יואודעטלין לון כמה חבילי טהירין ושאטין בעלמא ונ

צדיקייא אזלין ושאטן לעילא ואינון נשמתין ד [.p 113] .קריב כמה דאוקמוהממה דאתי לזמן 

כגוונא דרזא דהר הבית לתתא ומתמן  הר יי'לון לגו ההוא אתר דאקרי  וסלקילון פתחין  ופתחי

 כגוונאכל נשמתין לקמי מאריהון  ןואתחזדתמן  מקום קדשוין לגו ההוא אתר דאקרי עאל

 קיימיבשעתא דנשמתין  .זרת ישראלאתר דאקרי ע קב"האתר דאתחזון ישראל קמי  ההוא

 עובדיהוןותמן רשימין  הקדשיםדמאריהון לאתתקנא בהו אתר דאקרי קדש  ואחדותמן כדין 

 .וזכוון דלהון

בארבע שעתי אחרנין ולא אמרי שירתא בר תרי שעתי עד  האתמנמשרייא תניינא 

 .דבכו על חרבן בי מקדשא אינוןין אינון אבלי ציון ואל ,בגנתא דעדן קב"הדאתפלג ליליא ועאל 

על נהרות בבל שם ישבנו גם ( 1:ובשירותא דארבע שעתי אמצעין פתחי ואמרי )תהלים קלז

א ומנ .גם בכינודכתיב  משמע]קצו ע"א[    עמהון דישראל נהרות בבלדבכו על  אינון ,בכינו וגו'

בגין דכלהו  דא בבל ,חוצהמהו  .הן אראלם צעקו חוצה( 7:דכתיב )ישעיה לג ,דבכו תמן לן

את יום זכור יי' לבני אדום ומסיימי  ועל דא פתחי בהאי .עמהוןעד בבל ותמן בכו  לון אוזפו

  .וגו' ירושלם

[114 p.]  ואזדעזעו תריסר אלפי עלמין וגעי ובכי  ט ברקיעיןעובבדרגוי  קב"הכדין אתער

דמעין לגו ימא  תרילון לישראל ואחית  דכריוא וגו'יי' ממרום ישאג ( 30:דכתיב )ירמיה כה

צפון בההוא שלהוביתא  דסטר אחדצפון ובטש רוחא  בסטראתער שלהוביתא חד  כדין .רבא

תא אזלא ובטש בגדפוי דתרנגולא שעתא אתפלג ליליא ושלהובי אווהה ,בעלמא ושאטואזלא 
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 ניךוסימ .דעדן לאשתעשעא בנשמתהון דצדיקייאלית ליה נייחא עד דעאל לגנתא  ב"הוק .וקרי

גנת  בחמתו אלכי נמכרנו אני ועמי וגו' ויאמר המלך מי הוא זה וגו' והמלך קם ( 7-4:ר ז)אסת

בגנתא דעדן כדין כל אינון אילנין דגנתא וכל אינון נשמתין  עאל קב"הדבשעתא  .הביתן וגו'

שאו שערים ראשיכם וגו' מי זה מלך הכבוד ( 8-7:תהלים כדפתחי ואמרי ) כולהודצדיקייא 

  .וגו'

ובשעתא דנשמתהון דצדיקייא די בארעא אהדרו לגופייהו כדין אתקיפו בהו כל אינון 

משרייא תליתאה  אהדואוליפנא  .וגו' הנה ברכו את יי' כל עבדי יי'( 1:)שם קלד ןואמרימלאכין 

למריהון כל  כדין משבחןו [.p 115]דסליק נהורא דצפרא  בתרייתא עדדא בארבע שעתי  קאמרי

אינון ככביא ומזלי וכל אינון מלאכין עלאין די שלטניהון ביממא כלהו משבחן למאריהון 

  .גו'וברן יחד ככבי בקר ( 7:ואמרי שירתא הדא הוא דכתיב )איוב לח

 בשעתאולעילא, בשעתא דשמשא נפיק ביממא ישראל נטלי שירתא לתתא ושמשא 

( 2-1:קהתהלים ) ,קאמרומאי שירתא  .שירתא וי פתח קל נעימותא ואמרדנטיל שמשא בגלגל

הדא הוא  ביממא עם שמשא קב"הל ןימשבחוישראל  .וגו' לוהודו ליי' קראו בשמו וגו' שירו 

  .דהא אוקימנא להאי קרא ע"גאו ,ייראוך עם שמש( 5)שם עב:דכתיב 

א"ר אלעזר אלמלא דבני עלמא אטימין לבא וסתימין עיינין לא יכלין למיקם מקל 

  .נטילנעימותא דגלגלא דשמשא כד 

כיון דחמא לון  .ר' שמעוןדקמו ואתו לקמיה  ,אדהכי דאתעסקו באורייתא נהר יממא

יומין דלא תפקון לבר בגין  אתלתוחברייא אסתימו גרמייכו אלין  אלעזר אנת ר' שמעוןמר א

רשו יכיל דאתייהיב ליה  כיוןבגין ד דמלאך המות אשתכח במתא ואית ליה רשו לחבלא 

ולא  קב"הותו דבר נש דאתחזי קמיה סליק ואסטי עליה ואדכר חובוי ובעי דינא מקמי  .לחבלא

  .ליה ליה וקטילאתעדי מתמן עד דאתדן ההוא בר נש ואתייהיב 

[116 p.]  מיתו עד לא מטא זמנייהו בר דלא האלהים רובא דעלמא לא  ר' שמעוןאמר

י קברי מלאך המות דמיתא אפקי ליה מביתיה לב שעתאמלאסתמרא גרמייהו דהא  ןידעי

לחוה ובגינה גרים מותא לכל  דהכי הוא אורחוי מיומא דפתי ,אמאי ביני נשי .אשתכח ביני נשי

 פקיאמשעתא דבארחא קטיל בר נש וגוברי אשתכחו עם מיתא עאל ביני נשי  כדועל דא  .עלמא

ליה מביתיה לבי קברי עד דאהדרו לביתייהו ובגיניהון גרים מותא לכמה גוברין בעלמא עד לא 

ואדכר  ואסטיבגין דסליק  ,ויש נספה בלא משפט( 23:מטא זמנייהו, ועל דא כתיב )משלי יג

  .ון חובין ואסתלק עד לא מטא זמניהואתדן על אינ קב"החובוי דבר נש קמיה 

אנפוי וישבוק ]קצו ע"ב[    בשעתא דנטלי מיתא לבי קברי יהדר בר נש ,מאי תקנתיה

ולבתר  .ין דלא יתחזי עמהון אנפין באנפיןואי אינון מקדמי יהך לאחורא בג ,לנשי בתר כתפוי
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תכל בהו כלל אלא יסטי בארחא ולא יס ןיקיימדמהדרי מבי קברי לא יהדר בההוא ארחא דנשי 

בדינא ואסתלקו עד לא רובא דעלמא אתדנו  דא ןימסתכללא ובגין דבני נשא לא ידעי ו .אחרא

  .מטא זמנייהו

[p. 117] י טב ליה לבר נש דלא יוזיף למיתאא"ר אלעזר אי הכ.  

לארכא דיומין וכל שכן לעלמא כהאי גוונא אתחזי  בר נש אסתמרכד דהא  א"ל לא

אי תימא  .לאמשכא מיתא מן ביתא לבי קברי ישופרת"ח לאו למגנא אתקינו קדמאי  .דאתי

המות לאסטאה לעילא אלא בגין לאגנא על חייא דלא ישלוט עלייהו מלאך  לא ,מיתא איהודעל 

  .ויסתמרון מניה

דא מלאך  ,על הצר ןניודייק .בארצכם וגו'וכי תבאו מלחמה ( 9:פתח ואמר )במדבר י

אעיק לון צדיקי וחסידי דאיהו  בני נשא וקטיל  דמית הצורר אתכם, הצורר אתכם .המות

יומא  איהודהשנה  בראש .והרעותם ,מאי תקנתיה .ובעי לקטלא אחרנין על מיתא דלהון לחייא

 .נשא ולסלקא לעילא לאסטאה לון לאשגחא בבנינחית לתתא בגין  מלאךדדינא לעילא האי 

מקדמי בשופר ליבבא  עלייהו ארוגקטלמהוי  לתתא בגיןדידעי דהא מלאך המות נחית  ישראל

ואשתכח לתתא,  נש רבשכן בשעתא דעביד דינא וקטיל  כל .ולאגנא עלייהו וןהלעליה דלא יכיל 

וכל שכן בשעתא דאזלי לבי קברי ואהדרו מבי קברי דהא בשעתא דנשי נטלי רגלייהו עם מיתא 

 ,אןלמ יורדות רגליה, רגליה יורדות מות( 5:איהו נחית ואשתכח קמייהו דכתיב )משלי ה

  .שזבןילמותא לכל עלמא רחמנא  אגרמועל דא חוה  .מות לההוא דאקרי

[p. 118] כן דרך , והא אוקימנא, אבל כן דרך אשה מנאפת וגו'( 20:ת"ח כתיב )שם ל

אוקידת עלמא בשלהובוי  ,אכלה ומחתה פיה .אקרי המות והכידא הוא מלאך  אשה מנאפת

עלייהו ואשתכחו  אינבעדהא דינא  ,לא פעלתי אוןואמרה  .י נשא עד לא מטא זמנייהובנ ליוקט

  .בחובין ובדינא קשוט מיתו

תכח ביני בשעתא דעבדו ישראל ית עגלא ומיתו כל אינון אוכלוסין הוה מלאך המות אש

כיון דאסתכל משה דהא מלאך המות אשתכח ביני נשי ומשרייתא  .נשי בגו משרייתא דישראל

ויקהל משה את כל עדת בני ן לחודייהו הדא הוא דכתיב דישראל בינייהו מיד כניש לכל גוברי

ות לא הוה מתפרש מגו נשין עד ומלאך המ .ן דכניש לון ואפריש לון לחודייהו, אלין גובריישראל

נדבה למשכנא  ייןאתואפי' בשעתא דנשין הוו  .ויקם משה את המשכןמשכנא דכתיב  דאתקם

חדא עמהון  הבחבורין עיטא דלא ייתון הב לגוברמבינייהו עד דחמא משה וי תעדיאלא הוה 

ויביאו  ,הנשיםויבאו האנשים על הדא הוא דכתיב  אלא לבתר כתפייהו תחזון אפין באפיןאולא 

ך המות לא בגין דמלא הואלא לבתר כתפיי אליןעלא הוו  בארחא ,ויבאולא כתיב אלא  האנשים

  .משכנא דאתקםאתפרש מבינייהו עד 
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[119 p.]  ולא פחות מעשר, ובארחא  ןנשימשבע  פחותת"ח לא אשתכח ביני נשי

ובגין דאשתכח בינייהו בארחא  .שתכח ובעי דינא, בעשר אסטי לקטלאבאתגליא בשבע א

 לוכתסואכל ההוא יומא כלהו חברייא  מרוטאס .ויבאו האנשים על הנשיםבאתגליא כתיב 

  .באורייתא

האי  .בא אתה וכל ביתך אל התבה נחלויאמר יי' ( 1:ואמר )בראשית ז ר' שמעוןפתח 

]קצז ע"א[    דיהא לנטרא ליה לנח באתר חד בעלמא קב"הקרא אוקימנא אבל ת"ח וכי לא יכיל 

ויהי חורב אל הגזה ( 40:דכתיב בגדעון )שופטים ו אכמל בכל עלמא ולא יהא בההוא אתר מבו

דלא  ,שמה ביום זעםולא ג( 24:כב )יחזקאל דכתיבלנטרא ליה בארעא דישראל , או וגו' לבדה

אלא כיון דמחבלא נחת לעלמא מאן דלא סגיר גרמיה ואשתכח קמיה  .נחתו עלה מי טופנא

המלט ( 17:מלוט דכתיב )בראשית יט ,מנא לן .אתחייב בנפשיה דאיהו קטיל גרמיה באתגלייא

אזיל בתר בלא בגין דמח ,אל תביט אחריךמאי טעמא  [.p 120] .וגו' על נפשך אל תביט אחריך

)שם  בנחועל דא כתיב  .ביה אנפין באנפין יכיל לנזקא ליה סתכליוכתפוי ואי אהדר רישיה 

  .עליה מלאך המות טי, דלא שלבעדוויסגור יי' ( 16:ז

 ידעאמר רבי שמעון בריך רחמנא דלא  .ו טמירין מיתו תליסר גוברין במתאדהו עד

 .בדיוקנייכו מלאך המות

 

  .אהדר לון כמלקדמין עובדא דמשכנא .משהויקהל 

ועובדא דמשכנא לא אתעביד אלא מישראל בלחודייהו  דאתמר אכמאמר רבי חייא כלא 

כיון  .עלמאברב אמשיכו ליה למלאך המות לנחתא ולא מאינון ערב רב בגין דאינון ערב 

דכתיב דאסתכל משה ביה אשדי לאינון ערב רב לבר וכניש לון לישראל בלחודייהו הדא הוא 

  .משהויקהל 

מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו מי ( 4:רבי שמעון פתח )משלי ל .ויקהל משה

 אוקימנאהאי קרא  .צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ מה שמו ומה שם בנו כי תדע

דא  ,בנומה שמו ומה שם  י תימאוא .אתמר דאיהו כלא קב"האית ביה וכלא ב יןנמיסוכמה 

והא  בני בכרי ישראל( 22:ד דכתיב )שמות ישראל ,שם בנו מה שמו.יהוה  ,שמומה  .קב"ה

 .אוקימנא

[121 p.] ואל משה אמר עלה אל יי'( 1:)שם כד דא משה דכתיב אוקמוה, מי עלה שמים .

וכי  .מההשמיויעל אליהו בסערה ( 11:דא אליהו דכתיב ביה )מלכים ב ב ,מי עלה שמים אבל

מגופא  חרדלדלא יכלין למסבל אפילו גרעינא  אשמיהיך יכיל אליהו לסלקא לשמים והא כלהו 

וירד יי' ( 20:)שמות יט גוונא דאכאלא  .מההשמיויעל אליהו בסערה ואת אמרת  דהאי עלמא
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בטורא  הוה קב"הכי ו ,ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר (18:, וכתיב )שם כדעל הר סיני

 .גביהליכיל משה לסלקא  יךה ,ומראה כבוד יי' כאש אוכלת בראש ההר( 17:ב )שםדסיני וכתי

הכי נמי  ,, דעאל גו עננא כמאן דאתלבש בלבושאהענןויבא משה בתוך לא במשה כתיב א

ויעל אליהו דכתיב  אליהו .לגבי אשא ויכיל למקרב אתקרבננא ובע ,הובגואתלבש בעננא ועאל 

  .לעילא א סערהובההוסליק סערה ואתלבש ביה  אובההדעאל  בסערה

יהא דיחות לעלמא  רוחאדאמר באינון תולדות דעלמא  דאדםורזא אשכחנא בספרא 

וישתאר בסערה  ל גופיהדשתיואליהו שמיה, ובההוא גופא יסתלק בארעא ויתלבש בגופא ו

 שתאראד וכד יחות יתלבש בההוא גופא .א אחרא יזדמן ליה למהוי גו מלאכיוגופא דנהור

 עלהדודא איהו רזא  .ובההוא גופא יתחזי לתתא ובגופא אחרא יתחזי לעילא סערהבההוא 

איהו דא דלא הוה בר נש דסליק לשמיא רוחא דיליה ונחית לבתר לתתא בר אליהו  .שמים וירד

  .לעילא ונחית לתתא סליקד

[122 p.]  לעמקי ימא אגו תהומלדנחת דא יונה  ,וירד .דא אליהו ,מי עלה שמיםד"א. 

דא שאיל נפשיה למימת ודא שאיל  ,יונה נחית ,אליהו סליק .יונה מחילא דאליהו קא אתא

  .ודבר יי' בפיך אמת( 24:)מלכים א יז וכתיב בן אמתיובגין כך אקרי  ,נפשיה למימת

, דא בשמלה .נחתו טלא ומטרא דשמיא דמיא ולאדא אליהו דצריר צרורא  ,מי צרר מים

  .למעבד נסין ואדרת]קצז ע"ב[    ייתאיאליהו דהוה 

)מלכים ב  כד"א אסף .ליהו דאהדר רוחא דבר נש לגו מעוי, דא אמי אסף רוח בחפניו

  .ואסף המצורע( 11:ה

[123 p.] לבתר  שמיא, דא אליהו דלבתר דצרר מים ואומי על מי הקים כל אפסי ארץ

  .מטרא ואתיהיב מזונא לכלא ונחתאוקים כל עלמא ו אבצלותאהדר 

כד  שם בנו מה. אליהו ,כד סליק לעילא מה שמו .אליהו ,שם בנו מה .אליהו, מה שמו

  .אליהו שמיה ,נחית לתתא ואתעביד שליחא למעבד נסין

 ,ורזא דמלה מ"י והא אוקימנא .נאדאוקימ אכמ קב"הדא  ,מי עלה שמיםדבר אחר 

יין בההוא דאינון יסודי קדמאי דכלא וכלהו תל ארבע סטריןבוהכא איהו רזא דרתיכא עלאה 

  .דאתמר אכמאתר עלאה דאקרי מ"י 

כדין  כלא חד עלאה למהויליחדא רתיכא  קב"הת"ח כד קיימא שעתא דרעותא קמי 

וכל אינון  לתתאוכניש כל אלין קדישין  שמיםאקרי קלא נפיק מההוא אתר עלאה קדישא ד

דא רזא  ,ויקהל משהו זמינין כחדא הדא הוא דכתיב רברבן קדישין ומשריין עלאין למהוי כלה

, ומאי ויאמר אליהם .אינון תריסר משריין עלאין קדישיןאלין  ,את כל עדת בני ישראל .שמיםד

יקרא  ולמיטל עלייכו לסלקאאתתקנו כלכון  ,זה הדבר וגו' קחו מאתכם תרומה ,קאמר
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אינון רברבין עלאין לסלקא  ריןייקאפרישו מנייכו אינון  .דכרסייא קדישא לסלקא לעילא

דהא מטרוניתא לא אתחזי  באבהןרזא דכרסייא קדישא לאתחברא  [.p 124] תרומה אולהה

 ד"אלה עד דמטת לבעלה כ ןיומדברמתהא דייתון עמה יעול ןיבתולתלמיתי לבעלה אלא באינון 

  .בבעלה למיתי לאתחברא, ליי' ,וכל כך למה .בתולות אחריה רעותיה וגו'( 15:)תהלים מה

ן שאר אלין אינון ארבע משריין עלאין דבכללא דלהון כלילן כל אינו ,כל נדיב לבו

דכתיב )במדבר  נאמידאוק אכמעלאין דאקרון נדיבים  אבהןממשריין ואלין אינון דנפקן 

  .אלין אבהן ,עםהכרוה נדיבי ( 18:כא

 יביאהוכן יביא לא כתיב אלא  .כחדא כלהוליחדא  יביאהיביאוה לא כתיב אלא  ,יביאה

  .דאצטריך בעלה כמהלסלקא לה לגבי 

[p. 125] 'לאסגאה כל אינון משריין עלאין אחרנין לאתחברא כלא  את ,את תרומת יי

וארגמן ותולעת שני ושש ועזים  תכלתוזהב וכסף ונחושת חדא,  בכללאוכחדא ואינון תריסר 

וערת אילים מאדמים וערת תחשים ועצי שטים ושמן למאר ובשמים לשמן המשחה ולקטרת 

 חיות הקדשדארבע דאקרון  כלהו בכללאאלין אינון תריסר משריין עלאין דכלילן  .הסמים

 בגיןוכלהו אלין סלקין לכרסייא קדישא לאעלא לה לעילא לאתחברא בבעלה  ,דאתמר אכמ

אתתא  תואתחברכא עלאה על כורסייא קדישא כדין יתיב מל .עמה ביקרא עלאה ושתכחאד

  .דכלא חדוא יאיהבבעלה למהוי כלא חד וכדין 

שבנא מתתא, אבל כד ולבתר בגין דהאי ח כסףבקדמיתא ו זהבת"ח הכא שארי לממני 

א מנ .לאמשמאי לממני מימינא בקדמיתא ולבתר אתי לממני מחושבנא דרתיכא דלעילא שאר

 ישארוברתיכא דלתתא  .זהבבקדמיתא ולבתר  כסף, לי הכסף ולי הזהב( 8:דכתיב )חגי ב ,לן

  .כסףבקדמיתא ולבתר  זהב, וכסף ונחשת זהב ,מימינאמשמאלא ולבתר 

[p. 126]  רתיכין , לאכללא כל שארכל .נדיב לבוכל אינון רתיכין אקרון.  

 , ודא איהו לבא דכלאוטוב לב משתה תמיד( 15:היינו רזא דכתיב )משלי טו ,לבמאי  .לב

דאוקימנא דארבע  אכמ ,כל נדיב לב .לב]קצח ע"א[    ודא כרסייא קדישא, ועל דא אקרון

  .נדיב לבלא דכלהו אקרון ברזא חדא משריין אלין כל

תרומת וסלקין לה לעילא אקרי  דא כרסייא קדישא ובגין דארימו לה לעילא ,תרומת יי'

לקא ועל דא כד חמא יחזקאל רזא דחיות דהוו סלקין לא חמא מהו דסלקין בגין דאיהי ס .יי'

  .ביקרא עלאה ובטמירלגבי מלכא עלאה בגניזו 

  .עלמא ומנהון אתשקי ןדאשקייאלין אינון שתין מקורין  ,וכל חכם לב בכם

 קב"המה ד ויעשוולבתר  יבאו .דחייגנזא מעם  קטללמאלא דייתון  ,יבאואמאי  .יבאו

  .עלמא נאהעלאפקיד לון 
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[127 p.] הלא פרוס לרעב ( 7:עיה נחרבי יהודה פתח )יש .וגו' קחו מאתכם תרומה

הוי  קב"המסכנא דורונא ד אדה ערע לגביהית"ח זכאה חולקיה דבר נש כד מסכנא א .לחמך

  .א דורונא בסבר אנפין זכאה חולקיהמאן דמקבל ליה לההו .דבר נש יהגבלדשדר 

 .סליק עליה כאילו הוא ברא לנפשיה קב"ה לנפשיהיס למסכנא ואתיב מאן דחיתא חזי 

כאילו הוא ברא לון דכתיב  קב"הבני עלמא סליק עליה  כל לעועל דא אברהם דהוה חייס 

  .דהא אוקימנא ע"גאו ,ואת הנפש אשר עשו בחרן( 5:)בראשית יב

 כד"א פרוסד"א הלא  .ונא למיכלבנהמא ומז למפרס מפה ,פרוסמאי  .לרעב הלא פרוס

ויפרוס קמיה  כסיףאידנהמא קמיה בגין דלא  פריסןדבעי למפרס  ,פריסתפריס ( 28:)דניאל ה

  .בעינא טבא

[128 p.] שקועמולא  דגזל, ההוא דילך מממונך ולא לחמך, לחם לא כתיב אלא לחמך 

קחו כגוונא דא  .ויהכי לאו זכותא הוא אלא ווי ליה דאתי לאדכרא חוב לודא, בהיגנמולא 

  .ימנאאוקוהא  בהיוגזל וגנשק וממה דלכון ולא מע מאתכם, מאתכם תרומה

 

אמר  .עד דהוו אזלי פגע בהו רבי אבא ,רבי חייא ורבי יצחק ורבי יוסי הוו אזלי בארחא

היום  מןל( 16:כד מטא לגבייהו אמר רבי אבא כתיב )מלכים א ח .רבי חייא ודאי שכינתא בהדן

 .בדודישראל ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל ואבחר  בניאשר הוצאתי את עמי את 

 ,בעיר ואבחר בדוד [.p 129]לא בחרתי  כתיב ,פיהוסרישיה רישיה ולאו  סופיה לאהאי קרא 

אית רעותא קמיה למבני קרתא  קב"האלא כד  .מבעי ליה ואבחר בירושלם ,מאי האי עם האי

הדא  ולבתר בני קרתא ואייתי לעמא ביה א בההוא רישא דנהיג עמא דקרתאאסתכל בקדמית

בגין דמתא וכל בני  ,סתכלנא בדוד למהוי רעיא על ישראלעד דא לא בחרתי בעירהוא דכתיב 

טב ליה טב למתא טב לעמא, ואי רעיא  טבאי רעיא איהו  .ברעיא דנהיג לעמא קיימיתא כלהו מ

למבני  אברעותבעלמא וסליק  קב"הוהשתא אסתכל  .לעמא למתא וויאיהו בישא ווי ליה ווי 

  .למיקם קמיה יאוחבריר' שמעון דרא לדברישא ליה ואוקים 

אל וכי  .וגו'אשרי שאל יעקב בעזרו ( 5:פתח ואמר )תהלים קמו .חדתא שמענא המל

 ערקדי ובאבוי ובאמלא אתרחיץ  דיעקב אל יעקבאלא  ,ולא אל אברהם ולא אל יצחק יעקב

כי במקלי עברתי את הירדן ( 11:)בראשית לב כד"א ואזל יחידאילא ממונא בואזל חוי קמי א

, וכלא שאיל וגו' עמדיאם יהיה אלהים ( 20:דכתיב )שם כח קב"הואיהו אתרחיץ ביה ב ,הזה

  .ויהב ליה קב"ה מקמי
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[130 p.] שברותקרי  אלא אלולא אמר תקותו ולא בטחונו  שברו, שברו על יי' אלהיו 

 על יי' אלהיותבירו על תבירו וכלא  ולתברא התבר גרמיאה לצדיקא לילדניחא  שברואלא 

כגוונא דיעקב  .כי עליך נשאנו חרפה ,היום]קצח ע"ב[    כי עליך הורגנו כל( 1:)תהלים מד כד"א

ושוי  במצריםדהא תבירו דגלותא חמא דהוה ליה  ,וירא יעקב כי יש שבר במצריםדכתיב 

תבירו דגלותא ולא אשתנו מגו רזא דמהימנותא  לויסב, ובנוי דיעקב קב"התוקפיה ב

 ,שמוואמרו לי מה ( 13:)שמות ג כתיבועל דא  ,בפומייהו הוה רגילא קב"הדאבהתהון ושמא ד

לפורקנין  זכוובגין כך  קב"הדגלותא על  אתבירולא אנשו ליה לעלמין וסבלו  ידעיבגין דהוו 

  .ולנסין

[131 p.]  עאכ"ו  קב"הופא מאתר לאתר על דג אתבירעליונין דסבלין  קדישיואתון

  .קנין ותזכון לחיי עלמא דאתידזכאין אתון למעבד לכו נסין ופור

תא חזי בשעתא דבר נש שוי  .גו' ליי'קחו מאתכם תרומה פתח ואמר  .אזלו כלהו כחדא

דכל  וקיומאיסודא רעותיה לגבי פולחנא דמאריה ההוא רעותא סליק בקדמיתא על לבא דאיהו 

שייפי גופא ורעותא דלבא  דכל ההוא רעותא טבא על כל שייפי גופאלבתר סליק  .גופא

דשכינתא לדיירא עמהון וההוא בר נש איהו  ראוזהבראן כחדא ואינון משכין עלייהו מתח

אמשכותא לקבלא  אהו מאתכם, ליי' קחו מאתכם תרומההוי הדא הוא דכתיב  קב"החולקא ד

  .ליי'למהוי חולקא  תרומה אוההעלייכו 

כל נדיב לבו יביאה את תרומת כתיב  הא, מלהואי תימא דלאו ברשותיה דב"נ קיימא 

 ,יביאההדא הוא דכתיב  לשכינתא לגביה היללביה ימשיך  תרעיאדמאן  .ודאי כל נדיב לבו, יי'

ראה עמיה שוכד תיתי לא .עמיה לדייראמאתר עלאה  יביאהדאיהי באסתלקותא לעילא  ע"גא

לא יחסר ליה כל  ,זהב וכסף ונחשתב הדא הוא דכתי תרא תיתי עמהוה ברכאן וכמה עכמ

  .קחו מאתכם תרומה ליי'עליונין  קדישיא לשאר בני עלמא, אבל אתון ד .עלמאבתרא וע

[p. 132] י חייא מאן דשרי לארמא הוא יריםאמר רב. 

קב"ה דוכי באן אתר אמר ליה, אלא בשעתא . וגו'ויאמר יי' לדג ( 11:ואמר )יונה ב פתח

כדין פקיד ואמר דיהא זמין חד  .נוני ימא ביומא חמישאהברא עלמא בעובדא דבראשית  ברא

ולא דא בלחודוי  .ותלת לילון ולבתר דירמי ליה לבר יומין תלתנונא למבלע ליונה ויהא במעוי 

מאה ברא שמיא אתני ביומא קד .בעובדא דבראשית בכלא אתני עמיה קב"האלא כל מה דעבד 

בההוא  .ויעל אליהו בסערה השמים( 11:)מ"ב ב גו סערה דכתיבבהו אליהו עמהון דיסליק 

ויהי חשך אפלה בכל ( 22:יומין דכתיב )שמות י תלתלשמשא במצרים  יומא אתני עמיה דחשך

  .ארץ מצרים שלשת ימים
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ויאמר ( 6:)בראשית א בדכתידיהא מפריש בין מיא למיא  רקיעביומא תניינא ברא 

דמיא יהון  קב"ה, ואתני עמהון אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים

  .טומאה לטהרה לאתדכאה בהו וכך הוהמפרישין לישראל בין 

הוא כנישו דאתכנשו לאתר ביומא תליתאה אפיק ארעא מגו מיא ואכניש למיא ועבד מה

ביבשתא ולמטבע למצראי וכך הוה דכתיב )שמות  הווישראל בגבימא למעבר  אתניחד ימא, 

 דימאלמה דאתני עמיה  אלא לתנאו לאיתנו, אל תקרי וישב הים לפנות בקר לאיתנו( 27:יד

תבלע לקרח דקרח ו קתאופומה במחלית  פתחידתו אתני בארעא  .בעובדא דבראשית קב"ה

  .פיהותפתח הארץ את ( 32:זט)במדבר  דכתיב כנישתיה [.p 133]ולכל 

 שמשאבואתני  ,יהי מארת ברקיע השמיםביומא רביעאה ברא שמשא וסיהרא דכתיב 

ויעמוד השמש בחצי ( 13:יהושע ידכתיב )]קצט ע"א[    למהוי קאים בפלגו שמיא ביומי דיהושע

הככבים ממסלותם ( 20:אתני בככביא למעבד קרבא בסיסרא דכתיב )שופטים ה .השמים

  .נלחמו עם סיסרא

אתני בעופי למיזן עורבים לאליהו בזמנא  ,שאה ברא נוני ימא ועופי דשמיאביומא חמי

בנוני ימא לאזדמנא  אתני .צויתי דייקא ואת העורבים( 4:דעצר לשמיא דכתיב )מלכים א יז

  .ולאשדאה ליה לבר למבלע ליונהנונא חד 

ביומא שתיתאה ברא לאדם ואתני עמיה דתפוק מניה אתתא דתיזון לאליהו דכתיב 

  .מיומא דאתברי עלמא הנה צויתי ,וגו'צויתי אשה אלמנה הנה ( 9:)שם

יד ההוא עובדא מיומא דאתברי פק קב"הוכן בכל עובדא ועובדא דאתחדש בעלמא 

  .קאמר ליה יומי בראשיתמשית  ויאמר, ויאמר יי' לדגאוף הכא  .עלמא

חת לספינה דא ניונה ד .נשא בהאי עלמאאית לן סמך בעלמא על עובדין דבני  נמיהכא 

אמאי אתקרי יונה, בגין דכיון  .להאי עלמא למהוי בגופא דב"נ תדנחתאיהי נשמתא דבר נש 

ולא תונו איש את ( 17:ויקרא כה) כד"א [.p 134] בגופא כדין איהי יונה בהאי עלמא דאשתתפת

)יונה  כד"א חשבת לאתבראתד הרבימא  גולין בר נש אזיל בהאי עלמא כספינה וכד .עמיתו

  .והאניה חשבה להשבר( 4:א

וכדין  עלמא איבהולא אשגח  מאריה קמיחטי וחשיב דערק  דיןבעלמא ובר נש כד איהו 

בעאת דינא ו קב"הרוח סערה תקיפא, דא איהי גזירת דינא דקיימא תדיר קמי  קב"האטיל 

כיון דאתפס  .ה ואדכר חובוי דבר נש לאתפסא ליהלספינ צערמדקא  יאיהדבר נש מקמיה, ודא 

, ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם ,סערה בבי מרעיה מה כתיב אודההבר נש על ידא 

  .ערת לאתבא קמי מאריה למפרק חובוידבר נש בבי מרעיה נשמתא לא את ע"גא
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 .היג כלאדאיהו מנ טובהדא יצר  ,רב החובלמאן  .ויקרב אליו רב החובל ,מה כתיב

כל מה דעבדת , לאו שעתא הוא למדמך דהא סלקין לך לדינא על ו'וג נרדםויאמר לו מה לך 

בה בהאי  דאתעסקת ,מה מלאכתךאסתכל במלין אלין ותוב למארך,  .בהאי עלמא תוב מחובך

 .המטפה סרוחה ולא תתגאי קמי באתמאין אסתכל  ,ומאין תבא .עלמא ואודי עלה קמי מארך

ל אי אית אסתכ ,ואי מזה עם אתה .דהא מארעא אתבריאת ולארעא תיתוב אסתכל ,מה ארצך

  .לך זכו דאבהן דיגין עלך

[135 p.]  גזרת דינא דסעיר עליה סערה דאיהי  אולדינא דלעילא ההכיון דסלקין ליה

שעתא  בה .ין דמלכא וכלהו אתיין חד חד קמיהמן מלכא למידן אינון תפיס אתבעדבר נש 

ואי ההוא  .דינא תבע, וגזרת דינא חובהלבזכו, אית מנהון אית מנהון דפתחי  .קריבו בי דינאאת

, משתדלין אינון דאורו לווולא יכ ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ,מה כתיב זכיב"נ לא 

נא אזיל דדי אגזר ,וסוערכי הים הולך  ,מאי טעמא .לווולא יכזכותיה לאתבא ליה להאי עלמא 

  .דב"נ ואתגבר עלייהו חובוילוסעיר 

דעבד בר נש בהאי עלמא,  ן וחוביןייזכנן, חד דכתיב כל מכדין נחתין עליה תלת שליחן מ

 גזרתו .והא אוקימנא אמיהדי ובמעוחד דעביד חושבן יומוי, וחד דהוה אזיל עמיה כד הוה 

 .קברי כד נטלי ליה מביתיה לבי וישאו ,וישאו את יונהד ההוא זמנא דכתיב דינא לא שכיך ע

יבא ( 2:אי איהו זכאה מכרזי עליה ואמרי הבו יקר לדיוקנא דמלכא )ישעיה נז .כדין מכרזי עלוי

 הואואי חייבא  .וגו']קצט ע"ב[    והלך לפניך צדקך( 8:דכתיב )שם נח א לן,מנ. וגו'שלום ינוחו 

  .תבריאטב ליה דלא  ,ווי לפלניא יואמרעליה  מכרזי

[p. 136] כד עאלין ליה לבי קברי הו אל הים ויעמוד הים מזעפווליויט ,כדין מה כתיב ,

  .קברא יאיהונונא דבלע ליה דא  .גזרת דינא דהוה סעיר שכיך מזעפיהדאיהו אתר דדינא כדין 

( 1:דכתיב )יונה ב ,לןא מנ .בטן שאולדא איהו  דגהמעי  .ויהי יונה במעי הדג ,מה כתיב

  .בטן שאולליה  אוקרדנונא הוה  יובמע, ואיהו מבטן שאול שועתי

 תלתלבתר  .מעוי אתבקע ,, אלין תלת יומין דבר נש בקבראשלשה ימים ושלשה לילות

אכלת ושתית כל יומא ולא  ,בי דיהבתך על אנפוי ואומר לו טול מה יומין ההוא טנופא אתהפ

טול מה דיהבת  ,ומסכני הוו כפנין דלא אכלו בהדך ומועדיןהבת למסכני וכל יומך הוו כחגין י

  .והא אוקימנא וזריתי פרש על פניכם וגו'( 3:אכי בבי, הדא הוא דכתיב )מל

 ירחומרגלוי ואוקמוה עד  ידוין מבר נש מעינוי  ולהלא אתדןלבתר דא מתלתא יומין 

נשמתא  תאשתכחכך  ןובגיתין יומין אתדנו נפשא וגופא כחדא כל אינון תל [.p 137] .יומין

לבתר נשמתא סלקא  .המסאבלבר כל יומי  אדיתבקת לאתרה כאתתא בארעא דלא סל לתתא

 יניבוזמינא קלא חדא לאתערא  .למיתייא קב"ה תעראדעד ההוא זמנא  עפראבוגופא אתבלי 
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בזמנא דיתעבר מלאך  ,אימתי יהא דא .וגו' הקיצו ורננו שוכני עפר( 19:)ישעיה כו רויימקברי 

ומחה יי' לבתר  דבלע המות לנצחכיון  .לנצח וגו'בלע המות ( 8:כתיב )שם כההמות מעלמא ד

ויאמר יי' לדג ויקא את יונה אל כדין כתיב  .וגו'אלהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר 

  .היבשה

לבר  א וקברא יקיא לההוא מיתא דביהקברדאתער ההוא קלא ביני קברי כדין כל  לבתר

דקבילו  ,רפאיםמהו  ,רפאים .א לון לברדיקי ,תפיל מאי .וארץ רפאים תפילהדא הוא דכתיב 

  .רפאיםגרמין בגרמין ואלין אקרון  ואתסואסוותא כמלקדמין 

[138 p.]  אלא ודאי כל  .רפאים בל יקומו( 14:)שם כו עמיםבשאר ואי תימא הא כתיב

רפאים בל הון לא יקומון ועל דא כתיב אבל מנהון יקומון ומנ גרמין בבי קברי תסוןאעלמא 

  .דישראלזכאה חולקהון  .יקומו

וביה  האי נונא כיון דבלע ליונה מית .נא אשכחנא מלין לאסוותא דכל עלמאובהאי נו

דכתיב  ימנאאוקליונה לבר והא  אואקילבתר אתקיים כמלקדמין  ,הוה יונה תלתא יומין

 והדגה אשר( 21:וכתיב התם )שמות ז ,הדגהכתיב הכא  .ויתפלל יונה אל יי' אלהיו ממעי הדגה

וארץ רפאים א בקדמיתא ולבתר לאתער ארעאכגוונא דא זמינת  .ימנאאוקוהא  ביאור מתה

  .תפיל

  .ונשקו רישיה אתו חברייא

[139 p.] כד  קב"הת"ח  .'וגו 'קחו מאתכם תרומה ליי]ר ע"א[    רבי חייא פתח ואמר

באורייתא אתברי עלמא  .ין דייתון ישראל ויקבלון אורייתאברא עלמא לא ברא ליה אלא בג

אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים ( 25:הדא הוא דכתיב )ירמיה לג ועל אורייתא קיימא

  .וארץ לא שמתי

וכל מאן דאשתדל  ,רכא דחיי בעלמא דאתיורכא דחיי בהאי עלמא ואואורייתא איהי א

 כדדבגין  אורייתא איהי קב"האה דעל אדהיכל קב"הבהיכליה ד ביהבאורייתא כאילו אשתדל 

ויקשב יי' ( 16:דכתיב )מלאכי ג אכמקאים תמן ואצית לקליה  קב"הבאורייתא  עסקאתבר נש 

דמלאך המות דלא יכיל ומדינא  ב"נ מתלת דינין, מדינא דהאי עלמאואשתזיב  ,וישמע

  .לשלטאה עליה ומדינא דגיהנם

[140 p.] אתר ,זכרון .ואית ספר לתתאאלא אית ספר לעילא  .איהו ןמא, זכרון ספר 

דרגין דאינון חד ורזא  תרי ,ספר זכרון .נטיל וכניש לגביה כל חיין דלעילאקיימא קדישא ד

בגין דאית שם ואית שם, שם לעילא דאיהו  .חד, וכלא מלה חדא י'ישם יהו"ה, שם חד,  .דאח

לתתא דאקרי שם  .עלאה ודא אקרי נקודה דלא ידיע ולא אתרמיז בידיעה כלל ממה אקרי שם

והאי שם  זכרוןאקרי  קצה השמיםבגין ד ,מקצה השמים ועד קצה השמים( 32:שם )דברים ד
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דנטיל כל חיין דלעילא ודא  קצה השמים דאיהו זכרוןשם מההוא  ידאיהנקודה דלתתא  יאיה

 .שמו לחושביוהוא  דא ,בחושבנא קיימאונקודה דא איהו ספר  .דלתתא קצה השמיםאיהו 

  .ושם חד מלה הוא בכל סטריןדקאמרן ספר 

שית סטרין  .עיתא איהי עלאה על כל דאתאחדן בהבגין דקיימא באמצ זונקודה 

 ספר .עלאה עלייהו יאיהד, שית סטרין אתאחדן בספר תתאה עלאה עלייהו אתאחדן בספר

תורה  יאיהאלא ספר עלאה  .בין האי להאי [.p 141]מה  .אקרי תורה כלא ,עלאה ספר תתאה

ומאן  .בכתב דתמן איהו אתר לאתגלאה לתתאשבכתב בגין דאיהי סתימא ולא קיימא אלא 

אלין  ,איהו על פה מאן .ספר תתאה דא תורה דאקרי תורה שבעל פה .עלמא דאתי ,איהו

אקרון על פה,  לעילאובגין דלאו אינון בכללא דכתיבה  רתיכין דלתתא דאיהי קיימא עלייהו,

  .לארבעהומשם יפרד והיה ( 10:פה בגין דכתיב )בראשית בותורה דא קיימא על 

הוא בכתב וה על הכתב לא אקרי אלא דקיימאדאיהי קיימא לעילא  ע"גאותורה עלאה 

ן כך אקרי תורה קיימא גו ההוא היכלא ואתטמרת תמן, ובגי וואיהכתב אתעביד היכלא לגביה 

על פה דקיימא עלייהו הא ואקרי אבל תורה דלתתא איהי קיימא על רתיכ .שבכתב ולא על כתב

מלגו מכללא דכתיבה לא אתעבידו היכלא להאי נקודה כההיא נקודה  ואתחשיבובגין דלא 

  .תרומהובגין דקיימא עלייהו אקרי  עלאה,

ת"ח כל  .כמה דאוקימנא תרי ממאה ,תרומהמהו  ,תרומה ,תו שמענא מבוצינא קדישא

ן עשר דרגין ואינון עשר אתגלי בהון אינו "הקבאינון דרגין קדישין די ברזא דמהימנותא ד

וכד אצטריך לן להאי נקודה תתאה  .דאוקמוה ואלין עשר סלקין למאה [.p 142] אכמאמירן 

אלא לה ולבעלה ואינון תרי מאינון מאה דקאמרן בגין  בלחודהארמא לה אסיר לן לנטלא לה ל

  .בכללא חדא תרומהדא אתקרי  ועל .לה ולבעלה חדאאלרשא לון כלל אלא דלא אצטריך לאפ

קחו מאתכם  ]ר ע"ב[.  דאעלמא בכו קיימא מלה  בניחזי בכל יומא כרוזא קארי  תא

אלא מהכא  יביאהמהו  .כל נדיב לבו יביאה עלייכו מלה ואי תימא דקשיא .תרומה ליי'

תקונא דלעילא כמה  אתקיןולמאריה דדחיל  צלותא דבר נשאוליפנא רזא לצלותא דבר נש, 

לעילא מלאכין עלאין  דקאמריבקדמיתא אינון  שירין ותושבחן בשירין ותושבחן  .דאוקימנא

בתקונהא כאתתא  תקנתיקשטת גרמה ואאתאיהי  דקאמרי לתתאובההוא סדורא דתושבחן 

ובסדורא דצלותא בההוא תקונא דצלותא דמיושב אתקינו  [p. 143] .דאתקשטת לבעלה

ד מטו לאמת כ ואתסדרלבתר דאתתקן כלא  .בהדה הון כליומתקשטנון דילה עולמתהא וכל אי

כדין אצטריך למיקם כלא על  .ועולמתהא עד דמטו לגאל ישראל היא ןמתתקויציב כדין כלא 

ואיהי נטילת לאמת ויציב וכלא אתתקן עולמתהא נטלי לה  בר נשמטי בגין דכד  מייהוקיו

 ונפקמלכא קדישא עלאה נטיל בדרגוי ישראל כדין  כיון דמטו לגאל .גרמה לגבי מלכא עלאה
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ימתא ברעדה דהא כדין לקיימא על קיומנא בא אבעינלא לה, ואנן מקמי מלכא עלאה לקב

ואלין . כחדאבנשיקן תחבקו אשמאליה דשוי לה תחות רישה ולבתר לגבה ולבתר  אימינאושיט 

צלותא, בכל הני תקונין וסדורין ד יהלביה ולכוונובעי בר נש לשוואה  ,אינון תלת קדמייתא

  .פומיה ולביה ורעותיה כחדא

ל מאן דאצטריך למשא נשיקין אינוןד אוובחדכא עלאה ומטרוניתא אינון השתא דמל

 מלכאדכיון דשאיל בר נש שאלתוי מקמי  .דהא כדין שעתא דרעותא איהו ושאלשאלתין 

דטמירו דהא  ואחדולאתערא  אחרנין לתלתיתקין גרמיה ברעותיה ולביה  ומטרוניתא כדין

לון  תולאנחבר נש גרמיה למיפק מקמייהו בדבקותא אחרא ויתקין  תאתברכמאלין תלת 

 .טמירא ואדחדודיתברכון תתאי מאינון ברכאן ועכ"ד דיהא רעותיה  .גניזא דאלין תלת ואבחדו

[144 p.] יהי נקטא נפשין ורוחין, וכדין אצטריך למנפל על אנפוי ולממסר נפשיה בשעתא דא

רורא דחיי איהו שעתא לממסר נפשיה בגו אינון נפשין דאיהי נקטא דהא כדין צ ואיהכדין 

  .כדקא יאות

רשו לגלאה בר לכו חסידי  מלה דא שמענא ברזין דבוצינא קדישא ולא אתייהיב לי

שוי לביה קותא חדא איהו יאיהי נקטא נפשין ורוחין ברעו דדבבההיא שעתא ד איו .עליונין

רעותא לאכללא לה בההוא דבקותא, אי אתקבלת  ההואדרעותיה לדא ויהיב נפשיה בדבקותא ו

ונשמתין דאיהי נקטא האי איהו בר נש  רוחיןובההיא שעתא בההוא רעותא דאינון נפשין 

  .רורא דחיי בהאי עלמא ובעלמא דאתידאתצריר בצ

לאתעטרא בנשמתין בכל ו תתאוסטרין מטרוניתא מעילא לאתכללא מכל  דבעאותו 

תיה ואי בר נש יכוין לביה ורעו .תין מלעילא ואתעטרת בנשמתין מתתאסטרין, אתעטרת בנשמ

יה שלום קארי ל קב"הכדין  כמה דאתמר רעותאדלכל דא וימסר נפשיה מתתא בדבקותא 

טרוניתא ואכליל לה ואעטר לה בכל ההוא דבריך לה למ לעילאלתתא כגוונא דההוא שלום 

, וכל ויקרא לו יי' שלום( 24:)שופטים ו כד"א שלוםקרי ליה  קב"ההאי בר נש  אהכאוף  .טריןס

 שלוםגין דאכליל ואעטר למטרוניתא לתתא כגוונא דההוא ב שלוםלעילא  קראןיומוי הכי 

  .לעילא

[145 p.] אינון רקיעין  בכל ובקער נש מהאי עלמא נשמתיה סלקא וכד אסתלק ההוא ב

ינוחו על  תאמרושכינתא  יבא שלום( 2:)ישעיה נז עליהקרי  קב"הו ביהולית מאן דימחי 

 .היברסמונא דכיא ולא יהא מאן דימחי דאפ תרעייסר רת]רא ע"א[    הילויפתחון  .משכבותם

לגבי מלכא  יביאהכל נדיב לבו לביה ורעותיה לדא, ועל דא כתיב  דשויועל דא זכאה איהו מאן 

  .עלאה כמה דאתמר
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עלך  ולא .אנת בחיין ואנא בכינא עלך ,שמעון ווי ר'ארים ר' אבא קליה ואמר ווי ר' 

דשרגא דאדליק לעילא  בוצינארבי שמעון  .בכינא על חברייא ובכינא על עלמא בכינא אלא

נהורא  סתלקאווי לעלמא כד  .נהרין כל בני עלמאיק לתתא, ובנהורא דאדליק לתתא ואדל

  .אורייתא לעלמאמאן ינהיר נהורא ד .דלתתא בנהורא דלעילא

לאתחברא  שדרני הכא קב"הא"ל מלין אלין הוו תחות ידך ועל דא  .לר' חייא קם ונשיק

  .עמכון

 

 ,האי קרא אוקמוה .וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו וגו' קרא אבתריהואמר פתח רבי יוסי 

 כמים ונבוניםהבו לכם אנשים ח( 13:למשה )דברים א קב"האבל תא חזי בשעתא דאמר 

[p. 146]  ואקח את ראשי שבטיכם הדא הוא דכתיב  נבוניםאשגח בכל ישראל ולא אשכח

הכי  חכםאיהו דרגא עלאה מ נבוןואי תימא ד .לא כתיב נבוניםואלו  ,אנשים חכמים וידועים

 חכם .חכםלרביה אקרי  מחכיםדהא אוקמוה דאפי' תלמיד  חכם .מה בין האי להאי .ודאי הוא

 .בכלא וידע בדיליה ובאחרנין סתכלמ כמה דרגין אית ביה נבון .דידע לגרמיה כל מה דאצטריך

 .אלהים יראתבצדיק מושל ( 3:, )שמואל ב כגיודע צדיק נפש בהמתו( 10:וסימנך )משלי יב

 נבון, לעילא ותתא נבוןאחרא בגין דקיימא בלב, ו באתרדייקא, בלב חכם ולא  חכם לב והכא

  .ובאחרנין אסתכל בדיליה

הכא בצלותא דבעי בר נש לצלאה  .ויאמר לי עבדי אתה וגו'( 3:פתח ואמר )ישעיה מט

 קב"הפולחנא ד אית .ויקירא מאינון פולחנין דמאריה הרבפולחנא חדא  ודאיה קב"ה קמי

דאיהו פולחנא פנימאה יתיר  קב"הדגופא ואיהו פולחנא, ואית פולחנא ד דקיימא בעובדא

  .א פולחנא פנימאה דאיהו עקרא דכלאעקרא דכלא קיימא בההו איהוו

ואינון שייפין דגופא  יימין בעובדא דגופא כמה דאוקימנאבגופא אית תריסר שייפין דק

בשייפין  ,בתרין סטרין קב"הדעובדא קיימא בהו, בגין דפולחנא ד [p. 147] קב"הופולחנא ד

ואינון רזא דחכמתא עלאה  ,לגו מן גופאואית תריסר שייפין אחרנין פנימאין  דגופא לבר

ואינון תקונין פנימאין לגו מן גופא לאתתקנא בהו  ,ואתידיעו ביני חבריא זכאה חולקהון

כמה דאוקימנא גו רזין פנימאין דקאמר  קב"התקונא דרוחא דאיהו פולחנא יקירא פנימאה ד

 .ר' שמעון

דהא  ידעילא  ני נשאקיימא ברזין עלאין וב איהיפולחנא דרוחא  איהודצלותא דבר נש 

  .פתחין וסלקא לעילא פתחרקיעין  בקעאוירין  בקעצלותא דבר נש 

בשעתא דנהיר נהורא ואתפרש נהורא מן חשוכא כדין כרוזא אזלא בכלהו רקיעין 

יממא בגין דאינון דשלטניהון ב ,חד וחד על מטריה אתתקנו מארי דפתחין מאריהון דהיכלין כל
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לטנין וליליא אתעברו שולטנין דיממא ואתמנון ש לייעוכד  ינון דשלטניהון בליליאלאו א

את המאור הגדול ( 16:ורזא דא )בראשית א .אלין באלין וואתחלפבליליא  דשלטיןאחרנין 

ביממא ושולטנין אינון  דממנן שולטנין אינון היום וממשלת הלילה ממשלת, לממשלת היום וגו'

ליליא כרוזא  לעייכד  .ממשלת הלילהואלין אקרון  ממשלת היוםקרון בליליא, ואלין א דממנן

חד וחד לאתריה, וכד נהיר יממא כרוזא נפקא [  ]רא ע"ב  נפקא אתתקנו שולטנין דליליא כל

לטנין וש תקןלטנין דליליא ואתוכדין מתעברן ש .שולטנין דיממא כל חד וחד לאתריה אתתקנו

 .ד אתפקד על ההוא אתר דאתחזי ליהוכד כרוזא אכריז כדין כלהו כל חד וח ,דיממא

 פתחי שירין ,וישראל עאלין לבי כנישתא לשבחא למאריהון נחתאקדישא כדין שכינתא 

דמצוה וקדושה ליחדא לביה בתקונא  גרמיה בתקוניכיון דאתקין  ר נשדבעי ליה לב ,ותושבחן

  .מלה סלקא דהא דקשוטבההוא פולחנא דאינון מלין  ולשואה לביה ורעותיה דפולחנא דמאריה

[148 p.]  לסטר מזרח אתמנא  .סטרי עלמא ארבעלבאוירא אתמנון  דקיימיואינון ממנן

 אולההון מחכאן ועמיה סרכין ממנן אחרני דאינ גזרדי"א שמיה באויראממנא חד דקיימא 

ת הוא וכל אינון אי היא מלה כדקא יאו .ונטיל לה האי ממנא באויראמלה דצלותא וסלקא 

 סרכיןומלה וסלקין עמה עד ההוא אוירא דרקיעא לעילא דתמן ממנן  אולההסרכין נשקין 

מלה פתחי ואמרי זכאין אתון ישראל דידעיתו לאעטרא  אולההבשעתא דנשקי  .אחרנין

  .דמלה דעטרא דא נפקא מניה מאיפהו זכאה אי .ריכון בעטרין קדישיןלמא

פרחין אתוון דקיימין באוירא דבשמא קדישא דתריסר אתוון דההוא שמא שליט כדין 

לשמיא והיינו דקאמר עובדיה  אסתלקלא ו עד שמא דהוה טאס ביה אליהבאוירא והאי איהו 

וירא בא טאס ביה אליהובגין דבשמא דא הוה  ,וגו' ורוח יי' ישאך( 12:לאליהו )מלכים א יח

מלה וההוא ממנא  אובההואינון אתוון פרחין וסלקין  .והאי איהו שמא דשליט באוירא

מסר דאוירא בידיה וכל אינון ממנן אחרנין כלהו סלקין ביה עד רקיעא ואת דמאריהדמפתחן 

  .בידא דממנא אחרא לסלקא לעילא

וסרכין עמיה,  ממנןההוא סטר וכמה לסטר דרום אית ממנא אחרא דשלטא באוירא ל

וכל אינון מארי דעקו  .דאוירא לההוא סטר תאחדן מפתחןא [.p 149]וביה פסגני"ה שמיה 

 לאויראמלה כדקא יאות סלקא  אוההן מגו עקתא מגו תבירו דלבא אי דצלאן צלותא למאריהו

יחוס  קב"ה כד נשיק לה פתח ואמר .בגין דסלקא בההוא סטראונטיל לה האי ממנא ונשיק לה 

ופרחין  וכל אינון סרכין דההוא סטרא ממנןסלקין עמה כל אינון . יתמלי רחמין ךיועללקבלך 

וסלקין בההוא  אויראבבההוא סטרא  מתעטרן ושלטןאתוון ארבע אתוון דשמא קדישא דאינון 

  .בההוא סטרא אממנא דשלטעד רקיעא עד ההוא  אויראבסטרא 
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לסטר צפון אית ממנא אחרא ועמיה כמה סרכין ממנן דשלטין באוירא וההוא ממנא 

ן צלותין על בעלי דבבו וכל אינון דמצלא ,י אתמנא באוירא לההוא סטראפתחי"ה שמיה והא

נטיל לה האי  איהזכאה  איוצלותא סלקא לאוירא בההוא סטרא  אודההקין לון וכד מלה אדע

 כדין אתער רוחא חדא דנפקא מגו תהומא בסטרא דצפון וההוא רוחא קארי .ממנא ונשיק לה

רך אפתחי ואמרי מ .לה ונשקיה וסלקין לה עד רקיעא מל אוההבכל אינון אוירין ונטלי כלהו 

סלקא  .עד דסלקין עמה לגבי רקיעא קדמאה רקיעין ובקעואזלא וסלקא  .נאך קמךסירמי 

ותמן קיימין תשעה פתחין ובהו קיימין  זרחמלגבי חד ממנא דאתמנא לסטר  ומטאצלותא 

איהו דבעי לשמשא בהאי  ודא ,עלייהו ממנא חד די שמיה זבולי"אלכמה סרכין וכמה ממנן ו

רקיעא ביממא ולא אתיהיב ליה רשו עד דסליק נהורא דסיהרא וכדין אפיק כל אינון חילין וכל 

פתחין דאיהי פתחא עלאה  תשע אינון דוכד נהיר יממא עאלין כלהו בפתחא חדא  .נןאינון ממ

 נפקיסרכין וכלהו  ממנןבההוא פתחא וכלהו  עאל]רב ע"א[    וכד צלותא סלקא .על כלהו

עד  היעמומטאן  הילועליהון זבולי"אל ההוא רב ממנא ונפקי כלהו ונשקי  מההוא פתחא

  .רקיעא תניינא

[150 p.] תריסר תרעין דההוא  סלקא צלותא עד ההוא רקיעא ואתפתחו .רקיעא תניינא

נ"אל והאי ממנא על כמה חיילין ממנא חד דשמיה ע יימאקרקיעא, ובההוא תרעא דתריסר 

( 2:האי ממנא וכריז על כל אינון פתחין ואמר )ישעיה כו יימאקמשריין וכד צלותא סלקא  כמהו

