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 קדושים פרשת

 

 זמנין בכמה .'וגו הבין אין כפרד כסוס תהיו אל( לב שם) פתח אלעזר רבי[  א"ע פ ג"ח זהר]

 שינתאו דמיכין וכלהו לבני נשא להו לאתערא סטרין לכל קלין ארימת זמנין כמהתערת בא אורייתא

 עלאה מלכא לון יתבע כד עלאה דדינא יומאב יקומון אנפין בהיך, משגיחין ולא מסתכלין לא בחוריהון

 ידעי דלא בכלא פגימין דכלהו ,לקבלה פיןנא אהדרו ולא לקבליהון צווחת דכ דאורייתא עלבונא

 יסור פתי מי( ט משלי) ואמרת אסהידת ביה אורייתא דהא לנפשהון ווי לון ווי .עלאה דמלכא מהימנותא

  .לו ואמרה לב חסר הנה

חסר לב ודאי איהו  מהימנותא ליה דלית א"ר אלעזר חסר מהימנותא דהא מאן. לב חסר מהו

  .מכלא הוא ופגים אית ביה מהימנותא לאו באורייתא אשתדל דלא ומאן

 אלא .לו אמרהו מהו, סלעי לאל אומרה( מב תהלים) א”כד ליה מבעי לו אומרה, לו ואמרה

 מאן כלד תנינן דהכי מהימנותא פגים לב חסר ליה קראת דהיא דלעילא אורייתא ולאתוספא לאכללא

 לית דהא באורחא עמיה למהך ש"וכ, סחורתא ביה ולמעבד בהדיה למקרב אסיר באורייתא אשתדל דלא

 ש"כ, בנפשיה אתחייב דאורייתא מלי עמיה ולית בארחא דאזיל נש בר כל תנינן דא ועל ,מהימנותא ביה

  .נפשיה על חס דלא ודידיה דמאריה ליקרא חשיב דלא מאן עם בארחא דאזדווג מאן

  .לבריה דכשרא נפשא ישלוף היך נפשיה על חס דלא מאן מרא יהודה' ר

 אין כפרד כסוס תהיו אל כתיב דא ועל ודאי מלה אתמר והא אד על תווהנא אלעזר' ר אמר

 דמלכא בקדושא גרמייהו ומקדשי ה”קבד ארחוי וידעין באורייתא ןדמשתדלי צדיקייא אינון זכאין .הבין

 ןבני ואקרון קשוט זכאי כלהו ובנייהו מלעילא קדישא רוחא משלפי כך ובגין, בכלא קדישין ואשתכחו

 נפשא בנייהו ירתין כך בגיני, חציפין ועובדייהו חציפין דכלהו לרשיעייא להו ווי .קדישין בנין מלכאל

  .ליה מסאבין לאסתאבא אתא ,בם ונטמתם דכתיבכ, דמסאבא מסטרא חציפא

  .כלא על זנו מארי דאינון ,כפרד כסוס תהיו אל
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( נו ישעיה) התם וכתיב הבין אין הכא כתיב ועל דא ,דא בארחא נשא בני ישתדלו דלא, הבין אין

 ידעו דלא בגין ,טעמא מאי .נפש עזי דאקרון אינון מזדמני הא כלומר ,שבעה ידעו לא נפש עזי והכלבים

  .הבין

  .גיהנםל נש לבר ומנהגי מדברי אינון אלא ,רועים והמה]פ ע"ב[    מאי .רועים והמה

  .שבעה ידעו לא הב הב דאינון בגיןו ,הב הב בנות שתי לעלוקה( ל משלי) א”כד, שבעה ידעו לא

  .אינון דגיהנם תיירי דהא, מקצהו לבצעו איש פנו איש לדרכו

 קדושים כתיב דא ועל, דאצטריך כמא זווגא בההוא אתקדשו דלא בגין ,להו גרים מאן דא וכל

 דכתיב ישראלב אלא הוב דבקאתלא רעיתי לא ממי ארעאע מכל ה”קב אמר .'יי אני קדוש כי תהיו

כי קדוש אני יי', אנא  כתיב דא ועל, עמין שאר ולא אתון, אלהיכם וגו'' ביי הדבקים ואתם( ד דברים)

  .תהיו קדושיםקדוש, בגין כך 

 

 ארץ דהיא בגין וכי .אשר מעבר לנהר כוש כנפים צלצל ארץ הוי( יח ישעיה) פתח יצחק רבי

 עמיקתא לגלאה ובעא עלמא גלי ה”קבד בשעתא יצחק' ר אמר אלא. אשתכח הב קנטורא כנפים צלצל

 מסתרתא ומגו נהורא נפק חשוכא מגוד ובגין ,בדא דא כלילן הוו חשוכא מגו ונהורא מסתרתא מגו

ודא  בדא דא לאתכל וכלא דינא נפיק רחמי ומגו ביש נפיק טב מגוו, דא מן יקנפ ודא אתעמיק אתגליא

  .תלייא בחד וכלא ואוכם חוור, עמין ושאר ישראל, ושמאלא ימינא ,רע ויצר טוב יצר, בדא

 פאידקוט עטירא חדכ אלא אתחזי לא כלהו עלמא כל יהודה' ר אמר יצחק' ר אמר תאנא

, חדא רגעא אפילו קיימאאתל עלמא יכיל לא לאו ואי, אתדן כליל בדינא עלמא אתדן כדו ,טרויבקו

  .תבל יושבי למדו צדק לארץ משפטיך כאשר כי( כו שם) מלי אוקימנא והא

 מתערי דגדפין מארי כמה בדינוי אתעטרא וצדק בעלמא תלייא דדינא זמנא בההוא תאנא

, בעלמא תשטיאלא סטרא האיול סטרא מהאי גדפין יןפרש ,בעלמא לשלטאה קשיא דדינא מארי לקבלא

 כתיב כדין ,לאבאשא ושלטין בעלמא ושאטין קשיא בדינא לאשתאבא לון למפרש גדפין מתערין כדין

 .וגו' כנפים צלצל ארץ הוי
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 הכי כלא כביכול כך ובגין, קשוט זכאי אינון בר בחציפותא עלמא בני חמינא יהודה' ר אמר 

 .בם תםאנטמדכתיב ו דאוקימנא כמא לאסתאבא אתא יתיה, מסייעין לאתדכאה אתא ,אשתכח

 

 בעלי דכתיב חברייא דאוקמוה הא ליה אמר ,חייא' ר ביה פגע ,בארחא אזיל הוה יוסי רבי

 אינו ומנחה בזבח, עולם עד ומנחה בזבח עלי בית עון יתכפר אם עלי לבית נשבעתי לכן( ג א שמואל)

 כמא דעלמא קרבנין כל על ןסלקא תורה דדברי בגין .אמאי ,תורה בדברי הוא מתכפר אבל מתכפר

 קרבנין כל לקביל אורייתא אשקיל וגו', ולמנחה לעולה התורה זאת( ז ויקרא) דכתיב נאמידאוק

  .דעלמא

 ליה ניחא מלעילא עונשא עליה דאתגזר ג”אע באורייתא דאשתדל מאן דכל ודאי הוא הכי ל"א

  .בהדיה אתפייס ה”קב לשמה בה לעיד ובגין אתקרע עונשא וההוא דעלמא ועלוון קרבנין מכל

 מקבלי לא דאורייתא ילימ כך בגיני ,דאורייתא במילי אלא לעלמין נש בר אתדכי לא ח"ות

 תהי רפאות( ג משלי) דכתיב אשתכח באורייתא אסוותא .מסאבי אינון לדכאה קיימא היאד בגין טומאה

 תדירא דקיימא ,לעד עומדת מאי .לעד עומדת טהורה' יי יראת( יט תהלים) דכתיב ותאדכי .לשרך

  .לעלמין אתעדי ולא דכיותא בההוא

  .תורה ולא כתיב' יי יראת ל"א

 שם) דכתיבדכיותא  יקנפ ומהתם אתייא קא דגבורה מסטרא אורייתא דהא ודאי הוא הכי ל"א

  .טהורה' יי יראת וכתיב', יי יראת חכמה ראשית( קיא

]פא ע"א[    דא ועל .עלאה קדישא שמא דהיא אורייתא ודא ,'יי אני קדוש כי ,אתקרי קדושה

 היותקדשים  אלא כתיב לא היו קדושים ,תהיו קדושים דכתיב אתקדש ולבתר אתדכי בה דאשתדל מאן

 .ודאי

 אלה וכתיב ,קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם( יט שמות) כתיבד הכאומ הוא הכי ל"א 

  .'וגו הדברים

 סתימאה עלאה דחכמתא וקדושא, שיןשאר קוד כל על אקדסל קדושה דאורייתא קדושה תאנא

  .כלא על סלקא
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 חד וכלא הוא דרגא בחד וכלא אורייתא בלא חכמתא ולאו חכמתא בלא אורייתא לאו ליה אמר

  .סטרין מכל שרשהא אתנטעוו קיימא ובה אשתכחת עלאה בחכמה אורייתא אלא

 ענפא לחד ידוי מיטוש סוסיא על רכיב דקוסטא טאבלקיו נש בר חד אשכחו אזלי דהוו עד

 יתיה שיןמקד מלמטה גרמיה מקדש בר נש, קדושים והייתם והתקדשתם דכתיב האי יוסי ר"א .דאילנא

 .וגו' אני קדוש כי תהיו קדושים דכתיב מלמעלה

 

 דא בפרשתא .היא דגושפנקא דקושטא וחותמא היא דאורייתא כללא דא פרשתא אבא רבי תאני

 דא לפרשתא חברייא מטאן כדו עלאין ופקודין וענשין וגזרין אמירן עשרו דאורייתא עלאין רזין אתחדשו

  .חדאן הוו

 מאן כל תאנא הכי אלא .לדא דא כיןסמי קדושים ופרשת עריות פרשת ט"מ אבא' ר אמר

 חברייא אתערו והא ,דמאריה בקדושא אתקדש אי ש"וכ ודאי אתעביד בקדושה עריין מאלין דאסתמר

  .נש בר אלאתקדש דכלא עונתן אימתי

 בפלגות או ואילך ליליא מפלגות אלא משתשל לא דמאריה ברעותא לאתקדשא דבעי מאן ח"ת

 אהו שעתא וכדין אתער עלאה וקדושא דעדן בגנתא אשתכח ה”קב שעתא בההיא דהא ליליא

 דלהון שעתא ליליא בפלגות דאורייתא ארחוי דידעין חכמים תלמידי, נשא בני לשאר האי .לאתקדשא

 דרעותא דשבתא בליליאו ,קדישא למלכא לשבחא כנסת ישראלב לאזדווגא באורייתא למלעי למיקם

 דברים) דכתיב כמא כנסת ישראלו ה”קבד ארעו לאפקא שעתא אבההו דלהון זווגא ההוא אשתכח דכלא

  .אלהיכם 'יי אני קדוש כי תהיו קדושים דכתיב קדישין אקרון ואלין ,אלהיכם' ליי אתם בנים( יד

 

 לא דעלמא עמין בכל ח"ת .בארץ אחד גוי כישראל כעמך ומי( ז ב שמואל) פתח אבא רבי

 בכמה הול עטרתוא דאחד שמיהב לון וקרא גוי אחד לון ועבד בלחודייהו בישראל בר ה”קב בהו אתרעי

 שעתא ובההיא .בכלא שלים חד ולאשתכח דלעילא כגוונא נש בר בהו לאתעטרא פקודין כמהב עטרין

 ומאן שלים איהו כד אלא אקרי לא דאחד אחד ואקרי שלים אתעביד בהו ואתקדש בהובר נש  דאתעטר

, ישראל דכנסת בשלימו דאבהן בשלימו דכלא בשלימו אחד אקרי ה”קב דא ועל .אחד אקרי לא דפגים
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 אתעטר כדין דמצוה אבכסוי ואתחפי תפילין אנחאחיד ו נש בר כדו אחד אקרון לתתא ישראל כך בגין

 אחד דאיהו ה”קב, באחד וישתדל אחד ליתי כך ובגיני ,אחד ואקרי דלעילא כגוונא קדישין בעטרין

 באחד והוא( כג איוב) כתיב כך ובגיני .ליה דאתחזי במאי אלא משתדל מלכא לית דהא באחד ישתדל

 הוא כדין חד למהוי עלאה בקדושא דאתתקן מאןו, באחד אלא אשתכח ולא ה”קב אריש לא, ישיבנו ומי

  .יןעלא בקדושין אתקדשד בשעתא, אחד נ"ב אקרי ואימת .אחרא באתר ולא באחד שריא

 כדקא לאתקדשא ןומתכוי ונוקבא דכר חד בזווגא נש בר דאשתכח]פא ע"ב[    שעתאב ח"ות

 לזמנא שעתא בההיא אתתיהב למחדי נש בר בעי כך בגיני .פגימו בלא אחד ואקרי שלים הוא כדין יאות

 חדא כלא כדין בכך תרוייהו משתכחי וכד .מלה אלההו אכחד תרוייהו ונוןוכוי עמיה חדא ברעותא לה

 דאתפליג כמאן נש בר דאוליפנא כמא בגופא, חד ברעותא אבה אה דבקאתלא בנפשא, ובגופא בנפשא

 נש בר ואקרי גופא וחד נפשא חד דאינהו אשתכח .גופא חד אתעבידו כדין ונוקבא דכר מתחברן וכד

, ןמרדא כמא ה”קבד בנין אקרון ואלין, אחד בההוא אשודדק רוחא יקואפ באחד אריש ה”קב כדין ,אחד

  .וגו' אני קדוש כי תהיו קדושים כך ובגיני

' יי אני קדוש כי דכתיב ממש ביה אלא אחרא באתר דא מלה אוקים דלא ישראל אינון זכאין

 .אלהיכם' יי אני קדוש כי תהיו קדושים דא ועל באחרא ולא ביה לאתדבקא בגין

 

 מקיש ,דאורייתא כללא דא דפרשתא תנינן הא .ואת שבתותי תשמורו תיראו ואביו אמו איש

  .להאי נטיר האיל דדחיל מאן ,חד כלא יוסי' ר אמר אלא .לשבת ואימא דאבא דחילו

בידה  רשו דלית אימאד אוקמוההא  .ט"מ, בדחילו לאביו אמו אקדים, ואביו תיראו אמו איש

  .לה דחילו אקדיםלכך , כך כל כאבא

 הוא ממאן כחד באתתיה לאתקדשא נש בר אתי ,תהיו קדושים ,לעילא כתיב מה אמר יצחק רבי

  .תיראו ואביו אמו איש כך בגין, מנוקבא אומר הוי, קדושא אבההו יתיר שבחא

 ארץ אלהים' יי עשות ביום( ב בראשית) גוונא כהאי ,תיראו ואביו אמו איש אמר יהודה' ר

 אמא אקדים הכא אוף .אתעבידו כחדא דתרוייהו חזאהתלא לארץ שמים אקדים אחרא ובאתר ,ושמים

  .אשתדלוביה  כחדא דתרוייהו חזאהתלא לאמא אבא אקדים אחרא ובאתר לאבא
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( לא שמות) כתיב .חד במתקלא אתקלו כחדא וכלא לדא דא שקיל ,תשמרו שבתותי ואת

 וחד לאבא חד אלא, לקדשו השבת יום את זכור( כ שם) וכתיב, לכם היא קדש כי השבת את ושמרתם

  .לאימא

 שבתותי ואת( כו ויקרא) התם וכתיב, תשמורו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש הכא כתיב

 דמקדשי אינון אלין ,מקדשי תו .תיהכמשמעו]פב ע"א[  ,  תיראו מקדשיו ומה .תיראו ומקדשי תשמורו

 מה ,ממקודשי אלא ממקדשי תקרי אל, תחלו וממקדשי( ט יחזקאל) דא כגוונא .שעתא בההוא גרמייהו

 .ואימא אבא דאינון מקודשינמי  כאן אף מקודשימקדשי  להלן

 

 זכאין .'וגו אלהיכם' ביי הדבקים ואתם( ד דברים) כתיב אמר ר' שמעון .תיראו ואביו אמו איש

 ביה ןימתדבק דאינון ובגין ,שאר עמין בני עלמא ולא אינון ,ה”קבב ביה ןימתדבקאינון ד ישראל אינון

  .בדא דא אתדבקן כלא ה”קבב

 בשעתא לשבת משבת גרמייהו דמקדשי חברייא כגון באתתיה לתתא קדשאת נ"דב בשעתא ח"ת

 דא ועל .בשבת דאזדמן וגופא דשבת נפשא, כחד כלהו ןימתדבק כדין ,זדמנתמ וברכתא אשתכח רעואד

 ,תשמורו שבתותי ואת .אתקדשאל שעתא אבההו גופאל חד זווגא דאינון ,תיראו ואביו אמו איש כתיב

  .תשמורו שבתותי ואת דא ועל ,גופא בההוא לנפשא ןמזמני דאינון

 כמא אוקימנא והא לשבת משבת לזווגיהו דמחכאן לאינון אזהרהדא , תשמורו שבתותי ואת א"ד

 דמסרסי חברייא אינון אלין ,סריסים מאן .וגו' שבתותי את ישמרו אשר לסריסים( נו ישעיה) דכתיב

 את ישמרו אשר ד”הה לשבת משבת מחכאן ואינון באורייתא למלעי בגין יומין שאר כל גרמייהו

  .תשמורו שבתותי ואת כך ובגיני ,הדבר את שמר ואביו( לז בראשית) א”כד, שבתותי

 זכאה. בדא דא אתדבק וכלא ,נפשא דא ,תשמורו שבתותי ואת .גופא דא ,תיראו ואביו אמו איש

 ]פג ע"ב[    .דישראל חולקהון

 

 אל תפן אל( ט דברים) פתח חייא' ר .וגו' לכם תעשו לא מסכה ואלהי האלילים אל תפנו אל

 איוב) כתיב והא תפן אל למלכא דיימא הוא מאן וכי, תפן אל .ואל רשעו ואל חטאתו  הזה העם קשי
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 והא ,'יי נאם אראנו לא ואני במסתרים איש יסתר אם( כג ירמיה) וכתיב, איש דרכי יי' אל עיני כי( לד

כי  (יב קהלת) א”כד ביש ואם טב אם כלהו על בדינא ילאעו מסתכל הוא עובדין כלב ה”קב אשגח בכלא

  .תפן אל אמר ומשה, רע ואם טוב אם נעלם כל על במשפט יביא האלהים את כל מעשה

 נש בר ח"ת .קדישא מלכא קמי יחטי דלא בגין מחובוי לאסתמרא בעי נש בר לתנינן כהכי  אלא

 לה מנח ה”קבו ,לי דעבד מפלנייא אנא ואמרה ה”קב קמי וקיימא סלקא מצוה ההיא מצוה חד עביד

 וקיימא סלקא עבירה ההיא אורייתא קודיפ על עבר .בגינה ליה לאוטבא יומא כל בה לאשגחא קמיה

כל יומא לאבאשא  בה לאשגחא תמן וקיימא קמיה לה מנח ה”קבו ,לי דעבד מפלנייא אנא ואמרה קמיה

  .קמיה דקיימא ההוא ,וירא מהו .וגו' וינאץ' יי וירא( לב דברים) ד”הה ליה צאהילשוליה בגינה 

 חובה ההוא דאעבר ,תמות לא חטאתך העביר' יי גם( יב ב שמואל) ,כתיב מה בתשובה תב

  .וגו' הזה העם קשי אל תפן אל דא ועל, ליה לאוטבא ביה יסתכל דלא בגין מקמיה

  .נאם יי' לפני עונך נכתם( ב ירמיה) דכתיב משמע מהכא וכן יוסי רבי אמר

 

( ג בראשית) וקארי יתיב דהוה אשכחיה חד יומא שמעון דרבי קמיהל עאל זעירא יסאי רבי

 חדא בגופא אתבריאו כחדא וחוה דאדם משמע ,ואוכל העץ מן לי נתנה היא עמדי נתת אשר האשה

  .לי נתת אשר כתיב ולא עמדי נתת אשר דכתיב

 הנצבת כתיב ולא, בזה עמכה הנצבת האשה אני( א א שמואל) כתיבהא  הכי אי ליה אמר

  .לפניך

 הנצבת אבל ,עמדי נתת אשר דכתיבמא כ הכי ותו לא הוינא אמרי עמך כתיב אי ליה אמר

  .כתיב

 עזר לו אעשה לבדו האדם היות טוב לא אלהים' יי ויאמר( ב בראשית) כתיב והא ליה אמר

 .השתא לו אעשה, כנגדו

 כמא סטרוידהיא מ בגין מנוקביה סמך ליה הוה דלא הוה לבדו דאדם ודאי הוא הכי ליה אמר

 ונקבה זכר( ה שם) דכתיב בגין עזר לו אברא כתיב דלא הוא הכי, עזר לו אעשה דאמר ומה .דאוקימנא
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 לה ואייתי בתקונהא לה ותקין מסטרוי לה לדנט משמע אתקן ,אעשה ומהו .כתיב אעשה אבל בראם

  .סמך ליה והוה תתיהבא אדם אשתמש וכדין, קמיה

 כל יכלין דלא דחוה שפירו .דנהרא הראמז עלאה דקיטרא קרטידא דאדם דשפירא שפירו ותנינן

 כדין, דלהון שפירו ואזעיר דחאבו זמנא אההו עד בה אסתכל לא אדם ואפילו ,היב לאסתכלא בריין

 וידע, בכלא וידע, אשתו חוה את אדם וידע( ד שם) ד”הה בה לשמשא בה ואשתמודע אדם בה אסתכל

  .בה ואסתכל בה דאשתמודע וידע, בתשמיש

  ויתעקר בישא הרהוראל ייתי דלא בגין תתאדא בשפירו לאסתכלא נש לבר ליה אסיר ותנינן

 וחמו אבתריה אזלין חברייא והוו במתא ליאז הוה כד עביד שמעון רבי הוה וכך .אחרא למלה]פד ע"א[  

 תתאדא בשפירו סתכלדא מאן כלד אל האלילים. תפנו אל לחברייא אמרו ויעינ מאיך ,שפיראן לאינתי

 לא מסכה ואלהי משום אעבר עלוי בישא הרהורא ההוא ליקתסא ואי בליליא להרהורא אתי ביממא

 אלהי דאולידו בנין אינון בישא הרהורא ההוא ביה דסליק בזמנא תתיהבא שימתשא אי תו .לכם תעשו

  .אקרון מסכה

 אלאתהנ ולא ןבטעות עממי לאסתכלא נ"לב ליה אסיר אמר אבא רבי .האלילים אל תפנו אל

  .אצטריך דלא באתר לאסתכלאכ"ש  מנייהו

 

 ה”קבל ליה הוה לא וכי וגו'. לעבדך עזך תנה וחנני אלי פנה( פו תהלים) ואמר פתח אבא' ר

 ממנא והוא ה”קבל ליה אית אחרא דוד תנינן הכי אלא .וחנני אלי פנה אמר דאיהו כדוד שפירא בעלמא

 סוח אנפין ליה ונהיר בהאי אסתכל עלמא לרחמא ה”קב בעי וכד ומשריין עלאין אכלוסין כמה על

  .עלמיןכלהו ל נהיר דוד דהאי ושפירו עלמא

 ה”קבד וחביבותא אוקמוה והא דדהבא זיני יתכסיס בשבע אתרקימת דדהבא גולגלתא רישיה

 בגין ביה ויסתכל לקבליה עינוי דיהדר קב"ה ליה אמר גביה דיליה רחימותא סגיאותן ומ לקבליה

 ןמסתכלי עיינין דאלין דבשעתא ,עיניך הסבי .'וגו מנגדי עיניך הסבי( ו שיר) א”כד בכלא שפירן דאינון

 עלאה דרחימו אשלהוב סגיאותמו עלאה ברחימותא בלביה דבלסטראי קסטין מתערין כדין ה”קבב ביה

 ועל .רחימותא בשלהובי לי מוקדין דאינון מני אחרא לסטר עיניך אסחר ,מנגדי עיניך הסבי אמר לגביה
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 שפירא עלאה דוד ההואד ובגין, ראי וטוב עינים יפה עם אדמוני והוא( טז א שמואל) בדוד ביה כתיב דא

  .וחנני אלי פנה דוד אמר, ביה דבקאתלא דקב"ה אותרחימ

 גנתא יעקבד עמיה דעאל משמע ,'יי ברכו אשר שדה כריח בני ריח ראה ויאמר( כז בראשית)

 רב כמה דעדן גנתא דהא עמיה לאייעל דעדן גנתא יכיל היך וכי .קדישין תפוחין שדה דאיהו דעדן

 וההוא ה”קבל ליה אית קדישא אחרא גנתא אלא .תמן אית עלאין רברבין זינין כמה, ובארכא בפותיא

 ה”קב אחסין ודא, ביה עייל דהוא בלחודוי ה”קבל אלא אתנטיר ולא ביה ואתדבק דיליה רחימותא גנתא

  .ליה לסייעאו עמיה ולאעלא ביעקב ביה כחאלאש ש"וכ דצדיקייא עמהון תדיר לאשתכחא

 מלמד תנןו ,'וגו אשר אתה שוכב עליה הארץ יצחק ואלהי אביך אברהם אלהי' יי אני( כח שם)

 אתעקרת היך פרסה מאות ד' על פרסה היא ד' מאותד ישראל ארץ וכי .ישראל ארץ לו שנתקפלה

 תחות והיא ישראל ארץאקרי ו ה”קבל ליה אית קדישא עלאה אחרא ארץ אלא .תחותוי ויתבא מאתרה

 ולאגנא להון ולדברא עמהון לדיירא דלהון רחימותא בגין לישראל לה ואחסין עלה דקאים דיעקב דרגא

  .חייםה ארץ ואקרי מכלא להון

 ה”קב דרחים במה ומה .נפשיהד ורחיקא ביה מאיס ה”קבד באתר לאסתכלא נ"לב ליה אסיר ח"ת

 דדיוקנא חיזו דאיהו בגין בקשת לאסתכלא נ"לב ליה אסיר ח"תו .ו"עאכ דרחיק במה ,לאסתכלא ראסי

 דמלכא יקרא שריא דתמן בגין ידייהו דפרסי בשעתא דכהני באצבען לאסתכלא נ"לב ליה אסירו, עלאה

 כך בגיני .ש"כ לא רחיקא מסאבא באתר, לאסתכלא]פד ע"ב[    אסיר עלאה קדישא באתר ומה .עלאה

  .האלילים אל תפנו אל

 תפנו אל כך ובגיני, ו"עאכ להו למעבד או להו למפלח, אסיר בהו לאסתכלא ומה אמר יצחק' ר

 אלהים לך יהיה לא( כ שמות) לקביל כקדמיתא לישראל להו הראדלאז אתא הכאו .האלילים אל

  .וכל תמונה פסל לך תעשה לא פני על אחרים

  .אלהיך' יי אנכי ,אלהיכם' יי אני

  .אמך ואת אביך את כבד ,תיראו ואביו אמו איש

  .לקדשו השבת יום את זכור, תשמרו שבתותי ואת

  .לשוא אלהיך' יי שם את תשא לא, לשקר בשמי תשבעו לאו
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  .שקר עד ברעך תענה לא א תנאף לא תגנובל וגו', תשקרו ולא תכחשו ולא תגנובו לא

  .דא בפרשתא דאורייתא כללא דא ועל אוקמוה והא, תרצח לא, רעך דם על תעמוד לא

 לא תרצח לא ,תשא לא ,השבת יום את זכור ,אלהיך' יי אנכי כתיב בקדמיתא חייא' ר אמר

, תשמרו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש, אלהיכם' יי אני והכא, יחידאה בלישנא תגנוב לא תנאף

 אשתכחו לא בעלמא שכיחין ישראל דהוו מיומא ח"ת אלא .דסגיאין בלישנא, האלילים אל תפנו אל

 אתמר כלא דא ועל דסיני טוראעל  דקיימו יומא בההוא כמא חדא ברעותא אחד בלבא ה”קב קמי

 .רעותא בההוא כך כל אשתכחו לא דהא סגיאיןין בלישנ לבתר אתמרו ה,יחידא ישנאבל

 

 .יוסי' ור חייא' ר עמיה והוו חמוי לקונייא בן ר' שמעוןב יוסי' לר למחמי אזיל הוה אלעזר רבי