ממנא כדין אתער חד  .ועאלת צלותא בכל אינון פתחין וכלהו תרעין פתיחין ,פתחו שערים

תמנא על שתין רבוא בגין דא ולזמנין אתקרי מחני"אל שמיה עזרי"אלי דלסטר דרום  יימאדק

 מאריהומארי דגדפין מארי דמשריין מליין עיינין ולגבייהו קיימין אינון משריין משריין וכלהו 

דלבא ואקרון אודנין בגין דאינון צייתין כל אינון דמצלאן צלותהון בלחישו ברעותא  ,דאודנין

האי צלותא סלקא וצייתין לה כל אינון דאקרון מארי  .צלותא לאחרא איאשמע ההדלא 

  .דאודנין

צייתין  יתוללעילא  הילא אשתמע לאודנין דבר נש לית מאן דציית צלות אוההואי 

 .צלותא בני נשא אולההבג"כ בעי לאסתמרא דלא ישמעון  .בר מאן דשמע בקדמיתא אחרנין

  .מלה דעלמא עלאה לא אצטריך למשמעותו דמלה דצלותא אתאחדא בעלמא עלאה ו

[p. 151] ד לשתוק, ואי תרי קראן כגוונא דא מאן דקרי בספרא דאורייתא חד קרי וח

 קליןתרין דבורין ותרין באורייתא גרעי מהימנותא דלעילא בגין דחד קלא ודיבור כלא חד, 

דאצטריך בגין דיהא ההוא קלא  אכממנותא, אלא דיהא קלא ודבור חד איהו גריעותא דמהי

  .דוחלוההוא דבור 
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צלותא סלקא בלחישו כל אינון שתין רבוא  אוההכד  .וההוא ממנא שמיה עזרי"אל סבא

מלה  אולההין כלהו נפקי ונשקי מארי דאודנ דצייתיןמשריין וכל אינון מארי דעיינין וכל אינון 

עיני יי' אל  .וגו'עיני יי' אל צדיקים ואזניו ( 16:הדא הוא דכתיב )תהלים לד דצלותא דסלקא

אלין  ,ואזניו אל שועתם .דעיינין לעילאמארי  דאיתבגין  לתתאאלין מארי דעיינין  ,צדיקים

  .דאודנין מארי

צלותא סלקא ומטי לההוא רקיעא ותמן ההוא ממנא דאקרי  אוהה .רקיעא תליתאה

זמנין ביומא לקבל חד שרביטא  תלתואיהו משמש  דרי"ה ועמיה כמה סרכין וכמה ממנןג

וכד  דנטילוהאי איהו שרביטא  .סליק ונחית ולא קיימא באתר חד ואתגניזדנפיק  דזהרא

י רקיעא רקיעא צלותא סלקא נחית ההוא שרביטא וסגיד קמי ההוא צלותא ואקרי הא

 בתר דסגידבההוא שרביטא  ממנא בטשצלותא ההוא  אוההוכד סלקא  [.p 152] .דשרביטא

מגו ההוא טינרא תלת  ונפקיבאמצעיתא דההוא רקיעא  י קיימאדאיהבטינרא תקיפא דזהיר 

פו יתקידאומא דאורייתא נחתת לארעא בגין שבעין וחמש חיילין דאינון גניזין תמן מן ימאה ו

בר ההוא זמנא  נפקיועאלו גו ההוא טינרא ולא  קב"הדלא תחות לארעא ואנזיף בהו  לסרבא

 אוהדא  .אשר תנה הודך יי' אדונינו מה אדיר שמך וגו'( 2:פתחי ואמרי )שם ח .דצלותא סלקא

  .כדין סגדין לגבה .צלותא דסלקא על כל אינון רקיעין

שמשא  כדין .צלותא מתעטרא בעטרין עלאין וסלקא לגו רקיעא רביעאה ולהלאמכאן 

ימות  משריין ואקרוןמאה ושתין וחמש  תלת ועמיה אנפקנפיק בדרגוי ושמשי"אל רב ממנא 

צלותא עד  אתעכבתמן  .דבוסמין דגנתא דעדן בעטרןצלותא  אועטרן לההתמהחמה וכלהו 

גדרי"אל  א די שמיהחדדכלהו משריין סלקין עמה לגו ההוא רקיעא חמישאה ותמן איהו ממנא 

  משריין דיליה ואתבר אינוןוכד צלותא סלקא כדין אזדעזע הוא וכל  .דשאר עמין קרביןדמארי 

רקיעא  ולגצלותא וסלקין עמה עד דמטו  אוומעטרן לההוסגדי  נפקי. חילייהו]רב ע"ב[  

לההוא צלותא וסלקין בהדה עד דמטו  מקבלין ,כמה חיילין וכמה משריין נפקישתיתאה וכדין 

צלותא  אולההמעטר  האיו חד ממנא די שמיה ענפי"אל רב ממנאלשבעין תרעין דתמן קאים 

חיילין  דמתעטרא צלותא בכל הני עטרין כדין מתחברן כל אינון כיון [.p 153] .בשבעין עטרין

וכדין עאלת  לגבי רקיעא שביעאה טריןסצלותא דמתעטרא בכל  אולההקיעין וסלקין דכלהו ר

עיל לההוא צלותא לגו שבעה דמאריה בידיה א ןימפתח"ן רב יקירא עלאה דכל וצלותא וסנדלפ

  .היכלין

הני עטרין כד  היכלין אלין אינון היכלין דמלכא והאי צלותא כד מתעטרא בכל שבעה

מתעטרא  קב"הושמא ד .לאתעטרא לעילא למהוי כלא חד כדקא יאות כחדעאלת מחבר לון 
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זכאה חולקיה  .כתיב לראש צדיק ברכותו( 6:א ותתא למהוי חד וכדין )משלי יבכל סטרין עיל

  .נש דידע לסדרא צלותיה כדקא יאות דבר

איהו מחכה עד דיסתיימון כל צלותהון דישראל  קב"הבהאי צלותא דמתעטרא ביה 

מכאן  ,למנדע רזין עלאין מליןעד הכא  .ילא ותתאהו בשלימו כדקא יאות עוכדין כלא אי

אינון שית פקודין ו .קיימין במלה כמה דקיימין בעובדא אית פקודי אורייתא דאינון ולהלא

לאהבה , תניינא ליראה את השם הנכבד והנורא( 58:חד )דברים כח .בצלותא יוקיימין אוף הכ

ית עמא, שתיתאה למסור יחדו, חמישאה לברך כהנא ה לא, תליתאה לברכו, רביעאותו

דקיימין בעובדא ואלין שית פקודין דקיימין בצלותא דמלה בר אינון פקודין  .נשמתיה ליה

  .ותפלין ציציתכגוונא 

[154 p.] תושבחן דקאמר דוד מלכא ובאינון  ינוןבאפקודא דא קיימא  ,ליראה את השם

קרבנין דאורייתא דתמן בעי בר נש לדחלא מקמי מאריה בגין דאינון שירין קיימין בההוא אתר 

עותיה באינון , ובעי בר נש לשואה רקב"הדאקרי יראה, וכל אינון הללויה דאינון רזא דיראה ד

כיון דמטי ב"נ  .אינון דהללויה ן דשירין ותושבחן וכלחברייא כל אינון רזי ואוקמושירין ביראה 

  .כגון יוצר אור יוצר המאורות קב"הלישתבח ישוי רעותיה לברכא ליה ל

איהו רזא דרחימו  דא ,ואהבת את יי' אלהיך( 5:)שם ו ,כד מטי לאהבת עולם ,לאהבה

  .נאמיאוקוהא  קב"הד

ליחדא שמיה  קב"הד קיימא יחודאדהכא  ,שמע ישראל יי' אלהינו יי' אחד ,וליחד

אדכרותא דיציאת מצרים דאיהו פקודא לאדכרא  ולהלאומתמן  .יאותברעותא דלבא כדקא 

  .וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים( 15:היציאת מצרים דכתיב )שם 

[155 p.] שעתא דנטלין ברכאן לעילא ב כללא ישראלתלאבגין  ,לברכא כהנא ית עמא

  .שעתא דרעותא הואו ברכאן כנסת ישראלשעתא נטלא  אובההדהא 

ואמרין  אפיןכד נפלין על  לגביה ולמיהב ליה נשמתא ברעותא דלבא נשמתיהלמסור 

גביה לממסר ליה נפשא ברעותא דיכוין לביה ורעותיה ל ,אליך יי' נפשי אשא( 1:)תהלים כה

  .שלים

 .ין לגבי שית מאה פקודין דאורייתאואלין אינון שית פקודין דקיימין בצלותא דסלק

 .בהותימא תליסר אחרנין יתיר, אינון קיימין לאמשכא תליסר מכילן דרחמי דכלא כלילן ואי 

לביה ורעותיה לדא  דשוית פקודין אלין דצלותא מתעטרא בהו זכאה חולקיה מאן שי

אבל כד מטי בר נש לאתרין  .ובאלין תליין אחרנין סגיאין ,לון בכל יומא]רג ע"א[    ולאשלמא

וכדין  ,מלה אויה לאשלמא ההוא פקודא דקיימא בההאלין אצטריך ליה לכוונא לביה ורעות

  .ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר( 3:)ישעיה מט ןואמריאכריזו עליה 
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  .אתא ר' אבא ונשקיה

 ,אי כניש לוןאמ .ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו' אבתריהר' יצחק  ואמרפתח 

[156 p.]  מסר לון  ית עגלא ישראלבגין לממסר לון שבת כמלקדמין דהא בקדמיתא עד לא עבדו

דא  מלהאמרו  ביני ובין בני ישראלכיון דשמעו  .ודא איהו דלא נטרו אינון ערב רב השבת

לבתר  .בתרייהוואתמשכו סגיאין  ויקהל העם על אהרן וגו'( 1:מיד )שמות לב ,אתמנע מינן

ויהב לון שבת כמלקדמין הדא הוא דכתיב  לחודייהוינון דמיתו כניש משה לבני ישראל דמיתו א

  .וגו' וביום השביעי ששת ימים תעשה מלאכה

רזא  .הכא אית רזא דרזין לאינון דידעי חכמתא עלאה .לא תבערו אש בכל מושבותיכם

  .ן דהא שבת רזא עלאה הואמי עליונידשבת הא אוקמוה חברייא, אבל רזא דא אתמסר לחכי

כבא חד מסטרא דצפון נהיר וזמנא דערב כדין כ ימטדיומא שתיתאה  בשעתאת"ח 

כבין אחרנין ואתכלילו כלהו בההוא וכבא בטש באינון כוכבין אחרנין וההוא כוועמיה שבעין כ

עביד כמדורא חדא להיטא בכל כבא אתפשט ואתווההוא כ ,ואתעביד חד כללא דשבעיןכבא וכ

 [p. 157] .אלף טורין וקיימא כחד חוטא דסחראכדין אתפשט ההוא מדורא סחרנייהו ד .יןסטר

כיון דקיימא האי  .גוון קדמאה ירוקא .דאשא משיך לגביה גוונין אחרנין לגו מניה והאי מדורא

גוונא סלקא ההוא מדורא דאשא ודליג לעילא על ההוא גוון ירוקא ועאל לגו מניה ושדי לההוא 

 משיךלבתר  .כבא כלילא לגווגוון ירוקא לבר וקיימא ירוקא לבר וההוא מדורא דאשא דכ

רא סלקא ההוא מדו נאגווכיון דקיימא האי  .וההוא חוורא עאל לגו אחרא חווראאבתריה גוון 

ינון גוונין עד דשדי לון וכן כל א .לגו הואכבא ושדי לההוא חוורא לבר ועאל ודאשא דההוא כ

  .למיטל נהורא אתטמירנקודה  אוההאיהו לגו וקריב לגבי  לאועלבר 

יחזקאל חמא להאי חיזו בתקונא  .וגו' סערהוארא והנה רוח ( 4:פתח ואמר )יחזקאל א

והנה רוח  .האבל האי קרא אוקמו ,בא כדקאמרןכודלא קיימא בר בשעתא דשליט ההוא כ

דא איהו  רוח סערהחייבא, אבל  צראנ קמי נבוכדאוקמוה דהוה אתי למכבש כל עלמא  סערה

דחמא אליהו )מלכים  רוח סערהאיהו  יאהוכבין אחרנין וכבא דקאמרן דבלע שבעין כוההוא כ

למיטר ההוא דלגו כקליפה לא , ודא דקיימא תדיר קדם כמפרק הרים ומשבר סלעים( 11:א יט

  .דסעיר כלא עילא ותתא ,סערהאקרי  אמאי .למוחא

[p. 158] מצפון ( 14:דהא מן ההוא סטרא קא אתיא וסימנך )ירמיה א ,באה מן הצפון

 צפוןהובגין כך נפקא מן  רוח סערהדהא כמה סטרין אחרנין אתאחדן בההוא  ,תפתח הרעה

והאי איהי נקודה אמצעיתא  .דאיהי סוספיתא דדהבא ומסטרא דצפון אתאחדא דא בגין

א בר ארע וכל מלין דישובא ,דישובא הנקודקיימא בחורבא ובגין דידע למפתי שליט בגו ד
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על ארעא  שלטאולבתר דחבו ישראל  ,עלייהו שלטא יאיהדישראל כד שראן ישראל בגוה 

  .ימינוור השיב אח( 3:קדישא בגין דכתיב )איכה ב

ההוא  .תא חזי מה בין עננא לעננא .וכא דאחשיך כל עלמאעננא דחש יאיהדא  ,ענן גדול

, ועננך עומד עליהם( 14:, )שם ידיי' עליהם יומם ענןכי ( 34:דכתיב )במדבר י  ]רג ע"ב[  עננא

יר וזהיר וכל נהורין אתחזון גו ההוא עננא, אבל עננא דא עננא חשוך דלא נה איהו דנהירהאי 

  .קמיהמכלל אבל מנע כל נהורין דלא יכלין לאתחזאה 

ההוא  ,גדולד"א  .איהו כיון דשליט גדולאלא  .והא זעיר איהו גדולאמאי אקרי  ,גדול

  .על כל עובדין דעלמא גדולכיון דכסי כל נהורין ולא אתחזון קמיה ואיהו  גדולחשוכא 

[159 p.] דדינא קשיא לא אעדי מניה לעלמין אשא דא ,ואש מתלקחת.  

דלית  ע"גאמהכא אוליפנא ד .נגה לו סביבדכל האי קיימא ביה  ע"גא ,ונגה לו סביב

 ,מ"ט .צטריך ליה לבר נש לדחייא ליה לברולא א נגה לו סביבסטרא דא אלא סטרא דמסאבו 

אית ליה ולא אצטריך לאנהגא ביה קלנא ועל דא אצטריך  דקדושה, סטרא נגה לו סביבבגין ד

 .דקדושהלקא בסטרא למיהב ליה חו

לגו  נגההאי  .ואצטריך לאנהגא ביה קלנא ,נגה לו סביברב המנונא סבא הכי אמר וכי 

 ,דמאן מתוכה .החשמלומתוכה כעין כתיב מגו  נגהאיהו ולא קיימא לבר, ובגין דקיימא ההוא 

  .ןממללהא אוקמוה חיוון דאשא  חש מל ,עין החשמלכ .נגהדההוא  מתוכה

כד ערלה שרי על קיימא קדישא לסאבא  .רזא דרזין שמענאאבל מבוצינא קדישא 

 נגהוכד האי  [p. 160] .ב מלגלאה רזא דאת קיימא מגו ערלהמקדשא כדין ההוא מקדשא אתעכ

 כד"א ,מלמהו  .מלואתגליא  חש ,מל חשעאל לגו ואפריש בין ערלה ובין מקדשא כדין אקרי 

ואית רזא אחרא  .מגו ערלה אימלאתגל, רזא דאת קיימא דלא אתעכב מל יהושע( 4:)יהושע א

אתעבר נהוריה, אבל רזא קדמאה  חשמלדהא נהורא דיליה אתחזי ולא אתחזי וכד אתגליא 

  א.ויאות הו שפיראיהו קא יאות וכלא איהו ברזא דקרא כד

 שוי .וחלק משמן חכה( 3:ועל דא כתיב )משלי ה הנהורלא מפתי לאתתא לנט נגהבהאי 

, ודא איהו פתויא דמפתי לאתתא נהורהונטלא  להובגיני כך מפתי  ההוא נהורא לקבליה דברית

  .נפת תטפנה שפתי זרה וגו')שם(  כתיבו

גו  דליג ההוא מדורא דאשא וסלקא לאעלאתיתאה כד מטא זמנא דערב ת"ח ביומא ש

 אנפקכדין חד שלהובא  .ומתקנן פתורין אומסדרן סעודתישראל לתתא  מתתקנןכדין  .גוונין

א מדורא ועאלין בנוקבא ההוא שלהובא וההו ןיבה מתגלגלכיון דבטש  .ובטש בההוא מדורא

דימינא ובגין  דכללאוההוא שלהובא איהו מסטרא  [.p 161] .ן תמןיטמיוא הרבדתהומא 

ויתיב תמן עד  הרבדתהומא לנוקבא  להדימינא אעבר לההוא מדורא ואעיל מסטרא  איהיד
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ההוא  ונפקו לעמא דישראל לברכא על אשא כיון דנפק שבתא אצטריך לה .דנפיק שבתא

  .ל ההוא ליליא ואתכפיא ההוא מדוראשלהובא בברכתא דלתתא ושליט על ההוא מדורא כ

ואתכפיין ואפילו  אטמרוקשיא  נאדידדעאל שבתא ואתטמר ההוא מדורא כל אשין  כיון

שבתא  אנפקכד  .אית להו נייחא תתאעילא ווכלא  נם וחייבין דגיהנם אית לון נייחאאשא דגיה

 תראובגין דלא לאתערא  .כל חד וחד לאתריה ןאדמטמרכדין נפקין כל אשין  אשאעל  ומברכין

  .והא אוקמוה אשלא תבערו ( 3:אחרא כתיב )שמות לה

ין אלא כד עאל שבתא כרוזא קרי בכולהו רקיעין אתתקנו רתיכ .אשא דמדבחא אמאי

  כדין נפיק חד רוחא מסטרא דדרום וההוא רוחא אתפרש .אתתקנו משריין לקדמות מאריכון

ההוא רוחא אקרי לבושא ימינא ואתלבשן ביה ו לסטרי דעל כל אינון חילין ומשריין ]רד ע"א[  

זכאה חולקיה דההוא בר נש  .ד היכלאבח מתתקןדהאי עלמא  אפתורכדין  .דיקר דשבתא

  .כסופא אינש כפום חיליה וקיימא בלאדסדורא דפתוריה אתחזי תמן כדקא יאות 

[p. 162]  משמושא דחולכד עאל שבתא אצטריכו אינון עמא קדישא לאסחאה גרמייהו. 

 מן פקאאלוכד בעי בר נש  מאלעוחא אחרא אזלא ושטיא ושרא על מאי טעמא, בגין דבחול ר

למשרי עליה ההוא ההוא רוחא ולאעלא ברוחא אחרא קדישא עלאה בעי לאסחאה גרמיה 

  .רוחא עלאה קדישא

ברזא דחד נקודה  אקיימא מלה דכלא אתאחדדמלה כל אינון שית יומין  רזאת"ח 

קדישא וכלהו יומין אתאחדן ביה, ואית יומין אחרנין דקיימין לבר בסטרא אחרא, ואית יומין 

וישראל קדישין וכל אינון  .גולא קדישא ואתאחדן בנקודה קדישאמע דקיימין לגוחרנין א שית

ינון שית יומין דלגו דשבתא אתאחדן כל אינון שית יומין בא יןיומבקדושה כל  דמתעסקי

 אויומין דשבתא ההוכל אינון שית  .קודה אתאחדן בהאי בגין לנטרא לוןנ אובההדאתאחדן 

לעילא  אזיחואתן סלקא ההיא נקודה ואתעטרא כיון דעאל שבתא כדי .נקודה טמירא איהי

  .בגוה טמירןוכלהו 

, ימי עמיןשאר לקיימין לבר  אליןדאתמר  אכמימי חול  .ת"ח אית ימים ואית ימים

 וכד סלקא האי נקודה כלא אתגניז ואיהי [p. 163] .דאינון ימי השבוע קיימין לישראל השבת

יאות הוא,  כי בו שבתמהו שבת, אי תימא בגין שביתה דכתיב  .אקרי שבת דסלקאכיון  .סלקא

כיון  .אבל רזא דמלה כיון דסלקא האי נקודה ונהורא נהיר כדין מתעטרא איהי באבהן

ש' הא  .ש' בת שבת .שבתבהו למהוי חד ואקרי כלא  אכדין אתאחדדמתעטרא איהי באבהן 

וכלא  בהו ואינון בעלמא דאתי אדנמתעאיהי הן דמתאחדן בבת יחידה ורזא דתלת אב אוקמוה

  .חד ודא איהו ש' בת למהוי כלא חד איהו
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ודה דאיהי ורזא דמלה בכל אתר נק ,הכי הוא ודאי .לעילאואי תימא שבת הגדול ואיהו 

עקרא  נקודהבגין דאיהי  ,שמרני כאישון בת עין( 8:)תהלים יז כד"א עקרא דכל עינא אקרי בת

נקודה עלאה וכד איהי קיימא ונטלא  אולהההיכלא עלמא דאתי איהו  .בתדכל עינא אקרי 

ן לעילא בגו נקודה עלאה וכד אבהן מתעטר .אבהן לאתעטרא לעילא אקרי כלא שבתבגדפהא ל

  .כד מתעטרא באבהן אקרי שבתנקודה תתאה  .אקרי שבת

[164 p.] תכח לעילאאש אחדוכדין כל . ואתקשטת אסלקא ואתחזיקודה תתאה האי נ 

ופריש גדפוי על עלמא וכל  נהוראליליא האי נקודה אתפשט  בהאי .בחדוותתא ועלמין כלהו 

אל על כל וכדין אתוסף רוח נשמתא בישר ,שלטונין אחרנין מתעברן ונטירו אשתכח על עלמא

  .לעילא ותתא אחדונשמתא יתירא נשיין כל עצבא וחמתא ולא אשתכח בר  אוובההחד וחד 

מין דגנתא דעדן ונחית בבני עלמא כד נחית אתסחי בבוס אתוסףדההוא רוחא דנחית 

דן שתין רתיכין לגו גנתא דע היעמנחית נחתין  רוחשעתא דההוא  אובהה .קדישא םעושרא על 

מתערי כדין כל אינון רוחין ונשמתין דגנתא דעדן כלהו  לגנתאוכד מטי  לשית סטרין מתעטרן

]רד ע"ב[    קדישא דרעותא דמאריכון אתער םעל זכאין אתון ישרא . פתחי ואמרילההוא רוחא

  .לגבייכו

רוחא אתפשטותא האי  .ד האי רוחא אתערזכאין אינון כ .רזא דרזין לידעי חכמתא

בעלמא וההוא הוי רזא דשבת דשרא לתתא ועל דא כתיב  ואתפשטנקודה ונפקא מינה  היאדה

לא לא כתיב א שבתה מוהוהא אוק ,ושמרו בני ישראל את השבת( 16:ביה שמירה )שמות לא

על כלא ואצטריך לנטרא ליה הואיל וקיימא עמיה דבר  אדשרלאסגאה ההוא רוחא  את השבת

 .שבתכל שומר ( 6:נש ועל דא כתיב )ישעיה נו

[165 p.] דישראל  אמהנאותהאי רוחא אתהני בהאי יומא  .בהאי רזא אית רזא אחרא

דתלת דרגי מהימנותא  תלת זמנין בתלת סעודתין ומשתיאליה ענוגא במיכלא  למיהבוומענוגא 

זכאה חולקיה מאן דאהני  .ן סעודתי דישראלוענוגא באינו ואחדווהאי נטיל  כמה דאוקמוה

  .ליה ומענג ליה בהאי יומא

וביומא דשבתא  ין מרוחא עלאה דעתיקא דכל עתיקיןהאי רוחא אתהני כל שיתא יומ

 ואתעטרמענוגא דגופא בסעודתי דמהימנותא  הניאתבליליא מכיון דנחית ואתסחי בגנתא דעדן 

איל וקיימא עמיה והו ,דלעילא ותתא בעטראבכל סטרין  יחזתתא ואתמוהאי רוחא מעילא 

  .אצטריך לנטרא ליהדבר נש 

אתפשטותא כד אתוסף קדושן וברכאן  איהה .רוחא אתפשטותא דההיא נקודה האי

 אתפלג לעילא ונהיר ,א נהירא בכל סטריןמלעילא על ההיא נקודה אתנהיר כלא ואתעביד רוח

 .חולק אחסנא אית לן כחדא ,ביני ובין בני ישראלואתפלג לתתא ונהיר, ודא הוא דכתיב 
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, חולקא תתאה עלאהחולקא דלעילא אתעטר בהאי יומא מענוגא עלאה קדישא ואתהני מזיוא 

גא ליה במיכלא , ועל דא בעי לענןסעודתיבהני  אתהניומא מענוגא דלתתא אתעטר בהאי יו

  .דכלא בלבושי יקר ואומשתיא בחדו

[166 p.] דאצטריך סלקא לעילא  אכמתעטרא האי חולקא לתתא ואתנטיר וכד מ

 .ואתכלילא מכל סטרין תתאמווהאי נקודה נטיל כלא מעילא  בההוא חולקא אחרא ואתחבר

שולטנו מעילא  להואתייהיב  חילאשאר יומין יהיב  כללותתא מעילא  אבשבתובגין דמתעטרא 

  .זכאה חולקיהון דישראל ,קדישא ינאסה בוידשלמה אשתכח ואוקמוברזין דספרא  .ומתתא

 ומרלאבל אי הכי ווי גופא אצטריך  .אוקמוה ווי נפש דאבדת ושפיר איהוו וינפשכתיב 

להאי רוחא מערב  לגבהר נש אית נפש דנטלא ומשיך אבל רזא דמלה בב .דמניה אבדת נפש

כל יומא דשבתא וכדין ההוא נפש  היבדההיא נפש ודיירא  היבגווחא שריא וההוא ר ,שבת

רן ביומא , ועל דא תנינן כל נפשאן דישראל מתעטתדהוברבויא ותועלתא יתיר ממה  איתיר

 שבתא וי נפש דאבדת ההוא עטראכיון דנפק  .האי רוחא בגוייהו אדשבתא ועטרא דלהון דשרי

 וי נפש, כיון דהאי שבת אסתלק לעילא לבתר שבתאיהו  ודא ,היבוההוא חילא קדישא דהוה 

  מה דאבדת. דאבדת

 

[167 p.] אבל  .ואוקמוה דשבתלליליא  דשבתין דידעי רזין עלאין מליליא דחכימ העונ

מה דנקטא ביממא  קדישא דהא חזינן דהאי כתרא תתאה נקטא ינאסלבומלה דא שאילנא 

, נקטא וגו'ותקם בעוד לילה ( 15:דכתיב )משלי לא דאוקמוה אכמ אחיל איהיב לכלובליליא 

  .אמר מר דזווגא אשתכח בהאי ליליא בליליא, והשתא ביויהביממא 

  מ"ט, בגין דהאי ליליא אפרישת נשמתין לכל אינון .אמר ודאי זווגא אשתכח בליליא דא

ילו בהבאחרא  יומאלדחכמתא, וחבורא וזווגא לא אשתכח רזין  דידעיחכימין ]רה ע"א[  

 חסידיובצדיקי בחכימין  דפליגת לוןדאינון נשמתין  בגין ,ובא אלא בגין דאכעבלא  ואחדוד

  .כדקא יאות

[168 p.] בפלגות ליליא והא  ,אימתי .וליליא זווגא אשתכח ודאי ותו בכל ליליא

מאי  .ין לסדרא שמושא דלהון בהאי ליליארזין בעי בכל סטרין חכימין דידעי אבל .אוקימנא

ת לון רוחא טעמא, בגין דכל יומי דשבתא אית לון רוחא אחרא דשרא על עלמא ובהאי ליליא אי

 ונחתדכל עתיקין  קדישאמעתיקא  נשברוחא  ההואדלבני קדישין  דנחתאחרא קדישא עלאה 

ביני ובין  כד"אלכל סטרין לעילא ותתא  אתפלגודא  ,נייחא לכלא היבלגו נקודה תתאה למיהב 

לשמשא ערסייהו דהאי  יבערוחא קדישא רוחא עלאה  גובוכד אינון חכימין יתבין  .בני ישראל
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כל אינון נשמתין קדישין וירתין קדישי עליונין בהאי רוחא נשמתין  אמשיך לתתארוחא 

  .לבניהון כדקא יאות עליוניןקדישין 

 וכל מקטרגין בישין אסתלקו מעלמא כיון דהאי רוחא שרא על עלמא כל רוחין בישין

גדפהא  שפריכת שלום ובההוא רוחא וס נטירין אינוןולא בעינן לצלאה על נטורא בגין דישראל 

  .הו ואינון נטירין מכלאעליי

דלא יפוק בר נש יחידאי לא בליליא רביעאה דשבתא ולא בליליא  ואי תימא הא תנינן

 דשבתא נטירין בני נשא מכל מקטרגין יאדלילובעי בר נש לאסתמרא, והא אמרן  דשבתא

ליליא רביעאה דשבתא  ,תא חזי הכי הוא ודאי [p. 169] .דעלמא ולא בעינן לצלאה על נטורא

, והא ברקיע השמים תורויהי מא( 14:בגין כתיב )בראשית א ,מ"ט .מרא מנייהובעינן לאסת

אינון בגריעותא  מארתו, מארתחבילי טהירין אתכלילן בהאי  כמהדהא  חסר מארת אוקמוה

  .בההוא ליליא שלטיןדסיהרא וכלהו 

י בר בליליא דשבתא כיון דכלהו מתבדרן לאעלא בנוקבא דעפרא דלא יכלין לשלטאה בע

זמנין ובר נש יחידאי בעי דלא יכלין לשלטאה אתחזיין ל ע"גאותו  .נש יחידאי לאסתמרא

אבל בשבתא נטירו אשתכח לעמא  .דנטורא איהו גריעומלה דא הכי תנינן ואי הכי  .לאסתמרא

עטרא  יאלההכד עאל שבתא מעטר לכל חד וחד מישראל ובעי דינטרון ליה  קב"הקדישא ו

א לזמנין לבר נש יחידאי אתחזון דאינון לא אשתכחו בישוב ע"גאו .קדישא דאתעטרו ביה

  .לאתעטרא בעטרא קדישא ולנטרא ליה ואצטריך ליה לבר נש, מזליה תרעיו

על  אשפריכת שלום ונטירו אשתכח בההוא ליליא לעמא קדישא הואיל וססוף סוף 

, ועל דא נטורא כת שלום אשתכח סטרא אחרא לא אשתכח תמןודהא תנינן בכל אתר דס מאלע

  .איהו ונטורא שכיח

[170 p.]  תתאה  ונקודהלעילא ותתא,  טרעאתאיהו לכלא וכלא  אחדויומא דשבתא

כדין כד סליק  .חולקין יתיר וסבא דכל סבין אתער ן שבעיןנהרא לסלקא לעילא בשפירו דעטרי

בלבוש יקר  דלעילאמתעטרן בעטרא קדישא  ואבחדונהורא עמא קדישא מקדמי לבי כנישתא 

ועלאין ותתאין  תושבחן לעילאבההוא רוחא דקיימא לתתא וסלקן בשירין ותושבחן  ןימשבח

 זכאין אתון עמא קדישא בארעאאמרי פתחי עלאי ו .כלהו כחדא ןיומתעטר ואבחדוכלהו 

  .בגיניכון מתעטרןעלייכו וכל חילין קדישין  אאתעטרדמאריכון 

האי יומא יומא דנשמתין איהו ולאו יומא דגופא בגין דשלטנו דצרורא דנשמתין איהו 

  .יתירא עלאה קדישא רוחאוחדא ]רה ע"ב[    עלאין ותתאין כלהו בזווגא ןיוקיימ
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 שביל תלת ילקב תלת צלותין אשתכחו בהאי יומא ,דעמא קדישא דשבתצלותא 

כיון דעאלו עמא קדישא לבי כנישתא אסיר לאשתדלא אפילו בצורך בי  .ואוקמוה וכלהו חד

וכדקא חזי לון, ומאן דאשתדל במלין  אורייתאבצלותא ובתושבחן ודכנישתא אלא במלי 

 .קא בעמא דישראללית ליה חול ,אחרנין ובמלין דעלמא דא איהו בר נש דקא מחלל שבתא

על רישיה ואמרי ווי לפלניא דלית  הויידיתרין מלאכין ממנן על דא ביומא דשבתא ואינון שוו 

דמאריהון ולאשתדלא  ותושבחןדא בעי לאשתדלא בצלותא ובשירין ועל  .קב"הליה חולקא ב

  .באורייתא

[171 p.]  ןבג"כ משבח .דנשמתיצרורא  איההיומא דנשמתין דאתעטרא  יאיההאי יומא 

תושבחתא אלא בסטרא  , וליתבשרכל  חי ורוחוהיינו נשמת כל  שבחתא דנשמתאובתושבחן ת

  .גופאבולא האי יומא קיימא ברוחא ונשמתא ו דנשמתא ורוחא

ור, יוצר א היינוודיומא שמשא קדישא דאיהו נהורא דיממא  רזאדדדרגא תושבחתא 

ומזלי וכל אינון  כביאוון חיילין רתיכין וכונהרין כל אינ ואתזנרזא דנהורא דנהיר דמניה 

  .דשלטין על עלמא

ברזא דעשרין  יאיהותושבחתא דא  ,דאתי ביומא דא היינו אל אדון עלמאלתושבחתא 

אינון  אליןאתוון זעירין  .מתעטרן באבהן וברתיכא עלאה קדישאותרין אתוון עלאין קדישין ד

רווחא  תיבהותיבה  בין וולא ,ברוךאל  אינוןוהני  ן ותרין אתוון דאינון בעלמא תתאהעשרי

רווחא וסטרין קדישין בין את  עלאה אית עלמאלואחרא אלא את רשימא בכל תיבה ותיבה, 

שבח ואמר עלאין דיומא שביעאה קא מ אתווןבלאת ודא איהו תושבחתא על תושבחתא 

  .למלכא עלאה יוצר בראשית

[172 p.] ונטלי להאי  עלאין מזדמנןכין כד תושבחתא דא סלקא לעילא שתין רתי

אינון צדיקייא  כלבי ממנן ד כמה רתיכיןלה לאתעטרא בה  ןוסלקיתושבחתא מעמא קדישא 

כלהו מתעטרן בתושבחתא דא וכל אינון רתיכין וכל אינון נשמתין דצדיקייא  .דבגנתא דעדן

כל קדישא תושבחתא דא דכד מטא לכורסייא  .עד רזא דכורסייא בתושבחתאכלהו סלקין 

דלתתא לעילא  קאיסלקדושה עלאה דמוסף, וכדין  מריא דקא ןזמן עד תמ יןקיימישראל 

  .תושבחן כלהי תושבחתא דסלקא על דא אי .כלא לעילא לעילא למהוי כלא חד חדאיילאת

עקרא  דדרגאחדוותא  ,ו'גויומי עד ישמח משה  שארכסדורא דצלותא  ולהלאמכאן 

ודא איהו  ,כחדא תחברןאוביה ונטיל לה דאבהן דחדי בההוא עדבא דיליה כד סליק כורסייא לג

כיון דאתחברו כחדא בעי ב"נ  .ואתחברו דא בדא דלתתאבאורייתא  דאורייתא דחדי ואחדו

  .נא במנוחתנו רצה. קדישא עמאלישראל  ואחדולאכללא בההוא 
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ויקראו בספר תורת ( 8:תנינן כתיב )נחמיה ח .הביומא דא הא אוקמו פר תורהרזא דס

 תומסורהו םטעמיוהא אוקמוה רזא דאינון פסוקי  ,האלהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא

אתמסר אורייתא  יןנדיוקאי בכל הני  .רזין עלאין כלא אתמסר למשה מסיניו יןנדיוקוכל אינון 

ורזין דאתמסרו ליה הני תקונין מכל  אאמאי חסרספר תורה דאיהו בכל אינון קדושאן  למשה

 אורייתאבאלא רזא דא כד כורסייא קדישא מתעטרא ואתכלילת  [.p 173] .למשה באורייתא

בגו ]רו ע"א[    כל אינון דיוקנין וכל אינון טעמין ומסורות כלהו עאלין בגניזו ואתרשימו דבכתב

אתעברת  בהול פה דבע כורסייא קדישא ואינון דיוקנין דאעיל אורייתא דבכתב באורייתא

 .אין לחודייהו בקדושייהו כדקא חזימן דכורא ואשתארו אתוון על אדאתעברכאתתא 

בבי כנישתא דהא אתברכת ואתעטרת כורסייא מרזא דתורה שבכתב ותמן אעיל כל  ולאחזאה

אתקדשת מניה בעי לאתחזאה באתוון לחודייהו כדקא יאות, וכדין כלא  אהואינון דיוקנין 

  .לאה כדקא חזי כ"ש וכ"ש בהאי יומאאתקדש בקדושה ע

 בזמנין וכן קלין הל שבעילקב גוברי דאינון רזא דאורייתאבהאי יומא בעי לסלקא 

ן חמש חמש דאינו .וכלא רזא חדא דא עלאהשית גו רזא  בכפורי .ובמועדין חמש גו רזא דא

ת דאינון שית סטרין וכלא דרגין לתתא מדרגא דאור קדמאה לתתא ואינון רזא דאורייתא, שי

  .קלין וכלהו רזא חדא אלין ואלין השבעשבע אינון  ,דאינון חמש רזא חדא

חד על תלתא בגין שמשא דנהיר בההוא זמנא לסיהרא ואתוסף נהורא  אתוסףדבר"ח 

  .דמוסףעל סיהרא והיינו רזא 

[741 p.]  חד קלא ודבור, סדורא לסדרא עמא קדישא ביומא  שתמעאלבספר תורה בעי

כרסייא דאקרי תיבה וההוא כרסייא  חדדתקונא  לתקנאבעי  ,תורה ספרליומין  שארכל ודא 

ודרגא חד לעילא  ,ושש מעלות לכסא( 18:ולא יתיר דכתיב )ד"ה ב ט לסלקאדלהוי בשית דרגין 

  .לכלא הליה ולאחזאה לשואה עליה ספר תור

באימתא בדחילו ברתת בזיע  גרמייהוכד סליק ס"ת לתמן כדין בעאן כל עמא לסדרא 

תא ויהון צייתין דהשתא קיימין על טורא דסיני לקבלא אוריי אכמולכוונא לבייהו  כלא לתתא

וכל שכן במלה אחרא  אורייתאב פומיהלמפתח  ולא לאחראולית רשו לעמא  .וירכון אודנייהו

וכפתחו עמדו כל ( 5:דכתיב )נחמיה ח א כמאן דלית ליה פומא והא אוקמוהימתאלא כלהו בא

  .ואזני כל העם אל ספר התורה( 3:)שם העם

כד מפקין ס"ת בצבורא למקרא ביה מתפתחן תרעי שמייא דרחמין  שמעון ר"א]

בריך  ,הכי, בריך שמיה דמארי עלמא ימאלומעוררין את האהבה לעילא ואבעי ליה לבר נש 

יהא רעותך עם עמך ישראל לעלם ופורקן ימינך אחזי לעמך בבית מקדשך  .כתרך ואתרך
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יהא רעוא קדמך דתוריך לן חיין בטיבו  .ברחמימטוב נהורך ולקבלא צלותנא  ולאמטויי לנא

  .יתי וית כל דילי ודי לעמך ישראל ולמטרצדיקיא למרחם עלי  [.p 175]בגו  אנא פקידאולהוי 

א דשליט על מלכיא כלא ומפרנס לכלא את הוא שליט על כלא את הואת הוא זן ל

 אלהיןעל אינש רחיצנא ולא על בר  לא ,קמיהדסגידנא  קב"האנא עבדא ד .איהומלכותא דילך 

מיה ביה אנא רחיץ ולש .למעבד טבוון וקשוט אלה קשוט ומסגיאלא באלהא דשמיא דהוא 

משאלין דלבאי ולבא דכל עמך  תשליםדקדמך א רעוא יה .קדישא יקירא אנא אימר תושבחן

  .[ולשלםישראל לטב ולחיין 

קבילו לה  כאילו ישמעון מפומיהווכלא שתקין בר חד בלחודוי  באורייתאלמקרי  אסיר

 בר כחשתאתא להוי חד קאים עליה ושתיק דלא ומאן דקרי באוריי .ההיא שעתא מטורא דסיני

בס"ת ואי תרין משתכחין  תריןחד וחד הוא ולא  קדשהלשון  .דבור חד בלחודוי לא תרין דבורין

  .תאדאוריי אדיקר וגריעו יאיהגריעותא דרזא דמהימנותא 

[176 p.] רזא דעלמא דא ורזא דעלמא דאתי ,ורזא דא קליפה ומוחא מתרגם חד.  

איהו  .האלהוידבר אלהים את כל הדברים ( 1:כלא שתקין וחד קארי דכתיב )שמות כ

( 3:, וכתיב )שםויתיצבו בתחתית ההר( 17:)שמות יט]רו ע"ב[    לעילא וכל עמא לתתא דכתיב

  .ומשה עלה אל האלהים

דקארי באורייתא ישוי לביה ורעותיה לאינון מלין וכי איהו שליחא דמאריה  ההוא

 בגין כך מאן דסליק .ל עמא דהא איהו קאים כדוגמא עלאהבסדורא דהני מלין למשמע לכ

 ,לןא מנ .למקרי באורייתא יסדר אינון מלין בקדמיתא בביתיה ואי לאו לא יקרי באורייתא

אז ראה ויספרה ( 27-28:)איוב כח ,עד לא ישמע אורייתא לעמא קדישא מה כתיב .מההוא דבור

  .לאדםויאמר , ולבתר הכינה וגם חקרה

באתר דפסק  אלא חדאו אפילו מלה  הפרשלמאן דקארי באורייתא למפסק  אסיר ליה

  .דאשבתא אחרא בפרשתא דשבת במלין  קויפסולא  ,קויפס לאשלמאמשה פרשתא לעמא 

כיון  .הקמי איםאתעטר וקכל חד וחד  קמי קב"הרזא דא בשעתא דאיפסיקו פרשיין 

[177 p.] תמשבת פלוני ואנ נתאתעטרו קמיה ואמר אולמפסק הני פרשיין דכל שתא  שלימוידא 

שעתא קרא ליופיא"ל רב ממנא ולחמשין ותלת רתיכין קדישין דתחות  אובהה משבת פלוני

 וניפרשת פלתיכא מני ליה להאי רתיכא על בשמושא דאורייתא, וכל רתיכא ור ומני לוןידיה 

שבת  ההואמשמשא לאורייתא  חדוכל  ,פלוני פרשת דשבתפלוני ורתיכא פלוני על  דשבת

ימא רתיכא ברתיכא דחבריה אפילו כמלא נ באלין ולאעלאואסיר לן לערבא אלין  ,דיליה

דמני לון  אוכמלון קב"ה  דפסק אכמחד אלא כל חד וחד  אתואפילו בחד תיבה או אפילו 

  .כל חד וחד על מטריה פרשיןבאינון 
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 פרשתא דאשתלים בצבורא אודההאינון מלין  ןיסלקועל דא כד מתעטרא פרשתא דא 

מלין ממש קיימין  ואינון קב"הפרשתא וסליק לון קמי  אובההונטיל לון ההוא רתיכא דממנא 

 חזיאי אשתלים כדקא  .דאשלימו לי צבורא פלוני הכי והכיקמיה ואמרין אנא פרשתא פלניא 

סלקין אינון מלין ומתעטרן על כורסייא קדישא וההוא רתיכא משמשא קמיה כל רתיכא 

קדישא ובהו איהי סלקא ורתיכא פרשתא דכל שבתא ושבתא וכלהו מתעטרן בגו כורסייא 

חולקיה מאן דאשלים פרשתא כך זכאה  ניבגי .כללא חדא ואתעבידתיחדא לעילא לעילא לא

  .לעילא דאפסיק אכמכדקא יאות  שבת ושבתדכל 

במנחה בשעתא דדינא תליא לעידן ערב צריכין  ,א בספר תורהקרינבשבת תרי זמני 

( 2:סטרין אתייהיבת דכתיב )דברים לג מתרין [p. 178]לאכללא שמאלא בימינא דהא אורייתא 

או יתיר  םפסוקיבעשרה  יאדובג"כ ספר תורה במנחה  .ימינא ושמאלא ,מימינו אש דת למו

תלייא עד שעתא  אבל לא שלימו דפרשתא דהא שלימו דפרשתא לא הוי אלא בימינא וימינא

  .דמנחה והא אוקמוה

ואי תימא  .נון כללא דאורייתאדרגין לתתא דאינחתין  אהדבגין  ובחמישיבשני בשבתא 

לתתא, אלא הכי הוא ודאי אבל הני דלתתא כלהו כללא דאורייתא וכל  ןימתפרש םנביאיהא 

 לבתר נפקי ,ורזא דמלה אלין דרגין עלאין אינון אקרון פרשתא חדא .ד כליל לכל חד וחדחד וח

ה ותלת ביומא במנח בשבתכך תשעה גוברין, תלת  ניובגי כחדא חדןידאתמנייהו תשע דרגין 

  .תניינא ותלת ביומא חמשאה הא תשעה

הא אתער רזא דשמאלא ונקודה תתאה בההוא  בשבתובספרא דרב ייבא סבא במנחה 

כדין בההיא שעתא נטלא מסטרא דשמאלא ומדיליה  .סטרא דשמאלא מקבלא רזא דאורייתא

ל ותלת בשעתא חווקרינן תשע ואינון שית ד דתשע]רז ע"א[    קרינן דהא איהי קיימא ברזא

מתעטרא בהו בתלת סטרין  [.p 179]ואיהי  ,ולאתכללא כלא כחדא בשבתדאתער שמאלא 

זכאה חולקיה מאן דזכי ליקרא  .עלאין דאינון כללא דפרשתא דשבתא כגוונא דתלת סטרין

  .ובעלמא דאתי אאיהו בעלמא דזכאה  ,דשבתא

 

 ,מקומומהי  , תנינןממקומו .אל יצא איש ממקומו ביום השביעי( 29ז:כתיב )שמות ט

ודא  מקום, ודא איהו ברוך כבוד יי' ממקומו( 12:ורזא דמלה דכתיב )יחזקאל ג ,למהך דאתחזי

 אוקרינאתר ידיעא איהו לעילא  .כי המקום אשר אתה עומד עליו( 5:ת גאיהו רזא דכתיב )שמו

בגין כך אזהרותא לב"נ דהא מתעטרא בעטרא ו .עלאהביה יקרא  נאאשתמודעו מקוםליה 

 .שבתא מחלל קאויפוק מניה  מלולא דחולבמיה יפדבבגין קדישא דלעילא דלא יפוק מיניה 

  .כל אלין חלולא דשבתא איהו .אלפין אמין ןמתרי, ברגלוי למהך לבר והדאוקמ אבידוי כמ
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[180 p.] אלהיםר אתר דהא מניה לב אדקדושאתר יקרא  דאיהו אל יצא איש ממקומו 

  .אחרים איהו

ו רזא דעטרא דא כבוד דלתתא ודא איה מקומודלעילא,  כבוד יי' .ברוך כבוד יי' ממקומו

  .לעלם ולעלמי עלמין בריך אל יצא איש ממקומובג"כ  .דשבת

מקום טמיר וגניז דלא אתיידע כלל  דא איהו מקום .הנה מקום אתי( 21:כתיב )שם לג

ילא לעילא היכלא אתגליא וקיימא טמירא ודא איהו אתר עלאה לע דלא אתימשמע דכתיב 

דאתפרש לעילא  מקוםו , ודא איהמרןא כדקאאבל דא איהו אתר לתתא  .עלאה טמיר וגניז

  .ממקומואל יצא איש ך ובגין כ ואתפרש לתתא

באינון רזין עלאין,  אוקמוההא  ,וגו' קדמהתם מחוץ לעיר את פאת וומד( 5:)במדבר לה

בתרין סטרין בין  ואיהי מתעטרא תדיר רזיןתרין סטרין לכל סטר  דירתא לפים באמהאאבל 

  .דאתחזי לה המתחומוסימניך שכינה לא שריא לבר  לעילא בין לתתא

ואצטריך  יאיהא לאתעכבא דהא יומא רבא עלאה שבתא צריכין ישראל דלתת קינפכד 

בגין כך בעי לאתעכבא  [.p 181] ,ויקירא קא שריא עליה אושפיזא רב דהאלאתעכבא עליה 

  .דישאלאתחזאה דלא דחקין באושפיזא ק

דתקונא שפירא איהו בהאי ליליא  רחוםוהוא ( 38:כדין פתחי ישראל ואמרי )תהלים עח

 .עייל שבתא דדינא אסתלק ולא אשתכחכיון דדינא אתהדר לאתריה מה דלא אתחזי כד 

ואמרי  גיהנם פתחיי בדאינון חייבין וקדושתא דסדרא כל  ויהי נועםבשעתא דפתחי ישראל 

זכו למיטר  ון דלאהלווי  .תון צדיקייא דנטרי פקודי אורייתאעמא קדישא, זכאין א אתוןזכאין 

ישובו רשעים לשאולה כל גוים ( 18:כדין דומ"ה קדים וכרוזא אתער ואמר )שם ט .אורייתא

זכאין אינון  .מאן דמרחם עליהוןון בגיהנם ולית וכל אינון חבילי טהירין טרדין ל ,שכחי אלהים

  .מרןא כדקאבהאי עלמא וקא מענגי לההוא ענג דשריא מלעילא  רי שבתונטכל 

[182 p.]  קדישא, חד ההוא  תרי מתערי עליה קמי מלכא בשבתהאי מאן דשרי בתעניתא

ימא על מאן דשרי בתעניתא דאצטריך לאתענגא ולא אתענג וחד ההוא ממנא דקי עלאהרוחא 

אסתלק גריע מההוא  וההוא רוחא .וסלקין קמי מלכא קדישא ומתערי עליה ,שמיה אוסנגרי"

כיון דלא  .לתתא רוחא אחרא דלעילא לא אשתליםלא אשתלים  האיוכד  אתהנותא דלתתא

זמנא  שתליםיד בגיןאלא  ,ההוא ב"נ לאתלטיא ולאתענשא אתחזיאשתלים לתתא ולעילא 

בענוגא  אחרןנן גו אינון ממ שתליםיתעניתא ]רז ע"ב[    על שתכחדאאחרא וההוא ממנא 

אלין ממנן  ולבתר מתהדרי .עלאיןדאתגזר מאינון שבעין שנין  אגזרדלעילא קורעין ליה כל 

 ,מאי תקנתיה .עילא ותתאמניה דב"נ על דאשתכח בגיניה גריעותא  ואתפרעןלבני נשא  דענשי

ואי איהו  .יבטל ענוגא דחולטיל ענוגא דשבתא ב אהמאי טעמא,  .יתא על תעניתאליתיב תענ



 

 

© 2011–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

72 

דחשיב אחרא יתיר ממה  להאב לידחשבחול דמי כמאן  אמתענגמבטל ענוגא דשבתא וקא 

רוחא  ,עליה לא עניג ובטיל ליה מניה דשראדקודשין  קדושארוחא עלאה קדישא  ,קב"הל

מניה בהאי  תפרעןאמהדרי וכדין  .שיב וקא מענגא ליהאחרא דחול דשריא לבתר על עלמא ח

נא ביומא קדמאה דחול בזמ אחראבגין כך, אצטריך תעניתא  [.p 183] .עלמא ובעלמא דאתי

 אסוותא כיון דלא חשיב לרוחא דחולובהאי אית ליה  דשריא על עלמא ההוא רוחא דחול

 ,חשיב לבני נשא לאו קב"הגזלן לא חשיב ל .גזלוהשיב את הגזלה אשר ( 23:וסימניך )ויקרא ה

ליה עונשא בהאי עלמא אית  קב"הגנב דחשיב לבני נשא יתיר מ .לית ליה עונשא כגנבכך  ניבגי

  .לתתא לההוא עונג עלאה כדקא חזי זכאה מאן דאשלים .ובעלמא דאתי

 

ן ואתנהירו אשתלים בכל סטרי קדישא עלאהיומא דא מתעטרא בשבעין עטרין ושמא 

דמעלי שבתא  אקדוש .ותוספת דקדושה אקדושעל  אובקדושדברכאן  ואבחדוכלהו דרגין וכלא 

דתפוחין, ותלת דרגין  דהא אתקדש מתלתין ותרין שבילין דשבת בראשית אקדושדא איהי 

כללא דעובדא דבראשית ונייחא ברזא דתלתין ותרין שבילין  אקדושלאדכרא על האי  אובעינ

( 3-1:אשית ברזא דסהדותא דעובדא דבראשית דהיינו )בר והיינוותלת דרגין דאתכלילן בהו 

ותלת דרגין דתפוחין  וחמש תיבין, תלתין ותרין שביליןבסהדותא דא תלתין  ביהדאית  ויכלו

זא דעלמא ביה רזא דעלמא עלאה ור ואית .שביעי שביעי שביעידרגין דאינון  קדישין, תלת

וחד עלמא  תלת זמנין אלהים, חד עלמא תתאה וחד פחד יצחק .תתאה ורזא דכל מהימנותא

קמי מאריה  שואהלבעי בר נש למסהד סהדותא דא בחדוה ברעותא דלבא  .ש קודשיןקד עלאה

 .חטאוי על דא וישוי לביה ורעותיה לדא מכפר  סהידאדדמהימנותא, וכל מאן  סהדותא

[184 p.]  איהו בחד  קדושא האי .קדשו וגו'אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת

דאית בויכלו, כלא  אכמתלתין וחמש תיבין אחרנין  הוואידמהימנותא  סהדול ימתקלא לקב

רעותיה  ןידיכוזכאה חולקיה דבר נש  .שבת דמעלי שבתא ניבהלשבעין תיבין לאתעטרא  קיסל

  .יהנמאבלמלין אלין 

לקדשא ליה מה  קאימא וי ידהא א אוקמוה בורא פרי הגפן ולא יתירדיומא ה קדושא

 האיבאתקדש  לאדדאוקימנא  אכמן צריכין לקדשא ליה בהני מלין דלית הכי בליליא דאנ

ואנן בעינן לקדשא ליה  עלייהו ההוא רוחא עלאה שראליליא אלא בעמא קדישא לתתא כד 

ובעותין  וישראל בצלותין ליה מקדשאיהו קא דעתא להאי, ויומא  לכוונאוברעותא דלבא 

סינו יומא דא עמא קדישא דאח זכאין ישראל .בקדושתיה בהאי יומא מתקדשיןישראל ו

  .אחסנת ירותא לעלמין
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[p. 185] דהא אתיהיב  ,אמאי .א בעי בר נש לאפרשא בין קדש לחוללבתר דנפיק שבת

ודא באתר קדישא לאחזאה יח .עובדין דעלמא בכלרשו לממנן דלתתא לשלטאה על עלמא 

ורא דאשא בגין דכל ולברכא על נה]רח ע"א[  ,  עלאה ולאפרשא לתתאי מיחודא עלאה אבקדוש

דאתגליא  א דלעילאדקדוש אחדאשין אחרנין אתטמרו ואתגניזו ביומא דשבתא בר אשא 

קמיה, והאי  אתטמרווכד האי אשא אתגלייא כל אשין אחרנין  .בקדושא דשבתא ואתכליל

והאי  ,בגין כך בעי לברכא על נהורא דאשא .דיצחק דאתלהטא על גבי מדבחא אאשא דעקיד

דלעילא ודא  מאשאוהאי אשא איהו אשא דנפיק  .אשא דחול אלא אשא דשבתשא לא בעי א

בברכה דנהורא כדין כל שאר אשין אחרנין  אשא אתברכאדהאי  כיון .איהו אשא דסביל אשא

  .רשותא לאנהרא הולואתמנן בדוכתייהו ואתייהיב  נפקי

[186 p.] יין שעתא דקא מברכין על אשא אזדמנן ארבע רתיכין ארבע משר אובהה

ן לאכפיא אצבעאן יבעיבגין כך  .שא מברכא ואינון אקרון מאורי האשלתתא לאנהרא מההוא א

בעאן רמז ההוא נהורא דשרגא דמתברכא, ואינון אצ גובדימינא ולאנהרא לון  יה ארבעדיד

ובגין דאינון דרגין לתתא כד אחזי בר  ,דשרגאדנהירי ושלטי מההוא נהורא  לאינון מאורי האש

א שלטא עלייהו קמי ההוא נהורא דשרגא בעי לאכפייא לון קמיה בגין דההוא נהורנש אצבעאן 

עלאה  אקדושבגין לאחזאה  בשאר ברכאןבעינן לזקפא לון  וכד אצבעאן .ואינון נהרין מניה

ן כלהו דרגין דדרגין עלאין דשלטין על כלא דשמא קדישא אתעטר בהו ואתקדש בהו ואתברכ

והכא בעינן לאכפייא  .לון לעילא סלקאלובגין כך בעינן  עלאה דכלא ינאסבוכחדא ונהרין מגו 

ומהכא שלטין  תתאדל ינאסבואחזאה דרגין דלתתא דנהרין מגו אצבעאן קמי שרגא בגין ל

  .ינון מאורי האשונהרין מנה וא

קדמאה מאורי אור דאינון נהורין עלאין דקיימן בההוא אור  מברכיןבכל יומא אנן 

מאיר  יאמרולא  .בורא מאורי האש מברכיןכדקא  האשאקרון מאורי  והני א,כחדכלהו  ונהרין

מברכא, אלא כיון דעאל שבתא כל  נאסיאש בומאורי האש הואיל וקא נהרין מההוא  ונהיר

 ואתטמרואינון דרגין דלתתא וכל אינון דנהרין ושלטין כלהו עאלין ואתכלילו בהאי שרגא 

 .בגווה כל יומא דשבתא ןאתטמרקודא בלחודהא וכלהו ההוא נ אלא תחזוןאואתנטרו ביה ולא 

כיון דנפק שבתא אפיק לון לכל חד וחד כאילו ההיא שעתא אתבריאו ונפקו כלהו ואתבריאו 

אתברכא האי שרגא ואתכפיין  [.p 187] בכין. על דוכתייהו לשלטאה שתויאוואכמלקדמין 

  .דוכתיהכדין אתמנון כל חד וחד על כיון דנהרין  .קמיה לאנהרא

ין ביממא ונהרין מגו בוצינא כגוונא דא אינון דרגין עלאין דאקרון מאורי אור שלט

 .בשעתא דרמש ליליא ההוא בוצינא עלאה כניש לון ואעיל לון בגויה עד דנהיר יממא .עלאה
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מברכין  קאודא איהו דישראל על נהורא ביממא כדין אפיק לון בשלימו דנהורא,  דמברכיכיון 

  .והכא בורא מאורי האש בגין דאינון דרגין לתתא ,אלא יוצרות ולא אמרי בורא יוצר המאור

דרגין עלאין  .ו רמיז דרגין עלאין ודרגין תתאיןבה דהא אצבעאןברמז וכלא איהו רזא 

אשתמודעאן בזקיפו דאצבעאן לעילא ובזקיפו דאצבעאן אתברכן דרגין עלאין ודרגין תתאין 

 דלבתר ורזא דא טופרי .לאנהרא דרגין תתאין לחודייהו רכןכחדא, ובמאיכו דאצבעאן אתב

 דצריכואצבעאן אינון אנפין אחרנין  אחוריטופרי  .ודייהו לגוואצבעאן לח דאחורי אצבעאן

אצבעאן לגו בלא טופרין  ,איןאחור ]רח ע"ב[   לאנהרא מגו ההוא שרגא ואינון אנפין דאקרון

לאחורא  אלין אצבעאן ,וראית את אחורי( 23:)שמות לגורזא דא  [.p 188] .ןיפנימאאנפין  אינון

  .בלא טופרין דאינון אנפין פנימאיןאלין אצבעאן לגו  ,ופני לא יראו, בטופרי

ופנימאי  שרגאמגו  טופרי לאנהראדל שרגא בעי לאחזאה אחורי אצבעאן ע מברכיןוכד 

נון לא נהרין אלא מגו לון לאתנהרא מגו ההוא שרגא דהא אי לאכפיאדאצבעאן לא אצטריכו 

ואינון לא נהרין מגו שרגא  דלא אתגלייא כלל וגניזלא דאיהי טמירא לעי לעילאשרגא עלאה 

בעאן לא בעי בגין כך בעי לאחזאה אחורי אצבעאן בטופרין ופנימאי דאצ .דאתגליא כלל

ן, נהראת הומפנימא, פנימאין אינון אתנהרןטמירין אינון ובטמירו  .לאחזאה קמי האי שרגא

  .בעלמא דין ובעלמא דאתי ישראלזכאין  .עלאין אינון ומעלאה אתנהרן

ד נפיק שבתא על דאסתלק ההוא רוחא ונפשא דבר נש אשתארת בבוסמין כ לארחא

  .אוקמוה האגין ההוא סליקו דאסלק רוחא מניה ב ארבערטו

ר, אבל האי קרא אוקמוה ואתמ .וירח את ריח בגדיו ויברכהו וגו' (27:כתיב )בראשית כז

את  וירח [.p 189] .דאיהו מלה דאעיל לנפשא ולא לגופאת"ח ריחא איהו קיומא דנפשא בגין 

בגין  יהללאלבשא  קב"הקדמאה הוו דיהב ליה  אדםמהא אוקמוה אינון לבושין  ,ריח בגדיו

דהא כד חב אדם אתעדי מניה ההוא לבושא יקירא דאתלבש ביה בקדמיתא כד אעיל ליה 

בגנתא  ביהלבושא קדמאה דאתלבש  .בתר דחב אלביש ליה בלבושא אחראבגנתא דעדן, ול

לבושי  דאקרוואינון לבושין  איןאחוררתיכין דאקרון  אינוןדמאינון מלבושין דעדן איהו הוה 

כל אינון רתיכין וכל אינון משריין קדישין כלהו סחרין ליה לאדם  בעדןוכד הוה  .טופרא

כיון דחב ואתעדו מניה אינון  .לאתקרבא בהדיה כילדיהוה מלה בישא ואתנטיר מכלא ולא 

ממלין בישין ורוחין בישין ואסתלקו מניה אינון משריין קדישין ולא אשתארו ביה  לבושין דחיל

  .לון לטופרין סחרנו דזוהמא אחרא סחריןון יטופרי דאצבעאלא אינון 

[190 p.] דהא כמה  דזוהמא טופריבר נש לרבאה אינון ובגין כך לא ליבעי ליה ל

ון דלא ובעי לספרא לון ולא ירמי ל .בכל יומא גיוידאדאסגיאו הכי נמי אסגי עליה קסטורא 
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דהא לכלהו אחוריים  וכלא כגוונא עלאה .ההוא בר נש לאתזקא לודיכיעביד קלנא בההוא אתר 

  .אסחרא סטרא אחרא ולא אצטריך ליה באתר דעלמ

דהא בקדמיתא הוו  אילני דגנתא דארעאלאדם לבושין אחרנין מטרפי  לבתר עבד ליה

ואינון  .מגנתא ונפקא והשתא מגנתא דארעא אינון לבושין מאינון אחוריים דגנתא דלעיל

וירח הדא הוא דכתיב  מתיישבא בהו וחדי בהו נפשאוהוו סלקין ריחין ובוסמין דגנתא  לבושין

  .ריחאבההוא  ורוחיהנפשיה  תיישבמא קד ,את ריח בגדיו ויברכהו

מעליא דבוסמין איהו הדס דהא קיומא דאתר קדישא דנשמתין נפקין מניה הדס  חארי

כד נפק  .דאשתארת ארערטולאתקיימא מההוא  העילאוונא איהו ודא איהו קיומא דנפשא כג

שבתא אתלבש אדם באינון לבושין דגנתא דעדן דארעא דסלקין ריחין ובוסמין לקיימא נפשיה 

 ודאיוהדס איהו קיומא דנפשא  .עלאה יקירא דאסתלק מניה דשאוקרוחא  [.p 191]על ההוא 

 . סטרין בכל

כדין קיימא נפשא דבר נש  ,אלנפשעליה דבר נש בחדו וחדי ההוא רוחא עלאה דנחית 

דבר נש אהני להאי רוחא בעלמא  אכמ .לאתהנאה מניה]רט ע"א[    כגוונא דעלמא דאתי דזמין

, אז תתענג על יי' וגו'( 14:דאתי דכתיב )ישעיה נח רוחא אהני ליה לבר נש לעלמא איהוהכי  דא

הכי נמי איהו  להלההוא ענוגא ואהני  להדבר נש רוי  אכמ .וגו' והשביע בצחצחות נפשךוכתיב 

קארי  קב"ה .כדקאמרן דשבתנש זכי ואשלים שלימו דיקרא  כדין בר .רוי ליה לעלמא דאתי

  .בך אתפאר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר( 3:ליה ואמר )שם מט

 

 לןבכו ואמרו זכאה חולקנא דארחא דא זמין  .חברייא ונשקו רישיה ניושקם רבי אבא 

 .קב"ה

זכאה איהו חולקי דזכינא  .ארחא דא בגין לאתחברא עמכון קב"האמר ר' אבא לי זמין 

יומא דא נפקנא לארחא וחמינא נהורא חדא  ,אמר להו אימא לכו מה דחמינא .לארחא דא

 .יואמינא ודאי שכינתא חמינא זכאה חולק ,טמרויואנהורין ואזלו קמאי אתפלג לתלת ו

ין לאנהרא עלא יניןסובותון אינון, ודאי אתון נהורין והשתא אינון תלת נהורין דחמינא א

 .ובעלמא דאתי אדבעלמא 

[192 p.]  ין מרגלן סתימין הוו תחות ידייכולא ידענא דכל אל האידנאאמר רבי אבא עד. 

כיון דחמינא דהא ברעותא דפקודא דמאריכון אתאמרו מלין אלין ידענא דכלהו מלין סלקין 

ויומא  נפין ועביד מינייהו עטרין למאריהיומא דא לגו כורסייא עלאה ונטיל לון ההוא מארי דא

  .באלין מלין דאתאמרו הכא יומא דא רתיכין קדישין ליקרא דכרסייא שתיןדא מתעטרין 
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האי כפר דאיהו קריב לגבן  אמר ר' אבא נהך לגבי .שמשא ערביי ואעינואדהכי זקף 

  .אזלו וביתו תמן .במדברא

אמר רבי אבא מכאן  .בא ושאר חברייא לאשתדלא באורייתאליליא קם ר' א בפלגו

וכל  קב"הנימא מלין לאתעטרא בהו צדיקיא דבגנתא דעדן דהשתא איהו זמנא ד ולהלא

  .הון דצדיקיא די בארעאצייתין לקליצדיקיא דבגנתא דעדן 

 , וכתיבויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות וגו'פתח רבי אבא 

ליי'  השמיםקרא הכי אצטריך האי  .נתן לבני אדםהשמים שמים ליי' והארץ ( 16:)תהלים קטו

 ,שמיםואית  שמיםהכא אית לאסתכלא בגין דאית  אלא .ליי' השמים שמים, מאי וגו'והארץ 

שמים לתתא וארץ לתתא מנייהו, שמים לעילא וארץ לתתא מנייהו, וכל דרגין עלאין ותתאין 

  .אליןכדא אלין כלהו כגוונא 

לון עבד  קב"הו ,נוטה שמים כיריעה( 2:)שם קד כד"א עשר יריעותשמים לתתא אינון 

, לטאיקופטרא דקאתשיעאה אנהיג לתתאי דסחרן  .ומשריין די בגווייהו לאנהגא ארעא תתאה

 זיהראאית  ןולהלן ממנן עד שביעאה, משביעאה משיריי כלהואו [.p 193] .עשיראה איהו עקרא

היב לתתא מגו כורסייא עלאה ונהיר לעשיראה, ועשיראה מההוא נהירו דנקטא י דאפשט

  .לתשיעאה ואיהו לתמינאה ולתתא

חיליה  יהבוואפיק לון ההוא נהירו קיימא  דכוכביא יוליאתפקדן חיהאי תמינאה כד 

 המוציא במספר צבאם( 26:לכל חד וחד לאתמנאה בההוא אתר דאצטריך דכתיב )ישעיה מ

דלעילא  הראיזדא איהו , מרוב אונים. ואמיץ כח איש לא נעדרב אונים ומר לכלם בשם יקרא

  .רוב אוניםדאקרי 

כלא בר ארעא דישראל  ואתפקד על עלמא ועל ארעא לאנהגא ממנארקיעא ורקיעא  וכל

  .בלחודוי והא אוקמוה קב"הדלא אנהיג לה רקיעא ולא חילא אחרא אלא 

וטלא נחית עלה שריא למגנא רקיעא על ארעא דישראל והא מטרא  ךאהיואי תימא 

]רט   א ורקיעא אית ממנן שלטין על עלמאאלא בכל רקיע .כשאר כל ארעא אחרא מרקיעא

 [.p 194]היב מחילא דאית ליה לההוא רקיעא א רקיעא יוההוא ממנא דשלטא על ההוע"ב[  

ממנא לא  וההוא מההוא ממנא ויהיב לתתא לארעאוההוא רקיעא נקיט  בגין למיהב לתתא

  .דלעילאנקיט אלא מתמצית 

דכל ממנן מפתחא לפתחא רשימא ומההוא  שולטנודפתחין ידיען  בכל רקיעא אית

דפתחא דחבריה בר כד אתיהיב  עאל בתחומאולא  א ולהלן לא שלטא אפילו כמלא נימאפתח

  .לטין מלכין די בארעא חד על חבריהכדין ש ,ליה רשו לשלטאה חד על חבריה
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ותחות האי פתחא אית שבעין  גבלוןהו רקיעין אית פתחא חדא דאקרי באמצעיתא דכל

 וההוא .נטרין מרחיק תרי אלפין אמין דלא קרבין לגביה ממנןפתחין אחרנין לתתא ושבעין 

דרקיעא עד לגו כורסייא עלאה ומההוא פתחא לכל סטרין  דמטאלעילא לעילא עד  פתחא סליק

 אינון פתחיןוכל  .דארעא דישראל סיומא תחומאדתמן איהו  מגדוןתרעא דפתחא דאקרי 

ן שערי צדק קרינן לו אוףוכלהו רשימין בכורסיא קדישא  גבלוןרשימין גו ההוא פתחא דאקרי ד

הוא רקיעא מפתחא לפתחא בפקידו פקיד לארעא דישראל בה קב"הו ,הודלא שליט אחרא עליי

  .לכלהו ממנן אחרנין ויהביאינון שבעין ממנן  ינטל ופקידומתמציתא דההוא  ,דאצטריך אכמ

[195 p.]  רקיעא אייתי אש ומים  קב"ה דיעבכד  .עלאין דלתתא אית רזיןבגנתא דעדן

לההוא אתר  אדמטעד  אואתפשטלתתא  שמיםלון כחדא ועבד מנהון  ףיושת איקר אכורסימגו 

ולא  דמשתכחין קדישין אש ומים אחרנין נטל משמים עלאי ,קב"המה עבד  .דגנתא דעדן ויתבו

 אמתיחמשמים עלאין עבד מנייהו  לוידאתנטאש ומים  משתכחי דאגליין ולא אגליין ואינון

 . האי גנתא דלתתאאחרא ומתח ליה על גו רקיעא  דרקיעא מתחבר

הני גוונין  לגביוארבע גוונין בההוא מתיחו דרקיעא דעל גנתא, חיור וסומק ירוק ואוכם, 

אית ארבע פתחין לתתא מההוא מתיחו דרקיעא ואינון פתחין לארבע סטרין דרקיעא דעל גבי 

 .פתחין ארבע נהורין ינוןמתפתחין בא .ש ומים דאתעביד מנהון ההוא רקיעאגנתא מאינון א

בפתחא  באינון פתחיןנהרין תרין נהורין  סטר מיאלסטר ימינא בההוא פתחא מגו מתיחו ל

  .אנפיןלגו דאיהו דימינא ובפתחא 

ההוא נהורא  גובונציץ בנציצו  ובליטגו נהורא דנהיר לסטר ימינא אתרשים את חד נהיר 

קאים באתר  לא ,את דא סלקא ונחתא .יימא באמצעיתא דההוא נהורא דפתחאאת מ וק יואיה

  .בג"כ לא קיימא באתר חד ,לההוא את ואפיק לה להההוא נהורא נטיל  .חד

ובליט ונציץ בנציצו  נהיראנפין אתרשים את חד  לילקבדנהיר בסטרא דאיהו  נהורא

וקיימא באמצעיתא דההוא נהורא דפתחא  באת ר ולזמנין אתחזי  וואיהנהורא  ההואב

[p. 196] נין לא אתגליא ולא קיימא באתר חדלזמנין אתגליא ולזמ ,וסלקא ונחתא.  

 נפקיתרין אתוון  בגנתא דעדן אלין עאלון קיימין וכד נשמתא דצדיקיא אלין תרין אתו

כדין מאינון תרין פתחין מקדמי ונחתי  .על ההיא נשמתא וסלקי ונחתי וקיימימגו ההוא נהורא 

יכא תניינא דאיהי יכא דמיכאל רב סגנין, רתמעילא תרין רתיכין, רתיכא חדא עלאה דאיהי רת

ואלין  ,לי רפאדאקר]רי ע"א[    דאקרי בוא"ל ודא איהו שמשא יקירא ממנארתיכא מההוא 

כדין אינון תרין  .יבא שלום יבא שלום( 2:)ישעיה נז שלוםלה  ואמרינחתין וקיימין על נשמתא 

  .אינון פתחיןאתוון סלקין וקיימין באתרייהו ואתגניזו גו ההוא נהורא ד
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פתחין חד  אינוןדן אחרנין קא מלהטין מנהירו דאשא תרין נהורי ,תרין פתחין אחרנין

חד תרין אתוון אחרנין מלהטין באינון נהורין ונציצין בגווייהו,  .מאלא וחד לאחוראלסטר ש

ונחתין  סלקיןונצצין רן לאתרייהו אלין תרין אחרנין נ וכד אתוון קדמאי מתהד אתחד וג  את

אינון תרין פתחין, רתיכא כדין נחתין תרין רתיכין מ .מאינון נהורין וקיימין על נשמתא נפקי

ל רב קדישא דנוריא אחרא ואיה, רתיכא תניינא יקיראתיכא דגבריאל רב ממנא ר יאיהחדא 

כדין אלין תרין  .על נשמתא ואתוון מתהדרן לאתרייהוממנא ונחתין מאינון פתחין וקיימין 

תריסר זיני בוסמין גניזין דכתיב  דאקרי אהלו"ת ותמן טמיראלגו היכלא חדא  רתיכין עאלין

ן כל אינון ותמ .ואינון תריסר זיני דבוסמין דלתתא, נרד וכרכם קנה וקנמון וגו'( 14:)שיר ד

בההוא לבושא אתרשימו כל  .לאתלבשא בהו כל חד וחד כדקא חזי ןיידאתחזלבושין דנשמתין 

 ונטלי [.p 197]איהו לבושא דפלניא  ביה האיואתרשים בהאי עלמא  אינון עובדין טבין דעבד

  .דבגנתא כגוונא דדיוקנא דהאי עלמאנשמתא דצדיקיא  אוההואתלבשת ביה לההוא לבושא 

בל נשמתא דלא תק לאו איהיוהני מילי מתלתין יומין ואילך דהא כל תלתין יומין 

לבתר  דאוקמוה אכמדקבילת עונשא עאלת לגנתא דעדן כיון  .עונשא עד לא תיעול לגנתא דעדן

אתוון כדין כל אינון  .דאתחזי לה אכמלה אתר  יהביבושא כיון דאתלבשת בהאי ל .דאתלבנת

  .נחתין וסלקין אינון רתיכין

אחרא דמתדבק  רקיעאזמנין בכל יומא בההוא נטילו דהאי  תריההוא רקיעא אהדר 

תרין ועשרין אתוון  .זיני גוונין כלרקיעא דא מרקמא  .אה, והאי רקיעא לא נפיק לבר מגנתבי

טלא  מההוא .על גנתא מנא דלעילאדטלא כל את ואת נטיף  ,רשימין מחקקן בההוא רקיעא

בההוא רקיעא  דרשימיןוטלא לא נחית אלא מגו אתוון  לאתזנא דאתוון אתסחיין אינון נשמתין

מאש ומים  [p. 198]א דאורייתא דהא וההוא רקיעא רז בגין דאינון אתוון כללא דאורייתא

 אינון .לשמהדאורייתא אתעביד, ועל דא אינון נגדין טלא על כל אינון דאשתדלו באורייתא 

תוון ההוא טלא לאתזנא מלין רשימין בגנתא דעדן וסלקין עד ההוא רקיעא ונטלין מאינון א

  .אמרתייערף כמטר לקחי תזל כטל ( 2:בהדא הוא דכתיב )דברים ל ההיא נשמתא

פתחא  דא איהי פתחא דקאים לקביל. באמצעיתא דהאי רקיעא קיימא פתחא חדא

בגנתא דהיכלא דלעילא דבההוא פתחא פרחין נשמתין מגנתא דלתתא לעילא בחד עמודא דנעיץ 

 היבגועאלין  דגנתאבאמצעיתא דרקיעא  ידאיהפתחא  ההוא. רקיעאגו ההוא  עד ההוא פתחא

 אואתלהטדא נציץ  רקיעאלגוונין דההוא עמודא, וכדין  ןיונהרחדא תלת גוונין דנהורא כלילן כ

ובכל  שבת ושבתאבל בכל  .צדיקיא מההוא זיוא עלאה וחדיןבכל שעתא  דמתלהטן גווניןבכמה 

ואתיין כלהו צדיקיא וסגדין רקיעא  האיאשכינתא יתיר משאר זמני  גליאיא איירח יריש

  .לגביה
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 .דעדןזכאה חולקיה מאן דזכי להני לבושין דקאמרן דמתלבשן בהו צדיקיא בגנתא 

קיימא  אליןובבר נש בהאי עלמא בפקודי אורייתא ]רי ע"ב[    מעובדין טבין דעביד ינוןא

כד סלקא נשמתא בההוא פתחא דרקיעא  .בהני לבושין יקירין דעדן ואתלבשנשמתא בגנתא 

 [.p 199]דלבא  אנווכון יקירין עלאין דאינון מרעותא לבושין אחרני היללעילא אזדמנן 

לההוא בר נש  יהחולקדמתעטרא ואשתאר  כד סלקא מתעטר מאן .באורייתא ובצלותא

מוה דאינון דאוק ע"גאו .א לאתלבשא בהו נשמתא לסלקא לעילאמניה לבושין דנהור דיואתעב

דאתמר לקיימא גו מלאכין  אכמ עותאוחא דרבראלין לא תליין אלא  לבושין בעובדין תליין

 לתתאלבושין  .הכי מאליהו ליהובוצינא קדישא אוליף  חין קדישין, ודא איהו ברירו דמלהרו

  .רוחא דלבאבדלעילא בגנתא דארעא בעובדין, לבושין 

אבל בהאי גנתא  אוקמוהו ,ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן וגו' (10:)בראשית ב

דלתתא באן אתר עקרא  דנפיק בגנתא נהר האידך למנדע ואצטרי ודאי נהר יוצא מעדןדלתתא 

ביה עינא  אתייהיב לשלטאהעלאה איהו ולא  רזא עדן .עדןב ,באן אתר .ושרשא דיליה

אתר דעדן עלאה קדישא  אתר דא אתמסר לתתא לאתגלאה אאלמלורזא דמלה  .כלתנודס

תתאה  טמירו דיקרא דעדן עלאה קדישא אתטמר ואתגניז עדן בגין .אתמסר אוף הכי למנדע

אפילו לאינון נשמתין דבגנתא ועל דא לא אתמסר לאתגלאה  ,דההוא נהר נגיד ונפיק מניה

  .דעדן

ההוא פתחא  גוהכי נמי  לגנתאנהר אתפרש ונפיק מגו עדן לאשקאה  ההואד אכמ

אתר  ,פתחין דקאמרן בעארבסטרין  ארבעלדאמצעיתא דגנתא נפיק חד נהורא דאתפרש 

 צין נפיקינצאתוון  ארבעבוההוא נהורא דאתפרש לארבע נהורין  .ןירשימדקיימין אינון אתוון 

עביד עדן לאנהרא ולא נקודה אתנהיר ואת איוהה, לעילאדתתאה  הנקודדמעדן אתר דזהרא 

למחמי ולמנדע להאי נקודה בר ההוא נהירו דאתפשט מניה דסגדין לקמיה  אדשלטאית מאן 

  .דאתמר אדבגנתא כמאינון צדיקיא 

[200 p.] אתר דלא אתייהיב למנדע  תתאה איהי גנתא לגבי עדן עלאה ההאי נקוד

 ,שמא דא אתפרש .עין לא ראתה אלהים זולתך( 3:על כל דא כתיב )ישעיה סד .ולאסתכלא

יר בגנתא ולית אחרא א נקודה תתאה קדישא דאיהו ידע האי עדן דלתתא דטמד ,אלהים זולתך

רזא דעלמא דאתי דאיהו ידע  , דא עדן עלאה על כלא דאיהואלהים זולתך .להמאן דידע 

אלהים תתאה בחד צדיק דנפיק מניה נהר דרוי ליה ולית מאן דידע ליה בר איהו דכתיב  הלנקוד

  .אין סוףיהו אחיד לעילא לעילא עד דא זולתך

( 11:ין ברזא דכתיב )ישעיה נחאיהו לחכימ דארזא  הכא, דנפיק מעדן לתתא נהר

 התאיבמהאי עלמא דחשוכא איהי  תדנפקנשמתא  ., ומלה דא אתפרש לעילא ותתאבצחצחות
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)שם  כד"א צחות צחהכי כל חד וחד איהו  ,בר נש דתאיב למשתי בתאיבו למיא למחמי כהאי

ואלמלא  [.p 201] .דגנתאורין דגנתא ורקיעא והיכלין דנה צחותמאינון  צמא, צחה צמא( 13:ה

ההוא לבושא לא יכלין למסבל וההוא נהר דנפיק מעדן כל אינון נשמתין בלבושי יקר יתבין על 

דנשמתין לאתיישבא  תקונא אתרוההוא  ,למסבל ןוכדין מתיישבן באינון צחות ויכלי ההוא נהר

  .ביה ןימתיישבדעל ההוא נהר  ןיאתהנצחות ונשמתין  ולאתזנא מאינון

נהר דלתתא בגנתא  האי ,אפיק נשמתין ופרחין מניה לגו גנתא נהר דלעילאההוא 

כגוונא דא בהאי  .צחות]ריא ע"א[    נשמתין לאתתקנא לאתיישבא באינון תקיןמדארעא 

ובגין  .פקאדהא מעקרא כגוונא דא נ נאהלאתהדמיא מתיישבא נפשא  ריחאעלמא לבר 

 לסלקאעלאין  צחותלין לאתיישבא באינון מעדן יכ נהר דנפיקנשמתין על ההוא  הנאיןדמת

 .בההוא פתחא דאמצעיתא דרקיעא לעילא

בההוא עמודא סלקין לעילא בגו ההוא פתחא  ,גנתאעמודא דקאים באמצעות  חד

אבל  ,דאוקמוה להאי קרא ע"גאו .ענן ועשן ונגה( 5:אית ביה )ישעיה דוביה סחרניה  אדרקיע

מקמי  תחזוןאחפיא על אינון דסלקין לעילא דלא ודא איהו ל מלגו ונגהאלין מלבר  ענן ועשן

בתקונוי ולאתקשטא  לאתתקנא קב"הכד בעי  ,הכא רזא דרזין האד. אינון דיתבין לתתא

, דרורמר והיינו  דרורעל היכלא דאקרי  וקיימימשדר ארבע אנפין דנשר  וחגיבשבתי ובזמני 

ואינון ארבע אנפין יהבין קלא ולית . כמה דאתמר דרורובגין דא בשתא דיובלא בעינן לאכרזא 

אנפין  רבעאון מתכנשין תמן ונטלי לון מאן דישמע ליה בר אינון נשמתין דאתחזון לסלקא ואינ

 עננאשעתא סלקא ההוא עמודא  אוובההההוא עמודא דקיימא באמצעיתא לון לגו ב ואעלי

מכון הר  .מכון הר ציון ומקראיה( 5:אקרון )ישעיה ד ואלין [.p 202] .ואמלגונגה  נאואשא ותנ

 הנקודדההיא  מקראיהתקשטא, ואינון תתאה מ הנקודדא איהו תקונא דלעילא כד  ,ציון

  .לאתקשטא

 הסחרניכיון דסלקין אלין נשמתין עד ההוא פתחא דרקיעא כדין ההוא רקיעא סחרא 

 נעימו חמאןורקיעא נפקין כל אינון נשמתין  ההואדא נדסחרדגנתא תלת זמנין, ומקל נעימו 

 .וסגדין כלהו להיטקא דוחמאן ההוא עמודא דסלקא אשא ועננא ותננא ונגה  ארקיעדההוא 

נקודה, כדין חמאן מה  בההואקין לגו עגולא דסחרא כדין נשמתין סלקין בההוא פתחא עד דסל

לגבייהו ואיהי תאיבא  .דחמאן סלקין ונחתין קרבין ורחקיןמההוא  הוחדודחמאן ומגו נהירו 

דהאי נקודה  בשפירוצדיק עלאה ואסתכל  חדדנהורא לקנאה  אלביש .בנהירו מתקשטא

  .נהורא בנהורא והוו חד יונהרנהא ואחיד בה וסליק לה לגביה ובתקו

 דמשתדלי דישראלזכאין אתון צדיקיא  שעתאבההיא  כל חילא דשמייא פתחי

 דנהריכדין כיון  .בכו אמתעטרדמאריכון הוי בכו דהא עטרא דמאריכון  חדווא באורייתא דהא
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נחתין ואסתכלן לאשתעשעא  אינוןלבתר  .ונהריא תרין נהורין מתחברן כחדא נהורא בנהור

עין לא ראתה אלהים ועל דא אתמר  ,ולא אתחזון [.p 203] ומתחזיבאינון נשמתין דצדיקיא 

  .זולתך יעשה למחכה לו

על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם  ודמות( 22:)יחזקאל א

 חיוןאיהו קיימא על גבי  רקיע לתתא .אבל אית רקיע ואית רקיע ,האי קרא אוקמוה .מלמעלה

ודא איהו רזא דכתיב )שמות ומתמן אתפשט ושארי דיוקנא דחד נוקבא דאחורי דכורא  ארבע

 אחת( 21:, וכתיב )בראשית בוקדם צרתני אחור( 5:, )תהלים קלטוראית את אחורי( 23:לג

דיוקנא דחד איהו קיימא על גבי חיון עלאין ומתמן אתפשט ושארי  לעילארקיע  .מצלעותיו

 [.p 204]מקצה וחד אקרי  קצה השמיםרקיעין חד אקרי  תריוהני  .דכורא דאיהו רזא עלאה

  .ולמקצה השמים ועד קצה השמים( 32:דכתיב )דברים ד השמים

ן על אינון ארבע אתוון רשימין עלאי רשימיןאינון ארבע חיון דאינון  לתתא ראשי החיה

אבל כלא  ,בארעא הכי הוא ודאי לתתאדאמרן עדן  ע"גאו .דעדן דגנתאאינון ארבע פתחין  בגו

דהאי נקודה דקאמרן כמה דאית לה חולקא לעילא ]ריא ע"ב[    דאתמר, אכמרזא עלאה איהו 

נקודה  הואדההכי נמי אית לה חולקא לתתא בארעא והאי גנתא לתתא איהו חולקא 

ותתא, לעילא בצדיק, לתתא  תהני בכל סטרין לעילאבארעא וא צדיקייאלאשתעשעא ברוחי 

 אומההו והאי גנתא איה .שתכח שעשועא עילא ותתא אלא בצדיקבההוא איבא דצדיק ולא א

 .עדןנקודה דאקרי 

( 10:דכתיב )יחזקאל א והאי אריה האריאלין ארבע רישי אנפין, חד  ראשי החיה אינון

ל יכל, אדם נשרופני , וחד נשר דכתיב ופני שור מהשמאלוחד שור דכתיב  ,ופני אריה אל הימין

 לכורסייא דמטולהוןואלין ארבע רישי נהרין  [.p 205] .ודמות פניהם פני אדםדכתיב  כלאל

, דכתיב דינורדמטולא דלהון אתעביד ההוא נהר זיעא  ומההוא קדישא ומגו מטולא דלהון זעין

  .היק מן קדמוהי אלף אלפין ישמשונינגיד ונפ דינורנהר ( 10:)דניאל ז

לקורבנא ולא אתוקדן אלא  נור וסלקיןכד סלקין אסתחיין בההוא נהר די נשמתין

ההוא לבושא  אסתחימנורא לא  הואדומגו  לבושא הימנתא חזי מסלמנדרא דעבדין  .אסתחיין

דאתנטילת  דינורהכי נמי נשמתא  .יל זוהמא דביה ואסתחי ההוא לבושאאשא אכ ,אשאבאלא 

דבעיא לאסתחיא מההוא , בזמנא דינורכרסיה שביבין ( 9:)שם היבמגו כורסייא קדישא דכתיב 

 אסתחיכל ההוא זוהמא די בנשמתא ונשמתא  האכלונורא  חיואסתבנורא  אעברתזוהמא דבה 

  .ואתלבנת

א תא חזי ווי לנשמתא דסבלא אש .אי הכי עונשא לית לה לנשמתא בהאיואי תימא 

 אדסבלמא איהו סגי עלה ווי לנשמתא אבל כד זוה [.p 206] .דאיהי אתלבנת ע"גאנוכראה ו
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מאה כיון דקבילת עונשא זמנא קד .בתרי זמני אתלבנת בנורא ,זוהמא ההואההוא עונשא בגין 

ואמאי אקרי בן הנם,  .לה בגו אתר חד דאקרי בן הנם ואעלינשמתא ונטלי לה  תאזלבגופא 

 ,איהו בגיהנם דתמן אתצריפו נשמתין בצרופא לאתלבנא עד לא עאלין בגנתא דעדן אתראלא 

בגנתא דעדן  שליחןתרין מלאכין  זמינין ראלין לון בההוא אתעואי זכאין אינון נשמתין כד 

ואי , בגין לקבלא ההיא נשמתא גיהנםבוקיימין לתרעא וצווחין לגבי אינון ממנן דבההוא אתר 

 לזמנין דהאו .צווחין לגבייהו ואמרי הנם ממנןנשמתא עד לא אתלבנת בנורא אינון  ההיא

דתמן אינון שליחן  דגנתאלה לגבי פתחא  וזמניעמה מההוא אתר  נפקיאתלבנת אינון ממנן 

 .נשמתא בגנתא דעדן אואלין לההעכדין  .הא אינון נשמתין דהא אתלבנו ואמרי לון הנם

תבירו דאשא תתאה  דאיהו וכמה איהי תבירא מגו ההוא תבירו דאתלבנותא דגיהנם

 תאתענשאיהו אשא דלא דקיק ונשמתא  כיון דמטא לארעא לתתא אבלדנחית מלעילא  ע"גאו

ל גנתא אפיק שמשא דנהיר מאינון ארבע פתחין דנהרין ברקיעא דע קב"הכדין  .תברתתואביה 

וזרחה לכם יראי שמי שמש ( 20:הדא הוא דכתיב )מלאכי ג ומטא לההיא נשמתא ואתסיאת

  .צדקה ומרפא בכנפיה

כל ההוא זמנא דיתבא ועד כען לא  ,לתתאזמנא תניינא לבתר דיתבא בגנתא דעדן 

סלקין לה לעילא אצטריך לאתפרשא  כד .דחיזו דהאי עלמא מכל וכל ון מליןאתפרשת מאינ

מכל  אתלבנתכדין נשמתא  ,דינורין דלתתא ואעברו לה בההוא נהר חיזו ומכל מל [.p 207]מכל 

ההוא נהורא כיון דאסתכלת ב .מכל סטרין בריראמאריה דעלמא  קמימונפקת ואתחזיאת  וכל

זכאה  .קמי מאריהון ןאבלבושי מתעטרכדין קיימין אינון נשמתין ו אתסיאת ואשתלימת מכלא

  .דצדיקיא בעלמא דין ובעלמא דאתי]ריב ע"א[    חולקהון

עד ההוא אתר  ירחי ושבתי וסלקין רישן דבגנתא דעדן לתתא שטאן בכל ואינון נשמתי

על ( 6:סבדתמן כמה ממנן ורתיכין דנטרי אינון חומות דכתיב )ישעיה  דאקרי חומות ירושלם

תמן , וסלקין עד ההוא אתר ולא עאלין לגו עד דאתלבנן, וחומותיך ירושלם הפקדתי שומרים

ינון גופין מתמן ושטאן בעלמא וחמאן בא נפקי .לגו גנתא ותביןסגדין וחדאן מההוא נהירו 

ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי כי ( 24:עונשא דלהון דכתיב )שם סו ההואודחייביא 

י דלאינון שאר גופין  ,לכל בשרמאי  .ם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשרתולעת

באינון מאריהון דכאבין ובני מרעין ואינון  ןיסתכלאומשטטי  לבתר .והא אוקמוה בסחרנייהו

  .למשיחמאריהון ותאבין ואמרין ליה דסבלין על יחודא ד

דלא מסתכלי  דבהוואינון חייביא  אבגלותצערא דישראל  למשיחליה  דאמריבשעתא 

והוא ( 5:דבהו הדא הוא דכתיב )שם נג אחייביון ארים קלא ובכי על אינון למנדע למאריה

  .באתרייהו וקיימין אינון נשמתי בןאת .מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו
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דין משיח עאל בההוא היכלא כ .יכלא חדא דאקרי היכלא דבני מרעיןבגנתא דעדן אית ה

 ואלמלא אקיל .עליה וכלהו אתיין עליה ייתוןכאבין כל יסוריהון דישראל  כלמרעין  כלי וקאר

 אורייתאל עונשי מעלייהו דישראל ונטיל עליה לא הוי בר נש דיכיל למסבל יסוריהון דישראל ע

בגין  .כגוונא דא רבי אלעזר בארעא .חליינו הוא נשא וגו' [p. 208]אכן ( 4:הדא הוא דכתיב )שם

בשעתא  עלמאב אןנחתוכלהו  יומאדלית חושבנא לאינון יסורין דקיימין עליה דבר נש בכל 

וכד הוו ישראל בארעא קדישא באינון פולחנין וקרבנין דהוו עבדי הוו  .אורייתא דאתייהיב

בר נש  דנפקמשיח מסלק לון מבני עלמא עד  השתא .ין כל אינון מרעין ויסורין מעלמאמסלק

 גיהנםדלון לגו בגו  ליןאדעיתיר  ייביאחאינון  ברדאתמר,  אכמ אעונשומקבל מהאי עלמא 

ורא יתיר כדין אדליקו נ ,דנשמתאלין עונשא סגי מסגיאות זוהמא ומקב מדורין אחרניןבאינון 

א אינון מלאכי חבלה ם כל דוע ,ההוא עונשא אווי לההיא נשמתא דסבל .למיכל ההוא זוהמא

 .ין דאשא לנערא ההוא זוהמא, ווי לנשמתא דסבלת ההוא עונשאדבגיהנם מטרדין לון בחוטר

  .זכאין אינון דנטרי פקודי אורייתא

כד דאתמר,  אכמדצדיקייא  ברוחיהון לעילאקדישא דאיהי בעיא לאשתעשעא  נקודה

ה"נ  בהו אואשתעשעקייא כאמא דחדאת על בנהא לאשתעשעא לתתא ברוחיהון דצדי איבע

  .בהו אליליא איהי נחתא ואשתעשע בפלגו

[209 p.]  ארבעואינון  ןרישי ארבערקיע דקאמרן דקיימא על גנתא איהי קיימא על 

  .דאתמר אלתתא כמקיימא  רקיעוהאי  ,חיון ארבערזא דאתוון דקאמרן 

כגוונא דקאמרן וההוא רקיעא  חיון ארבעעל אינון  לעילא קיימא הנקודדההיא  רקיע

ארבע חיון וכל אינון חיילין בהאי רקיע אסתכלן  .איהו אתרקם בגוונין קדישין דא מן דא

ין ומשריין כד האי רקיע אנהיר בגוונוי ונציץ כדין ידעין כל אינון רתיכין וכל אינון חייל .לתתא

  .דהא טרפא דלהון אזדמן

פתחין רשימין בארבע אתוון  ביה קיימין ארבע ,רקיעא דא מרקמא בכל גוונין קדישין

 א' ואיהא בההוא פתחא את חד וההוא את פתחא חדא רשימא לסטר מזרח וביה קיימ .מנצצן

 צהנצוהאי את  מנציצו עלאה הירהיר ונז פתחא דא .פתחא הואבהודא נציץ וסליק ונחית 

  .י נחתא וסלקא ואתרשים בההוא פתחאבגויה ואיה ובליט

ודא ]ריב ע"ב[    את ד' וואיהן וביה קיימא את חד לסטר צפופתחא תניינא רשימא 

לזמנין נציץ בנציצו ולזמנין אתטמר ההוא  .צצא סלקא ונחתא ולהטא בההוא פתחאקיימא ונ

  .פתחא איבהואת דא אתרשים  ריתיהורא ולא נהיר ועל דא את דא לא קיימא בקיומא נ

אתנהיר בההוא רשים ולסטר מערב וביה קיימא את חד דאת תליתאה דקיימאפתחא 

  .והאי את נציץ בנציצו בההוא פתחא את נ יאיהפתחא ודא 
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דרום וביה קיימא רשימו דחד נקודה תתאה זעירא  דאיהו פתחא לסטרפתחא רביעאה 

באינון  אסטרין בההוא רקיעואלין ארבע אתוון לארבע  .דאתחזי ולא אתחזי ודא איהי את י'

  .פתחין

[210 p.]  על רישייהו ואינון עשרין ותרין  אחרנין בכתריןרשימין אתוון  ארקיעבהאי

רקיעא דא נטיל וסחרא על גבי חיוון ברשימו דאתוון רזא דחושבן  .בכתרין מעטרןאתוון 

רקיעא ברזא  ההואאלין אתוון סחרן  .ואינון א"ט ב"ח ג"ז ד"ו חדאדיחודא ברזא דצרופא 

סחרין לההוא רקיעא  אחרנין סתימיןאתוון  ואינון ,סתימין אחרנין קדישיןעלאין דאתוון 

  .א"ט ב"ח ורשימין בהאי רקיעא א דאינוןתבגלגולוכדין אתחזיין אלין אתוון 

ופא בצרופין ביה ארבע רזין דשמהן קדישין ואינון צר אתנהרהאי רקיעא  דנהירבשעתא 

דישא ואתזנו דשמא ק יןדרזטלא מהאי רקיעא באינון אתוון  אנחתכדין  .דתלתין ותרין שבילין

  .ואבחדוכל אינון רתיכין וכל אינון חיילין ומשריין קדישין ונטלי כלהו 

 .'ו' ז 'ח' טואינון  ארבעגו  ארבעבשעתא דדינא תליא אלין אתוון אתטמרו ואתגניזו 

בשעתא דאלין אתגניזו ואתטמרו כדין קלא דסטר צפון אתער וידעי דדינא שריא על עלמא 

  .דכליל כל גוונין חדרקיעא אתרשים גוונא  בהאיו

 בארבע אתוון נטליכד נטיל האי רקיעא מסטרא דמזרח אינון ארבע רישין דקאמרן 

מאן דאסתלקת ואתוון  וסלקין אסתלקבסליקו לעילא, וכד אינון נטלין  ןוסלקי ובמטלנכלהו 

כדין  ,קיעאאתהדרו ואתחזיין בשלימו ברזא קדמאה א"ט ב"ח ג"ז ד"ו ואתרקם ההוא ר

ושאגי  אהדרותוון כלהו כמלקדמין באלין א יהיבאתוכד האי רקיעא  [.p 211] .אתנהיר בנהירו

דין לעילא וכ ההוא קלא לעילאאשתמע קלא  וסלקיכיון דאינון שאגי  .למטרף טרפא ומזונא

  .נטלא ברכאן וקדושן מאן דנטלא

כיון  .ההוא רקיעא וקיימן אינון אתוון לסטר דרום אוסחרסחרן אתוון ומתגלגלן 

כדין באמצעיתא דההוא  .יןבנציצו ולהט ןיציונצדקיימין אינון אתוון לסטר דרום סלקין 

אתרשים  כיון דאת דא .י' יואיהשים וההוא רשימו איהו את חד חד אתר ורשימרקיעא 

עו לין אתוון מנצצן באמצא .תלת אתוון אחרנין ואינון הו"ה אבתרהואתחזיא כדין להטין 

זמנין מלהטן  יסררתכדין לבתר דאלין  .טיןימלהטן בתריסר להדהאי רקיעא סלקין ונחתין 

כדין כלהו חיילין  .ון אתוון ואתעטרת בהו ולא אתידעתנחתא מאן דנחתא ואתכלילת באינ

  .ריין בחידו וסלקין שירין ותושבחןוכלהו מש

לא ואינון אתוון קדמאי דקאמרן דאינון א"ט רקיעא דא נטלא תניינות וסחרא ומתגלג

ההוא רקיעא וקיימין  אוסחרדקאמרן באינון אתוון עלאין רזא דשמא קדישא  אתכלילוב"ח 

ולא  אתרשימו דרוםאינון אתוון דהוו באמצעיתא רזא דשמא קדישא כלהו אתרשימו לסטר 
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ברוך כבוד יי'  אקל נעימ ןואמרכלהו אתחפיין  ,לית מאן דיסתכל בההוא סטרא .אתרשימו

  .דא ואמריתחפיין מכל סטרין דא, א דאנפין ואמרי]ריג ע"א[    מסטראאתחפיין  .ממקומו

כדין קל נעימו דמשריין  .א כמלקדמין ואתגלגלא מסטרא לסטרארקיעא דא סחר

שעתא  אובהה .סטרין ארבעלסגיאין בסטרא דא וכן  משרייןדסגיאין בסטרא דא וקל נעימו 

אחרא  גווןדא יתיר מכמה דהוה וקיימא בנהירו בנהירו אחר [.p 212]ההוא רקיעא אתנהיר 

 ודאיהלאת חד  ומקבלןן סלקין לעילא בההוא רקיעא ואלין אתוון דקאמר .כלילא בכל גוונין

דאלין אתוון דשמא קדישא האי  ע"גאד תחברא בשמא דא דאלין אתוון, בגיןעלאה דקא מ

ל לתתא בגין דרזא דא אתכליל לעילא ואתכליל לתתא וכד אתכליל לתתא איהו שמא דאתכלי

וההוא את איהו  ,דהא מההוא את אתזנו אלין אתוון לתתא לאת חדאלין אתוון סלקין לקבלא 

 להו בעטורא חדא ואתעביד שמא שליםו' ונחית ואתחברו אלין אתוון בההוא את וכדין כ

שמא  .שלים דתשע אתווןשמא ולא שמא שלים בחמש אתוון  ,שמא שלים ולא שלים ,לתתא

אלהים  הוהאתוון ירזא דכר ונוקבא ברמיזו, שמא שלים בתשע  הוהשלים בחמש אתוון איהו וי

שמא אחרא איהו ברמיזו ואיהו בחמש כדקאמרן, אבל דא איהו  .כלאבדא איהו שמא שלים 

  .בכלאשלים 

כדין כלא איהו  ,בתלתין ותרין נהורין היראנדמתחברן אלין אתוון ההוא רקיעא כיון 

כל אינון רתיכין וכל אינון משריין כלהו קיימין  .אכלא קאים ברזא חדא עילא ותת אבחדו

  .על אתרייהו כל חד וחד כדקא יאות קנןתמתברזא דשלימו וכל דרגין 

[p. 213]  בהאי רקיעא קאים לסטר צפון חד שלהובא נהיר דלא שכיך תדיר ואיהו רשים

באתוון אחרנין לימין ואינון עשר שמהן וסלקין לשבעין שמהן וכלהו רשימין בהאי רקיעא 

מהאי רקיעא נטלין כל אינון רקיעין דלתתא דלסטר קדושה עד דמטו  .רין כלהו כחדאונה

ויעש יריעת עזים לאהל  כד"א יריעות עזיםלאינון רקיעין אחרנין דלסטר אחרא ואלין אקרון 

אינון יריעות דאקרון רקיעי חיוון  יריעות המשכן .יריעותואית  יריעות, בגין דאית על המשכן

אלין רקיעין ברזא דרתיכין  .אחרנין דסטרא אחרא רקיעיןאינון  יריעות עזיםדמשכנא קדישא, 

 ובתיןאדתיבמלין דעלמא ואינון סטרין  בגופאדרוחין קדישין, ואלין רקיעין דלבר דקיימין 

רקיעין דלגו אינון ההוא  .ינון רקיעין דלגו כקליפה על מוחאואלין חפיין על אועובדין דגופא 

 .לשמא דא לתתא, שמים ליי'דקיימא על מוחא ואלין אקרון  דקסראקלישו 

[p. 214]  רקיעין אחרנין לעילא ואינון רקיעין פנימאין דאקרון רקיעי החיות דאינון רזא

א דעשרין ברזי דאורייתא כלל רזין עלאיןן אינון ואלי ,דשמא קדישא ברזא דחיון רברבן עלאין

והאי  .חיוןדנפקי מגו רקיעא עלאה תמינאה דאיהו רקיע דעל גבי  רשימןותרין אתוון מחקקן 

יה לית גוון לא כל גוונין מניה נפקי, ב .וגניז לית ביה גוון אטמיראי איהו איהו דלית ליה חיזו, ה
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האי איהו דאפיק כל נהורין, ביה לא אתחזי לא נהירו ולא חשוך ולא גוון  .אתחזי ולא אתגליא

בר נשמתין דצדיקיא דחמאן מגו רקיעא תתאה כמבתר כותלא נהירו דאפיק ונהיר האי  ,כלל

  .מאן דידע ליה לית מאן דקאים ביה וההוא נהירו דלא פסק לית ,רקיעא עלאה

 דשמא קדישאואלין  ,שמים אקרידדא חמתחות דא כל אינון רקיעין אתכלילו בשמא 

, אינון דשמא עלאה אקרי בהון אינון דשמא קדישא אתעטר בהון, ועל דא כתיב השמיםאקרון 

  .עלייהו]ריג ע"ב[    לההוא גניזו דרקיעא עלאה דקאים ,השמים שמים ליי'( 16:)תהלים קטו

לתנו כולית חכים בס ולהלאב"ה אקרי בשמהן, מכאן דק רמז לשמא קדישאעד הכא 

חולקיה  איהוזכאה  .לאתיישבא ביה קיומאדיכיל למנדע ולאדבקא כלל בר נהירו חד זעיר בלא 

יכיל בר  [.p 215]ברזין אלין  .ביה לאתדבקאוידע לאסתכלא ברזין דמאריה  קיונפמאן דעאל 

כד פלח  .דחכמה ברזא עלאה טנולולמנדע ש במאריה ברעותא בכוון לבאנש לאתדבקא 

 אדקדושן תתאין דסטרא רעותיה כנורא בגחלתא ליחדא אינון רקיעי דבקילמאריה בצלותא 

ליחדא אינון רקיעין עלאין פנימאין למהוי כלהו  ולהלאא לון בשמא חדא תתאה ומתמן לאעטר

ובעוד דפומיה ושפוותיה מרחשן לביה יכוון ורעותיה  .דקיימא עלייהוחד בההוא רקיעא עלאה 

א דרזין דתמן תקיעו דכל רעותין ומחשבין ברזא דקיימא יסתלק לעילא לעילא ליחדא כלא ברז

יומא ויומא לאעטרא כל  בכל  לכוונא גופא ונפשא בהאי צלותא וצלותא בכל . דאסוףבאין 

  .דיומין עלאין בפולחניה יןברזיומוי 

 הלמאריבליליא ישוי רעותיה דהא אתפטר מעלמא דא ונשמתיה נפקת מניה ויהדר לה 

תתאה  רקיעא דא .למנדע לאינון חכימי לבא קיימאדרזין  וליליא רזא דכלא בגין דכל ליליא

ההוא רקיעא איהו כליל מעילא ומתתא ויסודא  .דאמרן אכמברזא דההיא נקודה קיימא 

איהו  הייסודא דילבנהורא חיורא  חדאילאתדיליה לתתא כהאי שרגא דסלקא נהורא אוכמא 

 ,נקודה ביממא אתכלילת מלעילא איההבאוף הכי לתתא  .שחאלתתא בההיא פתילה במ

ו וכל מלין דעלמא אהדרו כלה [.p 216] .לילת מתתא באינון נשמתין דצדיקיאאתכ בליליא

 ן לנטלא כל חד וחד מה דאתחזי ליהזמיני וןולילוכמה  לעקרא ויסודא ושרשא דנפקו מניה

קרא ושטאת ותבת לההוא ע אאזלנפשא  .אף לילות יסרוני כליותי( 7:הלים טז)ת כד"א

ן כך תב ובגי ,וידאתחזי למשרי על, גופא קאים שכיך כאבנא ואהדר לההוא אתר הילדאתחזי 

וי ובעי גופא שרי עלוי רזא דסטרא אחרא ובגין כך אסתאבו יד .גופא לסטריה ונפשא לסטרה

דהא בליליא כלא תב לאתריה ונשמתהון דצדיקיא סלקין  לאסחאה לון כמה דאוקימנא

קרא כדין סלקא י ,מכל סטרין תואתכלילדאתעטרת  ןבהו מאואתהדרן לאתרייהו ואתעטרת 

  .ואתעטר מכלא קב"הד
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רבא בליליא שלטאן ממנן דאתפקדו על אינון נשמתין דצדיקיא לסלקא לון לעילא ולק

דאתפקד על כל אינון משריין סורי"א שמיה רב  ההוא ממנא .לון קרבן נייחא לגבי מאריהון

)ישעיה  כד"אכיון דנשמתא סלקא בכל אינון רקיעין כדין מקרבין לה לגביה וארח בה  .ממנא

להו דזמין מלכא משיחא למעבד בעלמא, ועל ידיה אעברו כ אכמ, והריחו ביראת יי'( 3:יא

ההוא אתר דאתקריבו וכלהו נשמתין כד אתקריבו ל. להלהבפקדונא על ידיה לאתקרבא 

חדא כמאן נקודה ונטלא לון זמנא  אובהההו רזא, כלהו נשמתין אתכלילו ואתחזון תמן דא אי

  .כאתתא דמתעברא תואתעברדבלע בליעו דמלה 

[217 p.] אתעברת כאתתא דמתעברא אתהני  רזא דא למארי מדין, כד האי נקודה

אורייתא דאשתדלת  אוובההתא מהאי עלמא באינון עובדין הנאותא דאתכלילת נשמ אומהה

לבתר  .ואתכלילת מכל סטרין ואבחדוונטלא ההוא רעו דהאי עלמא וביה אתהני  ביממא בה

אפיקת לון לבר ואולידת לון כמלקדמין ונשמתא איהי חדתא השתא כמלקדמין, ורזא דא 

 ,חדשיםאינון ]ריד ע"א[    מה טעם. דאתמר אכמודאי  חדשים, חדשים לבקרים( 23:ג )איכה

ן לגווה ואפיקת לון ודאי דיכלא לאכללא לון ולאעלא לו רבה, רבה אמונתךבגין רזא דכתיב 

ון צדיקיא בעלמא דין ובעלמא זכאין אינ .ועל דא נקטא אחרנין מלעילא ביממא .ואינון חדתין

  .דאתי

  .אבא נקום ונהך ונודה לרבון עלמא אמר ר' .יממא רינהאדהכי 

זכאה  .ו ליה מאן דשרי לסיים שבחאאהדרו חברייא לגביה אמר לבתר .קמו ואזלו וצלו

  .ברזין דחכמתא קב"היה לחולקנא בארחא דא דכל האי זכינא לאעטרא ל

 

רזין דמשכנא  אינוןד ע"גאהכא  .שטיםויעש בצלאל את הארון עצי  פתח רבי אבא ואמר

דא מתעטרא בכמה ת לאסתכלא דהא רזא הכא אי קדישא ברזין דבוצינאהא אוקמוה חברייא 

בשית ארון דא איהו רזא למיעל תורה שבכתב ואתגניז ביה  [.p 218] .רזין למילף חכמתא

כד סחרן אינון שית למהוי כחדא כדין איהו גופא חד  .ארוןודא אקרי  מסחריןלוחין ואינון שית 

 ,ןספרין אינון חמש ועאלין ביה חמש לוחי ואינון. לאעלא ביה רזא דאורייתא בשית סטרין

 .רי רזא דכלא והאי איהו רזא דבריתואינון חמש אינון שית בחד דרגא דאעיל בה בגניזו דאק

כד עאל דא גו אינון חמש לוחין כדין קיימא ארונא ואורייתא ברזא דתשע דרגין דאינון תרין 

רזא דההוא רקיעא  וההוא הוי א לוחא חדא רזא עלאה דחפי על כלא, ולבתר קיימשמהן

  .ו קיימי בגניזודסחרא וחפי על כלא וכלה

  .ל דאיאית ארון ואית ארון דא לקב .ת לן לאסתכלא ולמנדע רזין דארונאהכא אי
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 ,וכי ארונה מלך הוה .וגו' מלךאל ההכל נתן ארונה המלך ( 23:פתח ואמר )שמואל ב כד

 כל מכה יבוסי ויגע בצנור וגו'( 8:ביה )שם ה כתיבהא דאלא דוד  ,דחברייא אוקמוה ע"גאו

  .שלם ומדידיה הוה אמאי קנה בכספאואיהו נטל ותפיש לירו

[219 p.]  ההוא אתר אחסנתיה דארונה הוה  דהוות ירושלם דידיה דדוד ע"גאואי תימא

תבע לנבות ההוא דשליט אחאב והוה מלכא אצטריך למ ע"גאדהוה בנבות היזרעאלי ד אכמ

ודאי ארונה מלכא הוה וההוא אתר ברשותיה הוה והוה שליט עלוי אלא  .כרם, אוף הכי דוד

 ועל דא. ק אלא בסגיאות דמא וקטולא בישראלוכד מטא זמנא לנפקא מתחות ידיה לא נפי

קאים ההוא מלאכא מחבלא על ההוא אתר ותמן כד הוה קטיל וקאים  קטולא ומותאלבתר 

וההוא אתר אתר דאתעקד ביה יצחק הוה דתמן בנה  .ההוא אתר לא הוה יכיל ותשש חיליהב

ההוא אתר אתמלי רחמין הדא הוא  קב"הכיון דחמא  .אברהם מדבחא ועקד ליה ליצחק בריה

 .חמא עקדת יצחק בההוא אתר ותב ורחם עלייהו ,ויראמהו  .יי' וירא( 15:דכתיב )דה"א כא

 ,טול הרב, אלא הכי הוא הא אוקמוה ,רבמהו  .עתההמשחית רב  יי' אל המלאךויאמר מיד 

אוף הכי נמי רב, רב לך למהוי  .רב לכם שבת בהר הזה( 6:תם )דברים אוכתיב ה רבכתיב הכא 