  .דאורייתא מלה לימא חד כל אלעזר ר"א .חדא אילנא תחות יתבו חקל בי חד מטו כד

 וכי וגו'. תדע לא זולתי ואלהים מצרים מארץ אלהיך' יי ואנכי( יג הושע) ואמר אלעזר' ר פתח

ביתו ואל כל  אל יעקב ויאמר( לה בראשית) כתיב והא דנא מקדמת ולא מלכא להו הוה מצרים מארץ

 .מצרים מארץ אמרת ואת, וגו' אל בית ונעלה ונקומה וגו' בתוככם אשר הנכר אלהי את הסירו אשר עמו

 קשיא פולחנאב דהוו דמצרים בארעא בר ה”קבד יקרא אשתמודעו לא בעלמא ישראל דהוו יומא מן אלא

 ועוד .שיפסאי מגו דדהבא כהתוכא אתבחינו ותמן ,לעלמין דילהון מנמוסא אשתנו ולא לקבליה וצווחו

 לימינא מארחא סטו ולא נשא לבני הול לאטעאה בישין זינין כמה חרשין כמה יומא בכל חמאן דהוו

 וחז ולבתר .אבהתהון נמוסי בתר אזלי הוו אלא מאריהוןד ביקרא כך כל ידעי הוו דלא ג”אעו, שמאלאו

, דיליה יקרא באתגלייא הוה דתמן, 'וגו מצרים מארץ אלהיך' יי ואנכי אמרכמה גבוראן, בגין כך  כמה

 עמנא דמליל הוא אחרא אלהא תימרון לאו .באפין אפין דיליה יקרא זיו וחמו ימא על עלייהו ואתגלי

 ואלהים כך ובגיני, דמצרים בארעא כוןשנא דקטלנא הוא אנא, דמצרים בארעא דחמיתון הוא אנא אלא

 .כלא הוא אנא אלא הוא דאחרא תימא דלא תדע לא זולתי

 מקרא אלא ,אמאי .בקר עד אתך שכיר פעולת תלין לאו תגזול ולא רעך את תעשוק לא פתח תו

תם אלא ה ,'וגו הוא עני כי השמש עליו תבא ולא שכרו תתן ביומו( כד דברים) דכתיב אשתמע אינאחר

 תחשך לא אשר עד( יב קהלת) א”כד לאתכנשא זמנך ימטי לא עד מעלמא בגינוי תתכנש דלא אזדהר
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 יומוי ןמטו]פה ע"א[    אפילו דמסכנא לנפשא דאשלים מאן אחרא מלה אוליפנא מהכא .'וגו השמש

  .ייתיר חיין ליה בויה לנפשיה אשלים ה”קב מעלמא לאסתלקא

 הוא .ביתיה ודאנשי נפשיה נטיל כאילו דמסכנא אגרא דנטיל מאן ח"ת .שכיר פעולת תלין לא

 כל מפומיה דנפקו הבלים אינון כל דהא ,עלמא מההוא נפשיה ואזער יומוי אזער ה”קב ,נפשייהו זער

 וקיימין ביתיה דבני ונפשייהו נפשיה סלקא לבתר ,קמיה וקיימין קמי קב"ה סלקין כלהו יומא ההוא

 מיניה מתעקראן כלהו ןטבי וכמה יומין כמה נ"ב ההוא על אתגזר אפילו וכדין, דפומיה הבלים באינון

 מנייהו ןישזבל רחמנא אבא רבי דאמר והיינו סלקא לא יהדנפש אלא עוד ולא .מניה ומסתלקי

  .ומעלבונייהו

 ש"כ ,נמי נ"ב מכל אפילוו ,דייקא נפשו את נושא הוא ואליו ,עשיר אפילו יכול ואוקמוה

הוה ו אגריה ליה יהיב ,מעבידתיה מסתלק אגיר ההוא הוה כד עביד המנונא רב דהוה והיינו .מסכנאמ

 לא, אגרי לסלקא בעינא דאנא בידך יהא "לא ואפילו .פקדונך טול בידאי דתתפקדא נפשך טול אמר ליה

 דנפשא פקדונא דהא דנפשא פקדונא שכן כל, בידי לאתפקדא אתחזי לא דגופא פקדונא אמר .בעי הוה

  .רוחי אפקיד בידך( לא תהלים) דכתיב ה”קבל אלא אתיהיב לא

  .אריש דאחרא ובידא חייא רבי אמר

  .בדיה בתר בידיה אפילוו ליה אמר

 לך לית ח"ת אבל .אוקמוה הא אלא ,השמש עליו תבא ולא וכתיב, שכיר פעולת תלין לא כתיב

 דפגים כמאן דיליה יהנפש ליה יהיב לא איהו ואי עלאהאחרא  יומא ביה שלטא דלא ויומא יומא

 לא דנפשיה בגין תלין לא דאתמר והא .השמש עליו תבא ולא שכרו תתן ביומו כך ובגין, יומא לההוא

  .ימנאוקדא כמא ביתיה נשייאוד דמסכנא ההוא וסליק סליק

 

 מנה אוליפנא כלא דא פרשתא אבל כמשמעו .'וגו חרש תקלל לא אבתריה קרא פתח חייא' ר

  .בדא דא תליין כלהו, אחרנין מלין

 קרא והאי, אוקימנא והא דמיה אושיד כאילו ליה ואכסיף קמיה ואיהו לחבריה דלייט מאן ח"ת

 קלא הל יתדל מפומא קידנפ ומלה מלה לך ליתו, סלקא מלה אההו ליה לייט הואהו עמיה חבריה דלא
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 דתהומא אתר ואתער דסלקא עד קלא ההואב העמ ןמתחבר ריןיקסט וכמה לעילא סליק קלא ההואו

  .אוקמוה והא מפומיה בישא מלה פיקדנ למאן ווי .נ"ב דההוא עליה מתערין וכמה דאוקמוה כמא רבא

 לבריה דמחי מאן וכן למחטי לאחרא דגרים במאן ואוקמוה כמשמעו ,מכשול תתן לא עור ולפני

 כי( ז משלי) דכתיב דתנינן כמא קאמר ואורי להוראה מטי דלא במאן, מכשול תתן לא עור ולפני .רבא

 לעלמא לחבריה ליה כשילד בגין מכשול תתן לא עור ולפני משום ברוע והאי, וגו' הפילה חללים רבים

 חולקא ליה אית יאותכדק באורייתא דאשתדל ומאן באורייתא מישר בארח דאזיל מאן דתנינן ,דאתי

 וכמה לעילא יקוסל בעלמא ושאט ילאז מפומיה פיקדנ דאורייתא מלה אוההו, דאתי לעלמא תדיר

 בנהרא חיסתוא קדישא בעטרא ואתעטר מישר בארח יקוסל מלה אבההו מתחבראן קדישיןו עלאין

 אילנא נהרא דההוא חרניהס ואתנטע בגויה ביואשתא ביה ואתקבל מעדן קיונפ דנגיד דאתי דעלמא

  .דאתמר כמא יומא כל נ"ב בההוא ביה ואתעטר עלאה נהורא ונפיק נגיד וכדין ,עלאה

 וסטי סלקא מלה ההוא מישר בארח]פה ע"ב[    בה אשתדלידע לא ולא באורייתא דלעי ומאן

 גרים מאן .אתר שכחא ולא בעלמא ושאט ואזיל לבר היל דחיין כלא ,היב תחברדא מאן ולית אורחין

  .מאלהיך ויראת כך ובגין, מכשול תתן לא עור ולפני ד”הה מישר מארח ליה דסאטי ההוא, האי ליה

 בה לעי דאורייתא ברחימותא והוא ליה דיוליף אשכח ולא באורייתא למלעי הוא רעיד ומאן

 היל ונטע היל וקביל מלה אבההו חדי ה”קבו סלקא ומלה מלה כל, ידע דלא אותמבגמג בה ומגמגם

 באהבתה( ה משלי) ד”הה נחל ערבי ואקרון רברבין אילנין מלין ניוןמא ואתעבידו נחלא דההוא סחרניה

  .תמיד תשגה

 בארח ונחני( כז שם) וכתיב, וגו' באמתך אהלך דרכך' יי הורני( פו תהלים) אמר מלכא ודוד

 אילנין נטעין דאינון מישר בארח בה ןומשתדלי דאורייתא ארחוי דידעין אינון זכאין .שוררי למען מישור

 וכי .בפיהו היתה אמת תורת( ב מלאכי) כתיב כך ובגיני .תאאסו דכלהו לעילא דחיין אילניןרברבין 

 מלה דאוליף והאי, קשוט איהו ולאו ידע דלא מה דאורי דאמרן כגוונא אין, אמת איהי דלאו תורה אית

  .בפיהו היתה אמת תורת כתיב כך ובגיני, אמת איהו דלאו מלה אוליף

 בגין ידע דלא ממאן אפילו נש בר מכל דאורייתא מלה למילף אינישל ליה מבעי דא כל ועם

  .קשוט בארח באורייתא בה דאזיל שתכחי ולבתר דידע ממאן למילף וייתי באורייתא יתער דא דעל
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 אתי לשמה לאגו דדמ לשמה עביד דלא אפילו ופקודוי באורייתא לעלמין נ"ב ישתדל ח"ת

  .לשמה

 

לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול  במשפט עול תעשו לא ואמר אבתריה קרא פתח יוסי רבי

 ויקירין עלאין מלין דא דפרשתא אתמר הא אבל כמשמעו ,במשפט עול תעשו לא .בצדק תשפוט עמיתך

  .עמיתך תשפוט בצדק דכתיב משמע קא מסופיה קרא האי .אורייתא בפקודי בה אית

 אתבסם ודא דינא וחד רחמי חד אלא, להאי האי בין מה .וצדק משפט הכא אינון דרגין תרי ח"ת

 ביה אית משפט אתער כדו, ותרנותא ולאו רחמי הב דלית כחדא לכלא דינא דאין צדק אתער כד .בדא

 לדא ושביק לדא דאין לא דצדק בגין ,ט"מ .תשפוט בצדק ואמר קרא אתא, במשפט כלא יהא יכול .רחמי

  .חד בשקולא כלהו אלא גדול פני תהדר ולא דל פני תשא לא דא כגוונא .חד בשקולא כחדא כלהו אלא

 לאו כחדא להו לחברא דבעי תשפוט ואמר קרא אתא ,בלחודוי בצדק דינא כלא יהא יכול ,בצדק

 לאשלמא בעי כך ובגיני תמן שכיח ה”קבד בגין, למה כ"וכ .דדינא שלימו והאי דא בלא דא שתכחא

  .ממש דיליה כגוונא עביד דאיהו כגוונא דינא

 מתמןד, כסאו למשפט כונן( ט תהלים) ד”הה יתבי דדייני בשעתא דינאל כורסייא שוי ה”קב ח"ות

 כסאך מכון ומשפט צדק( פט שם) ד”הה ומשפט צדק אלין, כורסיא איהו ומאן .ה”קבד כורסיא אתתקן

 לכורסיא פגים כאלו מנייהו חד פגים ואי דמלכא בכורסיא למידן בעי דינא דאיןאיהו ד ומאן .וגו'

 יאמר אקום עתה( יב שם) ,אמר ומאי .בדינייהו קאים ולא דדייני מבינייהו אסתלק ה”קב וכדין דמלכא

 ]פו ע"א[  .אלהים השמים על רומה( נז שם) אמר דקודשא ורוחא', וגו' יי

 

, בלבבך וגו' אחיך את תשנא לא וגו', בעמך רכיל תלך לא כתיב אלעזר ר"א אזלי דהוו עד .קמו

 . עלייהוחברייא  אתערו וכלהו לון אוקימנא וגו', והא תטור ולא תקום לא

 יעלה לא שעטנז כלאים ובגד כלאים תזרע לא שדך כלאים תרביע לא בהמתך תשמרו חקותי את

לי כי  ותאמינו תדעו למען בחרתי אשר ועבדי' יי נאם עדי אתם( מג ישעיה) ואמר אלעזר' ר פתח .עליך

 דכתיב וארעא שמייא אלין ותנינן ,ישראל אלין ,עדי אתם .לא יהיהאני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי 
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 ושמייא אלין על אלין סהדין אינון ישראל אבל .הארץ ואת השמים את היום בכם העידותי( ל דברים)

  .עלייהו סהדי וכלא

, אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדי לי ויאמר( מט ישעיה) דכתיב יעקב דא ,בחרתי אשר ועבדי

 דוד למען( לז ישעיה) דכתיב אקרי עבד ודוד, דוד דא דאמרי ואית .עבדי יעקב ואתה( מא שם) וכתיב

  .עלאה דוד דא ,בחרתי אשר .עבדי

  .ממש אינון ,הוא אנא ,יעקב ובההוא דוד בההוא דאתרעיתי אני הוא, הוא אני כי מאי

, ישראל אלהי אל לו ויקרא( לג בראשית) דכתיב אל ליעקב ה”קב קרא דתנינן, אל נוצר לא לפני

 ואחרי .דאתמר כמה כלא הוא אני כך ובגין .אל נוצר לא לפני( מג ישעיה) ד”הה אל ליעקב רא קב"הק

  .אחרא אלה בתריה אית ולא קריתא הכי דוד דהא ,יהיה לא

 עלאין חילין עלייהו ומני בסטרוי וחד חד כל ומלה מלה כל אתקין עלמא ה”קב ברא כד ח"ת

 מה וכל וחד חד בכל דעבדין מה וכל לעילא עלאה חילא ליה דלית בארעא זעירא עשבא' אפי לך ולית

 נטלין דינא על, דינאב גזירין נימוסין וכלהו, לעילא עליה דממנא עלאה חילא דההוא בתקיפו עביד חדד

 תפקדןוא עלמא דאתברי יומאמ ממנן וכלהו .לבר קיומיהמ]פו ע"ב[    דנפיק מאן לית, קיימין דינא ועל

 דכתיב כמא וחד חד כל ילדנט עלאה אחרא נמוסא על נטלין וכלהו, ומלה מלה כל על יהושלטוני

 אקרון כלהו חק ההוא דנטלין כיון .לנערותיה וחק לביתה טרף ותתן לילה בעוד ותקם( לא משלי)

 דמן לןא ומנ .שמים חקות( איוב לח) קרוןא וכדין אתי קא שמייא מן להו דאתיהיב חק וההוא .יחקות

  .הוא לישראל חק כי( פא תהלים) דכתיב ,אתייןק שמיא

, חק בההוא בעלמא ידיעא מלה על ממנא וחד חד דכל בגין תשמרו חקותי את כתיב דא ועל

 ואכחיש ןהומאתרי וחילא חילא לכל דאעקר בגין אחרא בזינא זינא לאעלא זינין למחלף אסיר כך ובגיני

  .דמלכא פומבי ואכחיש דלעילא פמליא

 דלא בגין ,הכלא בית אל( לז ירמיה) א”כד אונמטר בבי אחרא דיהיב מאן ,כלאים מהו ,כלאים

 ילעאד ערבובייא ,כלאים .דלהון מעבידתא חילין אינון לכל דמנע מניעותא ,כלאים .מידי למעבד

 .עליך יעלה לא שעטנז כלאים ובגד ד"אכ מלכא פומבי ואכחיש דלעילא בחילא ערבובייא
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 פקודא דשני אתמר והא, וגו' ממנו תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ( ב בראשית) כתיב ח"ת

 .אחרא אבאתר ואתדבק דכלא מהימנותא ביהתליא ו כלא אשתלים דביה חייםה עץ ףיואחל אריהדמ

 אשתני ואי דאצטריך כמא אתדיבע ולמעבד דלעילא עובדאכ עובדא לאחזאה נ"ב בעי בכלאד תנינן והא

  .אצטריך דלא אחרא מלה ביה לשרייא אנגיד הוא אחרא במלה

 רוח יהעל אריוש ונפיק נגיד דאצטריך כמא מישר בארח לתתא עובדא אחזי נ"דב בשעתא ח"ות

 ונפיק נגיד כדין מישר איהו אודל עקימא באורח לתתא עובדא אחזי דאיהו ובשעתא, עלאה קדישא

 ימאא הוי, רוחא ההוא עליה משיך מאן .ביש לסטר נ"לב ליה דסטי אצטריך דלא אחרא רוח עלוי אושרי

  .אחרא אבסטר דאחזי עובדא ההוא

 צמר על אודריש דבעיא, צמר ופשתים דרשה מהו וגו'. ופשתים צמר דרשה( לא משלי) כתיב

 לבושא ההוא אה התם אבל אוקמוה הא ,שרי אמאי בציצית תימא ואי .כחדא לון דמחבר מאן ופשתים

  .חזי כדקא עובדא באשלמות בתקונוי

 דכתיב מותאישלב דאיהו בשעתא ,שרייא אימתי אבל .נוקמא למעבד ,ופשתים צמר דרשה תו

 אבל .מידי עביד ולא אשתכח דשלימותא כללא בההוא התםהא ד אוקימנא וציצית .כפיה בחפץ ותעש

  .אצטריך דלא רוחא אתער כחדא לון לחברא דאתי מאן בשלימותא אשתכח דלא בשעתא

 לא כך ובגין אחרא מסטרא אתי ודא חד מסטרא אתי דדא אוכחן קיןהבל ו ,אוכח מאן דא מלה

 יעלה לא שעטנז כלאים ובגד דא ועל .דהבל קרבנא מקמי אתרחק דקין וקרבנא כחדא לון לחברא לבעי

 כמא דכשרא עובדא לאחזאה נ"לב ליה ואצטריך .בך לשלטאה אחרא רוחא עליך יעלה לא, סתם ,עליך

 ליה מקדשין לאתקדשא אתא .ביה לאתקדשא עלאה רוח קדישא רוח עליה שריא עובדא ובההוא דיאות

  .'יי אני קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם דכתיב

 דלא אחרא עובדא דאחזי מאן ,בעלמא מותא אדם גרים דא על ומה, וגו' ורע טוב הדעת ומעץ

  .וכמה כמה אחת על אצטריך

 לאתחברא דאתער בגין ,יחדו ובחמור בשור תחרוש לא( כב דברים) כתיבד אוכחן וחמור שור

 לון דפריש מאן הכא אוף .בעלמא שלמא אסגי לון דפריש ומאן, עלמא לאבאשא כחדא אחרא סטרא

 ועל עליה שלמא אסגי נ"ב האי כחדא ונוז טווי]פז ע"א[    שוע שתכחי דלא אמרודקא  גוונא בההוא

  .עלמא
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 כלאד רזא .כדא דא ולא כדא דא לא ,צמר דהבל קרבנא .פשתים ,הוה מאי דקין קרבנא ועל דא

 סטרא מההוא וקורבניה ,ואדם דחוה זינא ודלא אחרא סטרא, אצטריך דלא ערבוביא הוה כלאים קין

 לא כחדא דאתחברו ובגין, סטרין תרין אלין אתחברו דחוה ובמעהא .וחוה אדם חדא סטראמ הבל .תיקא

  .ואתאבידו לעלמא תועלתא מנייהו אתיא

 אינון עליה אתער דא דחבורא בעובדא גרמיה חזיד ומאן, קיימא דלהון סטרא דין יומא ועד

 רוח עלייהו לאתערא בעאן וישראל .אצטריך דלא אחרא רוחא עלוי ושארי הלאתזקא ויכיל כחדא סטרי

  .דאתי ובעלמא דין בעלמא ומיבשל לאשתכחא קדישין למהוי שאודק

 פשתים להאי חבראאתל בעי דלא בגין יחידאה ,בד אקרי אמאי .בד מדו הכהן ולבש( ו ויקרא)

 אלא, בהאי לאתחזאה בעי אמאי וכהנא .יחידאה בד מדו אלא פשתים מדו כתיב לא דא ועל, באחרא

 עולה דהא דעולה דדשנא קיטמא מפני הוה כד תאלא דעבחדמ על בהו לאתחזאה בעי בד מאני אלין

 דאמרן כמא בערבובייא ולא בלחודייהו בהו לאתחזאה בעי כך ובגין אתיא בישא והרהורא "זדע מסטרא

 אשתכח דשלימו אתר למקדשא עייל וכד .סטרא מההוא דאתיין חובין אינון כל נ"לב ליה דיתכפר בגין

 אשתכחו דתמן בגין בציצית דאמרן כמא בה לן לית דאתחברו ג”אע דשלימותא פולחני אינון כל

 וכלהו דא מן דא משניין זיינין כמה משתכחין מקדשא מאני אינון כלבו דלעילא זיינין אינון כל ואתחברו

 אמהימנ אורייתא דקשוט אורייתא להו ביה ה”קבד ישראל אינון זכאין .דלעילא כגוונא תמן אתכלילו

 .'יי אמר אתכם אהבתי( א מלאכי) דכתיב עמין שאר כלעל  להו םיחור

 

 הרביעית ובשנה', וגו מאכל עץ כל ונטעתם הארץ אל תבאו כי ואמר אבתריה חייא' ר פתח

 לא אילנא דהא ח"ת אבל חברייא אוקמוה הא ,הארץ אל תבאו כיו .'ליי הלולים קדש פריו כל יהיה

 חילא מגו פירין ידעב וארעא, לעלמא איבא ההואל ואחזי וןל יקאפ וארעא, בארעא אלא פירין עביד

 ליםאש לא איבא וההוא .דדכורא חילא מגו אלא פירין עבדא לא דנוקבא כמא דעלה אחרא

 אתפקדא דאשתלים בתר .דאשתלים עד לעילא עליה אתפקדא לא וחילא שנין תלת עד באשלמותיה

 בתר .עמיה אסתכמת ולא ביה אתתקנת לא ארעא שנין תלת עד דהא ביה אתתקנת וארעא חילא עליה

  .שלימותא הוא כדין כחדא ואתתקנו דאשתלים
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 נוקבא ןניעידו תלת בתרעד ל, אשתלים לא דמעהא איבא דאתעברת זמנין תלת עד נוקבא ח"ת

 עד קידנפ בתר .דכלא ושפירו דכלא שלימו איבא ההוא כדין, כחדא ואסתכמו איבא בההוא אתתקנת

 תליתאה מכלא אתרעי לוי .דיליה בשולא אשתלים כדין דהא לעילאד חילא ליה אית לא שנין תלת

 .לעילא עלאה חילא עליה אתפקדת שנין תלת בתר .בהדיה ואסתכמת ביה דאתתקנת לאמיה

 ליה לשבחא תושבחן ,הלולים קדש מאי .ליי' הלולים קדש פריו כל יהיה הרביעית ובשנה

 בקב"ה ישראל כנסת מזדווגא הרביעית]פז ע"ב[    דבשנה דמלה רזא ואילך מכאן .הכא עד .ה”קבל

 .ה”קב דא ,רביעית שנה מאן .חדא בזווגא וחדווא הלולא ,הלולים קדש דכתיב אשתכח חד והלולא

והלולא  הלולים קדש אהו וכדין ,כורסייאד רביעאה קיימא דאיהי ישראל כנסת דא רביעית שנה ותנינן

 .ליה חזי כדקא ומלה מלה כל על עלמא על אתמנן חיילין וכדין ,בהדה אזדווג וקב"ה אשתכח קדישא

 לא ועד, ותתא דעילא מותאאשלב, דכלא בשלימותא כלהו למיכל ושארי כלהו מתברכאן ולהלא מכאן

 ב"הבק חולקא ליה דלית כמאן מניה לדאכ ומאן מניה למיכל אסיר עילאלומ מתתא בכלא אשתלים

 תתאה רשותא ובלא דישתלים עד עליה שארי דלא קיימא קדישא עלאה רשותא בלא איבא ההוא דהא

, ותתא לעילא חולקא ליה דלית גרמיה אחזי מניה דאכיל וההוא ,ביה דארעא חילא אסתכמת לא דהא

 רחמנא .חולקא ביה ליה ולית עלוי שרייא לא כאן עד ה”קב דהא הוא לבטלה ברכה עליה בריך ואי

 ,דאתי ובעלמא דין בעלמא צדיקייא אינון זכאין .דמאריהון יקראב משגיחין דלא מאינון ןלישזבא

  .וגו' נגה כאור צדיקים ואורח( ד משלי) כתיב עלייהו

 

 חברייא אוקמוהדהאי קרא אית בכמה אתרין  וגו'. הדם על תאכלו לא ואמר קרא פתח יוסי רבי

 שיבה מפני דכתיב ביה לאתערא אית קרא האי אבל, באתגליא וחד חד וכל אבתריה קראי הני וכל

  .סתם דאורייתא שיבה מפני ,'וגו תקום

 סבא אייב רב אמר והכי .ספר תורה מקמי למיקם נ"ב דבעי מכאן .בקיומא למיקם דבעי ,תקום

 ליה עביד דאורייתא חומש חמי הוי כד .תקום שיבה מפני ואמר קמיה םאיק הוה ספר תורה חמי הוה כד

 קאים דאיהו בגין ח"דת לקמיה בקיומיה למיקם נ"ב בעי דא כגוונא .זקן פני והדרת אמר והוה הדורא

 לכהנאלעתיקא קדישא עלאה ורמז  רמז. והדרת פני זקן דאיהו ת"ח בעלמא. הכא קדישא עלאה בקיומא

 .ל פהשבע תורהו שבכתב לתורה רמז מכאן ור' שמעון הוה אמר .עלאה
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 אזהר, שיבה מפני ,ביה דאתערו כמא תקום שיבה מפני ,דאתא הוא לדרשא קרא האי תנינן ותו

 לסוף ליה הדורא הוא דדא בגין בעלמא טבא בקיומא םדיקו יבותאבש קיסתלא לא עד נש לבר ליה

 איהו כד דיליה שבחא אלא, ביש למהוי יכיל לאוהוא  בס איהו כד נ"לב ליה שבחא ליתו יומוי

( יב קהלת) דא כגוונא .'וגו נער יתנכר במעלליו גם( כ שם) אמר מלכא ושלמה .טב ואיהו בתוקפיה

  .וגו' בחורותיך בימי בוראיך את וזכור

 הוי.  קב"הד אורחא והאי קמן דתקנאהוא  ארחא האי ודאי אלעזר ר"א

 מאי ,כי יודע יי' דרך צדיקים. תאבד רשעים ודרך צדיקים דרך' יי יודע כי( א תהלים) ואמר פתח

 לנטרא קמייהו אזיל והוא להו ולאגנא להו לאוטבא דצדיקייא בארחא ואשגח דעי ה”קב אלא ,יודע כי

 כך ובגין, בהדייהו ליה פוןוישתת ה”קבד ארחא אההו דלהוי בעי לארחא דנפיק מאן כך ובגין .להו

 . צדיקים דרך' יי יודע כי כתיב

 ארחא לההוא ליה אשתמודע]פח ע"א[    לא ה”קבד בגין מגרמה היא, תאבד רשעים ודרך מאן

  .בהדייהו אזיל ולא דלהון

 ארחו, בה אזלו נשא בני קרסולי דשאר דרך אלא .להאי האי בין מה ,ארח וכתיב דרך כתיב

 וארח( ד משלי) , וכתיבאון פועלי עם לחברה וארח( לד איוב) דכתיב זעירא זמנא מן אתפתח דאיהו

 .היום נכון עד ואור הולך נגה כאור צדיקים
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 אמור פרשת

 

 יוסי ר"א .בעמיו יטמא לא לנפש אליהם ואמרת אהרן בני הכהנים אל אמור משה אל' יי ויאמר

, וגו' יומתו מות ידעוני או אוב בהם יהיה כי אשה או ואיש לעילא דכתיב מאי ,דא לילקב דא ט"מ

 לכהני להו אזהר בכלא להו לקדשא לישראל להו דאזהר כיוןד משמע .ו'וג הכהנים אל אמור ליה וסמיך

 הלוים ואל( יח במדבר) דכתיב מנין ללואי ,הכהנים אל אמור דכתיב מניין לכהני .איללו וכן לון לקדשא

  .דכיין קדישין זכאין כלהו דישתכחון בגין, אליהם ואמרת תדבר

 בני ולא אהרן בני אלא, נינהו אהרן דבני ידענא לא וכי ,אהרן בני .אהרן בני הכהנים אל אמור

 בגין בעלמא שלמא למעבד בגין מכלא ה”קב אתרעי דביה דעלמא כהני דכל שירותא הוא דאהרן ,לוי