 .רב, אהדר אתרא למאריה ולהלאהוה תחות ידך, מכאן  שניןסגיאין האי אתר תחות ידך,

  .וממונא נפק מתחות ידיה אנמותבובדמא ועכ"ד 

[220 p.]  דיה אקרי בעוד דההוא אתר הוה תחות י .ארנן וכתיב ארונהאמאי אקרי

 דאקרילאתוספא לההוא  בעינןועל דאתוספו ביה אתוון יתיר הכי  ., ארון דסטרא אחראארונה

גרעין ליה  אקדושבסטר  כגוונא דא .גריעותא דלהוירע עין רזא דסטרא אחרא וההוא תוספת 

]ריד   , גרע מ"םשני עשר בקרעל  עומד( 25:דכתיב )מלכים א ז רזא אתוון ואתוסף קדושתיה,

ויעש יריעת ולסטרא אחרא יהבין ליה תוספת אתוון דכתיב  .שניכתיב שנים אלא  לאוע"ב[  

 אדקדושוון ואיהו גריעותא, ובסטרא תוספת את ,עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעות

רע עין  לההואוכלא איהו גריעו לגביה והכי אצטריך  עשתי עשרהולא יתיר והכא  שני עשר

 .תוספת אתוון ולא כתיב ארון ארונהכגוונא דא  .ובגריעולאשלמא עיניה 

[221 p.] אקרי ארון הברית וההוא ארון הברית אתחזי לגופא  אדקדושסטרא  ודא

ועל רזא דא אינון חסידי קדישין כד הוו מפטרי מהאי עלמא הוו  .דיוקנא דאדם היבלמיעל 

ובגין דא  גופא ולאו איהו בכללא דגופא דאדםדהא סטרא אחרא לא מתתקן ב ,אעלין לון בארון

  .בכללא דגופא דאדםלא אתברון גופייא לההוא סטרא אחרא בגין דלאו אינון 

אלא דאתחבר ברית  .אמאי , תרין יודיןויישם בארון( 26:אשית נ)בר ,ביוסף מה כתיב

דנטר ברית קדישא ואתקיים  בגין ,מאטעמאי  .א דלתתא ברזא דלעילא ועאל בארונאבברית רז

  .אתחזי לאעלא בארון וכלא כדקא חזילהכי  ,ביה
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[222 p.] לההוא כסופא, ווי לההוא  ווי, בכה ר' אבא ואמר ווי לבני עלמא דלא ידעי

בגין דלא אצטריך למיעל בארונא בר צדיק דידע בנפשיה  .דכל מאן דבעי עאל בארונא ,עונשא

א בההוא ברית את קיימא קדישא מעולמוי וקא נטיר ליה כדקא ואשתמודע בגרמיה דלא חט

  .ך ליה למיעל בארונא ולמפגם ארונאואי לאו לא אצטרי ,יאות

לאתחברא באת קיימא קדישא דאיהו רזא דאתחזי ליה ולא לאחרא  אצטריךדרזא 

ווי ליה דפגים  בריתדהא ארון לא אתחבר אלא בצדיק דנטיר את קיימא קדישא ומאן דפגים 

 את קיימאעונשא, ווי ליה דפגים  ההואעל ליה בחייוי, ווי ליה דפגים ליה במיתתיה, ווי ליה 

קמא דעלמא דא ונוקמא דההוא קדישא, ווי ליה לההוא כסופא דנקמין מניה נקמת עלמין נו

  .כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים( 3:)תהלים קכה כתיבדורזא דא  .פגימו

שא דדיינין ליה בההוא עלמא מסתכלן בעובדוי אי הוה פגים רזא דברית קדי בשעתא

מסתכלן ביה  .ליה חולקא בצדיקיא ליתו ברית דיליהה ןארודחתים בבשריה והשתא פגים 

ליה מכללא דאדם אפקי ליה מכללא דכלהו אחרנין  פקינדכיון  .מכללא דאדם ליה לברודיינין 

ון דאתמסר כי .אתכליל ברזא דגופא דאדם ארון דלאוא עתדו לחיי עלמא ויהבי ליה לההדאת

דא כתיב )ישעיה  יהעל .ליה בגיהנם ולא נפיק מניה לעלמין ליןעאדלההוא סטרא ווי ליה 

כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה וראו בפגרי האנשים הפושעים בי  [.p 223] ויצאו( 24:סו

  .דאדם כללאב, אינון דאשתארו והיו דראון לכל בשר

 .עובדויוהני מילי כד לא עבד תיובתא שלימתא, תיובתא דאיהי אתחזייא לחפייא על 

ועכ"ד טב ליה דלא יעול בארונא דהא כל זמנא דגופא קיים נשמתא אתדנת ולא עאלת לאתרה, 

דקשיא  אחובבגין דלית  .חולקהון בעלמא דין ובעלמא דאתי זכאהדעליונין בר אינון חסידי 

חובא דא כתיב )בראשית  על .קדישאקר ופגים להאי את קיימא דמשכהאי מאן  קב"הקמי 

  .וירע בעיני יי' אשר עשה( 10:לח

שכנא וכי אמאי לא עבדו אינון חכימין דעבדו מ .ויעש בצלאל את הארון ,כתיב הכא מה

 טר ליה ואיהו קאים בעדבא דחולקיהרזא דברית קדישא ונ בצלאל דאיהואלא  .ית ארונא

  .דיליה ולא אחראיהו אשתדל בעובדא א

  .חברייא ונשקו ליה אינון כלאתו 

[224 p.]  לין קמיה כל מה דאתמר בההוא ארחאדר' שמעון וסדרו מלין א הלגביכד מטו 

]רטו ע"א[  .  וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום( 18:פתח ואמר )משלי ד .בכה

ההוא ארחא דצדיקיא  ,צדיקיםוארח  .מר, אבל האי קרא אית לאסתכלא ביההאי קרא את

אתרעי ביה, ארחא דאיהו אזיל קמייהו וכל אינון  קב"האזלי ביה איהו ארח קשוט, ארחא ד

  .לין דאינון ממללן ואמרי בפומייהורתיכין אתיין למשמע מ
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חייביא דארח דלהון אתחשך תדיר  כלל כאינוןדנהיר ואזיל ולא אתחשך  כאור נגה

  .כאפלה וגו' דרך רשעים( 19:)משלי ד כד"א

אתפתח  דהשתא ארחהא אוקמוה, אבל  דרךל ארחמה בין  ,וארח צדיקיםד"א 

)ישעיה  כד"א דרך .דלא כתישו ביה רגלין מקדמת דנא ארחואתגלייא ואתעביד בההוא אתר 

דאינון הוו  ארחקארי  םלצדיקיועל דא  .דכתשין ביה רגלין כל מאן דבעי ,כדורך בגת( 2:סג

דאחרנין בני עלמא אזלי בההוא  ע"גאאיהו אלא  על אתר וולא .תרקדמאי למפתח ההוא א

 אעלממביה בר נש אחרא  ילאיהו אתר דלא אז ,חדתאהשתא דאזלין ביה צדיקיא איהו אתר 

  .אתרעי בהון קב"הלאין דבכמה מלין ע אההוא אתרלבגין דצדיקיא עבדין חדתא 

ן אקרי בגי ארחמקדמת דנא ובגין כך  ההושכינתא אזלא בההוא אתר מה דלא ותו ד

  .דאתארח ביה אושפיזא עלאה קדישא

[225 p.] רזא  ,דרך .לכלא וכתשין ביה כל מאן דבעי אפילו אינון חייבין חיפת הוא דרך

רא דלא אצטריך ושליט לסאבא בגין דדריך ביה סטרא אח ,הנותן בים דרך( 16:דא )שם מג

 דרך ,דאוקימנא אכמ ארח בההוא דאקריועל דא צדיקיא בלחודייהו קיימי ושלטי  .משכנא

  .להאי סטרא ולהאי סטרא לכלא

דרו קמי עתיק אתס ומלין עלאיןלגבייכו וארחתון ביה  אזדמן ארחואתון קדישי עליונין 

  .זכאה חולקכון ,יומין

את ידיו  כי סמך משה ויהושע בן נון מלא רוח חכמה( 9:ואמר )דברים לד ר' שמעוןפתח 

נהורא לסיהרא  ליה ויהושע כאנפי סיהרא דלית כשמשאבכמה אתר תנינן דמשה אנפוי  .עליו

תמליא וכד אתמליא כדין קיימא לסיהרא וסיהרא מגו שמשא א רינהדשמשא כד  נהוראמאלא 

  .מויבשל

בשמא  דשמא עלאה דהארזא דכלא דאקרי דמות ברזא  ,איהו ימאדסיהרא  אשלמותא

ואתקרי בהו כך  תדאחסינדהא כמה שמהן  ,דא לא קאים בר בזמנא דקיימא באשלמותא

 כד [.p 226] .ממשהכי אקרי בההוא שמא  כפום שעתא דקיימא ביהדקיימא ביה,  שעתא

אשלמותא דילה  ,הוהיסטרין כדין אקרי קיימא ברזא דאשלמותא ואשתלימת מכל 

בחמשה ( 34:בחמיסר יומין דכתיב )ויקרא כג והיינו .דירתא ברתא לאמה כאשלמותא דלעילא

כד קיימא  .וכלא רזא חדא ,השביעי בעשור לחדש( 27:וכתיב )שם ,השביעיעשר יום לחדש 

וכד אתרשימת סיהרא  בעשורעלמא דאתי ברזא דכל עשר אמירן על האי חדש אקרי 

ו, ורזא דא בינייה ה'ואתחקקת  דהא אתחברת בחמשה עשרבאשלמותא חדא בינייהו אקרי 

לגבי תתאי למיזן לון ולמיהב לון דין אתחבר בה' ואיהי אתוספא וכד קיימא בשמא דא כ .י"ה

דא לאתחקקא ולאתחברא ברזא דלעילא איהי ברזא דאת ה' כמלקדמין, ח טרפייהו ואתוספא
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סטרין עילא ותתא ברזא  כלבוכדין קיימא סיהרא באשלמותא  .ילתתאוחדא למיהב מזונא 

  .וי כלא רזא חדא ושלימו חדדא למה דשמא

רזא  ו"ןנדהא  , נו"ן ודאיבן נו"ןושע דא איהו רזא דאשלמותא דסיהרא באלין אתוון יה

 .רא איהידסיה

 נקודההא דבגין  ודאי מלא רוח חכמהשא, כדין איהו דאשלמותא דשמא קדי רזא ,מלא

 ועבידאתפשט  רוחההוא  ,עביד היכלא רוחוההוא  רוחאתפשט ואפיק  [.p 227]עלאה דאיהי י' 

ועביד היכלא לתתא ואתמלי כלא  מליתוא אתפשט ברזא דכל אלין רוחן, ההוא שית סטרי

 . דשמא קדישא באשלמותא חדא]רטו ע"ב[    רזא ועביד

 ברכאןדאיהו אריק  כי סמך משה את ידיו עליובגין  ,מלא רוח חכמהיהושע  ואמאי

 וקיימא באשלמותא רוח חכמהאתמלי  וחדל חד ואתון קדישי עליונין כ .ואתמלי בירא מניה

מו זכאה חולקי דעיני ח .כוהוא אתרעי בכו ואסמיך ידוי עליי הא קב"הדבגין  דחכמתא דרוחא

  .דא וחמו שלימו דרוח חכמתא בכו

 

האי קרא אוקמוה ורזא  .לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו( 26:)ויקרא יט כתיב

 מנחשלמאן דשקיל איהו  קדם דאכילדיצלי על דמיה מאן דאכיל בלא צלותא  יאהדמלה 

 אכמעלאה כל חד וחד  דיקראחמי ברזא למ ואשתטחת אסלקומעונן, בגין דבליליא נשמתא 

טעים  כל דא םועגו דמא לאתקיימא גופא  אשתתףדזי ליה ואשתאר בר נש בההוא חילא דאתח

דנשמתא ולקבלא ליה, וכד  גו חילאלאתערא  דאמתעת וההוא חילא [.p 228] .טעמא דמותא

 .שליט על אתר דקיימא בלא נשמתא אתער בר נש לאו איהו דכי והא אוקימנא דסטרא אחרא

ולא  היבאתר םאתקיינשמתא לא  באורייתא ההיאדאשתדל בר נש  ע"גאו כיון דאתדכי במיא

בדמא תדיר והא שלטא ביה בב"נ בר חילא דדמא בלחודוי דאקרי נפש ההיא דאתפשטא 

וכד יצלי בר נש צלותא דפלחנא דמאריה כדין מתיישבא חילא דדמא באתריה  .אוקימנא

 אכמוכדין בר נש אשתלים קמי מאריה ואתגבר חילא דנשמתא ואתיישבא על ההוא אתר, 

  .דנשמתא לעילא חילאדנפש לתתא ורזא , דאצטריך

נשמתא  אטלשודאצטריך  אכמים גרמיה צלותא עד לא ייכול קא צלימדועל דא מאן 

עד לא צלי צלותיה לאתיישבא דמא על  בר נשואי אכיל  .דאצטריך אכמעל אתר מותבה  וסלקא

אחרא ולמאכא  אסטרלסלקא  מנחשמאן דדהא ארחיה דומעונן בגין  נחשמכאתריה הא איהו 

  .אדקדושסטרא 



 

 

© 2011–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

92 

על דאשתדל בההוא נחש  ,אמאי אקרי בר נש ההוא דאשתדל בההוא סטרא מנחש

וכן האי פלח לההוא חילא  ,דפלח לאלהים אחרים מאןתקפא חיליה ולאתגברא ודא איהו לא

  .דנשמתא סטרא דקדושה חילאלאתקפא  קב"הדדמא ולא פלח ליה ל

הכי הוא  ,ואי תימא הא קיימא נ' באמצעיתא .ולא אשתדל בזכו אבחובדאשתדל  עונן

 אסטר דההוא ביה ערובא דאתערב א סטרא אחרא עדודאי דהא לא יכלין לשלטאה בההו

מאן דבעי לקיימא שקרא יערב בה מלה דקשוט בגין דיתקיים ההוא  .חד דקיק כחוטא אקדושד

 ,מלה דקשוט ודא איהו נ' היבועל דא עון מלה דשקר הוא ובגין לקיימא ליה עאלין  ,שקרא

 מנחשכמאן ד ייכול על דמיה עד לא קב"ה קמיומאן דלא צלי צלותא  .לההוא שקר א קיימיהב

  .ומעונן

[229 p.]  בר נש זכאה חולקכון דהא  ,דאמרתון אתון קדישי עליונין אכמצלותא דבר נש

 .כחדא ואינון ארבע דמתקנןצלותא איהי תקונין מתקנן  .ואתעביד שלים מתקיןגופיה ונפשיה 

תקונא תניינא תקונא דהאי עלמא, תקונא תליתאה  ,קונא קדמאה תקונא דגרמיה לאשתלמאת

בכל אינון חילי שמיא, תקונא רביעאה תקונא דשמא קדישא ברזא  לעילאדתקונא דעלמא 

  .כדקא יאות דרזין דשמא קדישאא דעלמין כלהו עילא ותתא בתקונא דרתיכין קדישין וברז

קדושה לאתקנא גרמיה במצוה ו תקונא קדמאה תקונא דגרמיה בגין דאצטריך

תקונא תניינא בתקונא דקיומא דהאי עלמא בעובדא  .הבקרבנין ועלוון לאתדכא ולאתקנא

דא בברוך  ועל ,קיומא דהאי עלמא ועובדא לקיימאעל כל עובדא  קב"הדבראשית לברכא ל

לעלמא לעילא בכל אינון ]רטז ע"א[    תקונא תליתאה דאיהו תקונא .שאמר ברוך ברוך על כלא

תקונא . וגו'הללוהו כל ככבי אור ( 3:)תהלים קמחהללויה הללויה באינון  רייןחיילי חיילין ומש

והכא  .זכאה חולקכון ,רביעאה תקונא דצלותא בתקונא דרזא דשמא קדישא כדקא אמרתון

  .לקי עמכון בהאי עלמא ובעלמא דאתיזכאה חו .רזא דתקונא דשמא שלים

[p. 230]  פתח ואמר כתיב )דברים  .הואדאמרתון בצלותא ודאי הכי פקודי אורייתא

האי קרא אית  .ויראת מאלהיך( 14:, וכתיב )ויקרא יטאת יי' אלהיך תירא אותו תעבד( 20:י

אלא רזא איהו  .מאלהיךמהו  ,את יי' אלהיך תיראבגין דהא כתיב  ויראת אלהיךלמימר הכי 

מדחל דחילו דא ל ,מאלהיךאיהו  דא ,ומההוא אתר דאתחבר וסחרא למוחא דלג ,ודאי מאלהיך

  .דינא דאשתאיב מגו דינא דלעילא בהאי אתר יואיהליה דהא תמן שריא דינא 

יל אשא בחדו אשא קדמאה איהו אשא דקב .תלת גווני אשא הכא ,אית אשא ואית אשא

דאתחזי  וונגה ל( 4:אשא דכתיב ביה )יחזקאל א יאיהאשא תניינא  .וחדאן דא בדא ברחימו

אשא  יאיהאשא תליתאה  .דאתמר אכמשא דקיימא גו אשא פנימאה בחדו ודא איהו א נגהביה 

 ע"גאו [.p 231] .חייביאלובהאי אשא שארי דחילו דדינא לאלקאה  נגהדסחרא לההוא  דלבר
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דארבעה גווני אשא נינהו ואינון ארבע דאינון חד, אבל הכא בההוא אשא דקאמרן שארי  דתנינן

  .מההוא עונשא דיליה ,מאלהיךויראת דחילו דדינא ועל דא כתיב 

מדחל בהאי סטרא ולמרחם ובההוא יראה בעי לשואה רעותיה בדחילו ורחימו כחדא ל

דמאן דעבר על פקודי  וההוא דחילו להוי למדחל מעונשא ,גוונין דקאמרן באינוןבהאי סטרא 

דשיצי ליה אורייתא אתענש בההוא סטרא דכד שארי ההוא סטרא לאלקאה לא שכיך עד 

ומניה אתפשט  .למדחל מהאי אשא דדחילו שריא ביה ובגין כך בעי עלמא ומעלמא דאתי מהאי

דאסיר  ,העמיםלא תיראו את אלהי ( 10:אשא לבר דדחלא אחרא ועל דא כתיב )שופטים ו

קדש ואשתתף בקדושה והאי איהו דסחרא  יאיהוהאי אשא דדחילו דקאמרן  .למדחל מניה

דלבר איהו דאתחבר בהאי לזמנין, ולזמנין אתעבר  אשא אחרא אווההדקאמרן,  נגהלההוא 

אשא דחשוך ואחשיך וכסי נהירו  איהווכד גרים דאתחבר בהאי כדין  ,מניה ולא אתחבר בהדיה

  ., ולא דקיימא תדיר והא אתמרואש מתלקחת( 4:דאלין אחרנין, וסימניך )יחזקאל א

ן דשארי יראה על דאהבה שריא לבתר יראה ורזא דמלה כיו דאוקמוה אכמלבתר אהבה 

הבה אתדבק באתר לבתר אהבה דאיהו ימינא, דמאן דפלח מגו א אאתערלרישיה דבר נש 

בסטר  לאתדבקאודעלמא דאתי בגין דהא סליק לאתעטרא  אבקדוש קדשואתעלאה לעילא 

  .ימינא

אבל  יאיהפולחנא, פולחנא יקירא  יאיהמסטרא דיראה לאו  ידאיהואי תימא דפולחנא 

מאהבה סליק ואתעטר לעילא ואתדבק בעלמא  [p. 232]וכד פלח  ,לא סליק לאתדבקא לעילא

ושליט  דיראה אתרסליק לדאתי ודא איהו בר נש דאזדמן לעלמא דאתי זכאה חולקיה דהא 

  .דהא לית מאן דשליט על דרגא דיראה אלא אהבה רזא דימינא עליה

וליחדא  קב"הליחדא שמא ד מא דאתיריך ליה לההוא דאתחזי לעלרזא דיחודא דאצט

כלהו באתר דאצטריך לקשרא קשרא, ודא איהו רזא דכתיב )דברים  ודרגין לאעלאהשייפין 

  .חדשם דסליק לע' שמהן ודא כללא  שמע, ורזא דשמע ישראל יי' אלהינו יי' אחד( 4:ו

ודא  ,נער ישראל ואהבהו כי( 1א:בא בגין דאית זוטא דכתיב )הושע י, ישראל סישראל

  ., הכא אתכלילת אתתא בבעלהשמע ישראלאיהו ישראל סבא רזא חדא בכללא חדא 

שייפין ]רטז ע"ב[    דאתכלילו דא בדא בכללא חדא כדין אצטריכו לייחדא לבתר

ולחברא תרין משכנין כחדא בכלהו שייפין ברעו דלבא לאסתלקא בדבקותא דאין סוף 

  .חדאלאתדבקא כלא תמן למהוי רעותא 

[p. 233]  י' ליחדא יהיהברזא ד ,יהיה יי' אחד( 9:)זכריה יד כד"א יהיהורזא דא ,

 הוהיודא רזא  .גניזו דהאי נקודה עלאה דאיהי י' לאתרולאתדבקא בה' דאיהו היכלא פנימאה 

מניה דאיהו  ידנפקההוא אתר שייפין ב אינוןולאכללא כל  .דאינון י"ה אתוון, אלין תרין אלהינו
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א דלהון עד ההוא אתר דשרשא מלין לאתריה לעקרא ויסודא ושרש היכלא פנימאה לאתבא

י' איהו רזא  .ולאתדבקא י' בה' יחדאאתיה ל נוןדאיתרין אתוון אחרנין  ליןאולבתר  .דברית

 ע"גוא ,ו דהאי רזא דברית קדישא דאיהו י'אתר גניז דברית קדישא, והאי ה' איהו היכלא

 .א לון כחדאבל י' רזא דיליה ליחדו' תניינא, א דאיהו

 מתתא לעילאכחדא ולסלקא רעותא לאתקשרא כלא  לייחדא מתמן ולעילא כלא ,אחד

ישתבק רעותא מכל אינון  לאדלעילא לעילא  רחימובובדחילו  ארעותבקשורא חד לסלקא 

 איהוודא  .לאדבקא לון ולמיהוי כלא קשורא חדא באין סוף יסתלקדרגין ושייפין אלא בכלהו 

 יחודאדאליהו ושפיר איהו  מאיפעד  אבוי מרביהליה יחודא דרב המנונא סבא דאוליף 

זא דא רזין סלקין לחד, אבל ר [.p 234] כלהוודאנן אוקימנא להאי בכמה רזין  ע"גאבתקונא, ו

בתקונא, והא אנן ביחודא דרזא אחרא אתערנא מלין  יחודאאשכחנא בספריה ושפיר איהו 

א ודא איהו יחודא דרב קא חזי והכי הוא, אבל יחודא דא יחודא בתקונואיהו שפיר ויחודא כד

  .המנונא סבא

 מאריכיןולהכי  שפיר טפי אחדרזין דיחודא במלה ד לאכללא כל בעידותו הוה אמר מאן 

דא יהי"ה סימנא  רזאאבל  .הוי כלא חדלסלקא רעותיה מעילא לתתא ומתתא לעילא למ אחדב

  .איהו להאי בעלמא

עלמא הכי הוא ליחדא עילא סטרין ד לד'עילא ותתא  למהוי רזא אחדדדתנינן  יוהא

עלאה לאתכללא כלא  רתיכאדסטרין דעלמא אלין אינון רזא  ולארבעדאתמר  אכמותתא 

  .דאוקימנא אכמן סוף כחדא בקשרא חדא ביחודא חדא עד אי

י בגלותא רזא לאדכרא יציאת מצרים לבתר בגין דהות שכינתא בגלותא ובזמנא דאיה

גאולה  אודההחירו  ולאחזאהלאו איהו חבורא לאתחברא דא בדא עלמא תתאה בעלמא עלאה 

 ע"גאחזאה דולא לאדכראואצטריך ההוא פורקנא  קב"הבכמה אתין בכמה נסין דעבד  והה

אתין ונסין  אינוןו אשתריאו צריםדמחירו אית לה מיומא דאינון קשרין בגלותא השתא  איהיד

דאתחברא בבעלה ובגין לאסמכא גאולה  [p. 235]ואצטריך לאחזאה חירו דילה בגין  ידו.אתעב

ואשה גרושה ( 7:רא כאתרוכין וסימנך )ויק לאחזאהכלא חד בלא פרודא ולא  למהויולתפלה 

  .מאישה לא יקחו

אלא ודאי בגלותא איהי  ח"וואי תימא והא בגלותא איהי והא אתתרכת, לאו הכי 

 שניוהא שכינתא לא אתחזי בבית  .ל ולאגנא עלייהו אבל לא אתתרכתראלדיירא עמהון דיש

 ח"ו עד דלא גלו ישראל סלקא לעילא ולבתר איהי שויאת מדורה עמהון אבל ,ראשוןובבית 

  .לעלמין והותרוכין לא 
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 תדנפקורזא הכא בשעתא  .ארבע גאולות בהדאית  ובגין דא בעי לאחזאה פורקנא

 ד'ל ידיפרוק לה השתא ד' זמנין דאינון ד' גאולות לקב קב"הדמצרים תבעת מ גלותאמשכינתא 

גאולות  ד'קת יואתפרובההיא שעתא קיימא  ,מתרכאגליות בגין דתהא בת חורין ולא תהא 

בבעלה אצטריך  [p. 236]והשתא דאצטריכת בתקונהא לאתחברא  .בההיא יציאת מצרים

א ובההלאדכרא ]ריז ע"א[    בעינןלות, ועל דא גאו ד'לאחזאה ההיא גאולת מצרים דאית בה 

 .וסמך לישראל כלהו אעזרעד עזרת אבותינו דדא הוא  ד' זמנין אמת אמת אמת גאולה אמת

זמנין אחרנין אמת אמת אמת אמת למהוי ד' גאולות אלין בקיומא תקיף  ד' ולהלאומתמן 

וכלהו בההיא יציאת מצרים, דאלו לא  .ד' גאולות כפולין בקיומא ,דמלכא בחותמא דגושפנקא

חברת בתקונהא אשתכחו אינון ד' גאולות בההיא יציאת מצרים כל זמנא דלהוי גלותא לא את

הוא  יךבר קב"הקדושין ד דמצרים בכלועל דא אית לאדכרא גאולה  .לאתייחדא שמא קדישא

  .ןשמיה לעלמיו

ילא ותתא וכל דרגין מתקדשי כלא ע אבקדושהא אוקימנא דהא  דשמיה אדקדושרזא 

וקימנא א ובקדושא דרזא דא ,דמאריהון בקדושאעלאין ותתאין כלהו מתקדשי  וכל רתיכין

  .זכאה חולקהון ,דמאריהון אבקדושדמסתכלין  יןמדרזין עלאין לאינון מארי 

[p. 237] זכאה חולקכון  ,שפיר איהו דקא אמרתון חבריא ,רזא לממסר נפשא למאריה

 אבגין דכלהו כתיבי לעילבהאי עלמא  קדישיןוזכאין עיני דחמו כך דזכינא בחיי דמתערין מלין 

  .קמי מלכא קדישא

 ספרבאז נדברו יראי יי' איש אל רעהו ויקשב יי' וישמע ויכתב ( 16:פתח ואמר )מלאכי ג

, אז דברו מבעי נדברו אז .האי קרא אית לאסתכלא ביה .זכרון לפניו ליראי יי' ולחשבי שמו

לעילא מכל אינון רתיכין קדישין וכל אינון חיילין קדישין בגין  נדברואלא  .נדברומאי  ,ליה

לון קמי מלכא קדישא ומתעטרן  ונטלין לעילא וכמה אינון דמקדמי דאינון מלין קדישין סלקי

מאן חמי  ,דווןמאן חמי ח .מלכא עלאה מקמי נדברובכמה עטרין באינון נהורין עלאין וכלהו 

הו ואתעטר ומלכא קדישא מסתכל ב .רקיעין קמי מלכא קדישאתושבחן דסלקין בכל אינון 

סלקין על  לגו בתוקפיה ומתמן ונחתין ויתבין על חיקיה אעל רישיה והוו עטרבהו ואינון סלקין 

והייתי לא כתיב אלא  ,ואהיה שעשועים יום יום( 30:אורייתא )משלי ח תאמרא ועל ד ,רישיה

  .בכל עידן דמלין עלאין סלקין קמיהבכל זמן ו ,ואהיה

[238 p.] לתתא,  יראי יי' ,לעילא יראי יי'אלא  .יראי יי' יראי יי'תרי זמני כתיב  והכא

ורזא דא אשכחנא בספרא דחנוך דכל מלין  .קיימין לעילאמלין  אינוןבוקיימין לתתא  יראי יי'

 ב"השתעשע בהו קובאתר דא עלאה ון מתעטרן וקיימין קמי מלכאדצדיקיא די בארעא אינ
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 .בההוא דיוקנא קב"העשע וקיימין קמיה בדיוקנא דההוא צדיק דקאמר לון ואשת ןאינון נחתי

  .תדיר קיומאלקיימא קמיה  בספר זכרון לפניוו ולבתר אכתיב

מלין דאורייתא  דמחשבי אבל אינוןהא אוקמוה  ,ולחושבי שמומאי  .ולחושבי שמו

חכמה דשמיה בלבייהו  דבקאא דשמא קדישא בגין למנדע ליה ולאברז מאריהוןבלאדבקא 

  .דשמא קדישא רזא דייקא שמו, ולחושבי שמודכתיב 

האי  .וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא( 26:כתיב )יחזקאל א

 ,וחולקכוןזכאה חולקי  ,דאמרתון חברייא אכמ לרקיעוממעל אבל  [.p 239]קרא הא אוקמוה, 

ומלעילא מניה קיימא ההוא  .לית מאן דאסתכל ביה לעילאדהא ברקיעא  א רקיע לתתאובהה

  .דאוקימנא אכמברזא דההוא מרגלית טבא יקירא  דהא אתערנא ביה אבן ספיר

עלאה טמירא גניזא  כסאבגין דאית כסא ואית כסא,  כסאה דמותכתיב  לא .דמות כסא

דא כסא  ,סתמא כסאועל דא כתיב  .ביה למנדע ולאסתכלא איםדקאתגליא ולית מאן  לאד

  .לתתא

אלא  .דמות אדםליה  אסגידהא  כמראהאמאי  דמותכיון דאמר  .דמות כמראה אדם

כמראה דא איהו רזא עלאה בההוא כבוד עלאה דיוקנא דאדם, אבל הא דאתוסף  דמות אדם

ומתעטרן  ןידסלק]ריז ע"ב[    דחכמתא ואינון רזין דחכמתאלאכללא אינון דיוקנין דמלין  אדם

 . בעטרוי קב"האשתעשע  אבכלוקיימי בדיוקנא לעילא ולבתר 

בההוא  מתעטרןואשתעשעא השתא באינון מלין דקא אמריתו  קב"הואתון חברייא הא 

ואסתכלנא  בדיוקנייכו קדישין דהא אנא בשעתא דחמינא לכו הקמיארחא והא קיימתון 

ברזא דאדם וידענא דהא דיוקנא דלכון אתעתדא  חקיקיןון רשימין ואתנייכו חמינא בכו בדיוק

כל  קמייהון דכלא ולאחזאה פרצופא קדישא לעינ צדיקיא לאשתמודעאוהכי אזדמנן  ,לעילא

  .כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך יי'( 9:עלמא הדא הוא דכתיב )ישעיה סא

[240 p.]  קום אשלים  אמר ליה יוסי .דעלמא ליןבמאדהכי חמא לר' יוסי דהוה מהרהר

  .דיוקנך דאת חד חסר בך

א"ל ר' יוסי השתא  שמעון ר'אסתכל ביה  .קם ר' יוסי וחדי במלין דאורייתא וקם קמיה

  .יומין אנת שלים קמי עתיק

 אלא, יץצאמאי אקרי  תא חזי. את ציץ נזר הקדש זהב טהור וגו' וויעשפתח ואמר 

סתכל וכל מאן דא ,ציץובגין דהוה קיימא על אסתכלותא דבר נש אקרי  לאסתכלאאסתכלותא 

  .אשתמודעא ביה ציץביה בההוא 

ההוא  זכאההוה בציץ הוו אתוון דשמא קדישא גליפן בגלופא ומחקקן ביה, ואי 

מתתא לעילא וסלקין מההוא  דקיימא קמיה אינון אתוון דמחקקן ביה גו דהבא הוו בלטין
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בשעתא קדמיתא  .נציצו ביה ולא נצצין נציץובנהירו והוו נהרין באנפין דההוא בר נש  ליפוג

לעיינא ביה לא הוה  מסתכל, וכד הוה ויבאנפהוה חמי נהירו דאתוון כלהו דאסתכל כהנא ביה 

ר דכהנא הוה ידע ב ,נציץנהיר וחמי מדי אלא נהירו דאנפוי דנהיר כאלו ניצוצא דדהבא הוה 

הוה ביה בההוא בר נש  קב"הדאסתכלותא קדמאה דהוה חמי לפום שעתא דהא רעותא ד חיזוב

הוה אתרעי ביה, וכד  קב"הוידע דאיהו זמין לעלמא דאתי בגין דחיזו דא נהרין עליה מלעילא ו

ואי  [.p 241] .תאביה לא חמאן מדי בגין דחיזו דלעילא לא אתגליא אלא לפום שע מסתכלן

 דאיהועתא חיזו קדישא הוה ידע כהנא לפום ש חזייןתאואנפוי לא  ציץה דקמיקיימא בר נש 

  .לכפרא עליהו רחמין הלמבעי עליתקיף מצחא ובעי 

 

עיניך בשדה אשר יקצרון ( 9:ר' יהודה פתח קרא ברות, )רות ב .ויעש את ציץ נזר הקדש

אמאי  ,האי קרא אית לאסתכלא ביה .והלכת אחריהן הלא צויתי את הנערים לבלתי נגעך

  .למכתבאצטריך הכא 

ו למכתב ר' יצחק אי הכי כמה קראין אינון באורייתא דאתחזיאו דלא אצטריכ אמר

  .וחמינן דכלהו רזין עלאין

 .דלא טעים תבשילא דמי ןאכמי קרא מאן דחמי ולא אסתכל ביה אמר ר' יהודה הא

אתמר בגין דחמא בעז דיינא דישראל ענוותנותא דההיא צדקת  דשאוקד אוברוחאלא רזא הכא 

 א טבאלמחמי באתר אחרא אלא לקמה וחמאת כל מה דחמאת בעינ אהעינדלא מסלקא 

בגינהון לא שלטא בגין דאית עיינין ד [p. 242] ,ותוקפא דמצחא לא הוה בה, שבח עינהא

ותו דחמא  .וה בעינא טבאבה דכל מה דאסתכלת הואיהו עינא טבא חמא  ,ברכתא בההוא אתר

 ,קדישא שריא עלה דרוחובעז אסתכל כל מה דהות לקטא אתוסף בחקלא  ,דהוה אצלח בידהא

 ,תימא בגין אינון לקטין כל אינון אחרנין איו .עיניך בשדה אשר יקצרון וגו'כדין פתח ואמר 

אלא  .והלכת אחריהןאחריהן, מאי  למכתב ולקטתאצטריך  לאאהיך אמר דתהך אבתרייהו 

כל שאר  .עיניךבתר  והלכת אחריהןסגי, ועל דא  לקטיןוקאמר דהוו גרמין ברכתא בגין עינהא 

גרמין ברכאן  עיניךעיניך דואנת לבתר  ,רשו למיהך בתר עינוי]ריח ע"א[    בני עלמא לית להו

  .סגיאין

ין עלא עייניןדזמינין לנפקא מינה  קדשהבעז חמא ברוח  ,עיניך בשדה אשר יקצרוןד"א 

, ותשב בפתח עינים( 14:דכתיב בה )בראשית לח תמרמ הדהו אכמדאינון עיינין דכלא  קדישין

אם ( 24:)במדבר טו כד"א ניםעיעלאין דאקרון  ועיינין אתישבת בפתחא דנפקין מינה מלכין

 .לכל גופא גיןימנהלא אזלין אלא בתר עיינין ועיינין אינון  גופאן דשייפידכל  בגין, מעיני העדה
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 כלהו דאזלין שייפין אכמינון שליטין כלא אזלין אבתרייהו אוף הכי מלכין וסנהדרין וכל א

  .לכין ושליטין דזמינין למיפק מינהמ דאינון עיניךכך אמר לה  בגין .בתר עיינין

וכתיב  ,ציון שדה תחרש( 12:דא ציון וירושלם דכתיב )מיכה ג ,שדהמאן  .בשדה

 עיניך בשדהועל דא כתיב  .דא ירושלם ,שדה אשר ברכו יי'  [p. 243]כריח( 27:)בראשית כז

  .בשדהא דאינון עיינין דילה דזמינין למיפק מינה לא יהון שליטין אל

תיב כל בני עלמא תורה ונהורא דנהיר דכ קטיןלהוו  שדהדהא מההוא  ,אשר יקצרון

  .כי מציון תצא תורה( 3:)ישעיה ב

  .נא חמינא בךאלין עובדין דכשרן דאב ,והלכת אחריהן

  .קלה דעתהבגין דאתתא  כמשמעו, הלא צויתי את הנערים וגו'

בבר נש לקיימא זרעא  דבקאתלאדאי תיאובתיך  ,וצמית .לישנא דנקיות נקט ,וצמית

, כלי יי' נשאי( 11:דכתיב )שם נב כלי יי'אלין אינון צדיקיא דאקרון  ,והלכת אל הכליםבעלמא 

 קב"הד מאניןו .כלי יי'דזמינין צדיקייא לאייתאה לון כל עלמא דורונא למלכא משיחא ואינון 

 .האי עלמא בגין לקיימא אורייתאאלין אינון מאנין תבירין, תבירין אינון ב ןבהואתהני 

  .ושתית וגו'וכד תתדבק בהו  .כלים אינוןאשתמש בהו לא אשתמש אלא מגו  קב"הושימושא ד

[244 p.]   דבריך על  ,וייטב לבומהו  .ויאכל בעז וישת וייטב לבו( 7:רות ג) פתחר' יוסי

דכתיב  אכמ ,ומאן אוטיב ,דמברך על מזוניה דא אוטיב ללביה מאןרזא ודא  .מזוניה ואוקמוה

 קב"הקמי  החביבדברכת מזונא  בגין .לבביצור ( 26:, וכתיב )שם עגלך אמר לבי( 8:)תהלים כז

דאתר אחרא  אינון סימנאסעודתי דשבת  .אוטיב וחדי לאתר אחרא אשבעעל  ברךמדמאן  כלו

וייטב דההוא צדיק בעז ודא  מההוא שבעאאתהני  הכאאוף  ,חדומהוא א שבעא וומההאתהני 

  .לבו

ון דבר נש אכיל ושתי וקא ההוא אתר, וכי קב"הבגין דמזונא איהו קשה קמי  ,מ"ט

נא ברכתא סלקא ואתהני מאינון מלין דשבעא דסלקין ואשתכח דאתהני ממזו אוההמברך 

  .חברייא ןמדמתתא ומלעילא ודא איהו רזא 

[245 p.]   וכלהו מילין  אמאינון מילין דסלקין מגו שבע תהני אלאמחול לא דרזא

רזא אחרא במזונא ממש  בשבת איהו .עין בחדו וההוא אתר אתהני מנייהומתעטרן ורוון ושב

ורזא דא )דה"א  ,תתאמודמזונא דמצוה דשבת ובכלא אשתכח כלילא מעילא  אחדוובההוא 

דמזונא דמצוה  אחדודא ובההוא  אבהנאותודאי  נתנו לך, כי ממך הכל ומידך נתנו לך( 14:כט

  .דאוקמוה אכמדשבת 

שתכח אולא  אבחדורעותיה  ישויולמגו שבעא בעי לכוונא לביה  קב"המאן דמברך ל

 לאחרא בעינאברזא דא ולישוי רעותיה דהא איהו יהיב השתא  אבחדואלא דיברך  ועציבב
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ן כך לא ובגי ,טבא ובעינא דויבחובעינא טבא הכי יהבין ליה  אבחדודאיהו מברך  אוכמ ,טבא

ותיה למיהב ברכה דא ברזא ובמילין דאורייתא וישוי לביה ורע אבחדועציב כלל אלא  שתכחא

  .דאצטריך

ברכתא דשבעא ובאינון  אואתזנו מההסטרין רזא הכא ארבע רתיכין שליטין בארבע 

ובעינא  אבחדוומאן דמברך אצטריך רעותא  .אתהני ואתרבי ואתעטר ביה יי'מלין דברוך אתה 

נתן מלחמו  כיפיה דקרא ולסוהכא שפיל  .יברךטוב עין הוא ( 9:א כתיב )משלי כבד על, טבא

]ריח ע"ב[    טובאלא  ,רישיה פיהוסולאו  פיהוסקרא לאו רישיה י , דאי לא תימא הכי האלדל

דהא  אבחדו, ולאו איהו למגנא לברכא אבחדוודאי בעינא טבא  הוא יברךדאוקימנא  אכמ עין

אתר דאצטריך לאתזנא מכל  נתן מלחמו לדל א דשבעאההוא חדובו הברכמזונא וא ומהה

אלא  ןואתמסרמלין אלין לא  .סטריןסטרין, אתר דלית ליה מגרמיה כלום, אתר דאתהני מכל 

  .דאורייתא ארחיןלמנדע לחכימין 

[246 p.]  רות  ,מה כתיב .יןלעלמלא הוה ביה  דמצחא תוקפאו ת"ח בעז טב עינא הוה(

מהכא אוליפנא כל  .בטנך ערמת חטים( 3:רזא דכתיב )שיר ז ,ויבא לשכב בקצה הערמה( 7:ג

דלבא כד סליק מהאי עלמא אתר  ברעותאו אבחדודמברך ברכת מזונא כדקא יאות מאן 

וידע  אורייתאדזכאה איהו ב"נ דנטיר פקודי  .אתתקנא ליה גו רזין עלאין בהיכלין קדישין

ונהורין וזיוין ן דלא תליין ביה רזין עלאי אורייתאדפקודא ופקודא  ךלדלהון דלית  שבחא

אינון דזכאה חולקהון דצדיקיא  .ולא משגיחין ביקרא דמאריהון ןידעיובני נשא לא  עלאין

  .אין אינון בעלמא דין ובעלמא דאתיזכ ,באורייתא משתדלי

חולקא בעלמא דין  לוןכסופא לית  לוןרו דכל אינון תקיפי מצחא דלית אמ האת"ח 

לבייהו  ימתברבההוא ציץ הוו  ימסתכלכד הוו  שראלדיאינון תקיפי מצחא  כלוובעלמא דאתי, 

מכסיף בעובדוי,  בגין דציץ על את הוה קאים וכל מאן דמסתכל ביה הוה ןבעובדיהו ןיומסתכל

אתוון דרזא דשמא קדישא   [.p 247] .תקיפי מצחא אפיןעל אינון תקיפי  מכפרועל דא ציץ 

דאתוון מאן דהוה מסתכל בההוא נציצו  כלוובלטין ונצצין,  ריןינהדהוו גליפין על ציצא הוו 

 כגוונא דא כיון דאיהו גרים עליהלביה וכדין ציצא מכפרא  תברמאנפוי נפלין מאימתא והוה 

  .לתברא לביה ולאתכנעא מקמי מאריה

מעלה עשן  כגוונא דא קטרת כל מאן דארח בההוא תננא כד סליק ההוא עמודא מההוא

בר מניה זוהמא דיצר הרע ולא הוה למפלח למאריה ואע אחדודדנהירו הוה מברר לביה בברירו 

 אוכמודאי בכל סטרין  הואדבשמיא בגין דקטרת תבירו דיצר הרע  לאבוהאלא לבא חדא  יהב

מא למתבר ליה לסטרא אחרא בר דציץ הוה קאים על ניסא אוף קטרת דלית לך מלה בעל

  .קטרת
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 .ש מעל המזבח ושים קטרתקח את המחתה ותן עליה א( 11:ת"ח מה כתיב )במדבר יז

א סטרא בר קטרת דלית לך מלה דהא לית תבירו לההו ,כי יצא הקצף מלפני יי' החל הנגף ,מ"ט

ריחא ועשנא  .לבטלא חרשין ומלין בישין מביתא מכאן .כקטרת קב"הקמי  החביבדהיא 

  .מבטל, כ"ש קטרת איהוועובדא  ההואלדקטרת דעבדי בני נשא 

[248 p.]   דכל מאן דאסתכל וקרי בכל יומא  קב"הגזרה קיימא קמי  איהומלה דא

 מותנאמבישא וומכל פגעין בישין ומהרהורא  עלמאבחרשין דמלין דקטרת ישתזיב מכל  עובדא

  .דיכוון ביה ויצטריךעליה  הלשלטאולא יתזק כל ההוא יומא דלא יכיל סטרא אחרא 

הוו נטלי  קב"העובדא דקטרת קמי  ההואאי בני נשא הוו ידעי כמה עלאה  "ר שמעוןא

ביה ומאן דאשתדל  .על רישייהו ככתרא דדהבא אעטרמלה ומלה מניה והוו סלקי לה  כל

ביה בכל יומא אית ליה חולקא בהאי עלמא ובעלמא דאתי ויסתלק  ויכווןדקטרת  בעובדא

 ו אחראומדינא דמלכדהאי עלמא טרין בישין ומכל סדינין מותנא מניה ומעלמא וישתזיב מכל 

 .ואפילו מדינא דגיהנם

]ריט   בההוא קטרת כד הוה סליק תננא בעמודא כהנא הוה חמי אתוון דרזא דשמא

לבתר כמה רתיכין קדישין סחרין  .לעילא בההוא עמודא יוסלקבאוירא  פרישןקדישא ע"א[  

דמקטר  כלא והא אוקימנא קשרין ליחדאלמאן דחדי וקשר  דסליק וחדיליה מכל סטרין עד 

  .דאיהו סטרא אחרא והא אוקמוה ע"זוודא מכפר על יצר הרע , ריןקט

הוו,  מדבחןאית לאסתכלא ביה בגין דתרין האי קרא  .מזבח מקטר קטרת וגו' ויעש

 ,פנימאה יאיהמדבחא דקטרת האי  .בחא דקטרת בוסמין דא לבר ודא לגומדבחא דעלוון ומד

אלא בגין דבטיל   [.p 249] .ע"ד אקרי מזבחדבחין ו בהדבחין  הוווהא לא  מזבחאמאי אקרי 

כד ההוא  .מזבחועל דא אקרי  ארוגלשלטאה ולמהוי קט יןלא יכלדבישין וכפית לכמה סטרין 

 .וערק ולא יכיל לקרבא כלל למשכנא אתכפיא דקטרת סליקעובדא הוה חמי  אחראסטרא 

כ"כ לא  דחביבא בגיןובלחודוי  קב"הדלעילא בר  אחדוובגין דלא אתזכי ולא אתערב בההוא 

ביה ועל דא סתים  אשתכח הדברכלגו דהאי איהו מזבח  פנימאהקאים ההוא מזבח אלא 

  .מעינא

דכפית  ,ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה( 13:)במדבר יז ,מה כתיב באהרן

ר בידנא די בכל סימנא דא אתמס .יכיל לשלטאה כלל ולא למעבד דינא ליה למלאך המות דלא

 יןתזקאולא  אשלטא בההוא אתרדלבא עובדא דקטרת דלא  רעותאא בבכוונקאמרי אתר ד

  .לין שאר עמין לשלטאה על ההוא אתרולא יכ

[250 p.]   קטרת מקטראמאי  מזבחון דכתיב כי .מזבח מקטר קטרתת"ח מה כתיב, 

 לקדשאותו מזבח אצטריך לאקטרא  .דעבד אהרן אקטרא כמתלאאלא בגין דנטלי מהאי אתר 
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אסיר  לאקטרא קטרת דהא מוכתרגו מקטר קטרתתו  .מקטר קטרתליה בההוא קטרת ועל דא 

  .מחתהבלאקטרא באתר אחרא קטרת בר 

קטרת ולאתבא קמי מאריה דהא  האיאבתריה אצטריך ת"ח האי מאן דדינא רדיף 

רגילא בהאי לאדכרא  איהוסיועא איהו לאסתלקא דינין מניה ובהאי ודאי מסתלקין מיניה אי 

בין הערבים וכתיב  ,קטרת סמים בבקר בבקרתרין זמנין ביומא בצפרא וברמשא דכתיב 

 ,קטרת תמיד לפני יי' לדורותיכם( 8: איהו קיומא דעלמא תדיר דכתיב )שמות ל דא .יקטירנה

  .לעילאדוקיומא דעלמא  לתתאדקיומא דעלמא  איהו ודא

בכל יומא עובדא דקטרת דינין דלעילא שריין ביה ומותנין  ביהבההוא אתר דלא אדכר 

לפני איהו קיימא  תמיד, קטרת תמיד לפני יי'ועמין אחרנין שלטין עליה בגין דכתיב  יןסגיא

[251 p.]  'ורעותין מכל פלחנין  דקטרת יתירעובדא  יאיהא חביב .יתיר מכל פלחנין אחרנין יי

  .קב"הא יקיר וחביב קמי עובדא דקטרת הו דצלותא איהי מעליא מכלא ע"גא, ודעלמא

צלותא אתקינו לה באתר דקרבנין דהוו עבדי  .ת"ח מה בין צלותא לעובדא דקטרת

אלא  ,ותו מה בין האי להאי .לאו אינון חשיבין כקטרת ןעבדיל אינון קרבנין דהוו ישראל, וכ

שרין ועביד נהירו שיר קוק מתקןמה דאצטריך, קטרת עביד יתיר  צלותא איהו תקונא לאתקנא

 .ואתקשר כחדא ואתקןאתנהיר  כלא ,משכנא ואדכיומאן איהו, דאעבר זוהמא  .יתיר מכלא

זוהמא מעלמא דאיהו תקונא דכלא בכל יומא ויומא כגוונא דההוא  בעינן לאעבראועל דא 

  .קב"החביבא דאתרעי ביה קרבנא 

אבל  אוקמוההא ד גע"או .סמיםויאמר יי' אל משה קח לך ( 34:)שם ,מה כתיב במשה

להנאתך ולתועלתך בגין  קח לךאלא  .יתיר מכל מה דאמר ליה קח לךמאי שנא בעובדא דא 

 שראלאתקלאעברא זוהמא  קח לך סמיםהנאותא דבעלה איהו ורזא דא  אתיאתדכדכד אתתא 

קח לך עגל ( 2:כגוונא דא )ויקרא ט  [p. 252] .דמשה]ריט ע"ב[    זכאה חולקיה ,אתתא בבעלה

ועל דא כתיב  .דאיהו גרים לון לישראל עגלההוא  לכפרא על חוביה על ואתמר לאהרן ,בקרבן 

אבנא נתעשר  ימההוא פסולת דלוח ,פסל לךוכן אוקמוה ב טובתך,וללהנאתך  קח לךבמשה 

 .להנאתך לךקח  אאוף הכ ,משה

סליק , ה' אתחבר בו', ו' ד' אתחבר בה' .נהירו ואעבר זוהמא נהירין וקשרקטרת קשיר 

ואתעטר בה', ה' אתנהיר בי', וכלא סליק רעותא לאין סוף והוי כלא קשירו חד ואתעביד חד 

בהאי קשרא  אתקשרכיון דכלא  ולהלאמכאן  .ו ברזא חדא דאיהו קשרא עלאה דכלאקשיר

א קדישא אתנהיר ואתעטר בכל סטרין ועלמין כלהו אתעטר כלא ברזא דאין סוף ורזא דשמ

ואי זוהמא  .זא דקטרתין ומזונין וברכאן אשתכחו בכל עלמין וכלא ברואתנהירו בוצינ אבחדו

  .בהאי תלייאדכלא  אשתכח, לא אתעביד אד כללא אתעבר 
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בדא דקטרת אצטריך לאקדמא לכלא ובגיני כך עו דםוקת"ח קטרת איהו קדמאה תדיר 

סלקא ולא אתתקן ולא אתקשר עד   [.p 253]ותושבחן בגין דכל דא לא  שיריןללצלותא 

בתר בקדמיתא ול הקדשוכפר על ( 16:)ויקרא טז ,מה כתיב. בקדמיתאדאתעבר זוהמא 

ולבתר  דשאוקולאעברא זוהמא ולאתדכאה  דשאוקעל  לכפראועל דא  ,לכל חטאתם מפשעיהם

  .ין ותושבחאן וצלותין כלא כדקאמרןשיר

אינון ידעין לתקנא תקונא דלעילא  זכאין אינון ישראל בעלמא דין ובעלמא דאתי דהא

א חד בההוא לתקנא תקונא מתתא לעילא עד דאתקשר כלא כחדא בקשור בעינן כד .ותתא

 קב"הד רשימןדאתוון  ניןתקונין דלתתא בעינן לתקנא בתקוכד בעינן לתקנא  .עלאה קשרא

  .אתקרי בהון

 

 ' שמעון"ר אלעזר לרא .בריה הוו יתבי ליליא חד ולעאן באורייתא ' אלעזרור ' שמעוןר

ואל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונך בעצב תלדי בנים ( 16:אבוי הא כתיב )בראשית ג

הו אי איתינח לתתא אבל  .ואוליפנא דדא איהו רזא עלאה ,והוא ימשל בךואל אישך תשוקתך 

  .כגוונא דלעילא מאי איכא למימר

 ,האי קרא אוקמוה. וגו'קי מים כאיל תערג על אפי( 2:ואמר )תהלים מב ' שמעוןפתח ר

 אותיאובתחן בכל יומא ואיהי נוקבא על אלף מפת נולטואית בעלמא ואיהי שלטא בש חיהאבל 

 .על אפיקי מיםכאיל תערוג , למשתי ולאתרוואה מצחותא דכתיב על אפיקי מיםתדיר  דילה

[254 p.]  ולא כתיב  תערוגולבתר  ולא כאילת כאילכלא, בקדמיתא כתיב הכא אית לאסת

דלא אצטריך לסלקא דא  דלא לאפרשא לון וחד איהו ונוקבא כחדאאבל רזא דא דכר  .יערוג

וקשי  מדכוראואיהי מתעברא  תערוג על אפיקי מיםוהאי נוקבא  .מדא אלא תרוייהו כחדא

אתי ונשיך לגבי לה חד חויא עלאה רברבא ו זמין וקב"ה .ואולידתעלה דהא על דינא קיימא 

בגין דאיהי מתחלחלא בכל יומא  הרבה ארבה עצבונך והרונךורזא דא  ,ואולידתההוא אתר 

  .א רזא דחויא דעציב אנפיהון דעלמאד בעצב, בעצב תלדי בנים .עלמאכל דובעציבו על עובדין 

הא אוקימנא רזא  ,והוא ימשל בך .תערוג על אפיקי מים כד"א ,ואל אישך תשוקתך

דתנינן ובגיני כך אזעירת   [.p 255] אכמדאמרה סיהרא  בגין ,וכל דא למה .דאיהו שליט עלה

 .ה רשו מגרמה בר כד יהבין לה חילאולית ל לטנהושואזעירת  נהורא

פתח  אלא דא .לדאואי תימא אמאי אצטריך חויא  .דאוקימנא אכמ ,בעצב תלדי בנים

בגויה דבר לנחתא לתתא לא ישרי פתח אורחין  אלמלאואינון נשמתין דעלמא  א כלקלנפארחא 

  .נש
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לאולדא לאפקא  ארדאתע פתחלההוא  ,לפתחמאי  .לפתח חטאת רובץ ,כתיב המ

וכל אינון נשמתין דאצטריכו לנחתא בגופין  .פתחאיהו קאים לגבי ההוא  ,נשמתין לעלמא

ואי לאו הא חויא נשיך  .ולית ליה רשו בההיא נשמתא פתחוא קדישין לא קאים איהו להה

  .נשמתא דאתדכיא ואיהולאו  נהרואסתאב ההוא 

עמיה ]רכ ע"א[    , רזא דא דא נחש דהאבעצב תלדי בניםוהכא איהו רזא עלאה, 

דא, דא נקיט גופא ודא על נשמתא ותרווייהו דא ב  [p. 256]אולידת נשמתין בגין דדא איהו על 

וזמינא דא חויא לאולדא כל אינון גופין עד דלא ייתי זמנא דיליה הדא  .נשמתא ודא נקיט גופא

זמנא דחויא לאולדא בשבע שנין והכא בשית מה  .בטרם תחיל ילדה( 7:דכתיב )ישעיה סוהוא 

בלע המות ( 8:ובההוא זמנא דאוליד לון מההוא לידה ימות דכתיב )שם כה ,דלאו איהו זמניה

  .ך נבלתי יקומוןיחיו מתי( 9:)שם כו , וכתיבלנצח

חיילין  יקומוןובארעא קדישא  וןריתעמתי עלמא  ןיתעראדא בההוא זמנ ' שמעוןאמר ר

דיוסף  אחולקמשיחא לאתגלאה בגין דאיהו  חיילין כלהו על ארעא דגליל בגין דתמן זמין מלכא

 כד"אאתרייהו ולאתבדרא ביני עממיא  עלגלאה מתלאבקדמיתא ומתמן שארו  אתברוותמן 

בגין דאיהו חולקיה דההוא דאשתוי  ,ואמאי יקומון תמן .ולא נחלו על שבר יוסף( 6:ו)עמוס 

ולבתר אתקבר בארעא קדישא דכתיב  ,ויישם בארון במצרים( 26:בארונא דכתיב )בראשית נ

הו דקאים , ודא איואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם( 32:)יהושע כד