 כך דארחוי ובגין, בעלמא שלמא לאסגאה משתדל הוה דאהרן יומוי כלקמיה ו סליקו ארחוי דאהרן

  .אהרן בני הכהנים אל אמור כך ובגין, דלעילא בפמליא שלמא ללמיט להאי ה”קב ליה סליק

 אשר טובך רב מה( לא תהלים) פתח יהודה רבי .אליהם ואמרת אהרן בני הכהנים אל אמור

 טוב דאקרי טובא ההוא ויקירא עלאה כמה ,טובך רב מה .פעלת לחוסים בך נגד בני אדם ליראיך צפנת

  .עליה וקאים עלמא תקייםא דביה בגין יומא בכל ליה מנע ולא בעלמא טב ה”קב עביד דביה יי'

 לזמנא לצדיקיא ליה וגניז עלמא ברא כד ה”קב עבד עלאה נהורא דתנן ,ליראיך צפנת אשר

  .ליראיך צפנת אשר ד”הה דאתי

 דעלמא מרישא ונהיר קאים הוה נהורא ההוא עלמא דאתברי בזמנא ,פעלת .בך לחוסים פעלת

 הה"ד נהורא לההוא ליה גניז בעלמא לקיימא דזמינין חייבין אינוןב ה”קב אסתכל כד .דעלמא לסייפי

 לכם וזרחה( ג מלאכי)הה"ד  דאתי לעלמא לצדיקיא לאנהרא וזמין .אורם מרשעים וימנע( לח איוב)

  .בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי

 שלוחין תלת עליה אתיין מרעיה בבי והוא עלמא לההוא למיהך קאים נש דבר בשעתא ח"ת

 הוא עלאה דדינא יומא יומא וההוא .עלמא בהאי איהו כד למחמי נש בר יכיל דלא מה תמן וחמי

 אי .בגויה ליה דאתיהיב כמא למלכא אתיב דפקדוניה נש בר ההוא זכאה .דיליה פקדונא בעי דמלכא

  .פקדונא למארי יימא מה גופא בטנופי אתטנף פקדונא ההוא
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 דההוא בקומטא בקטרין קסטר ,בידיה שליפא וסייפיה קמיה קאים המות למלאך וחמי עינוי זקף

 ומגו לשכינתא דחמי עד מית לא נש ובר .גופא מן דילה פרישודכ בכלא קשיו לנפשא היל ולית ,נש בר

 נפשא איהי מאן דנפק בתר .לשכינתא לקבלא]פח ע"ב[  נפקא   נפשא דשכינתא תיאובתא סגיאות

  .מילי להני אוקמוה והא בגווה קבלתוי בה תדבקדי

 לההוא ולסאבא עלוי לשרייא אזדמן מסאבא רוחהכי  גופא ואשתאר גופא מן נפשא דנפקא בתר

 דרוח בגין חד ליליא גופא ההוא למיבת שילאינ ליה בעילי לא אזדמן מסאבא רוח דההוא ובגין, גופא

 .יתיר ואסתאב ליה לסאבא נפשא בלא גופא לאשכחא ארעא בכל ואשתטח בליליא אשתכח מסאבא

 ולא מסאבא רוח עלייהו ישרי ולא קדישין דאינון בגין בעמיו יטמא לא לנפש ואמר לכהני אזהר דא ועל

 .יסתאבון

 

 אמירה כך בלחישו דכהני עובדיהון דכל כמא ,בלחישו אמור אמר יצחק' ר .הכהנים אל אמור

 קדישא באתר דמשמש דמאן, יסתאבון דלא בגין קדושייהו על להו לאזהרא זמני ותרי חד זמנא .בלחישו

  .בכלא קדישא דישתכח

 דהא, מסאבא רוח עליה ושארי הוא מסאב ארוח בלא דגופא דאוקימנא כמא ,יטמא לא לנפש

 דקודשא ובמנא שאודק רוח מנייהו דאתרק בגין איהי דישראל גופיהון לגבי מסאבי דרוחי תיאובתא

 דכתיב בגין כלל לאסתאבא בעיין לא קדושתא על קדושתא קדישין דאינון וכהני לאתחברא אתיין

 דלעילא כגוונא והוא ,'יי אני עליו אלהיו משחת שמן כי וכתיב, ראשו על אלהיו נזר כי( ו במדבר)

  .לתתא קאים

 האי .מדותיו פי על שיורד אהרן זקן הזקן על יורד הראש על הטוב כשמן( קלג תהלים) כתיב

 .דכלא עמיקא דנהרא מאתר ונפיק דנגיד עלאה שאודק רבות משח דא ,הטוב כשמן אבל אוקמוה קרא

  .סתימין דכל סתימא רישין דכל מרישא ונפיק דנגיד א"ד

  .קדמאה דאדם רישא ודאי הראש על, הראש על

  .דאוקמוה כמא יקירא דיקנא דא ,הזקן על יורד

  .אוקמוה והא לעילא גדול כהן דא, אהרן זקן
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 נגיד דא וכגוונא ,לתתאי ונחית נגיד ןמשיח דמאינון ,מדותיו פי על יורד]פט ע"א[    שמן וההוא

  .לתתא רבות במשח תתאה כהנא ואתעטר

 לנפש אליהם ואמרת הכהנים אל אמור כתיב .רישיה פיהסו ולאו פיהסו רישיה לאו קרא האי

  .קאמר מכלהו עלאה ההוא על אלא .יטמא לא מהו ,ליה מבעי יטמאו לא .יטמא לא

 .וקימנאדא כמא הוא הכי ודאי אלאוגו'.  מאחיו הגדול והכהן כתיב והא יהודה ר"א

 כמה מכלא יתיר לאשתכחא אצטריך בקדושה דלעילא כגוונא לתתא דקאים כהנא יצחק ר"וא

  .דאתמר

 

  .'וגו אליו הקרוב לשארו אם כי ,לעילא כתיב מה .'וגו אליו הקרובה הבתולה ולאחותו

זה הדור בלבושו צועה ברוב  מבצרה בגדים חמוץ מאדום בא זה מי( סג ישעיה) פתח אבא' ר

 אדום על נוקמא לבושי לבשאאל ה”קב זמין ,מאדום בא זה מי .כוחו אני מדבר בצדקה רב להושיע

 עד עלמין נוקמת הוב ולמעבד, עממיא ביני ישראל לכנסת וגלו היכליה ואוקידו ביתיה חריבוד

 מנייהו יתזנון ברא חיות וכל עלייהו דשמייא עופא לכל ולמקרי עמין מקטולי מליין טורין כל דישתכחון

' ליי זבח כי( לד שם) ד”הה דידהו ניוולא ארעא תסבל לא עד שנין שבע דשמייא ועופא ירחי תריסר

  .אגאלתי מלבושי וכל( סג שם) ד”הה יסתאבון לבושין דאינון עד ,אדום בארץ גדול וטבח בבצרה

 לאוקדא שרו ואינון ירושלם על לחיילא דעלמא אכלוסין נפקו דמנה בגין ,מבצרה בגדים חמוץ

את יום  אדום לבני' יי זכור( קלז תהלים) ד”הה יסודא אבני ורמו שורין מפגרין אדום ובני היכלא

  .בה היסוד עד ערו ערו האומרים ירושלם

  .לאלבשא דזמין נוקמא לבושי באינון ,בלבושו הדור זה

  .'וגו יפלו תחתיך עמים( מה שם) דכתיב כמה מתבר ,צועה מה .כחו ברוב צועה

, בצדקה מדבר אני( סג ישעיה) ואמר פתח .כך כל דיעביד דין הוא מאן לישעיה ישראל אמרו

 ואיהו ממש צדקה ואיהו ,ומשפט צדקה אוהב( לג תהלים) ביה דכתיב ההוא להושיע רב דאיהו ההוא

 לארעא ולמנפל בגלותא לעפרא שכיבא למהוי כנסת ישראלל לה דגרמו בגין, למה כך וכל .להושיע רב
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 עלייהו נוקמא לבושי ילבש ה”קב כך ובגין ,ישראל בתולת קום תוסיף לאו נפלה( ה עמוס) דכתיב כמה

 הבתולה ולאחותו דכתיב ,למה כך וכל .אגאלתי מלבושי וכל דכתיב דקטולייא בסגיאו לון לסאבאו

( כה בראשית) ביה דכתיב בעדביה הוות ולא דעשו חולקיה דלאו, לאיש היתה לא אשר אליו הקרובה

 דכתיב אכלוסין אינון בין לאסתאבא דזמין דנוקמא לבושין באינון ,יטמא לה .שדה איש ציד יודע איש

 כי אורי קומי( ס ישעיה) דכתיב כמא לה לאקמא בעי והוא לעפרא שכיבת דאיהי בגין בגינה ,יטמא לה

 .וגו' אורך בא

 

 דאיהו עלאה שמן ההוא אלא, ט"מ ,א"בה יקרחה לא אמר יוסי' ר .בראשם קרחה יקרחה לא

 את ימלא ימים שבעת כי( ח ויקרא) דכתיב דאתמר כמה יומין שבעה לכל דאשלים קודשא רבות משח

 עלאה שמן ההוא עלאה דכהנא דרישא בגין, רישיה פגים איהו אי ואתקרח מניה אתעדי ההוא ,ידכם

  .א"בה כתיב כך ובגין אתמר והא כלל פגימו בגרמיה ביה לאחזאה לכהנא ליה לבעי לא דא ועל הוי

 את' יי בשוב .כחולמים היינו ציון שיבת את' יי בשוב שיר המעלות( קכו תהלים) ואמר פתח

 כי( כט ירמיה) דכתיב שנין שבעין אלא בגלותא יתיר אשתכחו דלא אתמר בבל בגלות דא, ציון שיבת

 אתערו הא אלא ,כחולמים מאי ,כחולמים היינו וכתיב .אתכם אפקוד שנה שבעים לבבל מלאת לפי

  .בחלמא שנין]פט ע"ב[    שבעין דאיכא חברייא

 אתר ההוא אתמר הא ,ימים שבעת מאן .ידכם את ימלא ימים שבעת כי כתיב הא אתמר ח"ות

 בשבת בתעניתא דיתיב מאן תנינן .תשובה ואקרי שבע אקריו אחרנין שיתא דכל כללא איהוד עלאה

 לביש עליה אסתכמו אי דאפילו מלכא אנפי שבע אינון שנה ושבעין ,שנה שבעים של דינו גזר לו קורעין

 תשובה שבע דאקרי דכלהו בכללא יומא בההוא ביה דאחיד בגין ,ט"מ .אתקרע דינא אגזר ההוא כל

 איכא שנין שבעין ודאי דא ועל ,כלהוד דינא אגזר ואתקרע בתשובה ואהדר אחיד בכלהו כך ובגיני

 .בחלמא

 כללא דאיהו שבע ההוא רישיה פגים אי ,ימים שבעת דאקרי בשבע אתעטר כהנא דא כגוונא

 קרחה "אה יקרח דלא אזדהרו דא ועל, עליה דשריא דכולהו קדושא ההוא כל מניה אקרח דכלהו

 דאיהו ההוא ש"כ מכלא יתיר בשלימו לאשתכחא בעי כהנא כך ובגין, מכלא פגימין וישתכחו בראשם

  .מכלהו עלאה
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 אשר דכתיב עלאה א"בה מכלהו רב דאיהו הנאכ .עלאה א"בה כאן ,תתאה א"בה כאן אבא ר"א

 כהנא .ידכם את ימלא ימים שבעת דכתיב ,ידו את ומלא .'וגו ידו את ומלא המשחה שמן ראשו על יוצק

 ללבוש וגו' המשחה שמן ראשו על יוצק אשר מאחיו הגדול והכהן כתיב כך ובגין .תתאה "אבה אחרא

 .יצא לא המקדש ומן כתיב דלעילא כגוונא קדישא דאיהו ובגין, דאמרן כמא הבגדים את

 

 וליושבי יהודה לאיש הזה כהיום הפנים בושת ולנו הצדקה' יי לך( ט דניאל) ואמר פתח אבא' ר

 ןלהו ביה דלהון מהימנותא ומגו עמיןשאר  מכל בהו אתרעי ה”קבד ישראל אינון זכאין. וגו' ירושלם

 ה”קבב ביה אשתדל כאילו באורייתא דאשתדל מאן וכל .קדישא דמלכא וירחוא למנדע דקשוט אורייתא

 דאתרחק ומאן בשמיה ביה אתעסק באורייתא דאתעסק מאן כך ובגין, הוי ה”קבד שמיה כלא דאורייתא

  .ן קב"המ הוא רחיקא מאורייתא

 אנפין דכל אתר ,צדקה מאן .וגו' והגבורה הגדולה' יי לך( כט א ה"ד) א”כד ,הצדקה' יי לך ח"ת

 אתרחקן ריןונהו אנפין דכל אתר ,הפנים בושת ולנו .אשתכחו וביה בכלהו אחיד והוא ביה אחידן נהירין

 מאן .דקשוט רחיקו פאכסו ,בשת .דכלא חידו דאנפין נהורא דכלא ונהורא קשוט אמת צדקהו .מניה

  .נהירין דאנפין רחיקו, מניה אתרחק צדקה דאיהו דאמת בגין כסיףידא

 בעי ולא מכלא יתיר בחידו דאנפין בנהירו דאנפין בשפירו לאתחזאה בעי עלאה כהנא ח"ת

 אני( יח במדבר) כתיב דעליה חולקיה זכאה .דלעילא כגוונא כלא אלא ורוגזא עציבו ביה לאתחזאה

 בלבושיה בגרמיה בכלא שלים לאתחזאה בעי דא ועל, נחלתו הוא' יי( יח דברים) וכתיב, ונחלתך חלקך

  .דאתמר כמא כלל גרמיה יפגים דלא

 

', וגו דברים עלילות שם הוא והנה( כב שם) כתיב פתח ר' שמעון .יקח בבתוליה אשה והוא

 בתולת ,היא ישראל בתולת וכי .ישראל בתולת על רע שם הוציא כי' וגו כסף מאה אותו וענשו וכתיב

 ויגדך אביך שאל( לב דברים) .הכא ישראל בתולת]צ ע"א[    מהו, היא בעלה בתולת או היא אביה