  .בקיומא דברית יתיר מכלא

[p. 257]   ובההוא זמנא דיתערון כלהו חיילין חיילין כלהו יהכון דא לחולק אבהתהון

, ואיש אל משפחתו תשובוושבתם איש אל אחוזתו ( 10:ודא לחולק אבהתהון דכתיב )ויקרא כה

כלהו וישבחון  ןוייתו אלבוש מרקמלאלבשא לון לכל חד וחד  קב"הוזמין  .דא לדא שתמודעןאו

ממה למאריהון בירושלם ויתחברון תמן אוכלוסין אוכלוסין וירושלם יתמשך לכל סטרין יתיר 

יחדי עמהון הדא  קב"הכיון דיתחברון וישבחון למאריהון  .דאתמשך כד אתחברו תמן מגלותא

 כל חד וחד לחולקיה ,יי'אל טוב  ציון ונהרוובאו ורננו במרום ( 12:הוא דכתיב )ירמיה לא

ותמן ילפון אורייתא והא אוקמוה  רמתא דרמאוחולק אבהתוי, ואחסנתהון דישראל תהא עד 

.הקיצו ורננו שוכני עפר וגו'( 19:כו וכתיב )ישעיה
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 פקודי אלה פרשת

[p. 258] פתח חייא רבי .'וגו משה פי על פקד אשר העדות משכן המשכן פקודי אלה 

את מקום שהנחלים הולכים שם הם  מלא איננו והים הים אל הולכים הנחלים כל( 7:א קהלת)

 קדישין ומבועין דנחלין רזין אלין הנחלים כל אבל, ואתמר אוקמוה קרא האי .שבים ללכת

 אתמלי רבא ימא דהאי וכיון .רבא ימא להאי ולמליא לאנהרא קדישין מבועין ונפקי דאתמליין

( 11:קד תהלים) כד"א ברא חיוון לכל ואשקי םמי אפיק הוא כדין נחלין דאינון דא מסטרא

 אלין, שדי חיתו כל ישקו ולבתר ,בנחלים מעינים המשלח ,לעילא כתיב מה .שדי חיתו כל ישקו

 לסטרא מיין אפיק ולבתר לון ושאיב לון נקיט כלהו לון נקיט ימא דכד דלתתא רתיכין אינון

 ישעיה) כד"א בשמא ואתפקדן אתמנון וכלהו ,לון ואשקי דלתתא קדישין רתיכין דאינון אחרא

  .המשכן פקודי אלה כך ובגין, וגו' יקרא בשם לכלם( 26:מ

[259 p.] צפנת אשר טובך רב מה( 20:לא תהלים) פתח יוסי' ר .משכןאלה פקודי ה 

 אסתכלאמנדע ולל נשא לבני לון אית כמה ,טובך רב מה .אדם בני נגד בך לחוסים פעלת ליראיך

 עלמא בני אסתמרו ואמר ואכריז נפיק קלא]רכ ע"ב[    ויומא יומא בכל דהא קב"הד בארחוי

 סחרא גלגלא .רשתא הואבה ןרגליכו יתפסון לא עד דתפיס מרשתא אסתלקו חובין גלי טרוקו

 חייבי לאינון דטמיר עומקא לגו נפלי, גלגלא מגו רגלייהו דדחיין לאינון ווי, ונחית סליק תדיר

 צדיקיא אינון זכאין .לצדיקיא דגניז בנהורא ןינהרו ולא יקומון ולא ןונפליד לון ווי .עלמא

 טובך רב מה דכתיב לון טמירין עלמא אובהה עדונין כמה לון גניזין נהורין דכמה דאתי לעלמא

 דכתיב דאתי לעלמא לצדיקיא דגניז אור הוא דא אוקמוה הא טובך רב מה .ליראיך צפנת אשר

 ולישרי לצדיק זרוע אור( 11:צז תהלים) וכתיב ,טוב כי האור את אלהים וירא( 4:א בראשית)

  .טוב כי האור את אלהים וירא וכתיב טובך רב מה הכא כתיב, טובך רב מה דא ועל .שמחה לב

 זמיניןהוו ד חייביא באינון ואסתכל נהורא בההוא קב"ה דאסתכל בגין, צפנת אשר

  .דאתמר אכמ דאתי לעלמא צדיקיא ביה למזכי נהורא לההוא ליה וגניז בעלמא למחטי

[260 p.] בגין פעלת, דאתמר אכמ צפנת אלא .פעלת ולבתר צפנת בקדמיתא, פעלת 

 אלה( 4:ב בראשית) דכתיב, לןא מנ .דעלמא אומנותא קב"ה עביד ביה דגניז נהורא דההוא

 עביד וביה קב"ה ליה גניז דאברהם נהורא וההוא ,באברהם ,בהבראם והארץ השמים תולדות

  .פעלת דכתיב אומנותא

  .קב"הד צלא תחות דיתבי לאינון ,בך לחוסים
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 בעלמא נשא בני קיימין נהורא בהאי דאתעביד אומנותא בהאי דהא ,אדם בני נגד

  .בעלמא ני נשאב קיימין ביה גניז דאיהו ע"גא .הוי דלהון וקיומא

 דא כגוונא דעלמא אומנותא .בחושבנא כלא אתעביד דביה דעלמא אומנותא ,פעלת

 [p. 261] אלה הכא כתיב .אוקימנא והא דעלמא כגוונא אומנותא דאיהו דמשכנא אומנותא

 ואפיקו דעבדו תולדין אינון דכל בגין, והארץ השמים תולדות אלה התם וכתיב, המשכן פקודי

 חילא ההואמ המשכן פקודי ו,ונפק אתעבידו דגניז נהורא דההוא בחילא כלהו וארעא שמיא

 דא ,אהליאב ואתו ,דימינא מסטרא איהו דא ,חור בן אורי בן ובצלאל דכתיב, לןא מנ .נפקו

 בינייהו דהוה ומשה ואתעביד אתקם וימינא דשמאלא מסטרא ומשכנא ,דשמאלא מסטרא

  .ליה אוקים

באהל דוד שופט ודורש  באמת עליו וישב כסא בחסד והוכן( 5:טז ישעיה) פתח אלעזר' ר

 דכל מטמירא אודחדו ברעו סליק מחשבה כד אוקימנא הא ,כסא בחסד והוכן .ומהיר צדק

 עד דעאל באתר עאל וכדין מחשבה גו ובטש ואחדו ההוא מטי אתדבק ולא אתיידע דלא טמירין

 ימינאל נהורין כל ואתמשכן נגדין ומתמן, אלעיל טמיר דאיהו עלאה היכלא בחד דאתגניז

 קב"ה דהא לתתא כרסייא אתקן ימינא סטר ומההוא כלהו נטלי ולבתר בקדמיתא דנטיל

  .בחסד כרסייא לההוא אתקין

[262 p.] כרסייא ההוא על יתיב ולא דכלא דחותמא תקונא ודאיה ,באמת עליו וישב 

  .אמת דאיהו דא בחותמא אלא

  .לתתא כרסייא בי ודאיה, דוד באהל

 ,דרחמי מסטרא משפט ודורש, דדינא אמסטר שופט, צדק ומהיר משפט ודורש שופט

  .לתתא דינא בי דאיהו דדינא כרסייא איהו צדק ומהיר

 אתמנון דא ועל ,כדקאמרן דחסד דא בסטרא אלא אתתקן לא משכנא דא כגוונא ח"ת

  .לתתא כלהו ואתתקנו תולדין

 

 ברא בראשית פתח . ר' שמעוןמשה פי על פקד אשר העדות משכן המשכן פקודי אלה

 קב"ה ברא כד אבל, סטרין בכמה ימנאאוק]רכא ע"א[    הא .הארץ ואת השמים את אלהים

 גוונין אינון וכל דלעילא דעלמא דיוקנא דא עלמא למהוי דלעילא כגוונא ליה ברא עלמא

 עלמא למברי אסתכל וכד .בעלמא עלמא ולאתקשרא לאתדבקא לתתא לון אתקין דלעילא

 בתלת .עלמא וקיים דאורייתא כללא קדישא בשמא ואסתכל ליה וברא באורייתא אשגח

 בחכמה' יי( 20-19:ג משלי) דכתיב ודעת ותבונה חכמה [.p 263] ואינון עלמא אתקיים סטרין

 ובאלין .דעלמא בקיומא כלהו הא, נבקעו תהומות בדעתו , וכתיבבתבונה שמים כונן ארץ יסד
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 תלתא וכלהו, ובדעת בתבונה בחכמה אלהים רוח אותו ואמלא דכתיב משכנא אתבני תלתא

 השמים את, בתבונה דכתיב היינו אלהים ברא, בחכמה דכתיב היינו בראשית ,דא בקרא רמיזין

 רזא דא המשכן פקודי אלה כתיב דא וברזא משכנא בעבידת כתיבי וכלהו .בדעת דכתיב היינו

 דא לקבל דא וכלא ,דדעת רזא דא משה פי על פקד אשר, דתבונה רזא דא העדות משכן, דחכמה

  .משכנא בעבידת אתרשים וכלא לעילא ליה ברא דין בעלמא קב"ה דברא מה דכל בגין

 ידע דלא תוהא משה קאים הוה משכנא לי עביד למשה קב"ה ליה דאמר בשעתא ח"ת

 [.p 264] ועשה וראה( 40:כה שמות) דכתיב אכמ בעינא קב"ה ליה דאחזי עד למעבד מה

 למשה קב"ה ליה דאחמי אוליפנא אלא ,בתבניתם מאי .בהר מראה אתה אשר בתבניתם

 דיליה דיוקנא עביד הוה וחד חד וכל לעילא דאיהו דיוקנא כההוא ומלה מלה דכל דיוקנא

  .בארעא אתעביד דאיהו כדיוקנא דיליה דיוקנא עביד הוה חד וכל לעילא דאיהו כדיוקנא

 דלא דאספקלריא אוליפנא אלא .ליה מבעי רואה אתה אשר ,בהר מראה אתה אשר

 חיזו כהאי לתתא דאתעבידו אינון גווניןוכל  דיוקנין אינון כל בגויה ליה אחמי הוה נהרא

 נהרא דלא אדאספלקרי רזא אתה, מראה אתה אשר דכתיב משמע, דיוקנין כל בגויה דאחזי

 גו דחמי אןכמ תקוניה על ומלה מלה כל משה לון חמי והוה דיוקנין אינון כל בגויה ליה דאחזי

 משה קב"ה ליה אמר .קמיה אקשי משה בהו אסתכל וכד .דיוקנין כל דאחזי חיזו וגו עששיתא

  .עבידתא בכל משה אתיישב כדין .כו'ו בסימניך את

[p. 265] ישראל יימרון דלא בגין כלא לממני משה אצטריך עבידתא כל אתעביד כד 

 דישראל קמייהו חושבנא לממני אצטריך דא ועל, ליה לנטלא ואסתליק ודהבא כספא דאשתאר

 המשכן פקודי אלה כתיב ין כךובג, ומישראל' מיי נקיים והייתם( 22:לב במדבר) דכתיב בגין

 דנדיבו דהבאכספא ו דכל ן משכנאחושב לכלא אחזי הוה דשאודק רוחא דהא העדות משכן

 למלאכה העשוי הזהב כל' וגו ככר מאת העדה פקודי וכסף אמר הוה דשאוקד אורוח ישראל

  .כלא קמי דלהון מהימנותא לאפקא ובעא אומנין באינון בהו אתרעי קב"הד בגין, 'וגו

 אחרא סטרא הוה אתעביד דמשכנא דעבידתא שעתא אובהה ח"ת .המשכן פקודי אלה

 כפיף קב"הד עד דאומנין מהימנותא על אעיל אשכחהוה  ולא לאסטאה ולא יכיל ושאט אזיל

 לגבי דלהון מהימנותא וסליק כרחיה בעל דמהימנותא חושבנא עביד ואיהו דמשה לקמיה ליה

[p. 266] גם( 15:מט ישעיה) כד"א אלה אוקימנא והא המשכן פקודי אלה דכתיב דא ורזא ,כלא 

 דבי חושבנא דאתעביד עד ואתפקד אתמני דתמן משה פי על פקד אשר וכתיב ,תשכחנה אלה

 ]רכא ע"ב[.  כלהו וישראל משה קמימ משכנא

 לעילא חד משכן הכא כתיב זמני תרי אלא ,עדות מאן .העדותמשכן  המשכן פקודי אלה

 עדות יה שבטי( 4:קכב תהלים) כד"א, עדות מאן .העדות משכן אקרי משכןו, לתתא וחד
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 שם ביהוסף ,שמו ביהוסף עדות( 6:פא שם) דא כגוונא .לישראל עדות איהו דא שמא, לישראל

 כך ובגין ,עדות איהו והכא אתר בכל סהדותא סהדי אתוון תרין אלין .ודאי עדות איהו יה

 והיינו, קדישא דא דשמא רזא על אקרי משכנא דא ועל, עדות דהאי משכנא העדות משכן

  .דכלא וגניזו סתימו איהו אתר דהאי בגין ,אלמדם זו ועדותי( 12:קלב שם) דכתיב

[267 p.] אלא, עדות האי או פקד משכנא אי ידענא לא הכא עד .משה פי על פקד אשר 

 דיעקב בנוי שבטין אינון וכל מעלמא אסתלקואבהן ד יומא דמן בגין עדות האי ודאי פקד

 דא עלאה קדישא דשמא דרזא ידיעא מנייהו אתנשי עאקן באינוןו בגלותא ישראל ואשתארו

 וכלהו ותתא עילא אוקימו אתוון תרין דאלין וארעא דשמיא קיומאד עדותד שמא דאיהו

 על שאיל מיד בסנה הוה דכד ,בעלמא דא שמא ואדכר אתפקד משה דאתא כיון .דעלמא סטרין

 משה פי על אתפקד ותמן, אליהם אומר מה שמו מה לי ואמרו( 13:ג שמות) דכתיב דא שמא

  .דא שמא

, הוא הלוי ועבד( 23:יח במדבר) דכתיב דא רזא אלא, הלוים עבדת מאי .הלוים עבדת

  .ודאי הלוים עבודת ין כךובג אתה אקרי ולא הוא דאקרי קדישא דשמא רזא דא הוא

[p. 268] שם) דכתיב לאתר מאתר כתפייהו על משכנא נטלין דאינון הלוים עבדת א"ד 

  .ישאו בכתף עליהם הקדש עבודת כי נתן לא קהת ולבני( 9:ז

 

 שרש ההוא ביום והיה( 10:יא ישעיה) פתח אבא רבי .העדות משכן המשכן פקודי אלה

 בזמנא ,ההוא ביום והיה .אשר עומד לנס עמים אליו גוים ידרשו והיתה מנוחתו כבוד ישי

 שאר תקיימוא מניה שרשא ההואד דחיי דאילנא שרשא יתקיים בעלמא שלמא יסגי קב"הד

  .מניה ואתקיימן אשתרשן כלהוו לתתא שרשין

  .קדישא דשמא לרזא ולאת לנסא קיימא איהו דהאי, עמים לנס עומד אשר

 כד"א ידרשו גוים אליו כך ובגין קדישא דשמא דקיומא רזא דתמן, ידרשו גוים אליו

ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו  'יי הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים גוים והלכו( 2מיכה ד:)

  .ידרשו גוים אליו דא ועל .ונלכה בארחותיו כי מציון תצא תורה ודבר יי' מירושלם

 כבוד זמנא בההוא אקרי דהכי כבוד .מקדשא בי דא מנוחתו .כבוד מנוחתו והיתה

 דההוא מנוחתוו .שבעתים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור והיה( 26:ל ישעיה) דכתיב

 קיימא דהא בגין, טעמא מאי .לעלמא בחושבנא יקום ולא יתמני לא 'יי כבוד אתקרי ישי שרש

 דקיימא מה דכל בגין ,מאי טעמא .בחושבנא יתקיים לא זמנא וההוא השתא בחושבנא

 בזמנא .בחושבנא קיימא דלא במה שריין ברכאן, בשלימו ברכאן תמן שריין לא בחושבנא

  .משכן העדות המשכן פקודי אלה דכתיב בחושבנא קיימא קדמאה
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[p. 269] דישרי דמשה לצלותא אצטריך כך ובגין בחושבנא קיימא דא משכנא ח"ת 

 יעובד על ברכה דתשרי רעוא יהא ,לון בריך ברכה ומה .משה אותם ויברך דכתיב ברכאן עליה

 פקודי אלה דכתיב לעילא משה ליה דאקשר עד חושבנא האי על ןיישר לא וברכאן .ידיכון

 יכלין לא דמשה ידא על חושבנא דידאתעב לאו דאי, משה פי על פקד אשר עדות משכן המשכן

  .משה פי על פקד אשר דכתיב חושבנא למעבד אינון

אשר לצידון  צרפתה לך קום וגו' אליהו אל' יי דבר ויהי( 9-8:יז א מלכים) ואמר פתח

 לעלמא ייתי לא עד אלא .קב"ה לה פקיד ואן .לכלכלך אלמנה אשה שם צויתי הנהוישבת שם 

 ליה למיהב אתתא ולההיא לאליהו מזונא למיתי העורבים על לעילא דיליה בגזירה קב"ה פקיד

 כף מלא אם כי מעוג לי יש אם אלהיך' יי חי ותאמר( 12:יז א"מ) ]רכב ע"א[ ,  כתיב מה .מזונא

 כף מלא בר ביה הוה אלד קמחא בההוא מדידו הכא והא, 'וגו בצפחת שמן ומעט בכד קמח

 .במדה וקאים [.p 270] הואיל ןאברכ ביה שריין דלא ואתחזי דיליה מדידו הוא ךכ ,בכד קמח

 עד תחסר לא השמן וצפחת תכלה לא הקמח כד ישראל אלהי' יי אמר כה כי( 12:שם) ,כתיב מה

 כהאי לזכו דיזכי מאן אשתכח לא דרא דבכל בגין ,טעמא מאי .כתיב תתן ,תת .מטר' יי תת יום

  .סגי דזכותך בגין עלמא על מטרא תתן אנת ,תתן כתיב דא ועל אתתא

 ביד דבר אשר' יי כדבר חסר לא השמן וצפחת כלתה לא הקמח כד( 16:שם) וכתיב

 בגין ברכאן מניה אפסק לא קמח כף מלא דהוה במדידו דקיימא קמחא ההוא אם וכי .אליהו

 ואתפקד הואיל בחושבנא דקיימא ע"גא העדות משכן, כלתה לא הקמח כד דכתיב דאליהו מלה

 משכן המשכן פקודי אלה כתיב דא ועל, ברכאן ביה יאדשר שכן וכל שכן כל דמשה ידא על

 .משה פי על פקד אשר העדות

 

 של הלם תקרב אל ויאמר( 5:ג שמות) פתח חזקיה רבי .משכן העדות המשכן פקודי אלה

 בגין מאתתיה קב"ה ליה דפריש אבל הא אוקמוה, אוקמוה קרא האי .'וגו רגליך מעל נעליך

 אדמת, הוא קודש אדמת עליו עומד אתה אשר המקום כי( שם) דכתיב בשכינתא לאתדבקא

 בחביבותא ליה קשיר קב"ה כדו ,לעילא משה אתדבק קדישא אתדבקותא .שכינתא דא קדש

 במדבר) [.p 271] דכתיב עביד קב"הו גזיר ואיהו ביתא על ממנא רב אתפקדכדין  דלעילא

( 36-35:י שם) וכתיב ,'וגו לדבר ככלותו ויהי( 31:שם) וכתיב ,פיה את האדמה ופצתה( 30:טז

 ואתפקד אתתקן משה פי על, משה פי על פקד אשר דכתיב ,מאי טעמא. 'יי שובה', יי קומה

  .בכלא

 פקדתי פקד דכתיב ,משה פי על פקד אשר א.פקיד קיימא דהכא בגין ,המשכן פקודי

 לנפקא פקידה לה ועבד דבורל היל דאפיק קול הוה דאיהו דמשה ידא על אהו אפקיד .אתכם
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 לי ועשו( 8:כה שם) א דכתיבכמ לתתא מעילא קדושה משכאתלא אתפקדא והשתא מגלותא

  .בתוכם ושכנתי מקדש

 

[272 p.] אמר .עשה את כל אשר צוה יי' את משה יהודה למטה חור בן אורי בן ובצלאל 

 דהא ותו .דכלא תקונא אתקין ואיהו הוה דימינא מסטרא בצלאל דהא אתמר הא יהודה' ר

  .משכנא כל דאתקין מאן נפק ומניה שבטין שאר כל על ומלכא שליטא איהו יהודה

 אתקין דא מסטרא ותו .ימינא דא ,אל בצל איהו ומאן .אל בצל אוקמוה הא בצלאל

  .ןדיביע כל למעבד חכמתא וירית כלא

 דדינא מסטרא איהו דא ,דשמאלא מסטרא דאיהו, דן למטה אחיסמך בן אהליאב ואתו

 בהו לאתקשרא בהו ואתתקן משכנא דיאתעב אלין סטרין מתרין דהא אוקמוה והא ,קשיא

  .ואוקמוה אתמר והא ושמאלא ימינא בין למהוי

 אשדי עלמא קב"ה ברא כד ח"ת .וגו' הארץ כל משוש נוף יפה( 3:מח תהלים) ואמר פתח

 תהומי גו נעיץ אבנא דההוא ורישא תהומא עד ושקע יקריה כרסי מתחות יקירא אבנא חד

 דעלמא באמצעיתא דקיימא נקודה חד איהו עלאה אחרא רישא וההוא, לעילא אחרא ורישא

 אווהה ,אמצעיתאב [.p 273] נקודה אוהה ואתקיים שמאלאלו לימינא עלמא אתפשט ומתמן

 למהוי לה שוי קב"ה יה שת שתיה תו .סטרין לכל עלמא אשתיל דמנה שתיה אקרי אבנא

  .דכלא ושתילו דעלמא יסודא

 קדמאה אתפשטותא .נקודה דההוא סחרניה ארעא אתפשטת גוונין]רכב ע"ב[    בתלת

 לעילא קיימא והאי, איהו ותמן תמן קיימא דארעא וזכותא צחותא כל נקודה דההוא סחרניה

 קדמאה אתפשטותא דההוא סחרניה תניינא אתפשטותא .נקודה דההוא סחרניה ארעא כל על

 שאר מכל יתיר דעפרא בצחותא וצח דקיק איהוו קדמאה כההואולאו  וזכותא צחותא איהו

 קיימין דהאי וסחרניה מכלהו יתיר דעפרא וגסו חשוך איהו תליתאה אתפשטותא .אחרא עפר

 וכלהו באמצעיתא קיימא הנקוד דההוא אשתכח .עלמא כל דאסחר דאוקיינוס דימא מיין

  .סחרניה דעלמא דאתפשטותא גוונין

 דיליה תקונא ההוא וכל ועזרות היכלין אינון וכל מקדשא בי איהו קדמאה אתפשטותא

 .אבקדוש דאתקדשת דישראל ארעא כל תניינא אתפשטותא .לגו משורא מתא וכל וירושלם

 דסחרא דאוקיינוס וימא עמין דשאר מותבא בי אתר ארעא כל שאר איהו תליתאה אתפשטותא

 חיזו דאיהו דעינא דאמצעיתא נקודה לההוא דסחרן דעינא גוונין דא דרזא אוקמוה והא .כלא

 קדש בית קאים תמןד דכלא חיזו דאיהו דקאמרן אמצעיתא נקודה דההיא כגוונא עינא דכל

 כתיב דא ועל עלמא דכל חיזו נקודה ההוא אשתכח .דכלא חיזו הודאי וכפורת וארון הקדשים
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 נופא, נוף .דכלא אוחדו חיזו ההוא שפיר, יפה .ציון הר הארץ  [.p 274]כל משוש נוף יפה

  .דכלא שפירו דאיהו דאילנא

 מההיא .משכנא ואתקם דאתבני עד בעלמא אתחזי לא דעלמא וחיזו דעלמא שפירו ח"ת

 נקודה יאלה ודמט עד משכנא בההוא וואזל עלמא ואתתקן בעלמא דכלא חיזו אתחזי שעתא

 זאת( 14:קלב תהלים) ואמר ארונא פתח כדין להתם דמטו כיון .דכלא חדוה נוף יפה ידאיה

 .וגו' אשב פה עד עדי מנוחתי

 ועאל מקדשא בי דאתבני בשעתא ליה אמרה ישראל כנסת קרא האי אמר וסיי רבי

  .לאתריה ארונא

 קב"ה כדין דהא רעותיה עבדי ישראל כד ישראל כנסת על ליה אמר קב"ה א"ר חייא

פה  עד עדי מנוחתי זאת אמר וכדין אשתכח דכלא וחביבותא עלמא וחייס יקריה כורסי על יתיב

  .אשב וגו'

 איהי דשראן ממש עובדא ההוא אומנותא למעבד שארו אומנין דכלהו בשעתא ח"ות

 כל ותכל דכתיב ,לןא מנ .ממש איהי, עבידתא אשלימת ואיהי שראן אינון, מגרמה אשלימת

 ויכל תימא ואי .והארץ השמים ויכלו( 1:ב בראשית) דא כגוונא .מועד אהל משכן עבודת

 וחד חד כל אשתלימו עבידן דכל ע"גא עלמא דכל הוא הכי ודאי  [p. 275], השביעי ביום אלהים

 כדין שביעאה יומא אתא דכד, שביעאה יומא דאתא עד בקיומיה שלים הוה לא כלא עלמא

 השביעי ביום אלהים ויכל דכתיב הוא הדא עלמא קב"ה ביה ואשלים עבידן כל אשתלימו

 ביום אלהים ויכל דא ועל דעבד יהעבידת כל בקיומא אשתלים בהאי, עשה אשר מלאכתו

  .השביעי

 שראן אומנין, אתעבידת מגרמה איהי דאתעביד עבידא כל מקדשא בי אתבני כד

 דכתיב אוקמוה והא ,מגרמה היא ואשתלימת קמייהו ואתרשימת למעבד לון אחזי ועבידתא

 מסע שלמה אבן .בהבנותו אלא כתיב לא הוובנ כאשר והבית, בהבנותו והבית( 7ו: א מלכים)

 איהי דשאוק ודאיה עבידתא בכל וכן .נבנה מגרמיה הוא ,נבנה אלא, כתיב לא בנוהו, נבנה

 ]רכג ע"א[  .  מגרמה אשתלימת

 דישראל לעיניהון יועל אכריז קדשא דרוח אוליפנא קרא האי .חור בן אורי בן ובצלאל

  .משה את' יי צוה אשר כל את עשה יהודה למטה חור בן אורי בן ובצלאל ואמר

 עם אלא בלחודוי עבידתא עביד לא דאהליאב אוליפנא אלא ואתו מאי .אהליאב ואתו

 דשמאלא מכאן .בלחודוי ולא אתו, ואתו דכתיב הוא הדא דידעב מה כל דיעב ועמיה בצלאל

 ודא ימינא דא, אהליאב את אתו נתתי הנה ואני כתיב דא ועל תדיר ימינא  [.p 276] בכלל יאיה

  .שמאלא
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 דעבדו כיון אמר ייסא רבי .'וגו משה פי על פקד אשר העדות משכן המשכן פקודי אלה

 דאתעבידו עבידן אינון מכלו דעבדומכל מה  חושבנא למהדר אצטריך משכנא ית חכימייא כל

 עבידא ההוא אתקיים הכי חושבנא אתעביד הוה כד וחושבן חושבן דכל בגין, טעמא מאי .ביה

 בההוא אתרעו נמי הכי בקדמיתא דנדיבו במה דאתרעו כמה כלהו וישראל, באתריה ואתקיים

 דבהאי בגין חושבנא הכא אצטריך דא ועל רעותא בההוא בדאוע כל אתקיים וכדין חושבנא

  .אתעביד אתקיים

 אתקיים ודא דעלמא חושבנין כל דפסיל חושבנא איהו דא אלא אלהו כתיב ולא ,אלה

  .באחרא ולא משכנא אתקיים דבהאי מכלהו יתיר

 .אוצרו היא' יי יראת ודעת חכמת ישעת חסן עתיך אמונת והיה( 6:לג ישעיה) ואמר פתח

 למקבע וזכי עלמא בהאי באורייתא דאתעסק נ"ב כל תנינן הא אבל, חברייא אוקמוה קרא האי

 להכי אמונהד בגין שמים לשם ןויתכו קב"הל ןויתכו דיליה דרעותא אמונהב אצטריך לה םעתי

  .אתכוון

[p. 277]  בדינא רחמי לאכללא ,ישועת חסן.  

  .דא על דא לאשראה וגניז טמיר דא, דא על דא שראן אלין דתרין ,ודעת חכמת

 אתעבידת ואיהי נחלין אינון כל נקיט דהאי בגין אלין דכל אוצרו, אוצרו היא' יי יראת

( 5:ז שיר) דכתיב, לןא מנ .בחושבנא לון אפיק כלהו גניזין אינון כל נהימ נפקי וכד לכלהו אוצר

 כלא לאפקא ואשגח מים ברכות אינון ואפיק עביד ודאי בחשבון, בחשבון ברכות עיניך

 אצטריך הכא אי ומה .אוקימנא והא אמונה אקרי ובכלא אמונה אקרי דא ועל .בחושבנא

 רזא ישראל לכל אודע קב"ה דא ועל .ו"עאכ עלמא מילי לשאר, מהימנותא לאחזאה

  .אתמר וכלא דעבדו מה בכל דלהו דמהימנותא

 

 בבצלאל ביה אתרעי קב"הד ודאי יוסי' ר אמר .בארחא אזלי הוו יצחק ורבי יוסי רבי

  .אמאי, ישראל מכל יתיר משכנא לעבידת

 תהלים) כמא דכתיב בארעא שמהן שוי קב"הד בגין אוקמוה והא גרים שמא ליה אמר

 . בעלמא עבידא בהו ולמעבד בהו לאתעטראשמהן שוי בארעא , בארץ שמות שם אשר( 9:מו

[p. 278]  בימינא ואתדבק ואהדר הוה שמאלא מסטר יהודה .הכא איהו רזא ליה אמר 

 דא אתכליל ולבתר בימינא ואתדבק שמאלא מסטר שארי, משכנא אתעביד דא בסטרא דא ועל

 דא ואתכליל בימינא ואתדבק משמאלא שארי אורייתא דא כגוונא .ימינא כלא ואתעביד בדא

  .ימינא כלא ואתעביד בדא
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 בגין שמאלא דאינון שבטין שאר אינון עמיה ונטלו לשמאלא וסטא מימינא שרא ראובן

 אדאתי בגין משמאלא שרא ,לימינא נטהו משמאלא שרא יהודה .לשמאלא וסטא מימינא דשרי

 והא לגביה ואתתקן משכנא דיעב איהו בצלאל דא ועל .בימינא ואתדבק שמאלא מסטר

 תאחכמ ליה ויהב דא לעבידתא]רכג ע"ב[    מכלא ליה ובריר ביה אתרעי קב"הד אוקמוה

 לב חכם כל ובלב דכתיב דלבא סכלתנו בקדמיתא הוה דעמיה בגין דאוקמוה אכמ ודעת ותבונה

 חברייא ואוקמוה חכמתא ביה דאית למאן אלא חכמתא יהיב לא קב"הד בגין, חכמה נתתי

  .בצלאל דא כגוונא וכן ,ואתמר

[279 p.]  דמלה ורזא הכי אקרי חכמתיה ועל ליה גרים שמיה בצלאל אמר שמעון' ר 

  .אל בצל

 .וגו' בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי דודי כן היער בעצי כתפוח( 3:ב שיר) ואמר פתח

 חמידא דמשכנא וישבתי חמדתי דכתיב ליה ועבד משכנא אתקין דאיהו בצלאל היינו ,בצלו

כמא  בצלו, דא בצלא יתבא ישראל וכנסת ישראל לכנסת חמודא עביד דאיהו ביה למיתב איהו

 פריך ממני( 9:יד הושע) דכתיב בעלמא טבין פירין דידעבודא איהו  .בצלאל איהודאוקימנא ד

 נהר דההוא קב"הד דעובדוי איבא דאינון דצדיקייא נשמתהון אינון אלין ,פרי איהו מאן .נמצא

 איהי דא, פריו כך ובגין קב"הד ופרי ואינון לעלמא נשמתין וזריק אפיק איהו מעדן דנפיק

  .כדקאמרן

 בן אורי בן ובצלאל כך ובגין ,הוה בצלאל דמשכנא תקונא דא ועל בצלאל איהו דא, בצלו

 בן ,חור בן, שמאלא דא חור בן .ימינא דא אורי בן, דנפיק דשמשא נהורא דא אורי בן .חור

  .דעגלא בעובדא על קב"ה דינא  [.p 280] ביה אשתלים דא ועל, חורי

 מקדמת ואתתקן עשוי הוהו ישראל וןל דיהבו שעתא אומהה עשויהוה , העשוי הזהב כל

  .דנא

, טעמא מאי .הקדש מלאכת בכל ואתתקן אתעביד דהבא ההוא כל ,הקדש מלאכת בכל

 דהבא דא ועל ודינא רחמי אלא שלימו דלית דהבא ביה אתתקן הוה ודרגא דרגא דבכל בגין

  .בכלא דהבא ,הבז היב אזיל הוה קדש דאקרי עבידתא אוהה בכל ,הקדש מלאכת בכל אזיל

 

 אבא לרבי חזקיה רבי מרא .באורייתא ולעאן יתבי הוו חזקיה ורבי יוסי ורבי אבא רבי

 אי .עלמא בחייבי דינא אריך ואיהו בדא דא לאתערבא בכלא בדינא אתרעי קב"הד חמינן הא

  .חייביאב ליה סליק אמאי בדינא אתרעי איהו

[p. 281]  קדישא בוצינא גלי מלין כמה אבל ,דא במלה אתעקרו טורין כמה ליה אמר 

 אבל, אוחדו רחימו דאתער דינא איהו בריר דינא איהו ביה אתרעי קב"הד דינא ח"ות .בהאי
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 לא דא ועל, כלל קב"ה ביה אתרעי דלא דינא כלהו, דזוהמא דינא כלהו בעלמא אינון כד חייביא

 מעלמא ליה ולאובדא מגרמיה אשתצי דאיהו עד מסאבא בדינא קדישא דינא לאתערבא בעי

  .מעלמא ליה אוביד איהו דביה דזוהמא דינא וההוא דאתי

 ח"ת אבל ,אוקמוה קרא האי .וגו' עשב כמו רשעים בפרוח( 8:צב תהלים) ואמר פתח

 ביה שראן כד ,יבישא ואיהו דארעא ביבישו דאיהו עשבא האי בפרוח ,עשב כמו רשעים בפרוח

 פארות אינון אלא סליק ולא דנציץ קציצא אילנא וכהאי, אתפרח יבישו וההוא אפריח מיא

 בקדמיתא הוה כד אילנא סליק לא ולעלמין דסלקין ענפין אינוןב דא אולסטר דא אלסטר

  .ומכלא משרשין לון עקראאל ,עד עדי להשמדם דא וכל ,לנאיא למהוי

 עלמא דהאי בגין עלמא בהאי בחייביא רוגזיה אריך קב"הד על בהאי אית אחרא רזא תו

 דצדיקייא איהוא וחולקא דקדוש סטרא איהו דאתי ועלמא ,אחרא דסטרא חולקא איהו

]רכד   דא, דא לילקב דא קיימין אלין סטרין ותרין .ביה דמאריהון דיקרא בעטרא אינון למהוי

 וכלא לרשיעיא קיימא ודא לצדיקיא קיימא דא, דמסאבא סטרא ודא אדקדוש סטראע"א[  

  .דאתי בעלמא אלא עלמא בהאי חולקא לון דלית צדיקיא אינון זכאין .דא לילקב דא

[p. 282]  לגבי אתכוונו לא ובלעם דבלק ע"גאו, קב"ה קמי ואתגלי אתתקן כלא ח"ת 

 על זמנא בההואשליטו  .עלמא בהאי כלום דלהון מאגר גרע ולא קמיה מתתקן איהו כלא קב"ה

 דאתקטלו אינון כל בר אלף םועשרי הארבע מישראל לאסתלקא קורבנא ההוא דגרם ישראל

 העם ראשי כל את קח וכתיב ,פעור לבעל הנצמדים אנשיו איש הרגו( 5:כה במדבר) דכתיב

 מדבחן שבעה .מישראל לאתפרעא תלי הוה קרבנא ההוא כען ועד .נגד השמש 'ליי אותם והוקע

  .ותרין ארבעין כחושבן

 מההוא לון ונטלו בלעםבלק ו עבדו קרבנין ותרין ארבעין אינון חזי תא אמר שמעון רבי

 דאקרי אחרא סטרא ההוא ליה לנטלא קרבנא ההוא תלי הוה ד"וע קב"ה לגבי אחרא סטרא

 .ויראם אחריו ויפן( 24:ב ב מלכים) רזא איהו ודא מנייהו גבה לא השתא ועד ,מישראל קללה

 סטרא ההוא בהו אסתכל, ויראם .לאחורא אחרא סטרא דקיימא שכינתא אחורי ,אחריו ויפן

 'יי שם ההוא לאפקא ,'יי בשם .'יי בשם ויקללם דא ועל ,לון לאענשא דאתחזון לון וחמא אחרא

 מתקן איהו וכלא .לגביה סטרא ההוא תדאקריב נאקרב דההוא חיובא מההוא, דא מחיובא

  .לביש הן לטב הן קב"ה קמי אתתקן כלא דא כגוונא .מלה אתאביד ולא  [.p 283] קב"ה קמי

 ולא דנוב כהני אינון כל דאתאבידו גרים דא ועל דשאול קמיה דערק הוה הוא דוד

 ונפלו ובנוי שאול ומית בישראל בישין כמה גרים ודא, דערק בלחודוי אביתר בר מכלהו אשתאר

 דדוד בנוי דכל עד מניה לגבות דוד על תלי הוה החוב ההוא ד"ועכ, ורבבן אלפין כמה מישראל

 אשתאר דלא כגוונא דאתגניב בלחודוי יואש אלא מנייהו אשתאר ולא חד ביומא אתאבידו
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 החוב ההוא על נוב על דינא למעבד תלי הוה החוב ההוא כען ועד .בלחודוי אביתר בר מאחימלך

  .ואוקמוה לעמוד בנוב היום עוד( 32:י ישעיה) דכתיב דנוב

 יהבו כד  [p. 284] קב"ה אסתכל הכא, העשוי מאי .למלאכה העשוי הזהב כל דא כגוונא

 דכל דהבא לההוא אקדים דהאי, לאסוותא דא דהבא לון אקדים קב"הו לעגלא דהבא ישראל

 אשתכח עגלא ית עבדו דכד ד"ס .משכנא לארמת יהבו עמהון ואשתכח עמהון דהוה דהבא

 העם כל ויתפרקו( 3:לב שמות) דכתיב דהבא ההוא לנטלא אודנייהו פריקו ואינון דהבא עמהון

 .דארמותא דהבא דא ועל .באזניהם אשר הזהב נזמי את

 את' יי צוה אשר כל את עשה ,דמלכותא מסטרא ,יהודה למטה חור בן אורי בן כך ובגין

 ומשה אומנותא עביד איהו בצלאל .ידיה ועל היב אתתקנת דמשכנא אומנותא כל דהא ,משה

 ,תחותיה בצלאל לעילא משה, הוו כחדא ובצלאל משהו  [.p 285], לבתר כלא אתקין איהו

  .כגופא דגופא סיומא

 בן ובצלאל כך ובגין ,חד וכלא שמאלא ודא ימינא דא אוקמוה הא ואהליאב בצלאל ד"א

  .דן למטה אחיסמך בן אהליאב ואתו' וגו יהודה למטה חור בן אורי

 

 קרא פתח יוסי רבי .'וגו ויהי זהב התנופה הקדש מלאכת בכל למלאכה העשוי הזהב כל

ונערים קטנים יצאו מן העיר  בדרך עולה והוא אל בית משם ויעל( 23:ב ב"מ) דכתיב באלישע

 מילי מכל הוו מנוערים אוקמוה הא ,קטנים נערים .ויתקלסו בו ויאמרו עלה קרח עלה קרח

 דהאי בחיובא ואתחייבו ,מהימנותא קטני ]רכד ע"ב[ ,  קטנים .אורייתא ומפקודי אורייתאד

  .דאתי דעלמא ובחיובא עלמא

 הושע) התם וכתיב, העיר מן יצאו הכא כתיב .דמהימנותא מרזא נפקו ,העיר מן יצאו

  .בעיר אבא לא( 9:יא

[286 p.]  יוא בתיובתא יהדרון אי אלאחור דאסתכל ,אחריו ויפן .ויראם אחריו ויפן 

  .לאו

 .ואוקמוה מנייהו לנפקא זמין ןמתתקנ זרעא לית דהא בהו אסתכל ,ויראם מאי ,ויראם

  .'יי בשם ויקללם מיד ,דכפורי בליליא דאתעבידו אוקמוה הא ,ויראם

, מהאי ואתפני עלייהו יתענש לא אי בהו אסתכל ,אחריו ויפן .קרא בהאי איהו ורזא

  .דלהון מעונשא אתפני הכא אוף, מצרעתיה דאתפני ,אהרן ויפן( 10:יב במדבר) כד"א

  .בישראל בישין כמה למעבד לבתר קיימי דהוו ,ויראם
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 מאחורי ,מאחריו מאי .מאחריו אשתו ותבט( 26ט:י בראשית) כד"א ,אחריו ויפן

 ליליא בההוא דהא לכלהו וחמא שכינתא מאחורי אסתכל ,אחריו ויפן הכא אוף, שכינתא

  .'יי בשם ויקללם מיד ,מנייהו אמהון אתעברוד דישראל דחוביהון כפרה על דשלטא

[p. 287]  מאי, ליה מבעי דובים שנים, דובים שתים .היער מן דובים שתים ותצאנה 

  .ובנייהו הוו נוקבין .דובים שתים

  .דבלק קרבנין לילקב אוקמוה הא, ילדים ושני ארבעים מהם ותבקענה

 

 תרין אלא .התנופה כסף הכי אקרי ולא התנופה זהב אקרי אמאי .התנופה זהב ויהי

 אסתלקותא דאיהו בגין הכי אקרון אלין, התנופה נחשתו התנופה זהב, הכי דאקרון אינון

 ארמותא איהו תנופה אתר ובכל .דארמותא כגוונא זהב איהו ולאו לתתא הכי אית דהא לעילא

 ןקיימי כלהו ורתיכין דרגין אלין דכל דא דחשבנא רזא ואיהו .לתתא לנחתא ולא לעילא

 חיזו אסתים לתתא דמתפשטא מה דכל דהבא איהו ודא ,ארמותא דהב ואיהו דא בארמותא

 ההוא וכל דיליה דנהירו ברזא טב דהב איהו כדין בארמותא איהו וכד ,דיליה ונהירו וטיבו

  .דיליה התוכא ואיהו דדהבא סוספיתא דלתתא

[p. 288]  טב הוא הכי לתתא דאתפשט מה כל איהו דהאי בגין, העדה פקודי וכסף, 

 כלא לתתא דאתפשט מה כל דהבאו, לטב איהו כלא אבל ארמותא בהאי איהו דלאו ע"גאו

 ארמותא לארמא אצטריך דא כך ובגין ,לביש אתפשט ודא לטב אתפשט דא .לביש איהו

  .לטב קאים דכלהו בגין סטרין ולכל לתתא לאתפשטא אצטריך ודא, לעילא ולאסתלקא

יי' אלהים חן וכבוד יתן יי' לא ימנע טוב  ומגן שמש כי( 12:פד תהלים) ואמר פתח

 הוהי קדישא דשמא רזא הוא דא ,שמש .קב"ה דא ,ומגן .קב"ה דא ,שמש כי. להולכים בתמים

 דא ורזא אלהים דאקרי קדישא דשמא רזא איהו דא ,ומגן .לנייחא דרגין כל קיימין אדהכ

  .שלים דשמא רזא איהו דא ,ומגן ושמש .לך מגן אנכי( 1:טו בראשית) כתיב

  .חדא רזא כלא למהוי ,'יי יתן וכבוד חן

 מרשעים וימנע( 15:לח איוב) דכתיב ההוא דא רזא ,בתמים להולכים טוב ימנע לא

 ליה גניז חייביא ומן, דאוקמוה אכמ קב"ה ליה וסתים דגניז קדמאה נהורא איהו ודא ,אורם

, בתמים להולכים טוב ימנע לא ,כתיב מה לצדיקיא אבל, דאתי ובעלמא עלמא בהאי ליה ומנע

  .טוב כי האור את אלהים וירא ביה דכתיב קדמאה אור דא

[289 p.]  איולאתגל לאתפשטא אלא ליה ולארמא לאסתלקא דא אצטריך לא דא ועל 

 כך ובגין ,האי ולאו תנופה ההוא אקרי דא ועל ,שמאלא דאיהו אחרא כההוא לאסתלקא ולא

  .'וגו ככר מאת העדה פקודי וכסף
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]רכה ע"א[    ולאנהרא עלמא לקיימא קיימא תדיר איהו דימינא סטרא חזי תא

 דימינא מסטרא דהא עמא לברכא תדיר אזדמן דימינא מסטרא דאיהו כהנא כך ובגין ,ולברכא

  .ולתתא לעילא לברכא איהו אתמנא דא ועל ברישא נטיל וכהנא דעלמא ברכאן כל אתיין

 ואמלי עלוי ושריא אתיא שכינתא כדין עמא לברכא ידוי ספרי דכהנא בשעתאא חזי ת

 שמאלא על ולאתגברא ימינא לסלקא בגין דשמאלא ידא על לעילא זקפא דימינא ידא .ידוי

 מאן דבירא מקורא .דכלא ממקורא אתברכאן כלהו ידוי בהו ספרי דקא דרגין כלהו וכדין

 נהירין אנפין דכל עלאה מקורא דאיהו דאתי עלמא איהו דא דכלא מקורא .צדיק דא ,איהו

 דא כגוונא  [.p 290] .מתמן אתדלקוו נהרין יניןסבו וכל דכלא ומקורא מבעוא איהו דהא מתמן

 ודא ,מניה נהורין ואתמליין אתנהרן כלהו דלתתא יניןסבו אינון כל דבירא ומבועא מקורא

 ברכאן אןישר כדין עמא לברכא ושארי ידוי ספרי דכהנא בשעתא כך ובגין .דא לילקב קיימא

 וכל עלאין בעטרין אתעטרת ישראל וכנסת אנפין כל ונהרין בוצינין דלקאתלא עלאה ממקורא

  .לתתא מעילא ואתמשכן נגדין ברכאן אינון

 את דאיהו דגופא וסיומא דגופא ברזא כלא למהוי עביד ובצלאל פקיד משה חזי תא

 ועל .אתעביד קא דימינא ברזא וכלא ,במשכנא דיחודא וקשורא רחימו לאסגאה קדישא קיימא

, העדה פקודי וכסף כך ובגין, ביה שלטא לא בישא עינא אשתכח דימינא דסטרא אתר בכל דא

  .במניינא כלא אתמנא דא ועל אתיא קא דימינא מסטרא כסף דההוא בגין

 

 וקאים דמדיד במלה שריא לא דברכתא אוקמוה הא ל"א ' שמעוןלר שאיל יצחק 'ר

  .בחושבנא כלא הוה אמאי במשכנא הכא ,בחושבנאבמדידו ובמלה דקאים 

 חושבנא ההוא אי עליה שריא אדקדוש דסטרא אתר בכל אבל אתמר הא ליה אמר

 בגין ממעשר, לןא מנ .מניה אתעדי ולא תדיר עליה שריא ברכתא אדקדוש מסטרא אתיא

 מסטרא ואתי קדש דאיהו משכנא שכן כל, ביה תאשתכח ברכתא שאולקד חושבנא דאתיא

 עלייהו שריא לא ברכתא אדקדוש מסטרא אתיין דלא דעלמא מילי שאר אבל  [.p 291] .דקדש

 עליה דשלטא וכיון, עליה לשלטאה יכיל רעה עין דאיהו אחרא דסטרא בגין בחושבנא אינון כד

 תדיר אדקדוש וחושבנא מדידו א.דקדוש מסטרא תהו דלא בגין ביה אשתכחת לא ברכתא

 בישא מעינא דחלו ולא ,ודאי העדה פקודי, העדה פקודי וכסף דא ועל, ביה אתוספאן ברכאן

  .מלעילא ברכאן שראן בכלאו דא חושבנא מכל דחלו ולא

 דא ועל דימינא מסטרא דאתי בגין בישא עינא ביה שלטא לא דיוסף זרעא חזי ותא

 .קדישא דברית רזא דאיהו שרייא קא דיוסף ברזא איהו דהא דבצלאל ידא על משכנא אתעביד
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 מסטרא דאתאחדן ממנן רברבין דרגין חושבן איהו חושבנא וההוא, העדה פקודי וכסף כך ובגין

 .'וגו ככר מאת כתיבד דימינא

 

 לרבי ליה חמו אזלי דהוו עד .לצפורי מטבריה אזלי הוו יוסי ורבי אחא ורבי אבא רבי

 להו אוריכו  [p. 292] .שכינתא בהדי נשתתף ודאי אבא ר"א .עמיה חייא ורבי אתי דהוה אלעזר

 צדיקים אל' יי עיני( 16:לד תהלים) כתיב ודאי אלעזר ר"א גבייהו דמטו כיון .לגבייהו דמטו עד

 הא עלמא בהאי לון לאוטבא עלייהו קב"הד דאשגחותא בגין אי ,קרא האי .שועתם אל ואזניו

 .לאדבקא]רכה ע"ב[    יכלין לא ברא כעורבי מזונא ואפילו עלמא בהאי אינון זכאין כמה חמינן

 אשתמודעאן כלהו דעלמא בריין אינון כל ח"ת, הכא רזא אלא .צדיקים אל' יי עיני מאי הכי אי

 לגביה לעילא אשתמודעאן אדקדוש דלסטרא אינון .דא לסטרא ובין דא לסטרא בין לעילא

 ואשגחותא לגביה אשתמודעאן מסאבא דלסטרא ואינון, עלייהודההוא סטרא  ואשגחותא

 סטרא עליה אשגח לא אדקדוש סטראהאי ד אשגחותא דשלטא באתר .עלייהו תדיר דיליה

 עיני דא ועל ,עביד דאיהו מה בכל בכלא ליה לדחייא יכיל ולא לעלמין לגביה יקרב ולא אחרא

 וכל הכא דשמיא סייעתא והשתא .עליה לשלטאה יכיל לא אחרא דסטרא בגין צדיקים אל' יי

  .עלייכו לשלטאה יכיל לא בישא מלה וכל אחרא וסטרא הכא דלעילא אשגחותא

 בחושבנא דקיימא ע"גא עלוי שריא אדקדוש דסטרא אתר דבכל אוליפנא הא אבא ר"א

  .מתמן אתמנע לא ברכתא

  .הוא הכי ודאי אלעזר ר"א

, 'ליי ישראל קדש( 3:ב ירמיה) דכתיב דקדש מסטרא ואתיין קדש אינון ישראל הא ל"א

 הוה לישראל חושבנא דוד עבד כד אמאי .יי' אני קדוש כי קדושים והייתם( 26:כ ויקרא) וכתיב

  .מועד עת ועד הבקר מן בישראל דבר' יי ויתן( 15:כד ב שמואל) דכתיב מותנא בהון

[293 p.]  נפשו כפר איש ונתנו( 12:ל שמות) דכתיב פורקנא מנייהו נטל דלא בגין ל"א 

 למיהב באתגלייא דאיהו קדש דאצטריך בגין, אותם בפקד נגף בהם יהיה ולא אותם בפקד' ליי

  .מנייהו אתנטיל לא דקדש פורקנא אווהה דקדש פורקנא

 פורקנא אצטריך דא ועל דגרמייהו חושבנא בלא דקיימא קדש איהו ישראל ח"ת

 בגין, טעמא מאי .בחושבנא קיימו לא ואינון בחושבנא קיימא פורקנא וההוא מנייהו תנטילאד

 קדש לבר ליה ואית כלא על סליק איהו קדש ההוא מה .דרגין דכל עלאה רזא איהו דקדש

 דכתיב קדש אינון ישראל הכי אוף, ובמניין בחושבנא וקאים תחותיה דקיימא לתתא אחרא

 ישראל דא ורזא .בחושבנא אדקיימ דלהון פורקן אחרא קדש יהבי ואינון 'ליי ישראל קדש

  .דא על דא ואגין לחושבנא וסליק לבר קיימא אחרא פורקנא ,לגו דקיימא אילנא אינון
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 ימד לא אשר הים כחול ישראל בני מספר והיה( 1:ב הושע) ואמר אלעזר' ר פתח .אזלו

 גלויגל סלקן כד דימא בגין ,הים כחול .הכא אינון גוונין תרין, הים כחול מהו .'וגו יספר ולא

תבין  מיד דימא חולא וחמאן מטאן כד עלמא לשטפא סלקן גליןגל ואינון ורוגזא בזעפא

 וכד דימא חולא אינון ישראל דא כגוונא .לשלטאה יכלין ולא וואשתככ לאחורא וותב אתברוו

 ולשטפא לשלטאה בעאן כד קשין דדינין מארי  [.p 294] דרוגזא מארי ן דימא אינוןגלי אינון

 לשלטאה יכלין ולא קמייהו ואתברו ותבין קב"הב מתקשראן דאינון לישראל להו חמאן עלמא

  .בעלמא

 ולא חושבנא להו לית ישראל הכי אוף ,חושבנא ליה לית דימא דחולא בגין אחרא גוונא

  .יספר ולא ימד לא אשר דכתיבושבנא חלא במדידו ולא ב בחושבנא אקיימ

 במדידו קיימא והאי וגניז טמיר בגניזו דקיימא חושבן ואית וגניז טמיר מדידו אית ח"ת

 אתיידע לא מדידו דההוא בגין ותתא דעילא דכלא וקיומא רזא איהו ודא בחושבן קיימא והאי

 רזא איהו ודא חושבנא דההוא רזא קיימא מה ועל מדידו דההוא רזא קיימא מה על לעלמין

 דקיימא פורקנאד אחרא בסטרא אלא בחושבנא קיימין לא לתתא וישראל .דכלא דמהימנותא

 .דאתמר אכמ פורקנא מנייהו נטלי בחושבנא]רכו ע"א[    עאלין כד ישראל כך ובגין בחושבנא

 רוגזא הוה פורקנא מנהון נטל ולא ישראלדלהון ד חושבנא עבד כד דדוד ביומוי דא ועל

 על העובר כל דמשכנא בעובדא כתיב כך ובגין, ומשריין חילין כמה מישראל ואתאבידו

 והא ,משכנא לעבידת אתקדש וכלא, לכל העובר על הפקודים' וגו העדה פקודי וכסף, הפקודים

 דסלקן  [.p 295] עלאין דאית בגין, חדא חושבנא שקלים, חדא חושבנא םככרי אוקמוה

 ויהי כך ובגין, תתאה ודא עלאה דא, אחרא לחושבנא דסלקן אחרנין ואית עלאה לחושבנא

  .אוקמוה הא אדנים אלין, 'וגו ואת אדני הפרכת הקדש אדני את לצקת הכסף ככר מאת

 שוא עמלו בוניו בו בית יבנה לא' יי אם לשלמה המעלות שיר( 1ז:קכ תהלים) ואמר פתח

 דעובדא חמי והוה למבני ושארי מקדשא בי בני דהוה בשעתא ל"א מלכא שלמה קרא האי .'וגו

שוא עמלו בוניו  בית יבנה לא' יי אם ואמר שארי כדין, מגרמיה מתבני והוה בידייהו אאתתקנ

 . והא אוקמוה בו, אם יי' לא ישמר עיר שוא שקד שומר

 ברא קב"ה דהא ,אלהים ברא בראשית דכתיב רזא היינו ,אם יי' לא יבנה עירת"ח 

  .בית דאיהו דאצטריך מה בכל עלמא להאי ואתקין

[296 p.]  בית בהאי כלהו ועאלין דנפקין נהרין דאינון רזא אלין, בו בוניו עמלו שוא 

 'יי אם ודאי תקוניה למעבדו לאתקנא אתיין קא דכלהו ע"גאו .דאצטריך מה בכל ליה לאתקנא

 מה אלא אינון למגנא בונין אינון יאות כדקא ביתא ועביד דאתקין עלאה דעלמא רזא דאיהו

  .ואתקין עביד דאיהו
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 וגו' השנה מרשית בה אלהיך' יי עיני תמיד( 12:יא דברים) ד"אכ ,עיר ישמר לא' יי אם

 מטתו הנה( 7:ג שיר) דכתיב ע"גאו .סטרין בכל נטיראת איהי דא ובאשגחותא, ואוקמוה

, בלילות מפחד דכתיב בגין ,לה נטרי ט"מ, לה נטרי וכלהו וגו' לה סביב גבורים ששים שלשלמה

  .לה סחרין כלהו ד"ובג לה לדחייא בגין לקבלה דקאים דגיהנם פחדא דא

 אתידע דלא דמחשבה נהירו דא וכדין, אתידע דלא דמחשבה בנהירו קיימי דכלהו ע"גאו

 ולאו נהורין אינון לאו ,היכליןל היכלין תשע ואתעבידו כחדא ונהרין דפריסא בנהירו בטש

 דקיימי נהורין תשע דכל רעותא .בהו דקיימא מאן אית ולא נשמתין אינון ולאו רוחין אינון

 דקיימי בשעתא אבתרייהו למרדף כלהו בחושבנא מנייהו חד דאיהי במחשבה  [.p 297] כלהו

 תפסין, עלאה במחשבה וולא ברעותא ולא קיימי לא אלין .אתידעו ולא מתדבקן ולא במחשבה

 כלהו לתתאו דמחשבה מרזא נהורין אינון וכל מהימנותא רזי כל קיימי באלין .תפסין ולא בה

  .מחשבהולאו  רעותא הכא לאו, אתידעו ולא מטון ולא נהורין מטון הכא עד .סוף אין אקרון

 דנהיר למה ונהיר בינה גו ואסתים אתלבש כדין נהיר הממ ידע ולא מחשבה נהיר כד

 אתקשר כלא סליק כד דקרבנא וברזא .אוקמוה והא כחדא כלהו דאתכלילו עד בדא דא עילאו

 נהירו ההוא .סוף באין אתעטר ומחשבה בסליקו כלהו קיימין כדין ,בדא דא ונהיר בדא דא

  .אין אקרי עלאה מחשבה מיניה דנהיר

[298 p.]  ומתמן ידיע ולא ואגניז אסתים מחשבה ההיא חילין מניה ואתפשט דנהיר כיון 

 קיימא ודא עלאה דעלמא רזא דאיהו פשיטו חד מניה ואתפשט סטרין לכל פשיטותא אתפשט

 עיניכם מרום שאו( 26:מ ישעיה) דכתיב י"מ דאקרי ואוקמוה עלאה מאמר ואיהו בשאלתא

 דרגין דכל סופא ים ואתעביד אתפשט לבתר .אלה בראד ההוא שאלתא, אלה ברא מי וראו

 דא דלעילא]רכו ע"ב[    ממש גוונא בההוא עביד וכלא, לתתא למבני שארי ומתמן לתתא דאיהו

 איהו דמחשבה פשיטו האי ותתא מעילא דכלא נטירו כך בגיןו .דא כגוונא ודא, דא לילקב

דכתיב  שומר איהודא , שומר שקד שוא עיר ישמר לא' יי אם איהו ודא, עלאה עלמא דאיהו

  .עלאה בעלמא אלא נטירו קיימא ביה דלאו ישראלשומר 

 לאתקשרא חד וארגמן תכלת ,ואוקמוה עלאה ברזא קיימא כלא דמשכנא תכלא ח"ת

 והא, הוא אוכלה אש  [p. 299] אלהיך' יי כי( 24:ד דברים) דכתיב ברזא אתמר והא .בחד

 ואתמר מאשא תקיפא אשא דאית בגין ליה ושצי ליה ואכיל אשא אכלא אשא דאית אתמר

  .'כוו קדישא ביחודא חכמתא למנדע דבעי מאןד
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וחשק  ראשיהם וצפה לעמודים ווים עשה ושבעים וחמשה המאות ושבע האלף ואת

 קלא דנפק עד מניהו אתעביד מה ידע ולא משה לון אנשי תקלין דאינון אוליפנא ח"ת .אותם

  .לעמודים ווים עשה ושבעים וחמשה המאות ושבע האלף ואת ואמר

 עד אבל אתמר קרא האי .ריחו נתן נרדי במסבו שהמלך עד( 12:א שיר) פתח חזקיה רבי

 רתיכין כלהו עמיה הוו רתיכין וכמה לסיני ואתא לישראל אורייתא יהב כד קב"ה דא שהמלך

 בלהטי אתיהיבת ואורייתא תמן הוו כלהו דאורייתא אדקדוש עלאין קדושין וכל קדישין

 פרחין הוו ואתוון אוכמא אשא גבי על חוורא באשא וכתיבא דאשא בסטרא וכלא אשאד

  .באוירא וסלקין

[300 p.]  וכלהו סטר לכל שבעיםחמשה וו מאה לשבע אתפלג דאורייתא קדמאה ואת 

 הוו ווין ואלין .סטרין לכל וכן דא לסטרא' ו, דא לסטרא' ו, ו"ו באת דרקיעא באוירא אתחזון

 דאורייתא דרזא בגין עלייהו ווין וכלהו ניסא על קיימין הוו םעמודי ואינון םעמודי על קיימין

 בהו דנפקין רזין דאינון קיימין אינון על כלהו אורייתאד רזא דאינון ווין ואינון קיימא ו"ו על

  .ווין אינון קיימן קיימין אינון ועל סטר בכל דלהון רזא ,נביאים

 נפקא דאורייתא בגין אורייתא בה דקיימא רזא ואיהו דאשתמע קול רזא איהו עלאה' ו

 דברים) כתיב דא ועל דאורייתא רזא גדול קול איהו ודא, גדול קול דאקרי פנימאה קלא מההוא

  .יסף ולא גדול קול( 19:ה

[p. 301]  דא ועל עלאה קדישא דשמא ורזא דכלא עקרא איהו גדול קול האי ח"ת 

 דכתיב אוקמוה דא ורזא צלותיה יצלי לא עד לחבריה םשל לאקדמא נ"לב ליה דאסיר אוקמוה

 דמברך עד אסור איהו ולאו .לו תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך( 14:כז משלי)

 קול מההוא נפקא דאורייתא רזא דא ועל .קדישא דשמא עקרא דאיהו גדול קולד ברזא ליה

  .מלך איהו ודא גדול

  .ואוקמוה סיני הר מעמד דא ,במסבו

 אשר כל( 7:כד שמות) ישראל דאמרו בגין ישראל כנסת דא ,ריחו]רכז ע"א[    נתן נרדי

  .ונשמע נעשה' יי דבר

[p. 302]  ואוקמוה עלאה מלך איהו דא ,שהמלך.  

 לך בעי לנח קב"ה ליה אמר כלא לחבלא בגין עלמא על טופנא אייתי קב"ה כד ח"ת

 כיון .עלוי דיגין מאן הוה דלא בגין עלך ישלוט דלא דמחבלא קמיה גרמך תחזי ולא לאסתתרא

 על ישראל דקיימו עד האי כולי אתבסם ולא עלמא אתבסם כדין נח דקריב קרבנא דאתקריב

 ובעא .בעלמא אשתכח לא ומחבלא עלמא אתבסם כדין סיני על דקיימו כיוןו, דסיני טורא

 ליומין זמנא בההוא סרחו דישראל בר, מעלמא מחבלא ההוא לאעברא זמנא בההוא קב"ה
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 ועדים, חורב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו( 6:לג שם) ,כתיב מה וכדין ,עגלא ועבדו זעירין

 עלמא על מחבלא שלטא כדיןו ,מנייהו ליואתנט קב"ה לון דאעטר קדישא דשמא רזין הוה

  .דינא ועביד בעלמא דשלטא זמנא כההוא כמלקדמין ואהדר

[303 p.]  דאתגברו הוו יןמי דהא מחבלא תמן יהיב מאן דטופנא ביומי יוסי רבי אמר. 

 בגו דאזיל מחבלא ההוא אשתכח דלא בדינא עלמא אתמחי כד או בעלמא דינא לך לית חזי תא

 .הכי אקרי ואיהו טופנא בגו אזיל ומחבלא הוה טופנא הכא אוף .בעלמא דאתעבידו דינין אינון

 .אוקמוה והא בעלמא תחזיא ולא גרמיה לטמרא לנח קב"ה ליה אמר דא ועל

  .'וכו מזוהמא ארעא נפקת ולא עלמא אתיישב לא יוסי רבי אמר חזי תא

 .לעמודים ווים עשה ושבעים וחמשה המאות ושבע האלף ואת אלעזר רבי אמר חזי תא

 בגין בדהבא מחפן ורישיהון דכסף אינון ,בדהבא חפא ורישיהון הוו ו"ו כמין אלא, ווים אמאי

 דאתו ובגין, בחושבנא לעילא אשתמודעאן הוו וכלהו אתיא קא דרחמי בסטרא ו"ו דכל

 בגיןו ,כחדא וכספא דהבא אלא ו"ו ולית, בהו תליין שאר וכל ווים אקרון הוו דרחמי מסטרא

 אלין דהא בגין, 'וגו שנים והעמודים כד"א, עמודים מאן .עמודים דאינון ווי אקרון אינון כל כך

  .קיימי הוו לתתא מגופא לבר

[p. 304]  האלף ואת דכתיב בגין חול או דקדש עבידתא דא אי ידענא לא יצחק' ר אמר 

 הכא אוף, חול האלף להלן מה .שלמה לך האלף( 12:ח שיר) התם וכתיב, האלף הכא כתיב דהא

  .חול האלף

[305 p.]  בכתי תמן דהא ותו .ווים מנייהו דיתעבא לא חול הוה דאי הכי לאו ליה אמר 

 דכתיב חול דאינון האלף .ושבעים וחמשה המאות ושבע האלף כתיב והכא יתיר ולא האלף

 איהו חול ,כלל דקדושה בסטרא איהו לאו חול דכל בגין חול איהו ודא, שלמה לך האלף

, לחול קדש בין לאפרשא דבעינן בגין לחול קדש בין הבדלה דא ועל .מסאבא אחרא מסטרא

  .הטהור ובין הטמא ובין החול ובין הקדש בין ולהבדיל( 10:י ויקרא) הוא הכי דקרא ורזא

]רכז ע"ב[    אבקדוש ליה אית חדא חולקא החול מן לקדש אית דפרישו ע"גא ד"ועכ

 .דגלותא יומי ואינון החול יומי אלף דאינון שלמה לך האלף דכתיב הוא הדא דשמאלא מסטרא

 יומין אינון דא ועל .אחרא לסטר יומין אלף אית נמי הכי דקדושה יומין אלף דאית כמה

 .דאינון אלף שנין דגלותא הוו שנין אלףדיומין דגלותא  חברייא אתערוובגין כך הא  ,דגלותא

 ויתמשכון בגלותא יהון דישראל ע"גא דגלותא שנין אלף ןליוא .אלף ואית אלף אית דא ועל

 דאית שלמה כל אוקמוה דא ובגין .דקאמרן יומין אלף דאינון יתמשכון שנין אלף בהני יתיר

 עשה דא ועל, קדש עובדוי וכל איהו קדש דהכא האלף .חול דאיהו מהאי בר קדש השירים בשיר

  .לעמודים ווים
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[p. 306]  רחמי קדישא בשמא' ו דאתי אתר וכל איהו דרחמי ברזא' ו כל אמרן הא ח"ת 

 ודינא רחמי, אברם אל אמר' ויי( 14ג:י שם, )סדום על המטיר' ויי( 24:יט בראשית) כגון איהו

 אתר בכל תנינן אלא .'ויי כתיב לא אמאי, אתר בכל אלהים דכתיב בטופנא שנא דמאי .כחדא

 עלמא לשיצאה ולא דינא אתעביד בסדום אלא .בלחודוי דינא סתם אלהים, דינו ובית הוא 'ויי

  .בעלמא דאשתכחו אינון וכל שיצי עלמא כל בטופנא אבל, דינא בהדי איהו אתערב כך ובגין

 דאשתכח מה כל דא ועל, אתחזי דלא הוה מעינא סתים הא, ודעמיה נח תימא ואי

 כלא דהא לאסתמרא ובעי בעי סתימו אלהים, כלא שיצי ולא באתגלייא 'ויי. ליה שיצי בעלמא

 מהו .ישב למבול' יי( 10:כט תהלים) דא ורזא  [p. 307] .הוה בלחודוי אלהים דא ועל, שיצי

 ,ישב הכא כתיב .דינא עם אתא דלא בלחודוי ישב ,למימר יכלינן לא כתיב קרא אלמלא ,ישב

  .בלחודוי ,ישב בדד( 46:יג ויקרא) התם וכתיב

 דכל אתר הוא סתים, לתתא דינא בי הוא גליא ,וגליא סתים קב"ה אוליפנא ורזא

 אינון וכל, יועל שריין ברכאן בסתימו דאינון נש דבר מלוי כל כך בגין .מתמן נפקי ברכאן

 ברזא איהו וכלא, באתגלייא אתר דאיהו בגין עלוי שריא דינא דבי אתר ההוא באתגלייאד

 .דלעילא כגוונא עלאה

 

 דהא אוקמוה הא עלאה דעדן ותפנוקא חברותא בההוא, במסבו שהמלך עד( 12:א שיר)

  .ידיעאן בנחלין ונפקא מניה ואתמליא ידעתא ולא וגניז דסתים שביל בההוא

 טבא ריחא וסליק דלעילא כגוונא תתאה עלמא דברא בתראה ים דא, ריחו נתן נרדי

  .עלאה בנהורא ונהיר ושליט ויכיל ולמעבד לשלטאה עלאה

[p. 308]  וסלקא אתקשרת חביבותא כדין לעילא ריחא סלקא נרדא דהאי בשעתא ח"ת 

 .דעילא לגבי לאתעטרא ריחין סלקין כלהו קדישין רתיכין וכלהו לעילא לאתאחדא נרדא האי

 מאי אוקמוה והא ,שיר עלמות על( 1:מו תהלים) כד"א שיר עלמות אקרון כלהו רתיכין אינון

 איוב) כד"א ,מספר אין ועלמות מאי .מספר אין ועלמות( 8:ו שיר) כד"א אלא, שיר עלמות

  .מספר אין ועלמות כתיב חושבנא להו דלית ובגין, לגדודיו מספר היש( 3:כה

 ברזא קיימין כלהו לעילא משח ברבו דסלקין אינון כל .דכורין כלהו ,לעמודים ווים

 נוקבי אקרון דלתתא אינון וכל, דכורין דאינון םדשמ רזא, 'וו אלא דכר אקרי ולא דדכורין

 שירתא ואמרי השיר על אתמנן דנוקבא מסטרא דשמאלא מסטרא דאתיין אינון כל כך ובגין

 ברזא לזנייהו חילין כמה אפיקת' ה .'דה ברזא ןנפק וכלהו ,שיר עלמות על כתיב דא ועל .תדיר

 עבדד ווין אינון כל כך ובגין  [.p 309] .לנוקבא מזונא למיהב דקיימא דדכורא רזא' ו', דו
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 מאות ושבע שלים חושבן דאיהו דאלף מרזא ונפקי, נוקבי על לאשראה לון למיהב בצלאל

 עשה דא וחושבן דנא מרזא דא ועל .חדא רזא כלא ושבעים נמי יהכ וחמשה שלים רזא דאיהו

   ]רכח ע"א[.  עלאה ברזא וכלא אתעבידו 'ווד ובדיוקנא 'ודו ברזא וכלהו ווים

 

 דרזא עלאה בדיוקנא לתתא נחתא דא כל יהודה רבי אמר .ככר שבעים התנופה ונחשת

  .דאתקין צלמא ההוא הרשע נבוכדנצר( ג דניאל) עבד דא כגוונא .דמהימנותא

 די רישא חמא בחלמיה דהא הכי חמא בחלמיה אבל הכי עביד לא איהו יוסי' ר אמר

 כדאי אינון דלאו בגין, לאו אמאי וחספא פרזלא תימא ואי .תנחש ולבתר כספא ולבתר דהבא

 באלין תלת בתלת דמשכנא דיליה ורזא תלת אלין עאלו. עאלו אחרנין ואלין דשאולק לאעלא

  .אבן טורי ארבעה וכגון ושש שני ותולעת וארגמן תכלת כגון ארבע ובשארא ,מתכן

 איהו לאו וסדרא סדרא כל אבל .תרין מנהון, ארבע מנהון, תלת מנהון יהודה רבי אמר

  .בתלת אלא

[310 p.]  וסדרא סדרא וכל עלמא סטרי לארבע סטר לכל דמתפרשין אינון סדרין תלת 

 אינון סדרין תלת מזרח דלסטר קדמאה סדרא .ואוקימנא אינון סדרין תלת סטר לכל ידאיה

 וכמה תשעה דאינון ואשתכחו סדרין תלת ליה אית תלת מאינון סדרא דכל בגין תשעה ואינון

 לאינון אסתכי סדרא וכל רשימן באתוון מתנהגי כלהו תשעה סדרין והני .תחותייהו ןבורב אלף

 מאלין עלאי ואלין רשימן באתוון נטלי וכלהו וסדרא סדרא לכל וכן, אוקמוה והא רשימן אתוון

 כלהו כדין כלא על דממנא ההוא דרוחא אוירא גו פרחין אתוון אינון וכד .אלין על אלין יוקיימ

  .אוקמוה והא נטלי

 את והאי עלייהו פרחי אתוון ותרין ונחתא סלקא את וההוא מתתא בטש את וחד

 דאינון ו"הי אתוון לפום כלהו אתוון תלת ואתעבידו בהו ואתחבר לעילא מתתא סלקא מתתא

 דסלקא את וההוא תרין אתוון ואינון סדרין תלת אתפרשו מאלין .דנהרא אספקלריא גו תלת

  .תלת ואינון עמהון מתחברא

 כך ובגין, ודינא רחמי בדא דא כלילן אינון באוירא דסלקין עלאין אתוון תרין אינון ח"ת

 נוקבא איהי עמהון ומתחברא דסלקא והאי .דדכורא ברזא דלעילא מעלמא ואינון תרין אינון

 בהו ואתחברת ושמאלא בימינא סטרי בתרין אתכלילת דנוקבא כגוונא .בתרווייהו ואתכלילת

דא ו עלאין אלין ,סטרין בתרין אינוןד אחרנין אתוון בתרין ואתחברת נוקבא את האי נמי הכי

 נינהו עלאה מעלמא אתוון דאינון עלמא אתברי דכד בר ,ונוקבא דכר חד איהו וכלא לתתא

 רחים בהו ואזדהר לון דידע מאן כך בגיןו .ממש דלהון כגוונא לתתא עובדין כל אולידו דאנון

  .לתתא רחים לעילא
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[p. 311]  דמיין ברזא כחדא לאתכללא ונוקבא דכר כלהו אתוון אלין אמר ' שמעוןר 

 זכאה בהו ואזדהר לון דידע מאן דא ועל .שלים יחודא הוא ודא חד וכלא, תתאין ומיין עלאין

  .חזי כדקא שלים דיחודא עקרא דאיהו בגין דאתי בעלמא איהו זכאה עלמא בהאי איהו

 דסדרא רזא וכלהו, דכלא בשלימו חדא ביחודא דא ומסטרא דא מסטרא תלת תלת

  .חדא ברזא תלת תלת סדרא דההוא דלעילא כגוונא חזי כדקא עלאה

 וכל סטרא לההוא אינון סדרין תלת ,דכסף רזא דאיהו דרום דלסטר תניינא סדרא

 לאתחברא סטר לכל הכי אתפלגו ואתוון .דאתמר אכמ תשעה ואינון תלת תלת וסדרא סדרא

 חד והוו כחדא כלהו ואתחברו דדכורא ברזא ואתוון דנוקבא ברזא אתוון דאית בגין חדכ כלא

 נפקא וכלא  [.p 312] .דאתמר אכמ תלת תלת ממנן סדרין ולגבייהו ,שלים קדישא דשמא ברזא

 אכמ ו"הי קדישא דשמא אתוון אדאתתקנ]רכח ע"ב[    כסדרא דלעילא דאבהן מסדרא

 לתתא כלהו ורברבן חילין וכמה בהו ונטלי ידיען אתוון באלין מתנהגי כלהו סדרין הני .דאתמר

  .דא בסדרא ואתנהגי דנטלי

 ובתלת ,תשעה ואינון סטרא לההוא אינון סדרין תלת ,צפון דלסטר תליתאה סדרא

 שבעה דאתמר אכמ סטרין מתלת סדרין ואינון ,תשעה ואינון סטר לכל תלת תלת סטרין

 שבעה דאתוון שלימו ןועשרי תרין דאינון ע"גאו ,ועשרין שבעה אינוןד דאתוון ברזא ועשרין

 לתלת ועשרין שבעה אלין דסדרין סדורא הכי שבעה ועשרין דאתוון אכמ ואשתכחו .ועשרין

 סטרא דהאי תלת ואלין תשעה דאינון סטרא דהאי תלת אלין ואשתכחו ,סטר לכל סדרין תלת

 דאלין ורזא .ועשרין שבעה כלהו אשתכחו ,תשעה דאינון סטרא דהאי תלת ואלין תשעה דאינון

 סר תמני אינון עם נוקבא בהו לאתחברא ידנוקב ברזא אינון אתוון אתוון תשעה ועשרין שבעה

  .חזי כדקא איהו וכלא דאתמר ברזא אחרנין

 עלאין אתוון, לתתא אחרנין אתוון נמי הכי עלאה דעלמא עלאין דאתוון כגוונא ח"ת

 חד כלא ונוקבא דדכר ברזא רזין הני כלבו, דא כגוונא דא וכלא זעירין תתאין ואתוון רברבין

  .עלאה ברזא איהו כלא דא ועל, בשלימו

 

 חד כל .תהומין לשבעה מתפלגין שבעה .עלמא אתפליג נהורין גווני זיני וחמש בארבעין

 נפקי אומיי לון ונקיב אבנין באינון נהורא ההוא ועייל ןימתגלגל ואבנין דיליה בתהומא בטש

 ועאל  [p. 313] נוקבין באינון מיא נפקי .סטרין לתרין וחפיא תהומא על וחד חד כל ושקעין בהו

 ואחידן, מיא ופלגין חדכ ואערעו רתהיבחב נהורא מתגללא ,תהומא סטרי לארבע ובטש נהורא

 מיין ןיסלק .בהו מתערבי אינון וחשוכי תהומי בחשוכי וכראן תהומי בשבעה שבעה אינון כל

 נהורין מנייהו ואתעבידו ומיין וחשוכין נהורין כחדא ואתערבן ,נהורין באינון מתגלגלןו ונחתין
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 נגדין ובהו תהומין צנורי וחמש לשבעין ומתפלגין בחבריה חד כל בטש .חשוכאן אתחזיין דלא

 תהומא כל אשתמע קלא ההוא וכד, תהומין ואזדעזען בקליה סליק נוראוצ צנורא כל .מיא

 תהום אל תהום( 8:מב תהלים) דכתיב הוא הדא ,בך ואיעול מימך פליג ואמר לחבריה קארי

  .צנוריך לקול קורא

, סומקין מנהון, אוכמין מנהון, חוורין מנהון, גידין תמניןו מאה תלת אלין תחות

 .אקרי גידין רשת חד וכל עשר בשבע אתרקימו גידין אינון .חד גוון ואתעבידו בדא דא אתכלילן

 ותרין דפרזלא חיזוכ קיימין רשתין תרין אלין תחות .יתהומ בשפולי ונחתין בדא דא אתרקימו

 אינון כל .משמאלא וחד מימינא חד עלייהו קיימי כרסוון תרין .דנחשא חיזוכ אחרנין רשתין

 חד כרסוון תרין אינון .רשתין באלין ועאלין צנורין מאינון נחתין אומי כחדא מתחבראן רשתין

 סלקין אינון כד כרסוון תרין אלין .ססגונא דרקיעא כורסייא וחד אוכמא דרקיעא כורסייא

 .ססגונא דרקיעא כורסייא בההוא נחתין נחתין וכד, אוכמא דרקיעא רסייאוכ בההוא סלקין

 וההוא מימינא אוכמא דרקיעא כורסייא ההוא, משמאלא וחד מימינא חד כרסוון תרין אלין

 כורסייא מאיך אוכמא דרקיעא בכורסייא סלקין כד .משמאלא ססגונא דרקיעא סייאורכ

 רשתין אינון כל נקטין, בחד חד כורסוון מתגלגלן .ביה ונחתין  [.p 314] שמאלא דרקיעא

 אינון מכל לעילא וסליק כורסייא חד קאים .תתאה דתהומא בשפולי לון עאליןו בגווייהו

 מתגלגלן אלין כרסוון תרין בין]רכט ע"א[    ,תהומי דכל לתתא אחרא כורסייא וקאים תהומי

  .אלין כרסוון תרין בין אתנעיצו צנורין אינון וכל תהומי אינון כל

 וכלהו ,בהו אחידן אחרנין אינון וכל דכלא עלאי אינון שבעה ,אינון צנורין וחמש שבעין

 אמי בהו .דא בסטרא כורסייא דהאי בגלגלוי ונעיצין דא בסטרא כורסייא דהאי בגלגלוי נעיצין

 אבנין נוקבי באינון עאלין דסלקין אינון, לון ובקעי בתהומי כראן ןדנחתי אינון .ונחתין סלקין

  .עלאה ברזא נהורין גווני שבעה כ"ע .ימים לשבע ומליין וסלקין

 

 דאקרון ואינון נחשת הרי דאקרון נחשת טורי אינון אלין דקאמרן התנופה נחשת ח"ת

 דאלין בגין לגו דקיימן אינון כל להו וסחרין פתחין אינון בכל תרעין קיימין ואלין נחשת אדני

 מאנין אינון כל דא נחשת ומן .מלכא בבי ונפקי עאלין ינוןוא לפתחין דקיימין תרעין אינון

 מדבחא גבי על לסלקא מתקרבין נשמתין דכד למדבחא מאנין אינון ואלין בה לשמשא דמדבחא

 כלי ואקרון שמושא ההוא לשמשא מסייעי וכלהו דמדבחא פולחנא ההוא פלחין אינון אלין

 לשמשא דשמושא מאני אקרון בשמהן כלהו המשכן יתדות אינון וכל אלין וכל ,המזבח

 כדקא וחד חד כל ידיעאן ורוחין ידיעאן ורתיכין ידיעאן ממנן קיימיןכלהו  דא ועל .דשאובק

  .בחושבנא כלהו ידיעאן היכלין דאינון דשאודק ובהיכלין, ליה חזי
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[315 p.]  דלתתא אדנחש אלין .בנחשא נחשא בכספא כספא בדהבא דדהבא קשורא 

 לאתקשרא לאחדא באלין אלין מתערבי גוונין אינון כל .כלא וכן העילא מנחשת חילא נטלי

  .באלין אלין

 לקשרא קיימאן אינון נחשת קרסי ,בחד חד יריען אינון לקשרא קיימין אינון זהב קרסי

 ברקיעא ןכביוכ דנהרין אכמ .ברקיעא אלין כככביא קיימי וכלהו אלין לקבל ואלין, משכנא

 ואתחזון קרסים אינון ונהרין ,אוקימנא והא במשכנא קרסים אינון נהרין נמי הכי ואתחזון

  .אלין לקבל אלין ונהרין דנחשא וחמשין דדהבא חמשין ואינון ונצצי ובלטי דקיימי כככביא

 נציצו וההוא נהרא דלא אספקלריא בגו ואנהיר דנציץ נציצו חד נפק דלעילא נהורא מגו

 חד נפק כדין חשוכא נהורא בההוא ארגמן האי בטש וכד .ארגמן ואקרי דנהרין גוונין מכל כליל

 מיכאל בהו דאתלבש דשאודק לבושין הוו ואינון, בדא דא ואתערבו להיט דלא אחרא נציצו

ו לביש לאבו דשאובק לשמשא עאל כדין יקר לבושי באינון בהו אתלבש וכד, רבא כהנא

 אל ויעל הענן בתוך משה ויבא( 18:כד שמות) דא כגוונא .דשאולק עאל לא אלין מלבושיןד

 אתלבש לא ועד ,ההר אל ויעל כדין בעננא מתלבש הוה וכד בעננא מתלבש דהוה אוליפנא ,ההר

  .לגו למיעל יכיל לא ביה

[p. 316]  לאעלא בגין לבושין באלין דאתלבש עד דשאולק עאל לא רבא כהנא דא כגוונא 

 דאשתארו בגין שרד בגדי אקרו דלעילא כגוונא ואינון עלאין מרזין דנפקו ובגין .דשאולק

 גוונין וארגמן תכלתד עלאין דזיוין מנהורין דאשתאר ממה דהוו בגין עלאין לבושין מאינון

 רבא כהנא לאתלבשא רזא איהו ודא, אלהים יהוה שלים שמא דאקרי קדישא דשמא דרזא

 ,גוונין אינון בכל כליל דאיהו מןארג ,ותכלא סומקא גוונין אינון שני תולעת .דשאולק למיעל

  .לבר ליה דחיין ולא לגו עאל הוה אלין דגוונין בלבושין בהו אתלבש דאיהו ומגו

 בגדי כתיב דא ועל, דלעילא כגוונא כלא למהוי דמהימנותא ברזא אתעביד כלא ח"ת

 גוונין אינון ביה שראן כד אלא קדש אקרון דלא בגין קדש בגדי ואקרון ,בקדש לשרת השרד

 ראשית' ליי ישראל קדש( 3:ב ירמיה) וכתיב, הם קדש]רכט ע"ב[    בגדי( 4טז: ויקרא) דכתיב

 גוונין אינון ואלין, וישראל לוים כהנים, גוונין כל אתחזון דבישראל בגין ישראל קדש, תבואתה

  .לאתחזאה

 בלבושא לאתלבשא דזכאת עד קדישא מלכא קמי לאתחזאה סלקא לא נשמתא ח"ת

 .עלמא דהאי בלבושא דאתלבשת עד לתתא נחתא לא דא כגוונא וכן ,תמן לאתחזאה דלעילא

 רוחות מלאכיו עושה( 4:קד תהלים) מלאכיןב כתיב, דלעילא אקדיש אמלאכ דא כגוונא

 בלבושא דמתלבשן עד לתתא נחתין לא עלמא בהאי שליחותא עבדין כד, לוהט אש משרתיו
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 לא דנשמתא אוקימנא והא, תמן דאזיל אתר דההוא כגוונא  [p. 317] איהו וכלא, עלמא דהאי

  .דנהיר בלבושא אלא סלקא

 ואיהו דלעילא כגוונא בלבושא מתלבש הוה דעדן בגנתא הוה כד הראשון אדם ח"ות

 ,כתיב מה עלמא דהאי לגוונין ואצטריך דעדן מגנתא דאתתרך כיון .עלאה דנהורא לבושא

, אור כתנות הוו בקדמיתא .וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים' יי ויעש( 21:ג בראשית)

 משמש דנהיר עלאה נהורא דעדן גנתא דהא בגין עדן בגן ביה דשמש עלאה נהורא דההוא אור

 ואעיל נהורא דההוא בלבושא קב"ה ליה אלביש גנתא לגו עאל כד קדמאה אדם דא ועל, ביה

 מתמן דאתתרך כיון .לתמן ייעול לא נהורא בההוא בקדמיתא אתלבש לא ואי, תמן ליה

 אכמ וכלא, עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים' יי ויעש כדיןו אחרא למלבושא אצטריך

 והא  [p. 318] .דשאובק לאעלא בקדש לשרת שרד בגדי עשו דא כגוונא והכא .דאצטריך

 עלאה אדזיו מנהורא משכי עובדין אינון עלמא בהאי דעביד נש דבר טבין דעובדין אוקמוה

 דלביש לבושא ובההוא ,מלכא קדישא קמי לאתחזאה עלמא לההוא ביה לאתתקנא לבושא

 דא ועל .בהיכלו ולבקר' יי בנועם לחזות( 4:כז תהלים) כד"א דנהרא אספקלריא גו וחמי אתהני

 דלעילא ובעלמא דלתתא עלמא בהאי בכלא שלימו לה למהוי עלמין בתרין אתלבשת נשמתא

 לשמך יודו צדיקים אך, פניך את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים אך( 14:קמ שם) כתיב דא ועל

  .עלמא בההוא פניך את ישרים ישבו, עלמא בהאי

 

 דהא ואוקמוה הוו כחדא וחשן אפוד יוסי רבי אמר .אוקמוה הא, זהב האפוד את ויעש

 תריסר וכלהו ישראל בני שמהן נטלי כלהו אבנין תריסר אינון כל קיימן קיומא דהוא באתר

 שבטים עלו ששם( 4:קכב שם) כתיב דא ורזא אינון ישראל דשבטי ברזא כלהו עלאין תחומין

 עלאין שבטין תריסר אינון אלין ,שבטים עלו ששם .'יי לשם להודות לישראל עדות יה שבטי

  .לישראל עדות דא שמא דהא יה שבטי דאינון לעילא

[319 p.]  םשבטי אלין שבטים עלו שםש אלא .שבטים כתיב זמני תרי חייא רבי אמר 

 דאקרי עלאה קדישא דשמא רזא דא לישראל עדות ,דלעילא םשבטי אלין יה שבטי, דלתתא

 תריסר אינון עלאין קדישין שבטין תריסר ואינון .אלמדם זו ועדותי( 12:קלב שם) ד"אכ עדות

 שבטין דתריסר שמהן אינון וכל דלעילא כגוונא לתתא קיימין אינון דא ועל ,קדישין אבנין

  .לון נטיל רבא וכהנא אבנין באינון גליפן כלהו

 וישם המקום מאבני ויקח( 11:כח בראשית) ,כתיב מה לחרן אזיל הוה כד יעקב חזי תא

 אשר הזאת והאבן דכתיב אבנא חד אתעבידו וכלהו קדישין אבנין תריסר אלין .מראשותיו

 קדישא חד באבנא אתכלילו אבנין תריסר דכלהו בגין, טעמא מאי .אבן לה וקרי, מצבה שמתי
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 .אלהים בית יהיה מצבה שמתי אשר]רל ע"א[    הזאת והאבן דכתיב מנהון עילא דאיהי עלאה

[320 p.]  ( 29:כח שמות) דכתיב תדיר להון רעואל לביה על לון שוי רבא כהנא הכא דא ועל

 ,דתריסר ברזא איהו כלא כך ובגין .תמיד' יי לפני לבו על ישראל בני שמות את אהרן ונשא

 חד מקול ונפקי דאורייתא רזא ואינון קדישא עלאה ברזא דאגניזו לעילא טמירין עלאין תריסר

 דאיהי אחרא קלא גו ונפקי דלהון כגוונא לתתא טמירין אחרנין תריסר, הואוקמ והא דקיק

 שם) דכתיב דקרא ברזא אוקמוה דא ועל .ישראל אבן רועה משם( 24:מט בראשית) דכתיב אבן

 ישראל אבן בחן אבן דאקרי שכינתא דא, האבן את וגללו העדרים כל שמה ונאספו( 3:כט

 שמה ועל ,למקומה הבאר פי על האבן את והשיבו וכתיב בגלותא לה אליןעו לה דמגנדרין

  .אבנין כלהו אקרון

 ויסיעו המלך ויצו( 31:ה א מלכים) דכתיב ביתא יסודי אבנין אית .לאבנין אבנין וכמה

 אלין אינוןאלין ו יקירין עלאין אבנין ואית, גזית אבני הבית ליסד יקרות אבנים גדולות אבנים

ואינון  עלמא רוחי לארבע סדרא לכל תלתא תלתא סדרין ארבע אלין תריסר אינון ,תריסר

 תלתא תלתא שבטין תריסר ואינון במדברא אזלי דהוו דגלים ארבע אינון דא כגוונא .תריסר

  .אוקמוה והא חדא רזא וכלא, עלמא רוחי לארבע סטרא לכל

[p. 321]  בחושנא לון ולביש אבנין תריסר אלין שוי הוה רבא דכהנא בשעתא ח"ות 

 שבטא וכל שבטין דכלהו בשמהן גליפין אבנין תריסר ואינון .שכינתא עליה שריא כדין ואפודא

 לבר ותלטוב הוו אתוון נהרין וכד, אבניןב אתוון הוו משקען .חד אבנא על אתגליף ושבטא

 אחוב אשתכח דלא בגין ט"ח אתוון תרין הוו לא כלהו ובאתוון .דאצטריכו מה על ונהרין

 .בכלהו

 'ט דחמי מאן ותנינן טב את דאיהי' ט אבל, יאות גרים דשמא' ח הכי אי חזקיה' ר אמר 

 האור את אלהים וירא( 4:א בראשית) דכתיב טוב כי אורייתא פתח דביה בגין ליה טב בחלמיה

  .שבטין באינון אכתוב לא אמאי טב את והיא והואיל, טוב כי

 נהיר יואיה וטמיר גניז' ט את דהא ותו .אהדדי אתוון תרין דסמיכין בגין ליה אמר

 אלהים וירא דכתיב דא מאת בר אשתכח נהירו ולאו הוי דכלהו נהירו דא את דהא דכלהו נהירו

 ימנע לא( 12:פד תהלים) כתיב דא ועל וטמיר דגניז נהורא דההוא נהירו והוא, טוב כי האור את

 דכלהו ותו .בהו ףיאתגל לא כך ובגין שבטין דכלהו נהורא איהו ודא ,בתמים להולכים טוב

 וגניז טמיר יאיה כך ובגין' ט דאת ברזא דאיהי טמירא דא והאכסדר  [.p 322] מגו נפקי תריסר

  .בהו אתחזי ולא

 הוו רבא כהנא כדין נהרין הווד יוןכ וכלהו ,וניסא את בארח קיימי אבנין הני כל ח"ת

 הוו כדין דכהנא יןאנפ נהרין הוו וכד .לבר לאשתמודעא ובלטין נהרין ואתוון אנפוי נהירין
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 דא ועל, לאו אי הוא זכאה אי כהנא אאשתמודע ובדא לטב דאיהו דאתוון בליטו אשתמודעאן

  .אוקמוה והא וניסא באת איהו כלא

 

 אל ונתת( 30:כח שמות) דכתיב הא ליה אמר .שמעון דרבי קמיה שכיח הוה אבא רבי

 דאשלימו תומים דאצטריכו במלה דנהרין אורים ותנינן ,התמים ואת האורים את המשפט חשן

  .למנדע צריכין אנן תו .במלייהו

 וקשרא דתפלין רזא ודא ותומים אורים לקבל ואפוד חשן איהו הכיל ודאי ליה אמר

 .יראו לא ופני אחורי את וראית( 23:לג שם) ואמר פתח  [p. 323] .אלין תרין לקבל דתפילין

, ממש תפלין אלין ופני .תפלין של קשר למשה קב"ה ליה דאחזי תנינן הא ,אחורי את וראית

, דתפלין דקשרא רזא איהו אחורי]רל ע"ב[  ,  קדישא שמא עלאה רזא דאינון תפלין אינון ופני

 לקבל .נהרא דלא אספקלריא איהי ודא דנהרא אספקלריא דדא בגין חברייא לגבי ידיעא והא

 קול דא ורזא .אחור ודא פנים דא, במלייהו דאשלימו תומים, במלייהו דנהרין אורים דא

 דא מן דא אתפרשן ולא סלקן בדא דא ותדיר ,מלה אשלים דבור, למללא אנהיר קול, ודבור

  .כלל פרישו בלא חדא רזא וכלא אחור ודא פנים דא ואפוד חשן כך ובגין .לעלמין

( 28:טז משלי) דכתיב תנינן הא לון דאפריש ומאן לעלמין מתפרשן דלא הכי אי ליה אמר

 אפוד קעילה דוד אל אחימלך בן אביתר כברוח ויהי( 26:כג א שמואל) דכתיב מהו אלוף מפריד

  .קאמר לא חשן ואילו ,בידו ירד

[324 p.]  כל אדכר ולא וגניז טמיר איהו חשיב איהוד מה כל .הוא הכי ודאי ליה אמר 

 דאיהו מה דיתכסי בגין אדכר איהו יתיר באתגליא דאיהו מה .בד אפוד נושאי דא כגוונא ,כך

 בטמירו רזא איהו עלאה שמא כך ובגין .יתיר באתגליא דאיהו מה אדכר דא ועל, וטמירו בגניזו

 ,בסתירו ודא באתגליא דא, אגניז ודא אדכר דא, באתגליא דאיהו בשמא אלא אדכר ולא וגניזו

 איהו באתגליא דאיהו שמא ,הו"הי איהו דגניז שמא .לעלמין אדכר איהו דאתגליא מה וכל

 עלאה יקרא למהוי בדא דא ואתכסי אלין באתוון ואקרי טמירין באתוון אכתוב דא ועל, י"אדנ

 בין דעלמא מלין וכל, ארוסתי אתגליא הוא הכי דאורייתא ארחי כלו .לעלמין וגניז טמיר

  .וגליא טמיר איהו כלהו דלעילא דעלמא ובין דין דעלמא

מה  לנו הזאת הרעה למי באשר לנו נא הגידה אליו ויאמרו( 8:א יונה) ואמר פתח

 ברזא כלהו ,ביה לאסתכלא אית קרא האי .מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי מזה אם אתה

 אי למנדע באתגליא דאיהו רזא שאילו הכא .באשר לנו נא הגידה דכתיב שאילו דחכמתא

 תהלים) דכתיב יבשתא והוה אתבקע מיד דיליה ארונא דחמא כיון דימא קאתי דיוסף מזרעא

 ויצא וינס( 9:לט בראשית) ביה דכתיב ההוא ראה הים ,וינוס  [p. 325] ראה הים( 3:קיד



 

 

© 2011–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

131 

 ,וגו' אשתו את באשר( שם) דכתיב באשר ליה שאילו דא ועל .לאחור יסוב הירדן מיד, החוצה

  .מינן ימא דישתוק צלי אתית זרעא מההוא אם

 הוו ואינון ,תלך ואנה אתה למי( 18:לב שם) ביה דכתיב קאתית דיעקב מזרעא ואי, למי

 ונשתזיב מלאכיה וישדר למרך צלי ,עאקו מההוא ואשתזיב בשליחותיה דשדר קדישין מלאכין

  .עאקו מההוא

[p. 326]  אינון מאן ,תבא ומאין .יומא בכל אשתדלותך במה ,מלאכתך מה לאו ואי 

 או עמלק הוא אי ,אתה עם מזה ואי .לאתענשא דאתחזיא ארעא היא אי ,ארצך מה .אבהתך

  .יאות כדקא ליה שאילו כלא .לאתענשא דאתחזון עממין משבעה חד

 בכל דמאריה שמא דאקדיש דאברהם זרעא מההוא אנכי עברי אליהם ויאמר ,תיבכ מה

 ליה שאילו לא אינון .אשר עשה את הים ואת היבשה ירא אני השמים אלהי' יי ואת .עלמא

  .באתגליא כלא לון אתיב ואיהו ביה למנדע ובאתכסיא באתגליא מלה אלא

 דכלהו בגין דחילו מיד קב"הד שמא דשמעו כיון .גדולה יראה האנשים וייראו ,כתיב מה

 דחילו קמיה דחילו מיד קב"הד שמא לון דאמר וכיון בימא קב"ה דעבד וגבוראן נסין ידעין הוו

 עבדת ולא קמיה ערק דאנת עשית זאת מה אמרו דא ועל הקמי ערק דאיהו לון אמר תו .סגי

  .דמארך פקודי על דעברת עשית זאת מה כך ובגין ,פקודוי

 חמו וכלהו, ליונהבימא  קב"ה דעבד וגבורן נסין חמו כד לבתר אתגיירו הוכל חזי ותא

 רבא נונא ההוא אתא וכד, קמייהו ליה ובלע דסליק נונא וההוא]רלא ע"א[    ימאל נפל כד ליה

 יונה) דכתיב הוא הדא כלהו ואתגיירו לגביה אתו ליבשתא ליה ופלט  [p. 327] דכלא לעיניהון

  .יעזבו חסדם שוא הבלי משמרים( 9:ב

 קב"ה דהא בגין עלאין חכימין והוו באורייתא ואתחכמו צדק גרי הוו אלין כלהו ח"ות

 אשמ באתגליא שמיה אתקדש דכד באתגליא שמיה ומקדשי לגביה דמקרבי אינון בכל אתרעי

  .ישראל בני בתוך ונקדשתי( 32:כב ויקרא) דכתיב יקריה כרסי על אסתלק דאתכסיא

 בפתיל אמאי .תכלת בפתיל האפד טבעת אל מטבעותיו החשן את וירכסו כתיב מה ח"ת

  .עלאה ברזא איהו כלא דא ועל בכלא אתקשר תכלא דהאי לאחזאה אלא ,תכלת

 ,כתיב מה .כדקאמרן עלאה ברזא איהו וכלא ואוקימנא ורמון זהב פעמון ,כתיב מה

 עלמא על ישרון וברכאן דאשתמע קלא דאצטריך בגין ,'יי לפני הקדש אל בבאו קולו ונשמע

 כרמונא דאתמליא ,רמון .אוקימנא הא ,זהב פעמון .כלא ופלח כלא מברך דאיהו דכהנא בגיניה

 .אוקימנא וכלא מכלא אתמליא דאיהו דא
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[p. 328]  ואפד דחשן ברזא אתמר הא .תכלת כליל ארג מעשה האפד מעיל את ויעש 

 תכלא, דכרסייא דנהורא רזא איהו דתכלא דאוקימנא אכמ אתחזי דהכי ,תכלת כליל .חד וכלא

  .איהו לאפודא תכלא דא ועל כחדא כלא חוורא דנהירו בקשורא דאיהו

 דלתתא לבושין למהוי איהו עלאה רזא כלהו דכהנא דלבושין מאני הני שמעון רבי אמר

 כתיב אמאי דימינא מסטרא ואתי איהו רבא כהנא דמיכאל כיון חזי תא .דלעילא כגוונא

 מהכא אלא .איהו רבא לכהנא ןלבושי דהא ,הבדים לבוש האיש( 7:יב דניאל) בגבריאל

  .לבושיןאינון ב ואתלבש תדיר בימינא אתכליל דשמאלא

 עלמא בהאי דאתמנא שליחא וכל עלמא בהאי שליחא אתמנא איהו גבריאל דהא תו

 לעילא אסלק כד דנשמתא ברזא אוקימנא והא ,עלמא דהאי בלבושין לאתלבשא אצטריך

 איהו כלא מלעילא לתתא נחתת כד וכן, תמן למהוי בגין דלעילא כגוונא בלבושא אתלבשת

 עלמא בהאי בשליחותא דאתמנן שליחן אינון כל דא כגוונא .תמן דאזלת אתר דההוא כגוונא

  .אוקימנא והא

 אחור( 5:קלט תהלים) כתיב .ליה לביש כד עליה לחפיא דאפודא מעילא האי חזי ותא

 קב"ה דברא  [.p 329] בשעתא ח"ת אבל ,אוקמוה הא קרא האי .כפכה עלי ותשת צרתני וקדם

 עד לקמא ודכורא לאחורא נוקבא ןריקש דא עם דא תרווייהו והוו אתבריאו ונוקבא דכר לאדם

 דאסתכלו וכיון ,באנפין אנפין לאסתכלא דאדם לקמיה לה ואעיל לה ואתקין קב"ה לון דנסר

 דנא מקדמת ההו דלא מה בעלמא תולדין ואולידו בעלמא רחימותא אסגי כדין באנפין אנפין

  .אוקימנא והא

 דיוקניה והוה לקין חוה אולידת זוהמא בה ואטיל חוה על נחש ואתא אדם דחב ולבתר

 הוה איהו דא ועל, דלתתא ומסטרא אחרא דסטרא דזוהמא מרזא ותתא דלעילא דיוקנא

 ,לקטולא כמין למהוי יהו ארחיה חויא .גרים דיליה דסטרא בגין בעלמא מותא דעבד קדמאה

 ויקם בשדה בהיותם ויהי( 8:ד בראשית) כתיב דא ועל ואזיל נקיט ארחיה מניה דאתי ההוא

 הוה להבל קין ליה קטל דכד קדמאין בספרין אשכחנא  [p. 330] .ויהרגהו אחיו הבל אל קין

 ליסודא אהדרו מלין וכל ,ליה וקטל נשמתיה דאפיק עד כחויא]רלא ע"ב[    נשיכין ליה נשיך

  .אחוה לגבי הכי אשתכח לא סטרא מההוא קין דהוה לאו ואי קדמאה

 .ולהלא מכאן אוליד אנא מה אמר קין ואתתרך הבל דאתקטל אדם דחזא כיון דא ועל

 ואוליד מניה ומתחממן אתיין הוו מסאבי נוקבי ורוחין שנין ותלתין מאה מאתתיה אתפרש

 באתתיה ואתחבר בקנאה ואתלבש קני לבתר .ואוקימנא אדם בני נגעי ואקרון ושדין רוחין

 בדמותו איהו דא ,שת שמו את ויקרא כצלמו בדמותו ויולד( 3:ה בראשית) דכתיב לשת ואוליד

 בקדמיתא דהא בגין, דנא מקדמת דהוו קדמאי בנין באינון בקדמיתא הכי הוה דלא מה כצלמו
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 דאדם לגביה קב"ה לה ואתקין חוה דאתת עד ואוקמוה לגביה ההו אחרא אתחברותא

 אתתא איהי דא, אשה יקרא לזאת( 23:ב שם) כתיב דא ועל ,באנפין  [p. 331] אנפין ואתחברו

( 2:ה שם) כתיבד אתבריאו כחדא וחוה אדם כך ובגין .אוקמוה והא הכי אקרי לא אחרא אבל

  .וגו' צרתני וקדם אחור דא ועל ,הוו כחדא תרווייהו ,אותם ויברך בראם ונקבה זכר

 ,עלאה בדיוקנא דמי הוה בהו אתלבש כהנא וכד הוו וקדם אחור נאשווח אאפוד ח"ת

 ובגין .מלה יידע והו וכדין מנהרן לעילא וסלקין ותלטוב ואתוון נהירין אנפוי דכדין אתמר והא

 כתקונא איהו לאו דדא דתקונא ע"גאו מתקשרן כחדא דאפודא ותקונא דחושנא תקונא כך

 עזקן בארבע באפודא חושנא חדאילאת בדא דדא קשורא  [.p 332], חדא ברזא וכלא דדא

 דלתתא סטרא בהאי דמתקשרן רתיכין דאינון רזא ואינון ,אתר ובהאי אתר בהאי דאתקשרן

  .וחיות םדאופני ברזא איהו וכלא דלעילא לאינון

 דא כגוונא כלא דהא ואוקמוה, הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית כתיב

 כגוונא דעבד עובדוי וכל עלאה דעלמא כגוונא עבד תתאה דעלמא כגוונא .משכנא אתעביד

 דמשכנא עובדין כל דא רזא. עלאה דעלמא כגוונא אינון עובדוי כל משכנא נמי הכי, דלעילא

 ובדיורין עלאין בדיורין בעלמא שכינתא לאשראה בגין ותתא דלעילא ותקונין עובדין כלהו

 דיוקנין וכל ציורין כל ,תתאה וכגוונא עלאה כגוונא איהו לתתא עדן גן דא כגוונא .תתאין

  .חדאכ כלהו וארץ שמים ועבידת משכנא עבידת דא ועל .תמן כלהו דעלמא

 אבל, אוקמוה קרא האי .'וגו אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו( 26:מ ישעיה) כתיב

 דלא במה ולאסתכלא למנדע יכיל לעילא לון וזקיף לעילא עינוי נ"ב דיסתכל בגין אי ח"ת

 קב"הד בעובדוי ולמנדע לאסתכלא דבעי מאן, עיניכם מרום שאו אלא .ולמיחמי למנדע יאתרש

 וכדין, מאלין אלין רברבין משניין עובדין משריין וכמה חיילין כמה ויחמי לעילא עינוי ףייזק

  .אלין ברא מאן ותשאלון תחמון

[333 p.]  גניז מרום דקיימא אתר דאיהו אלה ברא מי רזא אוקימנא הא ,אלה ברא מי 

  .אתר ההוא אתגליא דלא בגין לשאלא תדיר וקיימא ידיע ולא וסתים

 כלא אפיק וגניז דטמיר אתר דההוא בגין אלא ,המוציא מאי .צבאם במספר המוציא

 אשתכח ומתמן, דכלא וחושבנא עלאין חילין כל איהו קול וההוא משופר דנפיק דקול ברזא

 ואתפרשאן לתתא ואתמשכאן דרגין דנגדין עד עלאין סטרין אינון בכל עלאה דמהימנותא רזא

  .בשמא ואקרון בחושבנא קיימן כלהו לזנייהו חילין כמה

 סטרין ,נעדר לא איש .דשמאלא סטרא דא ,כח ואמיץ .דימינא סטרא דא ,אונים מרוב

 ]רלב ע"א[  . בריע מתרין דנגדין



 

 

© 2011–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

134 

 ,אתתקן והוה משכנא אתקם כד קרא האי .אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו א"ד

 דעלמא יועובד דכל בגין במשכנא חמי כלא ותתא לעילא אסתכלו למשכנא ליה דחמי מאן כל

 בהו ואסתכל במשכנא קרסים אינון דחמי מאן כל ,אוקימנא והא במשכנא ביה אתתקנו כלהו

  .ברקיעא ככביא קיימן דהכי בגין דככביא בנהירו דלהון בנהירו מסתכל הוה

[334 p.]  הללוהו  השמים מן' יי את הללו הללויה( 5-1:קמח תהלים) ואמר פתח

ו כל מלאכיו הללוהו כל צבאיו, הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור, הבמרומים, הללו

 ח"ת .שמי השמים והמים אשר מעל השמים, יהללו את שם יי' כי הוא צוה ונבראוהללוהו 

 תרין .דכלא דתושבחתא כללא דאיהו קדישא דשמא רזא לקבל דוד אמר דא תושבחתא

 שם) דכתיב דכלא בתראה ותושבחתא דא ,עלאה קדישא דשמא דרזא כגוונא אינון תושבחן

 רזא וכלא שבע על הוה ודא אמונים עשר על הוה דא אבל .'וגו בקדשו אל הללו הללויה( 1:קנ

  .קדישא בשמא חדא

 איהו דדא לתתא לאתפשטא סטרין דשית שירותא איהו השמים מן' יי את הללו הללויה

למן היום  לפניך היו אשר ראשונים לימים נא שאל כי( 32:ד דברים) כד"א לשאלה דקיימא רזא

 ,לשאלה רשו אית הכא עד .קצה השמים אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד

  .השמים מן' יי את הללו דא ועל, וגניז טמיר אתר דאיהו בגין אלשאל ית רשולא ולהל מכאן

[335 p.]  ושמאלא ימינא דשירותא רומא דאינון סטרין תרין אלין ,במרומים הללוהו 

  .יאות כדקא לאתתקנא דדרגין ברזא לתתא אחרנין כלהו אתפשטאן ומהכא

 ח"ת .עלייהו גופא למשען גופא תחות דקיימי קיימין תרין אלין ,מלאכיו כל הללוהו

 למיזל שליחן אינון ןאדירכ בגין דמלאכין ברזא הכא קיימי עלייהו אשתען דגופא קיימין אינון

 דמאריהון בשליחו למהך שליחן דאינון םמלאכי דאקרון אינון נפקין דא ומרזא לאתר מאתר

  .לאתר מאתר

 קיימא דאת רזא עלאין קדישין חילין כל מניה דנפקי אתר איהו דא ,צבאיו כל הללוהו

 אות ,שמו צבאות' יי( 2:מח ישעיה) דכתיב אמרן כדקא רבוון שאר כלמ רשים ואיהו קדישא

  .ורבוון חילין שאר בכל איהו

 ככביא קיימין וביה לאנהרא שמשא ואיהו דא רזא קיימא ביה ,וירח שמש הללוהו

  .אוקימנא והא ומזלי ןדנהרי עלאין

 לבתר .דכלא תקיעו ותמן דמרומים ברומא יימאדק אתר לההוא לעילא אהדר לבתר

  .'וגו וברד אש אלין לקבל, הארץ מן' יי את הללו

[p. 336]  דכלא בגין עלאה מרזא דאתמשכאן במשיכו קיימין לתתא ככבים אינון ח"ת 

 קיימי כלהו רקיעא מרום ומזלי ככביא אינון כל כך ובגין, אוקימנא והא עלאה בדיוקנא קיימא
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 ככביא לאינון דרגין דקיימין עד דרגין אתפשטאן ומתמן מניה דלתתא עלמא ביה לאנהגא

 ועל דלעילא ברשותא קיימאן וכלהו אוקימנא והא כלום ברשותייהו קיימי לא דכלהו דלתתא

 ברשותא איהו וכלא ,בככבים החוזים שמים הוברי ויושיעך נא יעמדו( 13:מז ישעיה) כתיב דא

  .ואתמר

 

ואת פארי המגבעות שש ואת מכנסי הבד  שש המצנפת ואת' וגו שש הכתנות את ויעשו

 ההרים בראש' יי בית הר יהיה נכון הימים באחרית והיה( 2:ב שם) פתח יוסי רבי .שש משזר

 דיעקב לברתא קב"ה לה יפקוד כד ,הימים באחרית והיה .ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים

 האיד לעילא ירושלם דא ,'יי בית הר יהיה נכון כדין בסיהרא שמשא ויתחבר מעפרא לה ויקים

 בנהורא אלא תתקנאלא איהו לאו אנהור דכל דלעילא בנהורא לאתנהרא בתקונהא מתתקנא

 אכמ דנא מקדמת דהוה ממה שבעה חד על עלאה נהורא עלה תנהירא זמנא בההואד דלעילא

כאור שבעת  שבעתים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור והיה( 26:ל שם) דכתיב

  .הימים

[337 p.]  רלב   לה דיהא דא תקונא אלא .בראש מאי, ליה מבעי בראשי .ההרים בראש[

 רישא ההרים ראש דאיהו רבא כהנא דא ,ההרים ראש איהו ומאן .איהו ההרים בראשע"ב[  

 יהיה דא ועל, אנפהא לאנהרא לה מברךד תדיר לביתא דמתקן איהו ודא ,ימינא סטרל דכלא

 כלהו לבושין ואינון, דאוקמוה אכמ דלעילא כגוונא דאינון לבושין באינון ,לה יתקן ובמה .נכון

 תקשרי כדין כהנא דאיהו ההרים ראש בהאי תתקןא יהא כד ביתא והאי .דשית ברזא קיימן

 מכל ,מגבעות ונשא כדין, עלאה נהירו מההוא עלמא ויתנהיר עלאה בקיומא לעילא סתלקיו

  .הגוים כל אליו ונהרו וכדין עלאין ומשריין חילין שאר

 ונהורין נהרין בוצינין וכל ונפיק אנהיר עלאה רוחא כדין ידוי ספרי דכהנא זמנאב ח"ת

 דנהורא ידא על וכלא ישראל דכנסת אנפהא תנהיראד עד באלין אלין ואתקשראן אתמשכאן

 אתער דלתתא בעובדין, לעילא כהנא תערילתתא  כהנאאתעא  כד .כהנא דאיהו קדמאה

  .ההרים בראש' יי בית הר יהיה נכון דא ועל, לעילא אתערותא

[338 p.]  ברקיעא ממנן לון אית עמין שאר כל דהשתא בגין, הגוים כל אליו ונהרו 

' יי ופקדתי( 21:כד ישעיה) דכתיב משולטניהון קב"ה לון ויפיל לון יבער זמנא ובההוא עלייהו