 נמי הכי .יקח בבתוליה אשה והוא כתיב דלעילא כגוונא דקאים כהנא הכא אוף .לך ויאמרו זקניך

  .אתמר והוא לבר דחצדא זמנאמ תפוק דלא בבתוליה
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 ואמר ר' שמעון פתח .חזקיה' ור יוסי' ור יהודה רבי עמיה והוו בארחא אזיל הוה שמעון רבי

 דכל קב"ה דחלי ישראל אינון זכאין ,ליראיו נתן טרף .בריתו לעולם יזכור ליראיו נתן טרף( קיא תהלים)

 בר דכל אוליפנא מהכא .לביתה טרף ותתן לילה בעוד ותקם( לא משלי) ביה כתיבהכי  ליה דדחיל מאן

 למלכא ביתא לאתקנא אתערא ישראל דכנסת בשעתא ליליא בפלגות וקם בליליא באורייתא דלעי נש

. לביתה טרף ותתן ד”הה ביתא תיקוני יומין כל ליה ויהבין מלכא מבי אקרי והאי בהדה אשתתף האי

 טרף הואמה ,ליראיו נתן טרף כך ובגין .ביתא בני אקרוןו בליליא בהדה דמשתתפי אינון כל ,ביתה מאן

  .לחמה תביא ממרחק( לא שם) דכתיב עלאה רחיקא מאתר נטלא דאיהי ממש

 אשתדלד מאן ,בריתו לעולם יזכור( קיא תהלים) דכתיב אוכח דקרא סופיה ,טרף להאי זכי ומאן

 אשתתף והוא ה”קבל ליה אית עלאה חד דצדיק אלא עוד ולא .בליליא בהדה לאשתתפא באורייתא

  .ארץ יירשו לעולם צדיקיםו( ס ישעיה) דכתיב ישראלסת לכנ תרווייהו וירתין בהדיה

 לא לבטלא אזרע דאפיק מאן כל ח"ת .מקדשו' יי אני כי בעמיו זרעו יחלל ולא ואמר פתח תו

 מאן האי ,רע יגורך לא אתה רשע חפץ אל לא כי( ה תהלים) דכתיב רע ואקרי שכינתא פינא למחמי זכי

 כמא אלא ,לא, נמי הכי מתעברא דלא באנתו ליה פיקנדא תימא ואי. אחרא במלה או בידיה ליה דאפיק

  .דאמרן

 במאנא יהזרע דאפיק מאןד זרעיה יפגים דלא דכשרא מאנא ליה דיזמין ה”קבמ נ"ב יבעי דא ועל

 דקאים רבה בכהנא כך נשאאי בשאר ומה .זרעיה דפגים למאן ליה ווי .לזרעיה ליה פגים כשרא דלא

  .ו"עאכ עלאה אדשובק דלעילא כגוונא לתתא

 ולא וכתיב ,יקח לא אלה את זונה וחללה וגרושה אלמנה לעילא כתיב , בעמיו ודאי.בעמיו מהו

 כתיב דא ועל פגימו בעמיו קלנא דא מלה אלא .בעמיו מהו ,ליה מבעי בהן בעמיו,. בעמיו זרעו יחלל

  .דלעילא כגוונא כלא ודאי מעמיו ,אשה יקח מעמיו בתולה אם כי

 יפגים לא כך ובגין יומא כל ליה מקדש דאיהו הוא אנא אלא ,מקדשו מהו ,מקדשו' יי אני כי

 וישתכח ליה לקדשא בעינא דאנא ,מהו מקדשו, מקדשו' יי אני ד"א כי. פגימו ביה שתכחא ולא זרעיה

  .קדישאב ישתמש דקדישא, בכלא קדישא
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 ישתמש ה”קבד ובגין לשמשא אתי כד קדישא ישתכחד דכהנא י"ע ישתמש]צ ע"ב[    ה”קב ח"ת

 ישתמש אחרא נש בר .ליואי ,איהו ומאי ,בדכיותיה דאתקדש דדכיא י"ע ישתמש כהנא קדישאד ידא על

 דין בעלמא ישראל אינון זכאין .ה”קבל לשמשא בקדושא כלא דאשתכחו בגין אחרא דקדישא י"ע

 מכלא ישראל פרישן כמה .לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל( כ ויקרא) כתיב דעלייהו דאתי ובעלמא

  .'יי אני קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם( שם) דכתיב בקדושא

 זכאין תנינן הכי ,הישועה' ליי סלה. ברכתך עמך על הישועה' ליי( ג תהלים) ואמר פתח תו 

, למאן פורקנא מגלותא יפקון כדו, וכו' ינייהו שכינתאב אתגלייא דאתגלו אתר דבכל ישראל אינון

 עמך על ,אימתי .ודאי הישועה' ליי והכא קראי בכמה אוקמוה האו, ה”קבל או לשכינתא או לישראל

' ליי כדין להו ולאוטבא גלותאמ לון לאפקא דישראל עלייהו ישגח ה”קבד בשעתא, סלה ברכתך

 את אלהיך' יי ושב( ל דברים) ד”הה גלותא מן דישראל עמהון ייתוב ה”קבד תנינן דא ועל .ודאי הישועה

  .ושב וקבצך ורחמך שבותך

 

אסיר  פגים דאיהו בגין אמר יצחק' ר .לא יקרב להקריב מום בו יהיה אשר לדורותם מזרעך איש

 כהנא ש"כו עליה אסהיד פגימו וההוא מהימנותא ביה לית פגים דאשתכח נ"דב אוקמוהו לשמשא

  .אוקמוה והא מכלא יתיר מהימנותא מארי שלים לאשתכחא דבעייא

 עבר אדהכי .שכיח אבעיט ראיסטקד זילגא אמר הוהו חמוי דבי טראישבק יתיב הוה אלעזר' ר

  .האיב נשאל חמוי אמר ,חד מעיניה פגים נ"ב חד

 .הוא מהימנא ולאו הוא פגים אמר

  .בעלמא הוא מאן טופקא ליה שאילו אתו ,בהדיה נשאל אמר

  .מכלהו אנא בהאי דישליף אבל עתירא אמר

 כי אמר ה”קב ח"ת .הוא מהימנא בר ולאו גביה מהימנותא דלאו עודאשתמ במלוי אלעזר ר"א

  .פגים באתר שריא לא דלעילא אקדוש דהא יקרב לא מום בו אשר איש כל
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 הוא מאן ,ולתעודה לתורה .הזה כדבר יאמרו לא אם ולתעודה לתורה( ח ישעיה) ואמר פתח

 פגים באתר שרי לאו פ"שבע תורה דא תעודהו ,שבכתב תורה דא תורה אלא .תעודה הוא ומאן תורה

  .אתבני שבכתב תורהעל  דהא

 יראתצר דתמן בגין פ"שבע תורה דא ,תעודה צור .בלמודי תורה חתום תעודה צור( שם) כתיב

אורחין  אתפרשן לתתאו ומתמן .חד כלא למהוי דלעילא ןדחיי קשרא אתקשר ובתעודה דחיי צרורא

 .מתמן אתפרשן אורחין בעלמין כלהו ,יפרד ומשם( ב בראשית) הה"ד ושבילין

 .הוא אתר באן שבכתב תורה דאיהי דאורייתא חתימא, תורה חתום. חתום תורה בלמודי

 העמוד את ויקם יכין שמו את ויקרא הימני העמוד את ויקם( ז א מלכים) א”כד נביאי אלין ,בלמודי

 שיתד לגופא בקיומא אלין וקיימי מהימני לנביאי אורחין אתפרשן ומתמן ,בועז שמו את ויקרא השמאלי

 שרייא ולא בשלימו אלא קיימא לא וכלא .מיוסדים על אדני פז שש עמודי שוקיו( ה שיר) ד”הה סטרין

 דא ועל, אתר םפגיאי לא חד כלא שלים הוא כלא בדא דא מתחבראן כד ,בשלימו אלא דכלא אקדוש

 בגין .סכו בשלם ויהי( עו תהלים) ,שלם מלך צדק ומלכי( יד בראשית) א”כד שלם ישראלכנסת  קריתא

 דביה קרבנא האיד כגוונא ,יקרב לא מום בו אשר איש כל דא ועל שלים באתר אלא כלא שרייא לא כך

  .לכם יהיה לרצון לא כי דכתיב ,טעמא מאי .תקריבא לא מומא

 ואת( נז ישעיה) דכתיב כמא תבירא במאנא תבירא באתר אלא אריש לא ה”קב הא תימא ואי

 דכלא גאותא עליה למשרי גרמיה דמאיך בגין מכלא יתירהוא  שלים אתר האי .וגו' רוח ושפל דכא

 דכא ואת אלא ,ושרוע וחרום ושבור עור]צא ע"א[    ואת כתיב לא אבל, םשל הוא ודא עלאה גאותא

 למהוי בעי דלעילא כגוונא לתתא דקאים כהנא כך בגיני .ליה זקיף ה”קב גרמיה דמאיך מאן .רוח ושפל

 בו יהיה אשר לדורותם מזרעך איש דכתיב לכהני להו אזהר דא ועל פגים יתחזי ולא מכלא יתיר שלים

  וגו'. מום

 ה”קב וכי ,רע אין וחולה פסח תגישו וכי רע אין לזבוח עור תגישון וכי( א מלאכי) ואמר פתח תו

 מארי כהני ממנן הוו יומין באינון דישראל אוכח דקרא סופיה אלא, הוא טוב הכי אי ,רע אין אמר

 דאמרי הוו ואינון אחרא או דא ה”קבל ליה אכפת מאי ואמרי מקדשאל ולשמשא מדבחא גבי על דמומין

 על דמומין מארי קרביתמ כד אמרי אתון ישראל אמר, אמרי דהוו מלה ההוא וןל אתיב ה”קבו ,רע אין

  .ה”קבל ליה אכפת מאי ,רע אין פולחני
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 בעיתו אי מנייכו נש בר, פניך הישא או הירצך לפחתך נא הקריבהו ,כתיב מאי דקרא סופיה

 ש"וכ ש"כ ,דורונא יאבה פניך הישא או הירצך, לא או בפגימא ליה משדרין אתון דורונא קמיה לקרבא

 דאיהו נש בר דודאי ,אתמסר לכלבי דילכון דורונא יהא ,דורונא לקרבא פגים נש בר קמאי מקרבין דאתון

  .וגו' יקרב לא מום בו אשר איש כל דא ועל מהימנותא הוא פגים מכלא הוא פגים פגים

 מארי בהו יהא דלא כלאמ שלימין ולאשתכחא לישראל להו לאשלמא ה”קב זמין יוסי רבי אמר

( לח איוב) ד”הה דגופא תקונא דאינון נש דבר לבושא מאני כאלין דעלמא תקונא דיהון בגין כלל דמומין

  .לבוש כמו ויתיצבו

 בההוא יקומון וסומין חגרין עאלו סומיןו חגרין, יקומון הכי דעאלו כמה מעפרא יתערון כד א"ד

 עלמא יהא וכדין קמיה שלימין וישתכחון לון ייסי ה”קב ולבתר, דאתער הוא דאחרא יימרון דלא לבושא

 .אחד ושמו אחד' יי יהיה ההוא ביום( יד זכריה) כדין בכלא שלים

 

ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה  אמו תחת ימים שבעת והיה יולד כי עז או כשב או שור

 קרא האי .'יי תושיע ובהמה אדם רבה תהום משפטיך אל כהררי צדקתך( לו תהלים) פתח יוסי רבי .ליי'

 דאקרון קדישין עלאין טורין כאינון ,אל כהררי .עלאה קדישא כתרא צדק חזי תאו ביה לאסתכלא אית

 דלית לכלא חדא לאבשק דינהא כל לעילא בהו לאתקשרא סלקא דאיהי ובגין ,דכיא אפרסמונא טורי

  .רחמי דינא בההוא

 דינא ועביד כלא על וחייס עלמא לתקנא לתתא נחית רחמי דאיהו משפט ,רבה תהום משפטיך

  .חדא בשיקולא לכלא ,'יי תושיע ובהמה אדם רחמי דאיהו ובגין, עלמא לבסמא ברחמי

 בהמה ודין אדם דין ,ובהמה אדם .כבהמה גרמיה ושוי אדם איהוד מאן אוקמוה הא ,ובהמה אדם

 אמו תחת ימים שבעת והיה ,בהמהו .זכר כל לכם ימול ימים שמנת ובן( יז בראשית, )אדם .הוא חד

 .אוקמוה אוה אחד שבת עלייהו עברד בגין' ליי אשה לקרבן ירצה והלאה השמיני ומיום

 

 נטפו שמים אף רעשה ארץ אדום משדה בצעדך משעיר בצאתך' יי( ה שופטים) פתח חייא רבי

 ואקרון ביה מתדבקין ואינון בהו אתרעי ה”קבד דאתי ובעלמא דין בעלמא ישראל אינון זכאין ח"ת .וגו'
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 אכמ 'ליי ישראל קדש( ב ירמיה) דכתיב קדש דאקרי עלאה לדרגא לון דסליק עד יי'. עם קדישין

 א”כד לתתא בשמיה רשימיןאינון דיליה ו בשמיה ביה מתדבקין יומין מתמניא ישראל דהא דאוקימנא

 אזלין ולא ביה מתדבקין לא כלהו יןושאר עמ. בארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי( דברי הימים א יז)

  .קדישא דלאו אחרא בסטרא מתדבקן דאינון]צא ע"ב[    עד מנייהו ואעדי קדישא ורשימא והיבנימוס

 אתון בעאן לון אמר ,עשו לבני היב זמין לישראל אורייתא למיהב ה”קב דבעא בשעתא ח"ות

 קמיה אמרה .רבה דתהומא לנוקבא לאאעל אובע קדישא ארעא אתרגיז שעתא בההיא .אורייתא לקבלא

 רשימין דלא ערלין קמי קלטינא עלמא אתברי לא עד שנין אלפי תרי דחדווא פסטירא עלמא מארי

  .מךבקיי

 זדמןא לא קדישא דאורייתא וקיימא כוותייהו מיןע אלף ייבדון כורסייא כורסייא ה”קב לה אמר

 אתיהיבת לא דאורייתא בגין ודאי רעשה ארץ אדום משדה בצעדך משעיר בצאתך' יי ד”הה, קמייהו