 כד"א בלחודיה תתקףא קב"ה כדין משולטניהון תעברוא דכלהו וכיון .במרום המרום צבא על

 לכו רבים עמים אמרוו הה"ד הגוים כל אליו ונהרו וכדין ,ההוא ביום לבדו' יי ונשגב( 11:ב שם)

 לה ינהיר ההרים ראש דאיהו דכהנא בשעתא וכלא .'וגו יעקב אלהי בית אל' יי הר אל ונעלה

  .לה נהירא דשית ברזא דהא לה דינהיר סטרין בכל אינון שית ,דשש ברזא איהו וכלא
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 למהך איהו עידן אלעזר ר"א .בארחא אזלי הוו יהודה' ור יצחק ורבי אלעזר רבי

  .דאורייתא מלי מגו אלא עלן תשרי לא דשכינתא בגין בשכינתא

  .ברישא ליפתח רישא דאיהו מאן יהודה ר"א

 צעיר .שכחתי לא פקודיך ונבזה אנכי צעיר( 141:קיט תהלים) ואמר אלעזר רבי פתח

 חסד ועושה( 51:יח שם) ואמר גרמיה משבח קא  [.p 339] לזמניןאיהו  מלכא דוד ,ונבזה אנכי

, יעקב אלהי משיח על הוקם הגבר ונאם ישי בן דוד נאם( 1:כג ב שמואל) וכתיב, לדוד למשיחו

, ונבזה אנכי צעיר וכתיב, אני ואביון עני כי( 1:פו תהלים) דכתיב מסכנא גרמיה עבד ולזמנין

 בדרגא סליק דהוה בזמנא אלא .פנה לראש היתה הבונים מאסו אבן( 22:קיח שם) אמר ואיהו

 ושנאוי בעקו גרמיה דחמא ובזמנא, גרמיה משבח קא הוה קשוט בדינא ואסתלק דשלמא

 דהא בגין, טעמא מאי .כלאמ זעירא מסכנא גרמיה קרי והוה גרמיה מאיך כדין ליה דחקיןמ

 .ליה יכילו ולא עלייהו תדיר שליט איהו ד"ועכ, דשנאוי בעאקו הוה ולזימנין שליט הוה לזמנין

 על ליה זקיף איהו קב"ה קמי גרמיה דמאיך מאן דכל קב"ה לגבי גרמיה שפיל איהו מלכא ודוד

( 35:לז ישעיה) דכתיב עלמאהאי ב ,דאתי ובעלמא עלמא בהאי קב"ה ביה אתרעי כך ובגין, כלא

 ובקשו( 5:ג הושע) דכתיב דאתי בעלמא ,עבדי דוד ולמען למעני להושיעה הזאת העיר על וגנותי

 איהו ודוד עלמא בהאי מלכא הוה איהו דוד .אשר אקים להם מלכם דויד ואת אלהיהם' יי את

  .פנה לראש היתה הבונים מאסו אבן אמר דא ועל, דאתי לזמנא מלכא יהא

[340 p.]  בכל במסכנותא יאיה כדין נהירת ולא אנהור עדתא דסיהרא בשעתא ח"ת 

 אתקשטת כדין לה ואנהיר לקבלה אהדר שמשא וכד, כלל נהורא לה ולית ואתקדרת סטרין

 דא ועל .בעלמא בשולטנו]רלג ע"א[    שלטא איהי וכדין דכורא לגבי דאתקשטת כנוקבא לגביה

 בעתירו בעתרא איהו ולזמנין מסכנא איהו לזמנין .ממש גוונא בההוא גרמיה מעטר הוה דוד

 ליה אית דא כגוונא .שכחתי לא פקודיך דא כל ועם, ונבזה אנכי צעיר אמר הוה כך ובגין, דכלא

 דכתיב אוקמוה והא ביה אתרעי קב"הד מאנא איהו למהוי בכלא גרמיה לאשפלא נש לבר

  .ברישא אפתח אנא השתא .רוח ושפל דכא ואת( 15ז:נ ישעיה)

 ופתיל נחשת כמראה מראהו איש והנה שמה אותי ויבא( 3:מ יחזקאל) ואמר פתח

 והאי דנבואה חיזו בההוא יחזקאל ליה חמא האי .בשער עומד והוא המדה וקנה בידו פשתים

 .הבדים לבוש אישה אמר ולא איש אלא אמר לא והכא לבושין באינון שליחא דאיהו איש איהו

 דלא ובשעתא הבדים לבוש אקרי דינא לאחזאה או דינא למעבד שליחותא דעביד בשעתא אלא

 ואשתני לבושין באינון דיליה חיזו שני הכי שליחותא כפום .אחרא לגוונא אשתני להכי אתי
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 אינון וכל בהו דאתלבש אינון גוונין וכמה שמאלא בסטר תדיר דאיהו בגין ללבושין מלבושין

  .מסטריה דאתיין

[341 p.]  ( 1:ו זכריה) דאקרון נחשת טורי דאינון לבושא אובהה ,נחשת כמראה מראהו

  .נחשת הרי

 וגניז דטמיר דקרדינותא ינאסבו איהו לאו האי .משחתא למעבד מדידו אייתי ודא

 אסתלק כד דקרדינותא ינאסמבו דאשתביק נהירו מגו דאגליד לתתא קנה האי נפקת מתמןו

 במדידו קיימא איהו המדה קנה ההוא דא ועל .אתידע ולא דנציץ ספירו גו ואתגלפת לעילא

  .לתתא דקיימא דמשחתא

. מדידו למעבד משחתא וכלא קנהו פתיל דא ועל ,המדה קו ולזמנין המדה קנה ולזמנין

 .המדה קוב הוה כלא דמשכנא ובעובדא המדה קנה בההוא הוה איהו דיחזקאל מדידו כל התם

[342 p.]  שרי דכד הפתיל דההוא כגוונא המדה קו דאיהו דלתתא מדידו בההוא במשכנא 

 ועשרים שמנה כך ובגין, אמה ואקרי מדיד משחתא ובההוא קשרא חד אמה בכל לאתפשטא

 לכל דימד אמהד בגין אמות ארבע כתיב ולא ,באמה ארבע ופותיא ,ארכא הוא דדא ,באמה

  .סטר

 מדידו .אשתכח דלעילא מדידו ההואמ לתתא דהאי דמדידו דבוצינא מרזא נפקא והאי

 אזיל חד אמה דא ועל ,אמין אלפי תריסר סטרא וכל סטרין מאה וחמש אלף זעיר דלתתא

  .משחתי אינון בכל וכן ומדיד אמה ואתגליא משחתא קו אתפשט דא דמדיד אמה וההוא בכלהו

 אמה אשתכח .אמה בההוא ארבע אופותי אמה חדב ארכא איהו ,באמה ועשרים שמנה

 ואלין תלתין ותרין, הארץ עפר בשליש וכל( 12:מ ישעיה) כד"א שלישים ותרין תלתין דאיהו חד

  .מלעילא דנפקי שבילין ב"ל לקבל

 סטרא וכל ארכא ההוא סטרין ארבע איהו מדידו בהאי דארכא משחתא אתעביד וכד

 ועשרים תמניא דאינון דשבע ברזא סטרין לארבע אמין שבע אינון סלקן דלהכי אמין שבע

 בשבע כלילן שבילין ותרין תלתין אינון וכל בכלא עלאה רזא איהו דשבע בגין בארכא דאינון

  .קדישא דשמא ברזא

[p. 343]  ע"גא איהו אחת מדה ודאי .היריעות לכל אחת מדה כתיב הא תימא ואי 

 עילא למהוי אתיא קא דלעילא דבוצינא ברזא וכלא דא בתר ודא אמה בתר אמה דאתפשט

  .חדא משחתא ותתא

 דא על לחפיא דאיהי אחרא משחתא דאית בגין יתיר בקדושה דאיהו משחתא איהו ודא

 ,ב"ל כחושבן ולגו ל"ד בחושבן בחושבנא סלקא דא על דחפיא אחרא במשחתא דהא לגו ודאיה

 בגין ,לבר ל"ד, לגו קיימא איהו ב"ל ,ל"ד לגו ב"ל דא על דא דחפיא]רלג ע"ב[    רזא איהו ודא
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 ותולעת וארגמן ותכלת משזר שש דאינון קדישין בגוונין קדישא ידאיה קדמאה משחתא דהא

 לבר ידאיה תניינא ומשחתא ,ב"ל לחשבן סלקא דיליה חושבן וכל קדישין גוונין אלין שני

 אל משכיל אשרי( 2:מא תהלים) דכתיב רזא איהו ודא ,ל"ד לחשבן סלקא איהי דא על לחפייא

 .ב"ל רזא דאיהו לגו דחושבנא רזא 'יי ימלטהו ,ממש רעה ביום ,'יי ימלטהו רעה ביום דל

 אמאי ,עזים יריעות .לאהל על המשכן עזים יריעות ועשית ,כתיב מה דלבר חושבנא וההוא

  .ודאי עזים יריעות כך ובגין דקודשא ברזא דוכתא למיהב דיליה דגוונא רזא אלא, עזים

[344 p.]  אבל אוקמוה הא .'וגו לראות באבי הנחל ירדתי אגוז גנת אל( 11:ו שיר) כתיב 

 דשאודק מלה בכל הכי אוף, לגו ומוחא מוחא על וחפיא דסחרא הקליפ ליה אית אגוז מה

 אקרי דא ועל ,הצדיק את מכתיר רשע( 4:א חבקוק) דא ורזא לבר אחרא וסטרא א לגוקדוש

  .אוקמוה והא אגוז

 דלגו במה נמי הכא אוף .ואזלין דמתמעטין החג פרי וסימנך גרע דאוסיף אןמ כל ח"ת

 וגרע אתוון אוסיף ,יריעות עשרה עשתי כתיב דלבר במה ,יריעות עשר תעשה המשכן ואת כתיב

 האחת היריעה ארך( 1:כו שמות) דכתיב חושבנא אוסיף .וגרע חושבנא אוסיף, מחושבנא

 זיני אינון בכל דלית ל"ד לחושבן סליק לחושבנא סליק וכד .באמה ארבע ורחב באמה שלשים

 גרע האי וכד .בגריעו סליק יתיר חושבנאב סליק כד כך ובגין ,דל דאקרי כההוא מסכנותא

 דשמא רזא ואיהו מהימנותא דכל רזא דאיהו ב"דל לרזא דסליק בסליקו גרע שבנאובח

  .לבר ודא לגו דא, וסליק גרע ודא, וגרע סליק דא, גרע ודא סליק דא דא ועל .קדישא

[345 p.]  הקרשים את ויעש דכתיב לקרשים משחתא ומדיד לאתפשטא שרי המדה קו 

, עומדים שטים עצי דכתיב אוקמוה והא דשרפים רזא אינון ואלין ,עומדים שטים עצי למשכן

  .עומדים שרפים( 2:ו ישעיה) וכתיב

 אמות עשר כתיב הכא .אמהה וחצי ואמה הקרש ארך אמות עשר דא דמשחתא מדידו

 רוחא איהו ודא עלייהו דשריא וחד תשע דאינון תלת תלת תלת אלין .באמה עשר כתיב ולא

 דשיעורא רזא איהו ודא, דאמה שיעורא איהו כמה אמרן והא  [.p 346] .עלייהו דשריא חדא

 קדישא דרתיכא ברזא ואוקמוה אופנים מאינון דגרעין בגין סלקין ולא דסלקין ופלגא סרי חד

 ולבתר .עלאין דשרפים לרזא דסלקין עד עשר סטרא ולהאי עשר סטרא להאי ,עשרים ואינון

 אפלג דא ועל ,דאוקמוה כמה התיכון בריח דההוא ברזא כלהו דאתערו עד דקדשא רזא סליק

  .שלימו בלא ביה אית

 ,בחושבנא במדידו קיימא האי וכל ותלתין מאתן אינון דפין לעשרין משחתא דהאי רזא

  .שרפים דאינון ברזא מדידו מהאי דנפקא חשבן כל סליק והכי
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 תהלים) דכתיב אוקמוה והא דשמיא רזאד עלאין רזין דאינון אמרןקד דמשכנא יריעות

 חדא ברזא דקאמרן יריען ואית .דקאמרן חושבן בההוא דהאי ורזא ,כיריעה שמים נוטה( 2:קד

 סטרא דכל חכמתא למנדע איהו כלא דא ועל, דלעילא ברזא איהו וכלא אחרא ברזא יריען ואית

 דלא מלה ובין דחכמתא רזא בין לביש טב בין נ"ב אבחין דא ועל, ומלה מלה כלד וסטרא

  .דא רזא איהו סטרין בכמה אתמר הא קדמאה דמדידו וברזא .בחכמתא קיימא

[p. 347]  וממה קביל דאיהו וממה נטיל דאיהו ממה בחושבנא דקאים דארונא רזא 

 ועל, סטרין תרין]רלד ע"א[    מאינון ונטיל סטרין תרין דאיהו מקבל דאיהו ממה .ביה דאית

 ,ארכו וחצי אמתים כך ובגין, דיליה ופלגא דא בסטרא ואמה דא בסטרא איהו אמה דא

 סטרא מההוא חד ,וחצי אמה ורומא בפותיא, בארכא האי .דיליה ופלגא סטרין מתרין אמתים

 כך ובגין מלה על אלא מלה שרא לא דהא דיליה ופלגא ושמאלא דימינא כגוונא נטיל דקא יתיר

  .כלאב דחושבנא ברזא וקיימא מכלא מקבלא ארונא כך ובגין ,וחושבן חושבן בכל פלגא

 במדידו למיקם שיעורא איהו והאי ,ולבר לגו בדהבא מחפיא איהו מה על אוקמוה והא

 האי אבל .קדמאה שיעורא בההוא דמדיד גוונא כהאי פתורא .חדא ברזא קאים וכלא קדמאה

 למעבד היב לית אבא דקאמר קדמאה משחתא ובההוא דאורייתא ברזא דקיימא על מה מדידו

 בין לאבחנא דחכמתא  [.p 348] רזא בה למנדע עליונין לחכימי ברזא דאיהו כמה יתיר שיעורא

 בההוא דאמה במדידו כלהו אחרנין עובדין כלהו .אחרא לחכמתא עלאה חכמתא בין לביש טב

  .אוקמוה והא זרת דאיהו דחשן משחתא בר משחתא

 דשש ובעובדא דשש ברזא איהו כלא דקדשא ברזא אתעבידו דכלהו ע"גא כתנת ח"ת

 .המדה קוד ברזא וכלא דשש וברזא שש בהו קנאתולאת לאתלבשא תקונין וכלהו בשש וקיימא

 כותלין באינון באתריה לאתקיימא ביתא דאיהו בגין דיחזקאל מדידו בההוא המדה קנהו

 משחתא דאתי לזמנא אבל .במדידו כלא למהוי בגין דלתין באינון פתחין באינון שורין באינון

 המדה קנה ביה דישרי בשעתא, למעלה למעלה ונסבה ורחבה( 7:מא יחזקאל) ,כתיב מה יאהה

 עליה ישגחון ולא סטרין בכל דביתא אתפשטותא למהוי ולפותיא לארכא לעילא לעילא סלקא

 ישתכח לא דינא זמנא ההואמ. מנוחתו ודמשק( 1:ט זכריה) דכתיב דאוקמוה כמה לביש

 ולא עוד ירגז לאו( 10:ז ב שמואל) כד"א שלים בקיומא קיומיה על אתקיים כלאד בגין בעלמא

 .'וגו לענותו עולה בני יוסיפו

[349 p.]  האי לאתקיימא בגין עלמא בהאי קיימין כלהו מדידין וכל משחתין כל ח"ות 

 .חדא ברזא חד כלא למהוי דלעילא בעלמא עלמא האי לאתקשרא דלעילא דגוונא ברזא עלמא

 קב"הד ויקרא חדא ברזא עלמין כלהו ישתכחון כדין עלמא לחדותי תערי קב"הד זמנא ובההוא

  .אחד ושמו אחד' יי יהיה ההוא ביום( 9:יד זכריה) כתיב וכדין בכלא
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 האי .להודיעם ובריתו ליראיו' יי סוד( 14:כה תהלים) ואמר אבתריה יהודה' ר פתח

 לא וגניז סתים דאיהו בגניזו דקיימא עלאה רזא ההוא ,ליראיו' יי סוד אבל אוקמוה הא קרא

 אינון ולמהוי עלאין רזין לאינון ןואתחז ואינון תדיר קב"הל דחלין דאינון ליריאיו אלא קיימא

 רזא ,להודיעם ובריתו אבל .עלאין רזין דאינון בגין יאות כדקא וסתימו בגניזו עלאין רזין

  .למנדע איגלבאת דקיימא אתר דאיהו בגין להודיעם .קיימא בברית קיימא דאיהו

[350 p.]  בהו דחלי חטאה דחלי ואינון בדחילו דקיימן רזין דאינון ,ליראיו' יי סוד תו 

 ןדקיימ מלין דאינון בגין מלין ולפרשא למנדע ,להודיעם ובריתו אבל ,עלאין רזין באינון

  .לפרשא

 כד .קדישא דשמא עטרא וכלהו ואתקיים עלמא אתגליף אתוון ותרין בארבעין ח"ת

 ויכיל עלמא סטרי בארבע עטרין מתעטרן ,לתתא ונחתין לעילא באתווי סלקין ןאמצטרפ

 דפרודא ובעלמא דיחודא בעלמא ותתא לעילא עלמא וברו אתוון נפקו ולבתר .לאתקיימא

]רלד ע"ב[    לקרבא שארי דדרום סטרא כד שקייןתדמ דפרודא טורי בתר הרי ואתקרון

  .בחדו הוא כלא נגיד דעילא דא ובחילא נגדין מיא וכדין, בהדיה

 ,זיהרא חד מגויה ונגיד מטי טמירין דכל מטמירא דחדוה ברעו סליק מחשבה כד

 אתברי הווב עלאה רזא אינון אתוון ותרין ארבעין ואינון .אוקמוה והא בדא דא מתקרבין

 רזא דאיהו ועל  [.p 351] ,עלמין דכל ורזא קיומא ואינון, תתאה ועלמא עלאה עלמא, עלמא

 מסינטן יטטקוטא גליפין דאתוון רזא דא ,להודיעם ובריתו ליריאיו' יי סוד כתיב עלמיןכל ד

  .באתגליא בגלפוי

 ,האורים את אוקמוה והא ,התומים ואת האורים את המשפט חשן אל ונתת כתיב

 ותרין דארבעין ברזא קדישא דשמא דאתוון גליפו איהו ודא דנהרא דאספקלריא רזא דנהרין

 באתר דכלילן אתוון דאינון רזא ,התומים ואת .ביה משקעין והוו עלמין אתברו דבהו

 קדישא דשמא רזא דאינון ןאגליפ אתוון שבעין ותריןב אתנהגא ואיהי נהרא דלא דאספקלריא

  .ותומים אורים אקרון וכלהו

[352 p.]  גליפוד אחרנין אתוון נהרין חילא בההוא תמן משקעאן אתוון אינון כד ח"ת 

 קדישין דשמהן אתוון דאינון רזא בההוא וכלא אתחשכאן או ונהרין דשבטין שמהן אינוןב

 אתיין עלמין וכלהו דאורייתא רזא על אתיין אינון קדישין דשמהן אתוון ואינון, כדקאמרן

 אתוון בלטין הוו דשבטין ושמהן תמן ןאמשקע גניזין הוו שמהן אלין .אתוון דאלין ברזא

  .אוקימנא וכלא אתוון דאינון מרזא כלא דא ועל לעילא דילהון
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 ודאי ברא' ב אוקמוה והא בה שראת דאורייתא 'ב, דאורייתא דאתוון ברזא אתמר והא

 אפיק' א נמי הכי ברא' דב כמה .דכר' א ,נוקבא' ב .אתוון דאינון דרזא בתקיפו עלאה בחילא

  .אתוון ותרין דעשרין כללא אתוון

 לה ולאתקנא מזונא לה למיהב הארץ 'ו .ליה ולאשראה חיין ליה למיהב שמים זווגא' ה

 ואת' ו .הארץ ואת השמים ברא אלהים את בראשית דא ורזא, לה דאתחזי ספוקא ולמיהב לה

 הנחלים כל( 7:א קהלת) כד"א לגווה לון כליל וארעא ארעא ומתזן אתוון ותרין דעשרין כללא

 "וו אנטל הארץ .לון וקבילת בגווה לכלא דכניש הארץ ואת רזא והיינו ,הים אל הולכים

  .לאתזנא הל וקבילת

[353 p.]  אתער סטרא דמההוא בגין דמשה ידא על אלא תקןאת לא משכנא דא ורזא 

 מאוקי ,המשכן את משה ויקם דא ורזא, דכלא קיומא למהוי ליה לקיימא עלאה אחרא דרגא

 הוה דמשכנא ןיבדוע כל כך ובגין .וארעא שמיא בהו דאתבריאו אתוון באינון הוה דיליה

 בגין בצלאל אקרי דא ועל אתבריאו בהו וארעא שמיאד דאתוון דגלופא ברזא לון עביד בצלאל

 בצלאל להו ידע דהוה ולא ואי, וארעא שמיא בהו דאתבריאו דאתוון גלופא בצלאל ידע דהוה

 תקנותא ולא הוה לא עלאה דמשכנא גוונאכ אלא, ט"מ .דמשכנא ןיבדוע אינון למעבד יכיל לא

 אלא אתתקן ולא הוה לא דלתתא משכנא הכא אוף אתוון דאינון רזא בההוא אלא עובדוי כל

  .אתוון דאינון ברזין

 וכל אומנותא עביד הוה וצרופא צרופא דכל וברזא אתוון אינון מצרף הוה בצלאל

 עבידאן בכל וכן, ליה דאתחזי מה וכל אומנו חד עביד הוה צרופא בכל דמשכנא ועבידא עבידא

 וכד .קדישא דשמא דאתוון בצרופא הוה כלא דמשכנא ותקונין שייפין אינון כלבו דמשכנא

 אתמסר לא אתוון אינון ןדסלק דרעותא בגין, ט"מ .ליה למיקם יכיל הוה לא ליה לאקמא אתא

]רלה ע"א[    דא ועל אתוון אינוןן כל דסלק רעותא ההוא ידע הוה ואיהו בלחודוי למשה אלא

 ולא ידע הוה לא ובצלאל, משה וישם, משה ויתן, משה ויקם דכתיב ידיה על משכנא אתקם

  .ליה למיקם יכיל הוה

 

[p. 354]  ובישועתך מלך ישמח בעזך' יי( 2-5:כא תהלים) ואמר אבתריה יצחק' ר פתח 

 על אלא דוד לה אמר לא דא שירתא .'וגו ממך שאל חיים' וגו נתתה לו לבו תאות ,מאד יגיל מה

 עז' יי( 11:כט שם) דכתיב עז דאקרי דאורייתא בחידו לה חדי קב"הד ישראל דכנסת תושבחתא

 בישרון ויהי( 5:לג דברים) דכתיב מלך דאקריאיהי כנסת ישראל  דא ,מלך ישמח .יתן לעמו

  .מלך
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 הושיעה( 7:ס תהלים), ותושע לי ימיני כד"א דימינא ישועה דא ,מאד יגיל מה ובישועתך

  .וענני ימינך

 ,דכלא וותאחד דאיהו קדישא קיימא דברית רזא איהו ודא יתירא' י ,מאד יגיל מה א"ד

  .אתמר מלך האי על וכלא

 דאדם בר כלל חיים ליה הוו לא מלכא דדוד אוליפנא מהכא .לו נתת ממך שאל חיים

  [.p 355] ואינון ,שנין שבעין אתקיים מלכא דדוד אוקמוה והא .מדיליה ליה יהב קדמאה

 אוריכו ליה ואתייהיב אתקיים ובהו קדמאה דאדם שנין מאינון קב"ה ליה יהב שנין שבעין

  .לו נתת ממך שאל חיים דא ועל ,דאתי ובעלמא עלמא בהאי דיומין

 ודאי, כח ורב אדונינו גדול( 5:קמז שם) דכתיב גדול דאיהו בגין, בישועתך כבודו גדול

, ודאי הוו גדולים ,הגדולים המארת שני את אלהים ויעש( 16:א בראשית) דא ורזא .גדול אקרי

 אלא גדול אקרי לא קב"הו ,כח ורב אדונינו גדול דאתמר כמה גדול אקרי איהו דא כל ועם

 בעיר ,גדול איהו במה ,קדשו הר אלהינו בעיר מאד ומהלל' יי גדול( 2:מח תהלים) דכתיב בהאי

  .קדשו הר אלהינו

 ברכאן וכל עלמא דכל ברכתא איהו דהאי בגין, לעד ברכות תשיתהו כי( 7:כא שם)

 כל ןישרי הכא דהא ,ברכה והיה( 2:יב בראשית) דא ורזא ברכה איהו ודא נפקי מהכא דעלמא

  .ברכה אקרי דא ועל עלמא לכל נפקי ומהכא דלעילא ברכאן

 דזמין בגין ,יתרו ויחד( 9:יח שמות) התם וכתיב ,תחדהו הכא כתיב .בשמחה תחדהו

 חדתותא לה ולחדותי דימינא ברזא בה ולאתקפא מעפרא ישראל לכנסת לאקמא קב"ה

 לקבל בחדו ולמהוי קמך למהוי ,פניך את .פניך את בשמחה תחדהו כתיבד בשמשא דסיהרא

 אתרקינת מקדשא בי ביחרד בזמנא דהא  [.p 356] זמנא בההוא ליםתשד שלימו בההוא אנפך

 אמלאה( 2:כו יחזקאל) וכתיב, וגו' השבעה יולדת אמללה( 9:טו ירמיה) כד"א דאתמליא מכל

  .החרבה

 יאות כדקא דהוו ןיבדוע אינון בכל אסתכל משכנא ית משה דאוקים זמנא בההוא ח"ת

 דא ורזא למשה ליה אייתיאו וחד חד כל במשכנא דהוו בידןיע אינון וכל ליה אוקים וכדין

 אל המשכן את ויביאו דכתיב לך מובאות, לך מובאות רעותיה אחריה בתולות( 15:מה תהלים)

 דא ועל לאזדווגא דמשה זווגא הוה שעתא אובהה דהא בגין, המשכן את ויביאו אמאי .משה

 לאעלא אצטריך בקדמיתא דהא בגין חתן לבי כלה דאייתי ןאכמ משה אל המשכן את ויביאו

 לגבה ייתי איהו ולבתר ,לאשה הזה לאיש נתתי בתי את( 16:כב דברים) כד"א חתן לבי כלה

 ,כתיב מה והכא  [p. 357] .העדות אהל אל משה ויבא( 23:יז במדבר) וכתיב ,אליה ויבא דכתיב

 בגין, טעמא מאי .וכבוד יי' מלא את המשכן הענן עליו שכן כי מועד אהל אל לבא משה יכל ולא
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 קא דאיהי שעתא אוובהה בעלה לגבי ואתקשטת דאתתקנת אתתא כהאי ןתתקא הדהו

 את ויביאו כך בגין, ווגו' משה יכל ולא דא ועל, לגבה לאעלא לבעלה אתחזי לא אמתקשט

 ]רלה ע"ב[.  'וגו משה וירא ,כתיב מה .משה אל המשכן

 לאתעטרא גוונא איהו דתכלא בגין תכלא גוונא הוה בכלהו דמשכנא עיבידן בכל ח"ת

 והא 'וגו תכלת פתיל עליו ויתנו' וגו הקדש נזר ציץ את ויעשו ,כתיב מה .גוונין דכל ברזא

, 'לה קדש חותם פתוחי עליו ופתחת טהור זהב ציץ ועשית( 36:כח שמות) דכתיב ברזא אוקמוה

  .יי'ל קדש חותם פתוחי מכתב עליו ויכתבו

 רזא איהו האי י"אדנ .עלאה קדישא דשמא ברזא עלאין רזין קיימין דמשכנא ברזא

 כל אדון הברית ארון הנה( 11:ג יהושע) דכתיב כמה דארונאעלאה רזא  גוונאכ רזא דמשכנא

 כגוונא איהו ודא ד"יו ן"נו ת"דל ף"דאל דשמא קדישא רזא הוא דא הארץ כל אדון .הארץ

  .דאלין כגוונא אלין ואתוון ה"והי עלאה קדישא דשמא דרזא

[358 p.]  דדא כגוונא ודא ה רזא יאיה ד .אוקמוה והא דא כגוונא דא רזא י איהי א 

 בדא אתכליל דא אבל נוקבא ודא דכר דדא ע"גאו ו דאת רזא איהי נ .חדא ורזא כגוונא וכלא

 דא דהכא בגין י דאת רזא יאיה ה .חדא כללא דאיהו בגין באמצעיתא יאיה' ו ןנו אוקמוה והא

 כלילן חדא רזא וכלהו באלין אתווןאלין  ואתכלילו .שלמה חכמת דאקרי זעירא חכמה איהי

  .קדישין באתוון חדא רזא איהו וכלא חד וכלא באלין אלין

[359 p.]  משכנא וההוא עלאה דמשכנא ברזא אקיימ בארעא דלתתא משכנא דא ועל 

 כתיב דא ועל חד למהוי בדא דא כליל איהו וכלא, כלא על עלאה אחרא דמשכנא ברזא קיימא

  .אחד המשכן והיה

 

 דאתקם ביומא ח"ת .אובד עדי ואחריתו עמלק גוים ראשית( 20:כד במדבר) כתיב

 עד למיקם יכיל הוה דלא המשכן את משה ויקם דכתיב דאתמר כמה משה ליה דאקים משכנא

 כל הכי אוף .בעלה אלא לה למיקם אחרא נש לבר רשו דלית למטרוניתא .איהו ליה דאקים

 ליה ואוקים משה דאתא עד ידייהו על למיקם יכיל ולא משכנא לאקמא ואת כלהו אומנין אינון

 לעילא אאחר משכנא אתקם לתתא משכנא ית משה דאקים כיון .דביתא מארי דאיהו בגין

 אתקם דלא אלא ,דמאן ידא על פריש ולא הוקם. מ"ט המשכן הוקם דכתיב דאוקמוה כמה

  .בהדיה לאתתקנא בגין דמשה דרזא ידא על וגניז סתים דאיהו עלאה דעלמא מרזא אלא

[360 p.]  מלאכת כל את]רלו ע"א[    העושים החכמים כל ויבאו ,לעילא כתיב מה 

 ארחין דאינון סטרין שאר הווכל ושמאלא ימינא העושים חכמיםה אינון אלין .'וגו הקדש

 בצלאל דא כגוונא .ליה ואתקינו לעילא משכנא עבדו ואינון ליה ולמליא ימא גו לאעלא ושבילין
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 מיהודה דא, לשמאלא אהליאב לימינא בצלאל ,שמאלא בסטר ודא ימינא בסטר דא ואהליאב

 כגוונא וכלא אוקימנא והא העושים החכמים כל ויבאו, לב חכם איש וכל ולבתר .מדן ודא

  .דלעילא

 אסתלק אלא תימא לא אתבטל .מעלמא מותא אתבטל משכנא דאתקם יומא בההוא

 מלכא דייתי עד מעלמא ר"יצה יתבטל דלא בגין דאוקימנא כמה לשלטאה יכיל דלא מעלמא

 ידא על משכנא אתקם כד .לנצח המות בלע( 8:כה ישעיה) וכדין בעובדוי יחדי קב"הו משיחא

 אתפרש שעתא אובהה .לשלטאה יכיל הוה ולא ואתכפיא ר"דיצה חילא תפרשא כדין דמשה

 יכיל ולא עלמא על הלשלטא יכיל ולא בישא דחויא תוקפא מעל דשמאלא רוגזא תקיפא סמאל

  .ליה ולמסטי נש בבר ביה לאתחברא

[p. 361]  את יקח ומשה( 7:לג שמות) ,כתיב מה עגלא ית ישראל עבדו כד אמר יהודה' ר 

 סטרא משה אמר .בינייהו אזיל דהוה הרע יצר דחמא בגין ,ט"מ .למחנה מחוץ לו ונטה האהל

  .דמסאבא סטרא בגו תשרי לא דקדושה

 לשלטאה יכיל לא מסאבא סטר שלטא אדקדוש דסטר זמנא כל אמר אלעזר' ר

  .חרבה האת חייבא רומי, מלאה אתה דירושלם זמנא כל תנינן דא ועל, קמיה ואתכפיא

 לקראתנו בשדה ההולך הלזה האיש מי העבד אל ותאמר( 65:כד בראשית) ואמר פתח

 ותפול יצחק את ותרא עיניה את רבקה ותשא ,לעילא כתיב מה .'וגו אדוניהוא  העבד ויאמר

 מ"ט דיצחק שפירו דחמא בגין אי .באורייתא למכתב אצטריך אמאי קרא האי .הגמל מעל

, יצחק דאיהו ידעת מנא .יצחק את ותרא ח"ת .איהו רזא קרא האי אלא .מגמלא אתרכינת

 קשיא דדינא ברוגזא ליה חמאת ,ידעת דלא מה שעתא בההיא חמאת יצחק את ותרא אלא

 כך ובגין ,דמותא  [p. 362] רזא איהו ודא לתתא גמל איהו קשיא דרוגזא סיום דהא וחמאת

 ובגין אתתקף גמל ההוא קשיא דינא אסתכל כד דהא גמל מההוא גרמה ואשמיטת אתרכינת

  .היתב ולא הימינ גרמה אשמיטת כך

 .חייביא דאינון גמול דא ,לו ישלם וגמולו( 17:יט משלי) דכתיב רזא היינו גמל האי ח"ת

 ובגין, נשא בני לקבל תדיר זמין איהו והאי כלא ולשיצאה כלא לאכלא דקיימא גמל איהו והאי

  .הינמ ואשתזיב עליה דאתגזרת מותא ליה אחמיו גמל בחלמיה דחמי מאן האי כך

 ליה דאסטי הוה והאי עלמא על תאומ דגרים הכי אקרי דמסאבא סטרא האי ח"ת

, לכלא מותא םיוגר עלמא למטעי אתא ואיהו סמאל איהו עליה דרכיב וההוא תתיהנולא לאדם

 כדין לגביה ליה אמשיך דאיהו וכיון עליה ליה אמשיך איהו אדם .כלא על ושליט אתא כך ובגין

 פתח אל תקרב ואל( 8:ה משלי) שלמה אמר כך ובגין, לון דאסטי עד אבתרייהו אתמשך איהו

  .אבתריה ואתמשכת טאומתקש אנפק איהי כדין גבה דאתקרב מאן דכל, ביתה
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 ליה דחמאת כיון ,קשיא דדינא בסטרא לאתדבקא לה דהוה חמאת כד רבקה דא ועל

 כדו דדהבא מזוהמא תקיפא אחרא דינא נפק סטרא דמההוא וחמאת קשיא דדינא רזא ליצחק

  .זוהמא מההוא דינא מן לאתרפויי בגין הגמל מעל ותפול מיד האי חמאת

[363 p.]  טעמא מאי החוב לההוא וגרמו עובדא ההוא ישראל עבדו כד]רלו ע"ב[    ח"ת 

( 1:לב שמות) אמרו אינון אלא, הכי לאו עגלא ברירו דאינון תימא ואי .אחרא סטר ולא עגל

 עבידתא ודאי אלא .לון לעכבא הוה רעותיה ואהרן ,לפנינו ילכו אשר אלהים לנו עשה קום

 מתפשטי ומתמן דהבא אתבריר כד סוספיתא תנפק דדהבא מסטרא דהא חזי כדקא אתעביד

 וכל .סטרין לכמה ומתפרשאן דדהבא סוספיתא דההוא התוכא דאינון שמאלא סטרי אינון כל

 דתוקפא בגין בתוקפיה שמשא כד בטורי יקיימ דדהבא גוון סומקא חיזו לון דאית אינון

 דיליה חיזו דשמשא תוקפא בההוא דממנא וההוא, בארעא ליה ואוליד דהבא אחזי דשמשא

 ,דדהבא סומקא התוכא עגלא מגו נפקא ודא ,צהרים ישוד קטב( 6:צא תהלים) ואקרי כעגלא

 מתפשטי אבאמס מרוח דמתפרשי אינון דכל מסאבא רוח סומקא מההוא אתיין הני וכל

  .בעלמא

 ואקרון ונוקבא דכר ואינון עליה דרכיב מאן ואית בישא חויא איהו מסאבא רוח והאי

 דאיהי זאת אקרי קדשא ורוח .דלהון סטרין אינון  [.p 364] בכל בעלמא מזדמני דאינון אלה

( 2:טו שמות) ,'יי זה( 9:כה ישעיה) וכן ,נ"דב עמיה תדיר דאשתכח קדישא רשימא דברית רזא

( 15:מט ישעיה) כתיב כך ובגין ,ישראל אלהיך אלה כתיב דא ועל אלה אקרון אלין אבל, אלי זה

 דההוא ,בוכיה אני אלה על( 16:א איכה) וכתיב, אשכחך לא דזאת רזא ואנכי תשכחנה אלה גם

  .בכיין כמה למבכי לון  גרים חובא

[365 p.]  ישראל על לשלטא דא לאתר רשו דאתיהיב בגין, ט"מ .בוכיה אני אלה על "אד 

 על דמלה רזא .בוכיה אני אלה על כתיב לשלטאה רשו לון דאתייהיב ובגין מקדשא בי ולחרבא

  .אני דאקרי דשאוק רוח דא ,בוכיה אני .לשלטאה רשו לון דאתייהיב דמסאבא סטרא דא ,אלה

 לא אינון דכל ודאי הוא הכי ,הברית דברי אלה( 69:כח דברים) כתיב הא תימא ואי

( 14:ג בראשית) דכתיב ארור דאיהו דאוקימנא כמה לווטין כל דתמן אלה מגו אלא מתקיימי

 .הברית דברי עבריד למאן דקיימא אלה ואמר אקדים כך ובגין, הבהמה מכל אתה ארור

 יסטי ולא נש בר לאתדכאה דאורייתא דפקודא בגין ,'יי צוה אשר המצות אלה( 34:כז ויקרא)

  .מנייהו ויתפרש מתמן ויסתמר דא לארחא

 כנען אבי דאיהו חם נפק דהא ודאי הוא הכי, נח תולדות אלה( 9:ו בראשית) תימא ואי

  .אלהד דא רזא ואיהו ,כנען ארור( 25:ט שם) וכתיב
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 דיליה אחרא סטרא דאיהו דהבא קריב ואהרן, דדהבא סוספיתא התוכא הני כל דא ועל

 תדיר דאשתכח מסאבא ורוח .ואשא דהבא חד וסטרא חד וכלא דאשא בתוקפא איהו דכליל

 זוהמא מההוא דכיין ישראל דהוו ומה .ביה לאתתקפא זמנא בההוא אתר אשכח במדברא

 לסאבא כמלקדמין לון גרם דסיני טורא על קיימו כד לכלא מותא וגרים בעלמא דאטיל מאהקד

 הוא הדא הויבתרי ולדרייהן עלמא ולכל מותא לון וגרם עלייהו ולאתתקפא  [.p 366] לון

  .'וגו תמותון כאדם אכן, ובני עליון כלכם אתם אלהים אמרתי אני( 7-6:פב תהלים) דכתיב

 יומין השבע באינון עלאה דמהימנותא ברזא לאתדכאה לבתר אהדר אהרן כך ובגין

 נפק לא הוה לא איהו דאי לאתדכאה אהרן בעא בכלא ח"ות .בעגלא לאתדכאה ולבתר קדישין

 ואתכליל נחת מסאבא רוח. ודהבא דשמשא תוקפא ואיהו ימינא איהו דאהרן בגין ,ט"מ .עגלא

  .ידאתדכ עד איהו ואסתאב ישראל ואסתאבו תמן

[367 p.]  עגל ומניה שור דאיהו דשמאלא מסטרא דאיהו עגל דנפק ןיבג, אסתאב ט"מ ,

 ואהרן .מהשמאל שור ופני( 10:א יחזקאל)]רלז ע"א[    דכתיב דאתמר כמה שמאלא איהוו

 .גרים דאיהו כמה עגל ליה אתיהיב דא ועל ידיה על ונפק שמאלא ביה אתכליל ימינא דאיהו

 ישראל דחאבו בזמנא דהא עלמא על כמלקדמין ושליט אתתקף מסאבא רוח האי כך ובגין

 אצטריכו לאתדכאה ובעו ישראל אתדכו כדו ,כמלקדמין הרע יצר ההוא עלייהו אמשיכו

  .כדקאמרן מסאבא רוח ההוא הרע יצר דההוא חולקא איהו דשעיר בגין שעיר לקרבא

 שור .עגל דא ,שור תבנית מאי .שור בתבנית כבודם את וימירו( 20:קו תהלים) כתיב

 חזי תא .ידיה על ונפק ביה ואתתקף ביה שמאלא אתכליל ימינא אהרן ,דשמאלא מסטרא

 ובגין, אחר אל מסאבא בדוכתא לה ואתחלפו קמייהו דאזלת שכינתא דא ,כבודם את וימירו

ה כמ מעלמא קב"ה  [.p 368] ליה דיעבר זמנא ההוא עד מעלמא דא זוהמא אתעבר לא כך

  .אוקימנא והא הארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת( 2:יג זכריה) דכתיב

 משמעד ,הזה העגל ויצא באש ואשליכהו וכתיב ,מסכה עגל ויעשהו( 4:לב שמות) כתיב

 רוח אתתקף לא אהרן דאלמלא דאוקימנא כמה ודאי אלא .ויעשהו מאי הכי אי .ליה עבד דלא

  .לאתבנאה אשכח דאצטריך תקונא כל אבל בדהבא לאתכללא מסאבא

 ממש גוונא כההוא לון דעביד מאן ואית, בידוי אצלחקא ו חרשין דעביד מאן אית ח"ת

 מתקנא הוה דאיהו מבלעם חזי תא .אצטריך מתקנא גבר אלין לעובדין דהא בידוי אצלח ולא

 שתום, העין סתום הגבר ונאם( 3:כד במדבר) דכתיב בגין בידוי לאצלחא דיליה חרשין לאינון

  .בעינוי ביה הוה מומא ,מישר בארח הוה לא דעינוי וחיזו תדיר סתים עינא דחד, חד כלא העין

 אבל .תכשרא דלא דעינוי חזו ,בכלא זמין ,עתי איש ביד ושלח( 21:טז ויקרא) כתיב

 איש יקרב לא מום בו אשר איש כל( 18:כא שם) ,כתיב מה בהדיה שתמשמד מאן שאיקד ארוח
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 אשכח .לשלטאה דכתא ליה למיהב מסאבא לרוח קןתאת כלא והכא  [.p 369] .פסח או עור

 איהו דתמן ,צמאוןו ועקרב שרף נחש( 15:ח דברים) דכתיב כמה מכלא ביחר דאיהו מדברא

 ולאתכללא בימינא לאתתקפא אהרן אשכח, יאות כדקא ספוקא דהבא אשכח ,דיליה שלטנותא

  .ואשתלים ונפק יאות כדקא דוכתיה אשלים כדין .ביה

, גדולה חטאה הזה העם חטא אנא( 31:לב שמות) דכתיב, הוה מסאבא דרוח לןא ומנ

 אהרן דבעא ובזמנא .דוכתי בכמה כדקאמרן קדמאה נחש מסאבא רוח דא חטאה גדולה

 והשתא לשלטאה ליה עבד בקדמיתא .דינא ביה למעבד סטרא מההוא עגל אקריב לאתדכאה

 דשלטי אינון כל אתכפיין דא בסטרא דינא אתעביד כד דהא ליה לאכפיא דינא ביה דידיעב

  .מסטריה

 כי אם וגו' נא ממנו תאכלו אל( 9:יב שם) כתיב דלהון סטרא בההוא במצרים חזי תא

 וכדין ליה ולאכפיא ליה לתברא ,כרעיו על ראשו .נודף אריח דיסלק בגין צלי אש. וגו' אש צלי

אשר אין בה  תמימה אדומה פרה( 2:יט במדבר) דא כגוונא .שלטי לא מסטריה דאתיין אינון כל

  .ישלטון דלא מסאבא סטרי אינון כל לאכפיא בגין 'וגו מום

[p. 370]  ואמאי איהי דכיא איהי קדישא פרה והא אבא' ר ליה אמר.  

 כי( 16:ד הושע) כד"א ,פרה .יאהו מלכוון דארבע כללא אוקמוה והא הוא הכי ליה אמר

 ,תמימה .דהבא די רישא הוא אנת( 38:ב דניאל) דכתיב בבל מלכות דא ,אדומה .סוררה כפרה

 לא אשר .מהימנותא לארחי קריבין דאינון יון מלכות דא ,מום בה אין אשר .מדי מלכות דא

  .עול עליה סליק דלא אדום מלכות דא ,עול עליה עלה

 דכתיב אתמר הא .חד כלהו בקראי למדרש אתייהיבו מלין דכמה ע"גא דא דמלה ורזא

 דא רזא ,מטמא]רלז ע"ב[    טהור יתן מי .אחד לא מטמא  [p. 371] טהור יתן מי( 4:יד איוב)

 דינא ביה דאתעביד והשתא טמא בקדמיתא דהא מטמא דנפק טהור איהו דדא הוא הכי

 דנפיק טהור מטמא טהור איהו השתא עפר ואתעביד דדליק בנורא אשא ליקידת ואתיהיב

 אפר דאתעביד וכיון ודאי הוא הכי דהא מסאבי כלהו בה דמשתדלי אינון כל כך ובגין .מטמא

 את אפר הפרה את בגדיו האוסף וכבס כד"א אלכל מסאיב מתמן ויסתלק דיתכניש עד כדין

 וכיון .רגליכם כפות תחת אפר יהיו כי רשעים ועסותם( 21:ג מלאכי) כד"א ,אפר .וטמא

  .מטמא טהור איהו כדין מים אפר איה על דאתייהיב

 .רובץ חטאת לפתח( 7:ד בראשית) כד"א ,חטאת מי( 7:ח במדבר) דכתיב דמלה ורזא

 אתיהיבת כך ובגין ,למחנה מחוץ אל אותה והוציא כתיב בקדמיתא ודאי חטאת דאיהי ובגין
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 סטר וכל ,טהור והשתא טמא בקדמיתא מטמא טהור הוא ודא  [p. 372] .רבא לכהנא ולא לסגן

  .דוכתא בההוא יתיב ולא ערק דא ידחמ כיון מסאבא רוח

 אתכפיא מסאבא ורוח דשאוק רוח שלטא דא ועל, ומסאב כלא נדה מי ודאי חטאת מי

 כתיבו מסאבא רוח דאיהי בגין למחנה מחוץ מסאבא דרוח דינא הוא ודא .כלל שלטא דלא

  .קדוש מחניך והיה( 15:כג דברים)

  .ונשקיה אבא רבי אתא

 בכל ליה לאכפייא בעי מסאבא ורוח כדקאמרן מלין הני דכל ע"גא שמעון' ר אמר

  .עליונין קדישין לאינון בר לגלאה אתייהיב ולא חדא רזא לך ואימא תא ,סטרין

 בכמה בעלמא למשלט שלטנו ליה יהיב ה"בק מסאבא רוח דאיהו אתר להאי ח"ת

 בגו לן יקטרג דלא מניה לאסתמרא דבעינא קלנא ביה לאנהגא רשו ולית נזקאאל ויכיל סטרין

 דהא דילן אקדוש בגו זעיר דוכתא ליה למיהב דבעינן לן אית חדא רזא דא ועל ,דילן אקדוש

 לבר דיפוק דעגלא שערא חד לאצנעא דתפלין רזא גו בעינןו. דיליה שלטנו נפיק אקדוש מגו

 אבל כשעורה ואתעביד שערא האי אתחבר כד בר מסאיב לא דא דשערא חוטא דהא ויתחזי

 ליה ולמיהב דילן עלאה קדושה בגו ליה לאעלא בעי שערא וההוא .מסאיב לא דא מן פחות

 חמי דכד  [.p 373] דיתחזי לבר שערא ההוא מן ויפוק א דילןבקדוש לן יקטרג דלא בגין דוכתא

 ולא ליה יקטרג לא כדין לתמן משתתף דיליה חולקאאיהו ו עלאה בקדושה נש בר לההוא ליה

 דוכתא ליה ןניהבי לא חולקא איה ואי .ליה יהב דוכתא דהא ותתא לעילא ליה לאבאשא יכיל

 השתא מקדש דקא פלוני ואמר לעילא מקטרגא וסליק לתתא ליה לאבאשא יכיל אקדוש בהאי

 .ידוי על ויתענש נש בר ההוא על דינא סרדימ עד חובוי אינון וכך פלוני יומא עבד וכך כך

 ביומא עלאה אבקדוש לאתקדשא שראן כד ,דא רזא ידעי דהוו עבדי ישראל הוו וכך

 דלא בגין בינייהו חולקא ליה ולמיהב אתר להאי חולקיה למיהב מיד מסתכלי הוו דכפורי

 אינון משריין וכמה חבילין דכמה דישראל חוביהון לאדכרא ייתון ולא עלייהו מקטרגא ישתכח

 ידכרון דלא שתזבאלא דיכיל מאן חולקיה זכאה .לקטרגא אתי כד מניה מלה לנטלא ןידאזדמנ

  .לביש עליה ןוישגח ולא לעילא חובוי

 דוואקפ ורךטיק טנפיר זיל אבא אבא ליה אמר .אבא דרבי עינוי זלגין הוו אדהכי

  .ליראיו' יי סוד( 14:כה תהלים) דכתיב אתייהיבו לזכאי דאורייתא רזין דהא בקולטך

[374 p.]  כל ודן יתיב קב"ה קדישא דינא ובי אתדן עלמא השנה דראש ביומא ח"ת 

 עלייהו אשגח למותא דאתדנו אינון וכל דא מסטרא קאים אחרא סטרא איהוו עלמא

 כדין שופר קול בההוא עלייהו רחמי מתערי דישראל]רלח ע"א[    ובשעתא .קמיה ואתרשימו

 בתיובתא מהדרי דלא אינון כל לבתר עד דאתדנו באינון שגחא ולא ידע דלא כלא ליה אתערבב
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 אהדרו לא ליה דאתמסרו כיון .ליה ואתמסרו מלכא מבי פתקין נפקי ודאי מותא עלייהו ואגזר

  .דינא דאתעביד עד פתקין

 ברזא דהא ש"וכ ש"וכ, בלחודוי נ"ב חד ש"כ ,מניה לאסתמרא בעיין כלהו אלוישר

 חד לאתחדתא בעי סיהרא כד וירחא ירחא בכל ליה ולמיהב לאסתמרא בעינןד דלעילא עלאה

 קדישא וסיהרא ליה חזי כדקא חולקיה ויטול (חדתותא א"נ) חדוותא יקטרג דלא בגין שעיר

 והא נער אקרי כך בגין וירחא ירחא בכל מתחדשא וכד .יאות כדקא חדתותיל אבקדוש לינקא

 כך ובגין .וכסיל זקן מלך אקרי מניה נפיק ולא במסאבו תדיר דאיהו דא אחרא והאי, אוקימנא

 לאשתזבא עיטא קב"ה לון יהיב קדישא ביחודא  [.p 375] חד עמא דאינון קדישין ישראל

 לעולם צדיקים כלם ועמך( 21:ס ישעיה) דכתיב דאתי ובעלמא דין למאעב אינון זכאין .מכלא

  .להתפאר ידי מעשה מטעי נצר ארץ ירשו

 

אשר על ראשם  לרקיע וממעל( 26:א יחזקאל) כתיב .'וגו משה אל המשכן את ויביאו

 דבטש אוירא חד בגו מסתלקי דכד דחיוון עלייהו דקיימא ארקיע איהו דא ,וממעל לרקיע. וגו'

 רוח ובההוא בכלהו בטש החיה רוח דההוא בגין לעילא לאסתכלא רישא זקפין לאו בהו

 החיה רוח כי וכתיב, לעומתם האופנים ינשאו הארץ מעל החיות ובהנשא דכתיב כלהו מסתלקי

  .באופנים

[p. 376]  דתחות ארבע לאלין סליק עלייהו אוירא ההוא בטש כד אלא ,מסתלקי אמאי 

 תהלים) דכתיב רזא והיינו עלאה הראיז לגבי לה תיןיידמ עד לעילא לה סלקי ואינון חיה האי

 חיהדא  מן ןזז ולא .הכי אקרון ארבע אליןד בגין ,לך מובאות רעותיה אחריה בתולות( 15:מה

 דא ורזא, עילא לגבי כרסייא ואתקנא לעילא מתתא לה וסלקין לעלמין כרסייא דאיהי

 כדין לה סלקין ואלין לעילא תאסתלק וכד .הארץ מעל ותרם התיבה את וישאו( 17:ז בראשית)

 את וישאו וכתיב ,לך מובאות כד"א ,המשכן את ויביאו .משה אל המשכן את ויביאו כתיב

  .התיבה

 דאקרי "לומנ .דאדם רזא והיינו ,מלמעלה עליו אדם כמראה דמות כד"א ,משה אל

 האי על כך ובגין משה והיינו ,בשר הוא בשגם לעולם באדם רוחי ידון לא( 3:ו שם) דכתיב ,אדם

  .משה והיינו עליה קיימא דאדם דיוקנא כרסייא

 כל אלין המשכן את ויביאו .כדקאמרן סלקין כד חיוון ארבע אלין ,המשכן את ויביאו

 .כחדא ונוקבא דכר לאתדבקא ביה דןיאח כלהו, קדישא בתיאובתא דכלהו דגופא שייפין

 ולאייתאה לה  [p. 377] לסלקא צריכין אינון בקדמיתא ,לחופה כלה למיעל המשכן את ויביאו

  .אוקימנא והא תדיר לגבה ייתי איהו ולבתר לגביה לה
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 כל דמהימנותא אדרז יחודא ויחדי יחודא דקשרי אינון דכל רזא ,המשכן את ויביאו

 לגבי לה דדבקי וכיון משה לגבי לה ןותיידא עד דא לכורסייא לה סלקי חיוון ארבע אלין. יומא

 .קשרין דאינון דיחודא בקשורא דא רזא על דחיי ממקורא ברכאן דרווחי הוו אינון כדין משה

 המלאכה כל את משה וירא כתיבד דא ורזא ,יאות כדקא דכלא יחודא מתקשרין כד דא ורזא

 בגין הקדש מלאכת איהו ודא ביה שריא דמשה מאתר ברכאן רווח ,משה אותם ויברך' וגו

  .חזי כדקא דשאודק בידתאיע לסדרא ידע הודאי

 וקשורא צלותא איהי אי ביה ןאמסתכל יחודא וקשיר צלותא דצלי מאן כל דא ועל

 איהו אתברך כדין יאות כדקא קשורא איוהה]רלח ע"ב[    צלותא ההיא ואי, יאות כדקא

 ,כאשר צוה יי' את משה אותה עשו והנה דכתיב הוא הדא נפקין ברכאן דכל מאתר בקדמיתא

  .משה אותם ויברך מיד

 ,דביתיה בתקונא לאחזאה דביתא מארי דאיהו משה אל המשכן את ויביאו כך ובגין

 באינון בה ולמחזי לאסתכלא לאחרא אתייהיבו דלא דילה ורזין תקונהא למחזי אצטריך וליה

 אייתיאו וכד .משה אל המשכן את ויביאו דא ועל ,בלחודוי משה בר דילה רזין ובאינון סתרין

 דא לאעלא בשייפא שייפא לאתקנא וחד חד כל ידיעאן בשייפין ליה אייתיאו כלא למשה ליה

 כיון, בידיהון סליק הוה לא בדא דא ולאעלא בדא דא לתקנא בעאן  [.p 378] הוו וכד ,בדא

 בדוכתיה ועאל אסתליק הוה ושייפא שייפא וכל בידיה אסתליק כלא מיד למשה ליה דאייתיאו

  .אוקימנא והא המשכן הוקם וכתיב ,המשכן את משה ויקם דכתיב הוא הדא

 דשייפין תקונא לאתקנא ושארי משכנא לאקמא משה שארי כד שעתא בההיא ח"ת

 האי לאתקפא שרי .מסאבא אחרא דסטרא תקונין וכל שייפין כל אתרפו כדין בדא דא לאעלא

כד  אוקימנא והא דא ואתרפי דא אתקף ,מסאבא אחרא סטרא אתרפי קדישא דאיהי סטרא

 ורזא חרוב ודא מליא דא שייפוי כל אתרפן אחרא סטרא בתקיפו איהוד זמנא כלקף האי את

 ויקם כך ובגין .דא אתרפי דא אתקף כד דא ועל דא חרוב דא מליא כד חייבא רומיו ירושלם דא

 מרזא דהוה משה דא ועל .דלתתא מרזא תקףא ולא דלעילא מרזא לאתקפא המשכן את משה

 סיהרא דא ועל ,מאחרא ולא מניה לאנהרא משכנא איהו אצטריך דנהרא אספקלריא גוד

 לעילא לאסתלקא אאצטריכ ישראל כנסת ח"ת .מאחרא ולא שמשא מן לאנהרא כאאצטרי

  .שמשא גו ולאתדבקא

[379 p.]  אע"ג ' שמעון ר אמר .העולה היא העולה תורת זאת( 2:ו ויקרא) ואמר פתח

 לעילא ישראל דכנסת וקשירו סליקו עולה .'יי תושיע ובהמה אדם( 7:לו תהלים) כתיב דקאמרן