 משקר אתגזר דלא למאן אורייתא יהיבד ומאן ,קדישא קיימא ביה דאית למאן אלא קדישא קיימא דאיהי

 אתר להאי דאורייתא, ישראל וכנסת דצדיק בקיימא ומשקר דאורייתא בקיימא משקר ,קיימי בתרי

  .לאחרא ולא אתיהיב

 משקר .בכתובים משקר בנביאים משקר בתורה משקר ,עלאי דוכתי בתלת משקר אמר אבא רבי

 ישעיה) דכתיב בנביאים משקר .שם משה לפני בני ישראלאשר  התורה וזאת( ד דברים) דכתיב בתורה

 .אחרא ולא אינון ,בלמודי תורה חתום( ח שם) וכתיב ,אחרא ולא' יי למודי אינון ,'יי למודי בניך וכל( נד

אשר ציוה את אבותינו  בישראל שם ותורה ביעקב עדות ויקם( עח תהלים) דכתיב בכתובים משקר

 דמאן כנסת ישראלו צדיק דא ,צדיקים מאן .לשמך יודו צדיקים אך( קמ שם) וכתיב, להודיעם לבניהם

  .אורייתא איהיד קדישא לשמיה יודון לא דלהון מאבקיי עאל ולא אתגזר דלא

 ותבת ארעא תשכיכ לישראל אורייתא למיהב דסיני טורא על ה”קב דאתגלי כיון חייא ר"א

  .ושקטה יראה ארץ( עו שם) ד”הה בנייחא

 עליה אתער דאתגזר כיון ,דאתגזר עד דלעילא רוחא עליה אתמנא לא דאתיליד נש בר ח"ת

 אורייתא פקודי ועביד זכי ,יתיר אתערותא עליה אתער באורייתאורבי ולעי  זכי .דלעילא אתערותא

בר  הוא כדין הא קדישא דמלכא יארח לון ואוליף בנין ואוליד נסיבואי זכי ,יתיר אתערותא עליה אתער

  .בכלא שלים, שלים נש
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 בההיא לה אית סופאל לה דאית חילא ההוא דאתיליד שעתא בההיא דאתיליד בהמה אבל

 כתיב לא שעיר או טלה או עגלדהא , עז או בשכ או שור כתיב כך ובגין, העל ואתמנה דאתיליד שעתא

  .דאתיליד כד ליה אית לסופא ליה דאית ההוא ,עז או כשב או שור אלא

 כד ,ביה יתקיים ובמה .ביה תקייםוי חילא ביה לאתישבא בגין ,אמו תחת ימים שבעת והיה

 ההוא ביה דיתקיים ולבתר .דאמיה מזוהמא דייתביש ועוד ,יתקיים לא לא ואי ,חד שבת עליה ישרי

  .עליה עברתדא חד דשבת בקיומא ,'ליי אשה לקרבן ירצה כתיב חילא

 אתער דאתגזר בתר .דיליה וחילא עלמא דהאי אתערותא ביה אתקיים חד דשבת בקיומא נש ובר

 רוחא עליה ושרייא עליה ואתערת קדישא ברשימא ליה וחמאת עליה אעבר כנסת ישראלו עלאה ההוא

ואומר לך בדמיך חיי  בדמיך מתבוסת ואראך עליך ואעבור( טז יחזקאל) א”כד קדישא עלמא דההוא

 כתיב כדין מילה ודם פסח דם בינייהו דשכיח ממצרים ישראל נפקו כד התם חיי.ואומר לך בדמיך 

 וחד ישראל כנסתב דגזירו חד ,דמין, דם מילה ודם פריעה תרין אלא .חיי בדמיך מאי הכא ,חיי בדמיך

  .חיי בדמיך ד”הה דאתי דעלמא בקיומא בגינייהו קאים נש דבר דמין תרין ואלין ,עולם בצדיק דפריעה

 

 כנסת דא ,ליראיו' יי סוד .להודיעם ובריתו ליראיו' יי סוד( כה תהלים) כתיב אמר שמעון רבי

  .חדא בקשורא]צב ע"א[    עולם צדיק דא ,להודיעם ובריתו .ישראל

 דכל שלימותא אמצעיתא ו', דכלא עלאה' י דכלא ראשיתא .דכלא שלימו אתוון תלת ד"יו

  .דחיי צרורא גנתא 'ד, מהימנותא תלייא ביה רוחין לכל מעבר סטרין

 תב .חילוי עם כמלכא נפיק ,נפיק כד .סטרין דכל סתימא דא את, דכלא שלימו זעירא דא את

  .ופתח סגיר נפיק ביה מלה אסתים ביה ,בלחודוי' י לבתר

 אתוון דתלת שלימו ד"יו הוא 'א, ידיעא הא 'ה .אתמר והא ותתא לעילא דכלא שלימותא א"ה

 שלימו הוא קדישא דשמא שלימו הוא מלה חד וכלא ,אוקמוה אה' א ג"עוא בי' דסתימין ברישא דאינון

  .בעטרוי מתעטרא דהיא בזמנא' א נטיל א"ה לזמנין כך בגין ,ותתא דעילא

 "אה .דכלא שלימו אתמר הא ד"יו .שמא דכל שלימו אתחזיביה  קדישא שמאמ ואת את כל ח"ת

 בין א"וו. דכלא שלימותא איהו בדיוקנא אתמר הא בלחודוי 'ה ף"באל איהו דלא ג”אעו דכלא שלימו
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 חד כלא הא ה' .לכלא לאעטרא יתיר שלימו א"ה ו"וא .דכלא הוא שלימו אחרא בסטרא בין דא בסטרא

  .ביה נאאתער והא

 אתכלילוד יומין שבעה הא' ה 'ו. אתוון אתגליפו א"ה ד"יו א"ה ו"וא, ימים שבעת והיה ח"ת

 כלילן ביה אבהן תרין חד בראב ,בנין ותרין היא תלת 'ה ,דכלא כללא חד' י ,יומין הא שבעה' ה' י .בחד

 דכתיב היינו שבעה ה"י ,דשיתא כללא עלאה' דה אשתמע .שבעה הא חד נוקבא ברתא, שיתא הא

  .יום עשר ארבעה ימים ושבעת ימים שבעת( ח א מלכים)

 הגדולה' יי לך( כט א ה"ד) דכתיב ימים שבעת אתעטרו אמו תחת, אמו תחת ימים שבעת והיה

  .לתתא אמו תחת, עלאה דאמא ליקרא לתתא ימים שבעת דא ועל ,'וגו והגבורה

 .דחג יומין שבעה ,שבעה ילדה ביתא דכל עקרא ,שבעה ילדה עקרה עד( ב א שמואל) כתיב

  .מנינא מן יומא בכל דנחתין דחג קרבנין אלין ,אמללה בנים ורבת

 ככבים בין ואם כנשר תגביה אם( א עובדיה) א”כד לתתא נחתין ואלין לעילא סלקין אלין ח"ות

 כעפר זרעך והיה( כח בראשית) דכתיב לעילא מתתא סלקין וישראל ,'יי נאם אורידך משם קנך שים

 עלאה באתר ןיומתדבק כלא על סלקין ולבתר, השמים ככוכבי זרעך את והרביתי( כו שם) וכתיב ,הארץ

  .חיים כלכם היום אלהיכם 'ביי הדבקים ואתם( ד דברים) ד”הה כלא על

 

 דאמא דעקרא ולברה לה כתרגומו יוסי' ר אמר .לא תשחטו ביום אחד בנו ואת אותו שה או ושור

  .הוא מאן ידעינן לא ואנן אבוה בתר אזיל ולא בתרה אזילד ברא למנדע

 בביתא להאי ניכוס דבעירא נפש עגמת משום תימא אי ,ט"מ יהודה ר"א .אחד ביום תשחטו לא

  .לבתר ולהאי השתא להאי או אחרא בביתא ולהאי חד

  .ממש אחד ביום אלא הכי ולא דשרי מאן אית ל"א

 ביומא ולא ממש יומא בההוא דתעניתא ועקרא נעורתב כאש לחלום תענית יפה תנינן ח"ת

 בתעניתא שארי איהו וכד עלאה אחרא יום ביה שלטא דלא לתתא יום לך דלית בגין, טעמא מאי .אחרא

 שולטנא הא אחרא ליומא ליה דחי ואי גזרה אההי דאתבטל עד עדיא לא יומא דההוא אוליפנא דחלמא
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 עלאה יומא עליה אתמנא דלא יום לך לית גוונא כהאי .דחבריה אחרא ביומא יומא עאל ולא הוא אחרא

  .אחרנין יומין שאר קמי פגיםאי ולא יומא בההוא פגימו יעביד דלא נש בר ובעי לעילא

 יאות]צב ע"ב[    כדקא עובדא עביד נש בר אי, דלעילא עובדא תערי דלתתא בעובדא ותנינן

 יומא בההוא ושארי לעילאד חסד תערי בעלמא חסד נש בר עביד .לעילא יאות כדקא חילא תערי הכי

 בגיניה ברחמי ואתעטר יומא ההוא על רחמי תערי לתתא רחמיב נש בר אתדבר ,בגיניה ביה ואתעטר

 ועל דדא בהפוכא דא כגוונא .ליה דאצטריך בשעתא בגיניה טרופאאפ למהוי עליה קאים יומא ההואו

 לאכזרי עליה קאים ולבתר ליה ופגים יומא בההוא אתער הכי דאכזרי עובדא נש בר עביד אי כלא

  .ליה מודדין בה מודד נש דבר ממש מדה אבההו .מעלמא ליה לשיצאה

 דהא בעלמא עובדא מניה יתחזון ולא עמין שאר מכל מנייהו אתמנע אכזריות דישראל ןינתנ

 דהא לתתא דכשרא עובדא דאחזי מאן זכאה .עובדא בההוא נש דבר עליה קיימין דעיינין מארי כמה

  .אחרא מלה לאתערא בכלא מלתא תלייא בעובדא

 

ויאמר יעקב אל בניו למה  במצרים שבר יש כי יעקב וירא( מב בראשית) פתח שמעון רבי

סופיה  ולאו סופיהרישיה  דלאו ביה לאסתכלא לן ואית ביה אית דחכמתא רזא קרא האי .תתראו

 דינין כל דהא דכרוזא לידא מלה יהיב לא בכפנא עלמא למידן בעי ה”קבד בשעתא ח"ת אלא ,רישיה

 ה”קב אלא לכרוזא אתיהיב לא דא ודינא לעלמא תוןיח לאד עד עלייהו כריז כרוזא אחרניןדעלמא 

 ממנן עלמא על אתפקדן שעתא אמההו .לרעב' יי קרא כי( ח ב מלכים) ד”הה עליה ריוק עליה אכריז

 גרמיה בשוקא ולאחזאה ביה לאחזאה שבעא ליה דאית נש לבר ליה ואסיר דתרעין בפקידו אחרנין

 ועל .מאתרייהו דמלכא ממנן עברמ כאלו כביכול ,דמלכא מלה ואכחיש לעילא פגימו אחזי דהא שבעא

 ממנן אינון וכל דמלכא מלה לאכחשא לעילא פגימו ןדותעב למה ,תתראו למה יולבנ יעקב אמר דא

 ולא בשבעה גרמייכו אחזיאו ותמן שמה רדו במצרים שבר יש כי שמעתי הנה אבל .דיליה בכריזו

 ישתכח למהוי בנוי זכאין ולא אלא בעא ולא ליה הוה תבואה כמה יעקב ח"ות .דלעילא פמליא תכחישו

  .דיליה בעובדא פגימו

 לזקפא דבעי כתיב ידו ותנינן, ויברכם העם אל ידיו את אהרן וישא( ט ויקרא) ואמר פתח תו

  .לעילאד עובדא דיתער בגין לתתא עובדא לאחזאה ,ואמאי ,שמאלא על ימינא
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בעשור לחדש ביום הכפורים תעבירו שופר   השביעי בחדש תרועה שופר והעברת( כה שם) כתיב

 ובעיא עבדין מכל שולטנותא דמתבר שלשלאין דמתבר שופר אלא ,אמאי תרועה שופר .בכל ארצכם

 עובדא לאחזאה בעי ובכלא ,גרים יומא דהא לכלא ירוח לאחזאה כפיף ולא פשיט דאיהו שופר לאחזאה

  .אתר הוא מאן לאחזאה בגין קרן ולא שופר דא ועל

 ולאתערא קדישא במלכא לאתדבקא ידעין דאינון דאתי ובעלמא דין בעלמא ישראל אינון זכאין

 כמוך מי ישראל אשריך( לג דברים) כתיב כך בגין .עלייהו דמאריהון קדושא ולאמשכא דלעילא חילא

  ]צג ע"א[  .היום כלכם חיים אלהיכם' ביי הדבקים ואתם( ד שם) וכתיב עם נושע ביי'

 

 יום לאור אלהים ויקרא( א בראשית) פתח יצחק' ר .מועדי הם אלה קדש מקראי' יי מועדי אלה

 הוה בקדמיתא דהוה אור תנינן .ויקרא אלהים לאור יום ם אחדערב ויהי בקר יוולחשך קרא לילה ויהי 

 לצדיקייא ליה גניז בעלמא למיקם דזמינין לחייבין ה”קב אסתכל כדו עלמא לסייפי עלמא מסייפי נהיר

  .לצדיק זרוע אור( צז תהלים) וכתיב, אורם מרשעים וימנע( לח איוב) ד”הה דאתי לעלמא

 אי והכא ,הוה דכבר אור ,אור יהי תנינן האו ,לילה קרא ולחשך יום לאור אלהים ויקרא ח"ת

 הדר  ]צג ע"ב[  בלחודוי חד כל תימא אי .לילה קרא ולחשך ואמר הדר בלחודוי יום דאיהו אור תימא

 אלא חד אקרי ולא ולית לך לילה בלא יום לילה בלא יום לך דלית אחד יום בקר ויהי ערב ויהי ואמר

  .אחד אקרי לא דא בלא ודא אחד אקרי ישראל וכנסת מכאן דקב"ה. אחד בזווגא

 ,אחד אקרי ואימתי ,אחד אקרי לא קב"ה כביכול בגלותא השתא ישראל דכנסת בגין ח"ת

( יד זכריה) ד”הה ה”קבב ביה לאזדווגא לאתרה הדרתתא ישראל וכנסת גלותא מן ישראל דיפקון בשעתא