 עולה אקרי כך ובגין קדשים קדש עולה אקרי ,חד כלא למהוי דאתי עלמא בגו דילה ודבוקא

 זאת כתיב לעילא לעילא דסלקא ובגין .בחדו חדא בקשורא חד כלא למהוי ואתעטרא דסלקא



 

 

© 2011–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

151 

 עלמא גו דסלקא ,העולה .פ"שבעורה ות שבכתב תורה כחדא ונוקבא דכר רזא ,העולה תורה

 סדורא כך ובגין. ודאי הקדשים קדש עולהו ,הקדשים קדש דאקרי הובגו לאתקשרא דאתי

 כד אלא בחביבותא סלקא לא פ"שבעורה ת דהא שמאלא סטר דאיהו צפון לסטר דילה דנכיסו

 וכדין ,לראשי תחת שמאלו( 6:ב שיר) דכתיב כמה דאוקימנא  [.p 380] דצפון סטרא אתער

 דקדש מרזא כלא ואתנהיר באמצעיתא ואתחברת בימינא אואתעטר בחביבותא סלקא איהי

  .ובשירתאובצלותא  דכהנא ברעו אדםד רזאד מגו ודא הקדשים

 קשירין רוחין דתלת בגין עלאה דרוח ברזא הקדשים קדש דעולה כמה אוקימנא והא

 אקרי וכן ובינה חכמה רוח דאקרי באמצעיתא דלגו רוח ,הקדש רוח דאקרי תתאה רוח ,כחדא

 בחשאי סתים דאיהו עלאה רוח ,ומיא באשא כליל שופר מגו דנפיק רוח האי אבל תתאה רוח

  .ממש רוח עולה אהדרת כך ובגין .נהירין אנפין וכל קדישין רוחין כל ןקיימ דביה

 מאינון מסאבו גו ידאיה אחרא רוח לאתקשרא ואתזנו מסתפקי בהמהד מרזא ולבתר

 שלמא למעבד קרבנין שאר  [.p 381] ,קדשים קדש עולה כך בגיןו .דאתמר כמה ושמנונין תרבין

 אקרון ,לאתבסמא רעותא מגו ולאתנהרא לאתעברא דיניןד ומארי סטרין מכמה כלהו ,בעלמא

 אינון דא ועל הקדשים בקדש לעילא]רלט ע"א[    לעילא ימתעטר דלא בגין קלים קדשים

 הקדשים דקדש רזא דאיהי עולה אבל וה.מדאוק כמה אתר בכל דלהון ונכיסו קלים קדשים

  .קדש עובדא דכל קרבנין כשאר יאיה לאו

 דב ,לקדושה מייחדין לבושין אלין ,בד מדו הכהן ולבש( 3:ו ויקרא) כתיב מה ח"ת

 ,קדש דא ט"מ .ולבשם בשרו את במים ורחץ הם קדש בגדי וכתיב ,לקדושה מיחדא יחידאי

 בקשורא הקדשים בקדש ואתעטרא כלא דסלקא קדשים קדש דאיהי כדאמרן דמלה רזא אלא

 ואתעבר מקדשא גו יקריב ולא שלטא דלא כלא דסאיב מסאבא רוח ואעבר מפני ולבתר חדא

  .יחידאי בקדושא קדש כלא ואשתאר דשאוק סטרי מכל

 רזא סלקא והכי, 'יי תושיע ובהמה אדם( 7:לו תהלים) דכתיב אתמר הא שמעון ר"וא

 יקריב כי אדם( 2:א ויקרא) כתיב כך ובגין בהמהד מסטרא בהמה, ודאי אדםד מסטרא אדםד

 איהו וכלא הבהמה מן ולבתר  [.p 382] קשרא לקשרא לעילא אקרבנ דדא ודאי אדם ,מכם

  .כדקאמרן ובהמה אדם לקרבנא דאצטריך רזא הוא ודא ובהמה אדםקרא ב

( 20:א בראשית) כתיב והא תימא ואי .ובהמה אדם עבד הכי עלמא קב"ה ברא כד ח"ת

 ואם( 14:א ויקרא) דכתיב כמה עולה ואפילו אקרבנ מקרבין מנייהו דהא ,הארץ על יעופף ועוף

 אלא, יונהה בניאו מן  תוריםמן ה אלא מקרבין לא ןעופי אינון מכל ח"ת .קרבנו עולה העוף מן

, הארץ על יעופף עוףוכלא חד.  שמאלא ודא ימינא דא ,בדא פסיל בדא דאתכשר מה דא רזא

 חד תרי דאינון לעילא לסלקא הקדש רוח אסתלק ובהו דרתיכא רזא דאינון הא אוקימנא
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 ודא ימינאל דא, גבריאל ודא לשמאלא יעופף, מיכאל ודא לימינא עוף, לשמאלא וחד לימינא

 לההוא לתתא וזיין למעטר ושמאלא דשאוק רוח לסלקא אלין תרין מקרבין כך ובגין .לשמאלא

 סתלקמ וכלא חד למהוי בבעלה  [.p 383] אתתא תואתקשר לימינא וימינא שמאלא סטר

  .ואתקף בלחודוי אסתלק קב"הו ותתא לעילא כחדא ואתקשר

 כלא אבל ,לאתקשרא לעילא אלא לאתזנא חולקא יהיב לא מסכנא קדמאי ובספרי

  .אוקימנא והא יאות כדקא לסטריה וחד חד כל מתקשר ותתא לעילא

 

 הקדשים בקדש אתקשר דכלא קשורא הא אמר שמעון 'ריה לל שאיל אלעזר' ר

  .סלקא איהו היכן עד, לעילא וישראל וליואי ידכהנ דרעוא אתדבקותא ,לאתנהרא

 דלא צניעו בההוא לאצנעא ושלימו ויחודא קשורא דכל סוף אין עד אוקימנא הא ל"א

 ולא סוף למעבד ולא לאודעא קיימא לא סוף אין .ביה רעוין דכל דרעוא אתידע ולא אתדבק

 רישא ידאיה עלאה נקודה דא ,ראש מאן .וסוף ראש אפיק קדמאה דאין כמה דבר למעבד

 אין להתם אבל .דבר סוף( 13:יב קהלת) דאקרי סוף ועביד, מחשבה גו דקיימא סתימאה דכלא

 תליין ובוסינין נהורין אלין כל .סוף אין בההוא בוצינין לאו נהורין לאו רעותין לאו ,סוף

 הסתימא עלאה רעו אלא איהו לאו ידע ולא דידע מאן .לאתדבקא יקיימ ולא בהו לאתקיימא

 כמאן ריחא בר ןידעי לא אסתלקו דאתי ועלמא עלאה נקודה וכד, ן"אי סתימין  [.p 384] דכל

 ,ניחחכם בריח אריח ולא( 31:כו ויקרא) כתיב דהא נייחא דא ולאו .ואתבסם ריחא דארחא

 דכלהו דכהנא ורעותא דשירתא ורעותא דצלותא רעותא הני דכל דרעותא ריחא ניחח ריח דהא

 כלא כדין, כתרגומו רעוא ניחח אקרי וההוא חדא רעותא אתעבידו כלהו כדין .דאדם רזא

  .דאתמר כמה יאות כדקא כחדא ואתנהיר אתקשר

[p. 385]  את צו( 2:ו שם) דכתיב דכהנא בידא אחרא סטרא האי אתיהיבת דא ועל 

 אתיהיבת והכא "זע אלא צו לית אוקימנא דהא הכא רזא .לאמר בניו ואת]רלט ע"ב[    אהרן

 לעילא דסלקא רעותא בהאי דשאוק מגו היל ולאעברא רעה מחשבה אוהה לאתוקדא ליה

 לאפרשא קיימא ברשותייהו צו והאי .דשאוק מן לאתעברא בגין דאתוקדן ותרבין תננא יובהא

  .קרבנא האי מגו דשאוק מן לה

 זמנא כל קיימא ברשותייהו דהא נמי הכי, ישראל בני את צו( 2:כח במדבר) אתימ ואי

 רזא לאחזאה אתיא כלא קרא והאי .עלייהו לשלטאה יכלא דלא דמאריהון רעותא דעבדי

 לתתא לה לנחתא מאהוט רוח לדא ולאפרשא לעילאלעילא  דשאוק רוח האיל לאעטרא דמלה

  .ליה חזיא כדק כלא בעובדא ודא כדקאמרן ובצלותא ברעותא דא לתתא
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[386 p.]  רוח "זע דא צו .לאמר בניו ואת אהרן את צו דכתיב עלייהו אמוכח קרא והאי 

 התם וכתיב ,לאמר הכא כתיב ,'יי יראת( 30:לא משלי) דאקרי אתתא דא לאמר .מסאבא

 קיימא וכהנא אתמר כלא כך בגין .אוקמוה והא אשתו את איש ישלח הן לאמר( 1:ג ירמיה)

 דאינון דאתי ובעלמא דין בעלמא דצדיקיא חולקיהון זכאה .ובהמה אדםד ברזא כלא לאתקנא

 מאי .יחיו עליהם' יי( 16:לח ישעיה) כתיב עלייהו ,קשוט בארח בה ואזלי דאורייתא רחיוא ידעי

  .דאתי ובעלמא עלמא בהאי ןיתקיימו ,יחיו .דאורייתא רחיוא אלין ,עליהם

 ,תורת זאת ,גוונא האיכ ליה אוקימנא העולה חייא ר"א .העולה תורת זאת כתיב ח"ת

 עד יאות כדקא לאתקשרא לעילא לעילא אואתעטר אסלק דאיהי ,העולה .,סת ישראלכנ דא

  .הקדשים קדש דאקרי אתר

 רעותא על סלקא דאיהי רעה מחשבה דא ,העולה .ישראל כנסת דא ,תורת זאת א"ד

 בעי .נ"לב ליה ואסטיאת דסלקא היא, העולה היא .דקשוט רחומא ליה לאסטאה נ"דב

 כל המזבח על דהוקמ על כך ובגין לאסגאה דוכתא לה אתיהיב דלא בגין אבנור ליה לאוקדא

, מוקדה על .רעותא מההוא נ"לב  [.p 387] לדכאה דאתי ישראל כנסת דא ,לילה מאן .הלילה

 בההוא לון עאלין דהא בקיומייהו ןקיימי דלא אינון לכל לאוקדא אתר איהו דינור נהר די בגין

 כל המזבח על מוקדה על אצטריך ישלוט דלא ובגין מעלמא שלטנהון ומעברי דדליק נורא

  .שלטא ולא איואכפי הלילה

 ואתעטרא דסלקא דשאוק רוח דאיהי ישראל כנסת סלקא האי אתכפיא כד דא ועל

 ברזא בעינן כך ובגין מינה ואתפרש אחרא חילא האי אתכפיא כד הילד סליקו דהא לעילא

 סתלקת דשאוק דרוח בגין חולקא לה ולמיהב דשאוק מרוח סטרא להאי לאפרשא דקרבנא

  .לעילא

 וכד, מעלמא ואסתלק אחרא סטרא אתכפיאו ראתעב משכנא דאתבני בזמנא ח"ות

 דכתיב הוא הדא ותתא לעילא קםואת כדין דמשה ידא על משכנא קםוואת מעלמא אסתלק

 ויקם דא ועל לעילא לעילא לאסתלקא היל דאוקים אלא ,ויקם מאי .המשכן את משה ויקם

 דאתי לזמנא דא כגוונא  [.p 388] .דנפיל למאן דאוקים הכמ אוקמיה מאיך דהוה המ ,משה

 בתולת קום תוסיף ולא נפלה( 2:ה שם) כתיב .הנופלת דוד סכת את אקים( 11:ט עמוס) כתיב

, קמת אחרא זמנא אלא .ולא תוסיף, מאי קמת אחרא דזמנא משמע, דתוסיף ולא מאי .ישראל

 בגין נסין כמה ועבד לה אוקים קב"ה דמצרים בגלותא דהא קב"ה לה אוקים ולא קמת היא

 הוה דלא כאינון גולה בני קוליוס קמת היא אלא לה אוקים לא הוא דבבל ובגלותא לה לאקמא

 נשים דאינון]רמ ע"א[    חובה ההוא םדגר בגין עלייהו קב"הד תיאובתא תהו ולא פרוקא לון

 זמנא בההוא וגבוראן נסין לה עבד ולא ישראל לכנסת לה אוקים לא קב"ה דא ועל נכריות
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 אקים דכתיב לה יוקים ב"הקדייקא ו תוסיף לא, כתיב קום תוסיף ולא ובגין כך, יאות כדקא

 הכא כתיב כך ובגין .להם אקים אשר מלכם דוד ואת( 9:ל ירמיה) וכתיב ,הנופלת דוד סכת את

  .המשכן את משה ויקם

 אוקים עלאה ומשכנא עמיה אחרא משכנא קםואת למשכנא משה ליה אוקים כד ח"ת

 על קםואת אחרא ומשכנא לעילא לעילא איהו וגניז סתים עלאה דמשכנא בגין כלא וסעיד

 קםואת דוכ .כלא על עלאה משכנא דההוא  [.p 389] בחילא עליה וקיימא דלתתא משכנא

 את, המשכן את משה ויקם דכתיב, לןא מנ .לעילא הכי אוף דמשה ידא על דלתתא משכנא

 .קנותאת דמשה ברזא משכנין דתרי לאתחזאה דייקא

 כד אלא איהו לאו אמיוקי אתתקן לא עד כלא והא משה ויקם וכי יוסי רבי אמר

  .ויקם מאיא ,בשייפיה שייפא ועאל כלא אשתלים

 ויתן המשכן את משה ויקם ,כתיב מה .משכנא ית משה אוקים סטרין בתלת יצחק ר"א

 ןסטרי תלת ובהני משכנא ית משה ליה אוקים ןסטרי תלת בהני ,קרשיו את וישם אדניו את

 דסטרא אתכפיא סטרא להאי אוקיםמשה  כד דא ועל אחרא סטרא ואתכפיא משכנא אסתלק

  .אחרא ולא ליה אוקים משה כך בגיןו אחרא

 רתיכין וארבעין מאתריה ל"סמא אזדעזע שעתא בההיא .אדניו את ויתן כתיב ח"ת

 קיףתואת סמכין אינון משה אעיל .דעפרא דנוקבא ירוהט גו פרסי מאה ארבע וערק דעמיה

  .ואתרפו נפלו אחרא דסטרא סמכין אינון כדין ,דא סטרא

[390 p.]  מאביו ,ההוא ביום מאי .הנופלת דוד סכת את אקים ההוא ביום ואמר פתח 

 ישראל לכנסת אמיקי לית דהא כעובדיהון עלמא חייבי על ויפקוד בעלמא דינא יעביד קב"הד

 בחרב( 10:ט עמוס) ,לעילא כתיב מה .בעלמא ביה יקומון דישראל חייבין דאינון בעוד מעפרא

 אקים ההוא ביום בתריה כתיבו .הרעה בעדנו ותקדים תגיש לא האומרים עמי חטאי כל ימותו

 אית קרא האי .וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים ובניתיה כימי עולם פלתוהנ דוד סכת את

 .ליה מבעי והריסותיה ,והריסותיו .ליה מבעי פרצה את ,פרציהן את וגדרתי .ביה לאסתכלא

 כדין דהא ,עמי חטאי כל ימותו בחרב דכתיב אחייבי מאינון ,ממאן ,פרציהן את וגדרתי אלא

 דכד בגין , מדודמאןמ ,אקים והריסתיו .פרציהן את וגדרתי דא ועל בישראל צןיפר יתעביד

 דא ועל דיליה בניינא ואסתיר אתרפי קדישא מלכו האי כדין בעלמא חייבא מלכו קףתאת

 כך בגיןו א.חרב ודא מליא דא ,אתרפי האי אתקף דהאי זמנא כל תנינן דהא, אקים והריסותיו

 להאי ה"ב קודשא לה ויוקים קףתית יומא בההוא, תקףאת חייבא מלכו ההוא יומא ההוא עד

  .אקים והריסותיו דא ועל קדישא מלכו
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 אור והיה( 26:ל ישעיה) דכתיב היינו עולם כימי ובניתיה מאי, עולם כימי ובניתיה

  .'וגו החמה כאור הלבנה

 

[p. 391]  אינון ויהב ,אדניו את ויתן דכתיב ,ליה אוקים במאי .המשכן את משה ויקם 

 סמכין דאינון בגין דפתחין ןצירי אינון בהו ולאסחרא עלייהו לקיימא דתחותיה סמכין

 שעתא בההוא .פויבתק לון ףואתקי ןאתקי ,ויתן אמאי .לאסחרא קיומא אינון דתחותייהו

  .אחרא דסטרא אחרנין סמכין אינון אעדיו

 ערו ערו האומרים ירושלם יום את אדום לבני' יי זכור( 7:קלז תהלים) כתיב כגוונא דא

 ומאן .כלא על דישלטון אחרנין מיסודין ירושלם יסודי למבני קב"ה זמין דא ועל .בה היסוד עד

עלאין  וסמכין יסודין אינון דאלין ,בספירים ויסדתיך( 11:נד ישעיה) דכתיב םספירי, אינון

 יכילו ןיסודי מאינון קדמאי]רמ ע"ב[    דאבנין בגין ,ט"מ .כקדמאי חלישו הוב דלית תקיפיןו

 נהירין יהון אלין אבל .יאות כדקא עלאה נהירו בהו דלית בגין, "טמ .עלייהו למשלט עמין שאר

 דינהרון םספירי אינון ואלין עלייהו לשלטאה ןיכלי דלא תהומי גו ומשקען עלאה נהירו מגו

  .ותתא לעילא עלאה נהירו יתוסף זמנא דבההוא בגין ותתא לעילא

 מרביץ אנכי הנה( 11:נד ישעיה) כתיב הא, יתבטלוןד קדמאי ןיסודי אינון תימא ואי

 ,עיניה בפוך ותשם( 30:ט ב מלכים) כד"א ,בפוך מאי .תבירא לאתקנא מרביץ, אבניך בפוך

  .האי טעמא מאי .פוך דאקרון אית ןאבני

[p. 392]  אינון ח"ת .למנדע אתיהיב חקלא למחצדי דא ורזא איהו רזא אלעזר ר"א 

 אלא אתוקדו ולא לון אוקדו ולא עמין שאר עלייהו דשליטו ו"ח וירושלם ציון דיסודי אבנין

 מנייהו אתאבידו ולא אתגניזו כלהו קדישא ביתא יסודי אינון וכל קב"ה לון וגניז אתגניזו כלהו

 יהדרון ןקדמאי אבנין אינון אתריה על לירושלם לה ויוקים קב"ה יהדר וכד ,חד אפילו

 יועינ וימלי פוכא בההוא עינוי נ"ב לידיכח בזמנא בר אחרא עינא בהו טוישל ולא לאתרייהו

, עמין שאר ןבהו שליטי דלא אתרייהו על קנןתמת ירושלם יסודי וכל אבנין כל יחמי וכדין מניה

 ישעיה) וכדין .קיומייהו על קיימי כלהו אבנין בנייני אינון וכל אחרנין יקרין אבנין אינון וכל

 סליק קב"ה עמין שאר עלה שליטו כד אלא ,'יי בשוב מאי .ציון' יי בשוב יראו בעין עין כי( 8:נב

  .ודאי 'יי בשוב, ציון' יי בשוב דכתיב לאתרה לה יהדר איהו זמנא ובההוא לעילא לה

 למשלט יכלין לא עינא ביה לשלטאה רשו אתיהיב ולא עינא מן דאסתים המ כל ח"ות

 .אבניך בפוך מרביץ אנכי הנה כך ובגין ידיעאן במלין דעינא בכחלא  [.p 393] בר עינא ביה

 אחרנין ספירין ןויסודי כקדמיתא יסודין ןולהוו באתרייהו ןיתקיימו אבנין ינוןא כל ח"ות

  .בספירים ויסדתיך דכתיב הוא הדא ולארכא לפותיא סחרנא אחרא אבאתר יתקיימון
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 המות בלע( 8:כה ישעיה) ,כתיב מה זמנא בההוא לביתיה קב"ה לה דיוקים בזמנא

  .האי ישתה האי דשתה כוס ההוא ,חמל ולא' יי בלע( 2:ב איכה) כד"א בלע .לנצח

 ,לנצח מאי .לנצח כתיב ,הכי לאו ,כישראל וקציב ידיעא לזמן יאיה בלע איהה תימא ואי

 לה יוקים קב"ה אלא, משכנא ית משה דאוקים זמנא כההוא ולאו כישראל ולאו .דרין לדרי

 ןעלמי ולעלמי לעלם בתקיפו ביתא תקרי אינון וכל כיןיוס סמכין יוקים ואיהו ישראל לכנסת

 הארץ כל מעל יסיר עמו וחרפת( 8:כה שם) וכדין לעלמין יקום ולא אחרא סטרא דיתבלע בגין

  .דבר' יי כי

 ההוא באתרייהו ואתיהיבו אתקמו סמכין דאלין זמנא בההוא .המשכן את משה ויקם

 מאי .אדניו את ויתן דא ועל אחרא אסטרד אתרמ סמכין מאתרייהו ואתעברו אתרפו זמנא

 וכדין ליה לקטרגא לגביה אזיל דהוה חייבא ל"סמא לקמיה משה דחמא אוליפנא אלא, ויתן

 ,אדניו את [.p 394] ויתן דכתיב לסמכוי ויהב ליה ואוקים קמיה ליה וקשיר משה ביה אתקיף

 דהא משהבר  באתרייהו סמכין ולמיהב עליה לשלטאה אחרא נש בר יכיל דלא בתקיפו ויתן

  .משה ליה אוקים רב בתקיפו

 ובההוא הוה בניסן בחד ליה לאקמא משה שארי כד משכנא קםודאת יומא בההוא

 ובניסן .אתנינ בדיקולא תורא ריש ניסן ביומי דהא בעלמא יהו אחרא דסטרא תקיפו זמנא

 את ויתן וכדין משה עליה ואתגבר ליה לערבבא סחרניה אזיל ל"לסמא ליה וחמא משה שארי

, דא לקבל דא לעילא]רמא ע"א[    ויהב דשארי מאן ושארי לתתא ויהב הוא שארי ,אדניו

 נהורין אפיק וגניז טמיר עלאה ומשכנא לעילא קדישא אחרא האי אתקם האי דאתקם ביומאו

  .עלמין ואתנהרו סטר לכל

 

 במדבר) דכתיב בקרא אחמינ משכנין תלת תנינא ל"א שמעון לרבי ליה שאל יוסי רבי

 תלת הא, המשכן על יהיה ובערב וגו' המשכן את הענן כסה המשכן את הקים וביום( 15:ט

 .משכן ולא אצטריך בית דהא בית ולא משכנא אמאי .הכא משכני

[p. 395] בהו אתרעי קב"ה ח"ת .'וגו כסאי השמים' יי אמר כה( 1:סו ישעיה) ואמר פתח 

 בהאי ידיעאן דרגין מנייהו דעבד אוקימנא והא לגביה לון וקריב ועדביה לאחסנתיה בישראל

 והארץ כסאי השמים דכתיב ותתא עילאל כחד כלהו עלמין לשכללא דלעילא כגוונא עלמא

  .חד למהוי ותתא עילא לשכללא רגלי הדום

 .קדישא לכרסייא עלאה דיוקנא דאיהו ביה שריא דיעקב רקיעא דא ,כסאי השמים ד"א

 .דנהרא דאספקלריא מזיוא לאתהנא ביה שריא מלכא דדוד רקיעא דא ,רגלי הדום והארץ
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 זה ואי .מקדשא בית בנין דא ,לי תבנו אשר בית איזה אמר לתתא יתיר לאתפשטא דבעי ובגין

  .דלתתא הקדשים קדש בית דא ,מנוחתי מקום

 תמן והוה לשילה דאתו עד משכן להו הוה במדברא ישראל דאזלו זמנא כל חזי תא אבל

 לאו אבל לאנהרא בגין בדא דא ארלאתקש בדא דא ולאעלא דאל דא לאמשכא רזא איהו ודא

 מנוחה איהו כדין דהא מלכא דשלמה ביומוי מקדשא בי אתבני כד בר נייחאל לאו דהא לנייחא

 משכן אית כך ובגין [.p 396] .לאתר מאתר לנטלא ולא דנייחא ועתקי דתמן בגין ותתא לעילא

 מאיא .אתכם נפשי תגעל ולא בתוככם משכני ונתתי( 11:כו ויקרא) כד"א משכן .בית ואית

 נפשי תגעל ולא דכתיב בגין, טעמא מאי .דישראל גבייהו הוןיד קב"הד משכנותיו ,משכני

  .אתכם

 דיליה אכלוסין כל מייתי ולא רחימיה לבי דאתי כמלכא משכן אלא .להאי האי בין המ

 אכלוסין וכל חילין דכל בית .חילין בזעיר לגביה אתי איהו עליה לאטרחא דלא בגין ,עמיה

 איהו המקדש בית .בית ובין משכן בין איהו ודא ,ביתא בההוא לדיירא עמיה תייןא כלהו דיליה

 דלעילא כגוונא עובדין אינון בכל דיוקנין אינון בכל רתיכין אינון בכל לעלמין דנייחא דיורא

 מאתר לנטלא עובדין בזעירי דיוקנין יבזעיר משכן .דלעילא כגוונא דלתתא עובדין לחברא

  .דלעילא ברזא וכלא לאתר

 ליה אחמי קב"הד עד ביה למיקם יכיל הוה לא משכנא על למשה קב"ה פקיד כד ח"ת

 סומקא ובאשא אוכמא ובאשא חוורא באשא, ליה אחזי במה .ומלה מלה כל בדיוקניה כלא

 ליה אקשי דא כל עם. ווגו' בתבניתם ועשה וראה( 40:כה שמות) ,כתיב מה .ירוקא ובאשא

  .למשה

[397 p.] לא דאיהו תימא ואי .למעבד משה בעא לא בעינא עינא ליה דאחזי ע"גא ח"ת 

 אחרנין שאר אנון וכל ואהליאב בצלאל חזי תא .עמיה הוה לא חכמתא או למעבד ידע הוה

 דלא אינון אי .'וגו אותה עשו והנה המלאכה כל את משה וירא ,כתיב מה כמשה חמו דלא ע"גא

 קדשאמ מן דאסתלק ע"גא משה אלא .וכמה כמה אחת על דחמא משה, כך עבדו חמו

  .ועשה וראה שמיה על אקרי ואיהו ידיה על הוה כלא יהמעבידת

]רמא ע"ב[  ב"ה  ק ליה דאמר עד לאחרא דוכתיה ויהיב דא מן אסתלק משה א"ד

 בצלאל ועשה וכתיב ,אהליאב ואתו ,בן אורי בן חור בצלאל בשם קראתי ראה( 6, 2:לא שמות)

 כיון דא כל ועם ,תדיר ביה יתקיים ליה יעביד דאיהו דמשה הוה דא יקרא אי .וגו' ואהליאב

  .כלא עבד איהו תעבידא ובפקודיה פקיד דאיהו
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 בעו ,המשכן את משה ויקם דא ועל אתדעובד בסיומא אלא קיימא לא עבידתא כל תו

 ואקים משה דאתא עד דמשה איקר בגין מתקיים הוה ולא לבא ןחכמי אינון כל ליה לאקמא

  .נאמיאוק והא ליה

 

[398 p.] מאן .קמתי נפלתי כי לי אויבתי תשמחי אל( 8:ז מיכה) ואמר פתח יהודה' ר 

 תשמחי אל ליה אמר ישראל כנסת קרא והאי .קדישא במלכו חייבא דמלכו דבבו ,אויבתי

 ישראל כנסת אבל, לעלמין קוםית לא דתפול כיון ,הכי לה דלית מה, קמתי נפלתי כי לי אויבתי

 דהא, כי אשב בחשך יי' אור לי קמתי נפלתי כי דכתיב זמנין שאר וקמת קוםית הדנפל ע"גא

 עלייהו קמו עמין שארדכל  דבבו מארי באינון ויתבא בגלותא ישראל כנסת הנפל זמנין כמה

 כי וכתיב ,סוד יערימו עמך על( 6, 4:פג תהלים) כד"א יכילו ולא עלמאן מ לון לשיצאה דישראל

 לון אנח לא קב"ה עלייהו מוייק עמין דשאר ע"גא דא כל ועם .עליך ברית יכרותו יחדו לב נועצו

 כנסת וזמינא .תדיר לה קיםוא קב"ה דהא, קמתי נפלתי כי דתכיב קמו נפלו םוא בידייהו

 תשמחי אל מניה ותסתלק דגלותא מעפרא לה יוקים קב"הד זמנא בההוא מימרל ישראל

 בההוא כך ובגין .זמנא בהאי קמתי, בי ואשתעבדו בגלותא נפלתי כי, קמתי נפלתי כי לי אויבתי

 ויקם כדין, לון דידעב וגבוראן נסין אינון קב"ה לון דיעב כד לישראל לון אפיקמשה ד זמנא

  .זמנא בכל אתקם דמשה ידא על דהא כתיב המשכן את משה

[399 p.] ובעמדם יעמודו ובהנשאם  ילכו בלכתם( 21:א יחזקאל) ואמר פתח שמעון רבי

 האי, יעמדו ובעמדם ילכו בלכתם .באופנים מעל הארץ ינשאו האופנים לעומתם כי רוח החיה

 אלא .יעמדו ובעמדם ילכו בלכתם דהא ידענא לא וכי ,ילכו בלכתם .ביה לאסתכלא אית קרא

 ילכו החיות ובלכת כד"א ילכו אופנים אינון אזלין אינון דכד חיותד בלכתם, דמאן בלכתם

 אינון לאו אופנים דאינון מטלנון דכל בגין יעמדו ובעמדם ילכו בלכתם דא ועל ,אצלם האופנים

 כתיב וכן .בחיות תליא כלא אלא באתרייהו קיימי לא דלהון וקיומא דחיות ןובמטלנ אלא

  .אזלי כחדא ואופנים דחיות בגין ,לעמתם האופנים ינשאו הארץ מעל החיות ובהנשא

 .מזרח דבסטר חדא משקופא גו קיימי עלאין דמטרנין משקופין וארבע עשרין חזי ותא

 לגו וסחרא דעטרא דשלהובא תוקפא גו טמירין משמרות ארבעעשרין ו נטרין פתחא להאי

 קיימין סמכין אלין ועל תחותייהו סמכין ארבעועשרין ו. דמזרח סטרא ההואד משקופא ההוא

 אחרנין כאינון [.p 400] אוירא גו פרחין ולא תדיר ןדקיימ אינון ואלין עמודין וארבע עשרין

 ואלין, האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי( 7:ג זכריה) כד"א עומדים דאקרון אינון ואלין

  .בדוכתייהו לאתקיימא סחרן בהו סמכין אינון על קיימן מדיםוע



 

 

© 2011–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

159 

 יואשגח עלמא כל וטסין מעפפי עלייהו דקיימן שלטין כלהו קיומייהו על קיימין אלין כד

 את יוליך השמים עוף כי( 20:י קהלת) כד"א לעילא מלין סלקי קלין דצייתי ואינון, עיינין

  .תדיר קיומאל קיימן סמכין אינון כך ובגין ,הקול

]רמב ע"א[    האופנים ינשאו הארץ מעל ובהנשאם ,כדאמרן ילכו בלכתם חזי תא

 החיה רוח כי בגין ,טעמא מאי .אינון הכי סלקיןאו  נטלין חיות דאלין כמה דהא, לעמתם

 דאיהו מאן דכל אשתכח .למהך אופנים בכלהו ובטש דנשיב קודשא רוח ,החיה רוח .באופנים

 אוף ,ליה דנטיל למאן נטיל הוה איהו דארון ח"ת .ליה דנטיל למאן נטיל איהו עלאה בדרגא

  .לאופנים נטלי אינון חיות הכא

 שמאלא לסטר ימינא לסטר ידאיה חיה דא, כתיב באופנים החיה רוח כי תימא ואי

  .חיות אינון ואלין חיה איהי ודא ,אחורא לסטר קמאל לסטר

 איהי דא .כבר בנהר ישראל אלהי תחת ראיתי אשר החיה היא( 20:י יחזקאל) כתיב

 דכתיב כמה אדםד לדיוקנא כרסייא דקיימא איהי ודא, דעלמא [.p 401] סטרין לארבע דמרבע

 סתימאה קדישא עלאה דרגא לההוא וכלא, מלמעלה עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל

 חיוון דאית בגין קדישין עלאין חיון כלהו תחות דקיימא דלתתא חיה ודא .ישראל אלהי דאקרי

 דא דלתתא וכרסייא דיעקב דיוקנא דא ישראל אלהי דתחות כרסייא .אלין על אלין עלאין

 ואתמשך ונגיד מלעילא נפיק רוחא כך ובגין .דעלמא סטרין ד'ל דמרבע איהי דדוד דיוקנא

 כלהול תקונא ואתקין לכלא נהיגתא רוחא וההוא דלתתא בכלהו דבטש עד לדרגא מדרגא

 וכתיב, באופנים החיה רוח כי ,לעילא כתיב מה .לתתא אתתקן ממש גוונא בההוא .קנאתלאת

 למהוי ,במה .המשכן את משה ויקם ,כתיב מה לתתא .ילכו ללכת הרוח שמה יהיה אשר אל

 אלהי תחת ראיתי אשר החיה היא לאיעל רוח דההוא דיוקנא בההוא לתתא דרגא דההוא רוח

 לתתא רוחא דיהב החיה היא, משה נמי הכי ,כלא לאתקנא רוחא נפקא חיה ומהאי ,ישראל

  .כלא לאתקנא רוחא שוי ובכלא, וישם ויתן ויקם כתיבד בגין כלא לאתקנא

 דאיהו עלאה דרגא איהוד ברזא ליה אתקין איהו משה דעבד במשכנא בקדמיתא ח"ת

 דאיהו מעדן דנפיק נהר דההוא ברזא ליה תקיןא איהו שלמה דעבד במקדשא .ביה קיימא

 דחביבותא קורבא איהו [.p 402] דמשכנא ברזא דא ועל .דביתא נייחא הואו דביתא שלמא

 שלמה אתא כד .דנייחא ולאו דחביבותא קורבא ,ביה קיימא דמשה דרגא ההוא דגופא בדרגא

 א"דה) בשלמה כתיב דא ועל דנייחא דחביבו ברזא אתתקן מקדשא ההוא מקדשא ואתקין

 דהאי דיוקנא ,דרגא בחד אתקן ודא דרגא בחד אתקן דא כך ובגין .מנוחה איש יהיה הוא( 9:כב

  .יוסף יעקב תולדות אלה( 2:לז בראשית) דא ורזא בהאי
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 אמיקי אוקים ,השודקד סטרא דאיהו אתר בהאי לאתקנא משה דשארי שירותא

 ושירותא .כלל נהיר ולא אתחזי ולא באתריה עיושק חשוך דהוה באמצעיתא דקיימא דנקודה

 דהאי בניינא דאיהו אחרא לכל ולבתר, באתרה דאשתקעת נקודה להאי לה אוקים דכלא

 לאתקנא יכיל [.p 403] לא הימנ דאתפשט המ כל בקדמיתא אתקם לא נקודה האי ואם .נקודה

 אואתישב אתקן אחרא תקונא שאר כל כדין ואתנהירת אתקמת נקודה דהאי וכיון ,ליה

 ולבתר .באתרה ושקיעא חשוכא דהות נקודה דא את, המשכן את משה ויקם דא ועל היבדוכת

 מאה הוו וכלהו אדנים ואית אדנים דאית בגין, ומכאן דמכאן סמכין אינון ,אדניו את ויתן

  אדנים ואלין .לאדן ככר הככר למאת אדנים מאת דכתיב לאתרייהו אתפלגו וכלהו שבנאולח

 מה עלייהו לשואה נתינה ,ויתן אלא קימה בהו כתיב לא אבל אוקימנא הא]רמב ע"ב[  

 .נתינה בהו כתיב דא ועל, דא על דא רכיבין ועלאין תתאין דאית בגין דאצטריך

 לא דהא כלל אתמחת ולא, אחרא סטרא אשתקעת אתקמת נקודה דהאי שעתא אובהה

  .דא ואשתקע דא קםואת, דאתמר כמה עלמאן מ דאתמחי דאתי זמנא לההוא אלא תמחיי

 סמכין אלין אתייהיבו וכד דקדושה סטרא האי לאתקפא שארי כדין אדניו את ויתן

 דקדושה סטרא האי דאסתלק בגין רבא דתהומא בנוקבא ועאלו אחרא דסטרא כלהו אשתקעו

 .דתהומא נוקבא בההוא ועאל אשתקע אחרא סטרא האי וכדין לאסתלקא חולקא ואיהו עלאה

[404 p.] בוח הכי אוף ולבתר יתיר בעלמא לשלטאה יכיל לא בקדמיתא ישראלחבו ד ואלמלא 

 לההוא חולקא למיהב אלא עיטא הוה לא יומא ומההוא ,כקדמיתא עלייהו ליה ואמשיכו

 באשא כלא אתוקדא עולה כך בגין ח"ת .ועלוון יןכסונ דקרבנין ברזא בכלא אחרא סטרא

 אשתקע דא לאתר אוקים משה כד כך ובגין דקדושה סטרא ולאסתלקא סטרא האי לאכפיא

  .דא

 להאי ויתן .מסאבאד אחרא סטרא ואשתקע דקדושה סטרא האי משה ויקם ח"ת

 האי ואתכפיא דקדושה סטרא להאי וישם .מסאבאד אחרא סטרא ואתרפי דקדושה סטרא

 שירותא הויד בגין, ט"מ .ויקם ולבתר בריחיו את ויתן אהדר ולבתר .דמסאבא אחרא סטרא

 שירותא קימא. יומאסו שירותא בעי דבכלא בגין בקימה וסיים בקימה שארי .אקימ וסיומא

 לעילא ולאסתלקא לאתקיימא בגין דקדושה סטראד אמוקי איהו ודא אאתרפי אחרא דסטרא

  .לתתא ומאיך שפיל מסאבו סלקא דקדושה זמנא דכל בגין ,יאות כדקא חדא ראוקש למהוי

 

 רישא דלבר דרגא ריש יאיה אחרא בסטרא די דרגין תחות דקיימא דנקודה רישא

 דכד, דאתפשט דחשך [.p 405] ערבובא דחד רישא איהו ,גמל חד על רכיב קיימאד דדכורא

 רכיב ודא דא על דא רוגזא בתר רוגזא ואזיל תננא ההוא אתפשט תקיף רוגזא מגו נפקא תננא
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 מגו דחיק לאתפשטא תננא שארי וכד .תקיף רוגזא כלא למהוי ונוקבא דכר בחיזו דא על ושליט

 חכים חויא כחד בעקימו דרוגזא תננא אתפשט ולבתר ,לאתפשטא נקודה דחד בדחיקו רוגזא

  .לאבאשא

 בדוכתיה ונח ושאט אזיל ונחית סליק חשוך דאיהו דרגא איהו לאתפשטא דנפקא רישא

 דאקרי אחרא אתר על צלא, צל ואיהו רוגזא מגו דנפיק תננא מההוא לאתישבא דרגא וקיימא

 דמתחבראן אינון דרגין תרין אוקימנא הא ,צלמות אקרי כחדא תרוייהו מתחברן וכד, מות

  .כחדא

[p. 406] קדישא מנקודה דמרחקא חשוכא דלבר תתאה דנקודה שירותא איהו צל האי 

 אתפשטת ומינה אובגוונ אתרשימת ולא קיימא דלא נקודה יאיה והאי, באמצעיתא דקיימא

 לימינא לתתא אתפשטת האי .אתרשימת ולא אתחזי ולא אשתקעת ואיהי לתתא לבר פשיטו

 דא לסטרא מתגלפין כיןיסמ יכיןת ומאה אלף ,קבל חשוך גו באמצעיתא ואתפשטת ולשמאלא

  .דא ולסטרא

 בההוא .ביה לאתקיימא גוון ליה לית דהא אוכם ולא אוכם גוון בגו חשוכא אתפשט

, וגו' אחיו את איש ראו לא( 23:י שמות) דכתיב במצרים ודשמש אינון חשוכין קיימין פשיטו

 ]רמג ע"א[  .  חשך וימש וכתיב

 זהרא חד נפקא פשיטו איה גו .אלין גו אלין משניין זינין בכמה אתפשט פשיטו האי

 דהבא ואיהו דרישא חשוך וחפי זהרא האי אתפשט .סומקא דהבא איהו ודא דהבאב דאצטבע

 חד נפקא סטרין תרין אלין ומגו ולשמאלא לימינא אתפשט חשוכא האי .חשוכא ביה דאתכליל

  .לתתא ונחית בדא דא ואתכליל חשוכא וחפי דכסף גוון האי אתפשט .זהיר דלא דכספא גוונא

[407 p.] תפשטא ומתמן דקיימין אוכמא ריש ,חשוכין תרין וקיימין חשוכא אתפשט 

 אוכם גוון חד ונפיק ,מאוקי וקאים חשוך ההוא לתתא אתפשט ומתמן אדנחש גוון חד ונפיק

 אלין וכל בחשוכא חשוך חד קיימא קינפ קיימין תרין מבין .דחשוכא ברזא וכלא דפרזלא חיזו

אי איהו ה .חד למהוי כחדא לאזדווגא אקבולנ דכר דאנהיג ערלה איהו והאי ביה אתחזון גוונין

 .ןיידיע דרגין שבעבא קיימ

 טמירו גו סלקא חשוכא דא .חשוכא דהאי בסטר דקאים דרגא איהוד קדמאה דרגא

 לכמה ןאתפרשא גוונין תלת אלין .אוכם בגוון אשא בגוון תננא בגוון כליל האי ,דאשא דתננא

  .עלמא בעקמי לאתעקמא סטרין

 בני לרוחי ואסטי בעלמא אתפשט ודא סטרין לכמה ואעיל לעלמא נחתא האי תננא גוון

 יהיה לא( 10:פא תהלים) כתיב דא ועל ברוגזייהו ולאתתקפא ארחייהו לאסטאה ברגיזו נשא
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 דא ,נכר לאל תשתחוה ולא .דכורא דא ,זר אל בך יהיה לא .נכר לאל תשתחוה ולא זר אל בך

  .לאבאשא לון ואתקיף נשא בני גו ועאל בעלמא תקףתוא דשלטא רוגזא איהו האי .נוקבא

[p. 408] לקטלא לאבאשא סטרין לכמה ועאל לעלמא נחתא גוונא האי אשא גוון 

 לדם נארבה אתנו לכה יאמרו אם( 1:א משלי) כתיב דא ועל נשא לבני ולקפחא דמין ולאושדא

 ןוקטלי דמין דאושדי ואית למגנא וקטלי למגנא דמין אושדיד דאית בגין, חנם לנקי נצפנה

 למגנא דמין אושיד דדכורא סטרא .דנוקבא מסטרא והאי דדכורא מסטרא והאי בקרבא

 אלין וקטולין קרבין וכל באלין אלין ולאתקטלא קרבין לאגחא דנוקבא סטרא, כדקאמרן

  .אתיין קא דנוקבא סטרא מההוא באלין

 דגופין ושותפי ומחיין עיןיפצ כל על לאתמנא ונחתא לעלמא נחתא גוונא האי אוכם גוון

  .נשא לבני תדיר לאבאשא וחניקו וצליבו

 נחתא תננא גוון .עלמא בני גו ואתפשטן דעלמא סטרי לכמה מתפרשן גוונין תלת אלין

 סמאל איהוו דקאמרן צל מההוא דשקיע נקודה מגו דנפקא קדמאה דרגא איהו והאי בעלמא

 רוגזא איהו והאי רברבא אל"קצפי אקרי תננא גוון והאי, דאתמר כמה גמל על רכיב איהוד

  .ברוגזא לבא דאתקיפו נשא דבני

 רוגזא דאית בגין ,נשא דבני אדגופ רוגזא דאינון חבילין מאה ושית אלף ממנן האי תחות

 אתרגיזוו נשא דבני בגופייהו ועאל דשלטא רוגזא איהו האי אבל דינא למעבד בעלמא דשלטא

 דהאי בגין לאבאשא בניינא בהו למעבדו ןגווני שאר כלל יסוד רוגזאאיהו  והאי, רוגזא בהאי

  .אשא לההוא קדמאה איהו והאי דמלהטא עלאה דאשא רוגזא מגו נפקא תננא

 לבייהו דארגיז איהו ודא רגז אקרי קדמאה רוגזא .רוגזא אימה מתפרשאן ןרוגזי ארבע

 דאמשיך איהו ודא ברוגזייהו ואתרגיזו נשא לבני טיאשו ואזלא דנחתא איהו ודא נשא דבני

  .תזכור רחם ברוגז( 2:ג חבקוק) כתיב דא ועל, עלמא על מחבלא

, שנאה אקרי והאי סטרין לכל ואתפשט ושאט לעלמא נחתא איהו האי תניינא רוגזא

 והאי]רמג ע"ב[    שתיקא מחבלא אקרי דעאל כיון והאי [.p 409] נשא בבני ועאל נחתא והאי

 אשתיק רוגזא איהו והאי, דנוקבא אתר בההוא דאשתתף איהו והאי דשתיק גזור איהו

  .לבתר וקטיל תדיר דשתיק חויא ןגוו דאיהו בגין מכלהו קשיא האי .בעקימו דקיימא

 אלא שתיק ולא ואתקף אזלאו מקדמאה בהפוכא רוגזא איהו איה תליתאה רוגזא

  .תבירא רוגזא אקרי יאוה אתבר הכי שתיק ולא דאתגלי מה וכל רוגזא ההוא אתגליד

 מן דמהפכא רוגזא איהו האי דא ועל, תביר סופא תקיף שירותא רביעאה רוגזא

  .קדמאה בדרגא איהו כלא דא ועל .מכלהו תבירא סטרא איהו האי כך בגין ,קדמייתא



 

 

© 2011–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

163 

 בגין ךחשו מגו דקיימא חשוך גוון איהו והאי מחשוכא דנפיק דרגא איהו תניינא דרגא

 דא בדרגא .ידיעאן בגוונין לתתא אתפשט והאי, ידיעאן בדרגין ןוקיימ חשוכא מגו קיימא דכלא

 דא מן דא דמשניין ע"גאו, בדא דא כלילן וכלהו דא מן דא מתפרשן סטרין מאה תלת קיימן

  .לאבאשא סטרא בהאי ןיידיע דרגין כל כך ובגין, בדא דא כליל כלא דא מן דא רןבדואת

 סתימין עובדין על באתגליא דינא ועבדי בעלמא דשטיין מחבלן אלין כל נפקי מהכא

 אלין כל כך ובגין, בהו באתגליא דינא ועבדי בעלמא שטיין ואינון בטמירו חשוך גו דאתעבידו

 גבי תדיר לאתעתדא נשא דבני בקבלייהו קיימין כלהו באתגליא דינא ועבדי בעלמא דשטיין

 עלייהו דינא ועבדי עמהון מתחבראן וחמה אף דאקרון ואינון ,דקאמרן טמירין חובין אינון

  .כדקאמרן דהאי דדינא מארי מאלין בעלמא אתעביד האי .נשא דבני

[410 p.] מתפרשאן דא דרגא ומגו חדא רזא דאיהו ואשא חשוכא גו קיימא דא דרגא 

 רקיעא איהו האי .אוכמא ארקיע דאקרי חדא דרקיעא סטרא תחות דקיימן גברין תקיפין כמה

  .סטרא דהאי דרועין אקרון ואלין כוורדא סומקין דאינון דרגין אינון כל על דמתפשטא

 בדרגא די דאלין בגין תליתאה דרגא לגו דמטו עד דרגין לתתא מתפשטן אלין תחות

 אלין .משמאלא ואלין מימינא אלין, בעלמא ושטיין אוכמא רקיעא ההוא מגו נפקי תניינא

 סטרין לתלת מתפרשאן דשמאלא ואלין ,קשרין תלת דאינון סטרין לתלת מתפרשן דימינא

  .אחרנין קשרין תלת דאינון

 היב אית קשרא האי .ביה אתקשר ברוגזא חשוכא ןותנ לעילא קיימא קדמאה קשרא

 אתכפייא ולא כפיף איהו קשרא והאי בדא דא ואתכלילו דא מן דא ומשניין חשוכין גוונין תלת

 מקרבין דישראל בזמנא בר שכיך דלא בגין שכיכו בלא רה"עב אקרי האי .ידיעאן לזמנין בר

 ולא תוקפיה ואתחלש לתתא ואתכפיא רוגזא ההוא שתכךמ זמנא אודבהה בגין לתתא קרבנא

 יכיל לא באמצעיתא דאיהו תניינא קשרא כדין האי אתחלש וכד, קפאתולאת לשלטאה יכיל

 .ולאנהגא לנטלא

 לכל ואנהיג לאתר מאתר דנטיל איהודתניינא  קשרא איהו האי ,זעם אקרי קשראוהאי 

 איהו האי .קשרא הואבה תקפותא וכלהו ביה אתנהגן הוכל קשרין שאר וכל ,קשרין שאר

 כל לעלמא נחתי כדין לנוקבא לחבקא אחרא בדרגא אתחבר דכד בגין עלמאב צערין כל נהיגאד

 אתייהיבו דרגין וכלהו, דא בלא דא לשלטאה יכילו לא דהא עאקו וכל דחקין וכל צערין

 יכלין לא בדא דא ואתחבר דא על דא דרכיב לאו ואי עלמא ולמסטי לשלטאה לנוקבא

  .לשלטאה

  וכל סמאל האי נחת דמאריה בפלחנא לאשתדלא דעדן בגנתא אדם הוה כד חזי תא

 דההוא בגין, לון לאסטאה בגין בישא חויא ההוא על רכיב והוה דביה דרגין אינון]רמד ע"א[  
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( 3:ה משלי) דכתיב לון ולפתאה נשא בני לאסטאה בגין עקימא איהו תחותיה קאים דהוה חויא

 אומנותא עביד ודא חילא יהיב דא דא ועל [p. 411] .חכה משמן וחלק זרה שפתי תטפנה נפת כי

 בנוקבא אתחבר דאמצעיתא קשרא ההוא כד כך בגין .לשלטאה יכלי לא דא בלא ודא בעלמא

 יכיל דלא ואתכפיא תברא כלא נטיל דלא פרדאת האי וכד ,לעלמא דחקין וכל דינין נחתי כדין

 לאתעטרא דסלקא מאן וסלקא דלתתא דקרבנין ברזא ואתכפיא אתבר כלא דא ועל .לשלטאה

  .אנפין לכל דנהיר עלאה מקאומע ולאתברכא לעילא

 יקנפ דמהאי בגין ה"צר אקרי והאי יתיר בתקיפו תקיפא איהו האי תליתאה קשרא

 תהלים) דכתיב אלין קשרין דתלת ורזא .נשא לבני עאקו ולמעבד דחקין לאשראה שלטנו

 כחדא מתתקפי כד דשמאלא קשרין תלת .דימינא קשרין תלת אלין, וצרה וזעם עברה( 49:עח

 לתתא אשתדרו שמאלא דמהאי בגין ,רעים מלאכי ת"משלח( שם) אקרי שמאלא אוהה כדין

 דרגא מגו דא וכל ,כדקאמרן דלתתא מסטרא דנפקי אינון בישין מלאכי אינון כל תוקפא ןונטל

  .תליתאה ודרגא תניינא

 גופא דאיהו אמצעיתא אקרי והאי דרוגזא עקימו מגו קיימא דרגא האי רביעאה דרגא

 תקיפו נפקי מהכא, כוורדא בסומקא להטאתדמ להטא אית הכא .דרועין תרין בין דקיימא

 לאתקפא לתתא וושלטנ רשו דיהיב איהו דהאי בגין דמין לאושדא לאתקפא לתתא לנחתא

 לא ונפשא ,לנפשא גופא דאצטריך כמה לדא אצטריך ודא לנוקבא נביע האי .דמין ולאושדא

 ולמעבד [.p 412] קפאתלאת ינפק מהכא תקיפו וכל חילא כל דא ועל ,בגופא אלא אומנא עביד

  .תדיר דכורא מן דמקבלא כנוקבא לאבאשא עלמאל אומנותא

 דכלהו חבילין טריקי וכמה ממנן כמה אית וקשרא קשרא ובכל ודרגא דרגא בכל

 לון אית וכלהו בנוקבא די חיילין אינוןב לתתא וכלה בגינייהו דאתנהגן וכלהו ,בגינייהו אתנהגן

 דרגין לגבי ידיען היכלין עלאהקדישא  לסטרא דאית כמה .ביה לאתנהגא לעילא ידיעא דרגא

 אינון לגבי דרגין אית אחרא סטראל בהפוכא לתתא נמי הכי באלין אלין לאתכללא עלאין

  .באלין אלין לאתכללא דנוקבא היכלין

 דינא דעבדי לאינון ולאתמסרא לתתא לנחתא בישין דינין קיימין רביעאה דרגא בהאי

 כל כך ובגין, דעבדי דינא ההוא ולאשלמא תקפאתלא דלהון תוקפא ינקי מהכא .תקיפא בישא

 דצדיקיא חולקהון זכאה .דלתתא נוקבא דלסטר תתאין היכלין אינון כל בהו ןכליל דרגין הני

 זכאין ,דמאריהון בקדושה לאתקדשא קב"הד דחלתא בתר ואזלי דא מארחא ארחייהו דסטו

 .דאתי ובעלמא דין בעלמא אינון

 םשוקי אקרן ואלין ושמאלא ימינא דרגין לתרין אתפלג דרגא האי חמישאה דרגא

 בתרייהו דרדפי בישין וכל מרעין דכל דרדיפו תקיפו דהכא בגין ולמרדף לאבאשא מתדבקן
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 למרהט לתתא אינון רצים ואינון ,דחופים יצאו הרצים כדין אתקריב דא דרגא וכד .דחייביא

  .שמים מנשרי רודפינו היו קלים( 19:ד איכה) כתיב דא ועל רודפים אקרוןד אינון וכל לאבאשא

 ותלת לימינא אינון קשרין תלת .ולשמאלא לימינא סטרין לתרי אתפלגד דרגא האי

 דאינון בגין לאחורא מסתכלן כלהו דקאמרן קשרין ואינון קשרין ואלין ,לשמאלא אינון קשרין

 וכל( 25:ז א מלכים) כד"א לגופא פנימאי גול מסתכלן כלהו קדישין]רמד ע"ב[    עלאין קשרין

  .לאחורא מסתכלן כלהו ואלין ,ביתה אחוריהם

 כל דאדם ברזא דכלא ובגין אדםד ברזא כלהו עלאין קשרי אלא, להאי האי בין מה

[413 p.] כלהו דאמצעיתא קשרי אינון דקאמרן אחרנין קשרין ואלין ,כתיב ביתה אחוריהם 

 כמה דא ורזא ,לאחורא אחוריהם כל כך ובגין דבהמה ברזא אינון ואלין לאחורא ימסתכל

 בסטרא ודא אדםד בסטרא דא ,'יי תושיע ובהמה אדם( 7:לו תהלים) דכתיב דאוקימנא

  .ובהמה אדם סלקא הכי וקרבנא ,עיראדב

 תחות באתלטיא דצמח דעורפילא וטהיר גו דחשוכא גוונא קיימא ביה קדמאה קשרא

 זכו בהו אית ולא זכיין בהו דאית דזכאי עלייהו קיימא והאי, צמח דלא עליה דקיימא אבנא

 מקדמת ארחייהו דסטו חייביא בתר ןרדפי אחרנין קשרין .עליה ולאגנא היב לאתתקפא ןדאבה

 דאתחזון אינון דכל בגין ,לאשתמודעא בהו אתחזי דרשימו אינון כללו אבתרייהו ורדפי דנא

 וההוא רשימא בהו ורשים נחית דגבורה מסטרא די קדישא שליחא מלאכא חד לאענשא

 ,לגבייהו אשתמודע רשימא ההוא ין.דדינ מאריהון אינון כל לגבי לעילא אשתמודעא רשימא

 חמאן כלא עונשין לשאר למכאובין דאתחזי מאן, במרעין ליה אלקי למרעין דאתחזי מאן

 במאריהון דבעטי באינון ובעטי לאחורא ןקיימ כלהו קשרין אינון דא ובגין .ארשימ בההוא

 שלטי לא דאלין אבתרייהו רדפי דמרעין וחסידי צדיקי בר, בהו לבעטא דאתחזון אינון כללו

  .דא מסטרא מרעין לון אתי ולא בהו

[p. 414] דכאו חפץ' ויי( 10:נג ישעיה) כתיב ח"ת .מרעין לון אתי אתר מאן תימא ואי 

 ,אחרא מסטרא ולא ולא לאחרא מרעין ליה ולמיהב ליה למחאה אתרעי איהו, חפץ' ויי .החלי

  .סלקא דושהדק מתקלא בחד וכלא דאהבה יסורין אקרון ואלין

 ערלה אקרון כלהו לתתא תתאי דרגין אינון וכל ודא ערלה אקרי האי שתיתאה דרגא

 וכלהו, ן"עקלתו ש"נח לההוא יניק והאי בריח ש"נח רזא גו איהו ודא, דא מסטרא דינקי בגין

  .אזלי קא חדא ברזא וכלא דערלה גוהרקי אקרון סטרא בהאי דאתאחדן דרגין

[415 p.] עלייהו שריא שרשותא לא עד בארעא דאתנטעו אילנין אינון כל דא על ח"ות 

 שנים שלש פריו את ערלתו וערלתם( 23:יט ויקרא) כתיב דא ועל ערלה דהאי מסטרא רוחא
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 בישין וסטרין בישין ארחין מכל לון ורחיק לגביה תדיר דישראל חביבותא קב"הד בגין, וגו'

  .דאתי ובעלמא עלמא דיןב אינון זכאין .דקדושה בסטרא לאתדבקא ומסאבין
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