  .אחד אקרי לא דא בלא ד, דאאח יום בקר ויהי ערב ויהי כך בגין .אחד ושמו אחד' יי יהיה ההוא ביום

 לתתא ישראל ולמהוי בשלימוחד  כלא ולאשתכחא חד אתרב כלא לאזדווגא ,'יי מועדי ח"ת

 דלעילא ונאוכג דאינון לתתא ישראל ,אחד דאקרי ישראל כנסתו ה”קב תינח .בארץ אחד גוי חדא בזווגא

, בארץ אחד גוי( ז ב שמואל) דכתיב ,לן מנא .אחד ישראל קרוןא דלתתא בירושלם .אחד קרוןא במה

 ליה סגי אחד גוי ישראלכ כעמך ומי דהא בלחודייהו אינון ולא אחד אקרון עמה ,אחד גוי הם בארץ
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 זווגא בדא דא קשיר כלא כך ובגין ,דלעילא כגוונא ארץ דהאי בזווגא בארץ אלא אחד אקרון לא אבל

  .דישראל חולקיהון זכאה .חדא

 .אוקמוהו אתמר הא מלאכה תעשה ימים ששת

 

 דהא שתיק את אמאי חייא לרבי יוסי ר"א .באורחא אזלי הוו חייא ורבי יוסי רבי]ח"ב לב ע"א[  

  .דאורייתא במלי אלא אתתקן לא אורחא

 ווי דא על ווי .ולד לה אין עקרה שרי ותהי( יא בראשית) ואמר פתח ,ובכה חייא רבי אתנגיד

  .זמנא לההוא

  .קדישא גזעא ברא לה והוה לבתר אולידת והא את עציבת באתר דא אמאי יוסי רבי ל"א

  .ובכינא שמענא מלה ר' שמעוןפומיה ד, מחמינא ואנא חמי את ל"א

  .היא אימ ל"א

 נא בא לאברם שרי ותאמר( טז שם) ,כתיב מה אתעכבא דשרה דהא בגין זמנא ההוא על ווי ל"א

  .מאברהם ברא לה והוה גבירתה למירת להגר שעתא קיימא דא ועל ,'וגו אולי אבנה ממנה שפחתי אל

 אברהם אתדבק יצחק על ליה מבשר קא ה”קבד אע"ג, לפניך יחיה ישמעאל לו אמר ואברהם

 ועאל אתגזר לבתרו. הנה ברכתי אותו שמעתיך ולישמעאל ואמר ליה אתיב ה”קבד עד בישמעאל ביה

  .לעלמא יצחק יפוק לאד עד קדישא בקיימא

 ליה יתל דאתגזר מאן ל"א ,ה”קב קמי ובעא ישמעאלד ממנה ההוא קיימא שנין מאה ארבע ח"ות

  .בשמך חולקא

  .אין ל"א

בך  ליה לית אמאי ,ן שלש עשרה שנהב דאתגזר אלא עוד ולא דאתגזר ישמעאל והא אמר

  .חולקא

 יאות כדקא בי ןמתדבק דאלין אלא עוד ולא, הכי לאו ודא יאות דקאתקונו ככ אתגזר דא ל"א

 .מני רחיקין ואלין יומין לתמניא
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  .בגיניה אגר והל יהא ולא דאתגזר כיון דא כל ועם ל"א

 ישמעאל לבני להו ארחיק ,ה”קב עבד מה .ואתגזר בעלמא ישמעאל דאתיליד זמנא ההוא על ווי

 ישמעאל בני וזמינין .דבהון גזירו ההוא בגין קדישא בארעא לתתא חולקא ןלהו ויהב דלעילא אוקמדב

 שלימוב לאד בריקניא דלהון דגזירו כמה איןסגי זמנין מכלא ריקניא איהי כד קדישא בארעא למשלט

 בני וזמינין .דישמעאל זכותא ההוא דישתלים עד לדוכתייהו לאתבא לבנוי דישראל להו יעכבון ואינון

 על וחד ימא על חד בהו קרבא ויתערון עלייהו אדום בני ולאתכנשא בעלמא קרבין לאתערא ישמעאל

  .אדום לבני תמסרא לא וארעא באלין אלין וישלטון לירושלם ךסמי וחד יבשתא

 ויתכנשון ירחין תלת קרבא בה ויגח חייבא רומי על עלמא מסיפי חד עמא תערא זמנא בההוא

 ד”הה עלייהו ה”קב יתער וכדין, עלמא סייפי מכל אדום בני כל דיתכנשון עד בידייהו ויפלון עממיא תמן

 הארץ בכנפות לאחוז ,כתיב מאי דא לבתראדום. וטבח גדול בארץ  בבצרה' ליי זבח כי( לד ישעיה)

 עמא על חילא שתארא ולא דלעילא חילין כל ויתבר נהממ ישמעאל לבני וישיצי, וינערו רשעים ממנה

 דשמא בגין, ימינך ידך על צלך' יי( קכא תהלים) ההוא דאמר, בלחודוי דישראל חילא אלא דעלמא

 כמה שמאלא על ימינא לזקפא דבעי ותנינן ,כלא תלי בימינא דא ועל בימינא אורייתא בימינא קדישא

 .וענני ימינך הושיעה( ס תהלים) כתיב דאתי זמנאול ,למו דת אש מימינו( לג דברים) דכתיב ימנאדאוק

 

 תהלים) פתח יצחק' ר, במועדם אותם תקראו אשר קדש מקראי' יי מועדי אלה[  צג ע"ב]ח"ג 

 הכי קרא האי אבל אתר בכמה חברייא אוקמוה קרא האי .אבקש' יי פניך את פני בקשו לבי אמר לך( כז

 אמר לך ,אמר ומאי .קדישא מלכא לילקב ישראל כנסת בגין דא אמר מלכא דוד, לבי אמר לך ,אתמר

 .אמר עלאה מלכא בגין דדא ,ביה אחיד דאיהו ,לבי .לון ואזהר עלמא לבני לבי אמר בגינך ,לבי

 שמיה אינון ,ביה ואינון בהו אחיד דאיהו מלכא דמלכא קדישא כתרי עטרי אלין ,פני בקשו

 פניו בקשו ועזו' יי דרשו( קה שם) א”כד אבקש' יי פניך את דוד אמר כך בגין .הוא חד מלה שמיההוא וו

  .תמיד

 מלי ולמימר עלמא בני מכל יתיר ישראל כנסת בגין שירתא למימר מלכא דוד הוא יאות ח"ת

  .למלכא ישראל דכנסת
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 להו זמין דכלהו וחגייא זמנייא אלין ,פני בקשו עלמא לבני לבי אמר בגינך ,לבי אמר לך א"ד

 מההוא כלהו אבוןתויש זמניהל וחד חד כל יומיהל וחד חד כל לון עטראאל בגין קדש דאקרי לאתר

 קדש דאקרי אתר לההוא זמינין ,קדש מקראי כתיב כך בגין .מניה נפקין ומבועין דנחלין דעמיקתא עמיק

  .חדוותא בהו וישתכח כחדא כלהו וןשרדיתק בגין ביה ולאשתאבא ביה לאתעטרא

 למלכא .ונפיק דנגיד נחלאמ זמינין זמינין מהאי וכד ,דקדש זמינין ,קדש מקראי אמר אבא' ר

 אבריו שפיר חמרא גרבי וןל אפתח ,דעלמא מיכלא זיני מכל קמייהו רעתא ,לסעודתיה נשא בני דזמין

  .זמין ולמשתייא למכלא זמיןד מאן, תחזימ דהכי .למשתייא שפיר

כד"א  דמנטרא ושפיר טב לחמרא אינון זמינין לסעודת קדש זמינין דאינון כיון ,קדש מקראי כך

  .כתיב קדש מקראי דא ועל, מיין דודיך טובים כי( א שיר)

 לתתא ישראל ,לי תהיון קדש ואנשי( כב שמות) כתיב תנינן הכי ,במועדם אותם תקראו אשר

 לון אתקינוו כדין להו זמינו לתתא קדש אנשי אתון לעילא מקדש אינון דזמינין כיון .קדש אנשי אקרון

 קדש סטרי בכל זמינין]צד ע"א[    כלהו ויהון קדש אנשי קרוןדתת בגין אתחזי לכו דהא יוחדו סעודתא

  .ותתא לעילא

 לעילא מתתא אתקשרו דביה אינון' מיי אמר שמעון' ר .'יי מועדי מהו ,'יי מועדי אלה א"ד

 מאי. קדישא דמלכא בקשרא חד קשראב לאתקשרא כלהו ומתעתדן מתקשרן ביה כלהו ,לתתא ומעילא

 דאחידן אינון כל כך בגיני ,בהו ואתעטר קדש בההוא ואחיד ולאמא לאבא ירית דמלכא כמה ,טעמא

 .עלאה מלכאב כחדא כלהו תאחדואד בגין קדש דאקרי עלאה אתר בההוא לאזדמנא בעיין במלכא ביה

  .מלכא אתעטר בהו דהא קדש מקראי ולבתר אקרון' יי מועדי דא ועל

 עלאה חולקא דמלכא מסטרא אי ,בהו לישראל אית חולקין תרין .במועדם אותם תקראו אשר

 מסטרא ואי .עמו' יי חלק כי( לב שם) ,אלהיכם' ביי הדבקים ואתם( ד דברים) דכתיב ביה לישראל אית

 קמייהו ולתקנא להו לזמנא אתחזו לכו דא ועל ,ביה לישראל ליה אית עלאה חולקא דקדש עלאה

 אורחיה לנטרא נהירין אנפיןו חידו לאחזאה בעא לאחרא זמןד מאן .בהו ולמחדי וסעודתא חדוותא

  .אושפיזא דההוא

 דא ,בביתיה וחד חד כל הויתון יומין שאר כל היכליה לבני אמר ,יקירא אושפיזא דזמין למלכא

 .דילי בחדוותא ןמתעתדי הודכל דילי יומא ההוא בר, בחקליה ודא בסחורתיה אזיל ודא עבידתיה עביד
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ולא  במדברי ולא בסחורתא ולא בעבידתא דתשתדלון בעי לא ,ויקירא עלאה אושפיזא זמינית השתא

 באנפין אושפיזא ההוא לקבלא גרמייכו ואתקינו דילי יומא דההוא כגוונא אזדמנו כלכו אלא בחקלי

  .סטרין בכל הדילי זמינו דיהא בגין יקירין סעודתי ליה אתקינוו בתושבחתא בחדוותא נהירין

 יומא ההוא בר בסחורתא בעבידתא ןמשתדלי אתון יומין שאר כל בני לישראל ה”קב אמר כך

 ליה אתקינו ליה זמינו נהירין באנפין ליה קבילו אתון ,זמינית ויקירא עלאה אושפיזא השתא .דילי

  .במועדם אותם תקראו כך בגין .דילי יומא דההוא כגוונא מסדרן פתורי עלאי סעודתי

 במאני גרמייהו ןמתקני פתורי מסדרין ה”קבל שבחא משבחין חדאן לתתא דישראל בשעתא ח"ת

  .בכך דישראל טיבן מה אמרי עלאי מלאכי יקר

  .יןד יומא וןהל אית עלאה אושפיזא לון אמר ה”קב

  .קדש דאקרי אתר מההוא הוא דילך ולאו ליה אמרי

 דהא דילי מסטרא חד ,דילי אושפיזא לזמנא אתחזי לון ,קדש ואקרון נינהו קדש ולאו לון אמר

 דלהון אושפיזא קדש אקרון וישראל הואיל .'ליי ישראל קדש דכתיב דקדש מסטרא וחד ,בי דבקין אינון

  .קדש מקראי מקרא קדש דכתיב הוא מקדש אושפיזא דהאי דזמינו בגין ,ודאי הוא

  .אשרי העם שיי' אלהיו לו שככה העם אשרי( קמד תהלים) ואמרי כלהו פתחי

  .הסוכות חג השבועות חג המצות חג, ריתי ולא מקדש זמינין אינון תלתא

  .מקדש זמין איהו לאו שבתה וכי אבא רבי ליה אמר

 כי השבת את ושמרתם( לא שמות) דכתיב אקרי קדש ודאי דהוא חד, סטרין בתרי לאו ליה אמר

 דא ועל .זמינו ולא דקדש ודאיירותא הוא  ,הוא דיליה דהא הוא זמין לא דשבת וחד ,לכם היא קדש

 לא שבת דא ועל, ביה אתעטר שביעאה יומא בהאי, ביה תעטרןוא בשבת ומתקשרן בקדש זמינין כלהו

 .הוא זמין

 יחידאי בר ליה דהוה למלכא .בעי איהוד בשעתא ושתי ליואכ ואמא ידאבו ביתאב דעאל לברא

 לאלין לזמנא הוא יאות מלכא אמר .בהו ולאתחברא ליה לנטרא שושבינין ליה יהב ,דנפשיה חביבא

 למיעל אלא לזמנא אתחזי לא ברא ,לון זמין .יהב דילי וחביבותא דברי יקרא תחזילא דברי שושבינין
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 נאדר כמוכה מי' יי באלים כמוכה מי( טו שם) ד”הה, בעי דאיהו בשעתא דאבוי בביתא ולמשתי ולמיכל

  .מקדש זמין ולא בקדש נאדר ,באבוי דאתתקף כבר ודאי]צד ע"ב[    בקדש

 

 כתיב יוסי' ר אמר .עבידתייהו מאי ימים ששת .וביום השביעי וגו'  מלאכה תעשה ימים ששת

 עביד ויומא יומא וכל אוקמוה והא בששת כתיב ולא ,הארץ ואת השמים את' יי עשה ימים ששת כי

  .מלאכה מיי ואקרון עבידתיה

  .חול אמאי ,חול ימי ששת אקרון אמאי הכי אי יצחק ר"א

  .אקרון חול מיי כך בגין ,דשלוחייהו י"ע עלמא אתנהיג השתאד יוסי ר"א

 .אקרי חול קדש אקרי דלא ומאן, קדש אקרון לאד ובגין עבידתא בהו דשרי בגין אמר חייא' ר

 ושארא הוא בגרמיה מלה קדש אלא ,הכא הבדלה מאי .לחול קדש בין הבדלה חברייא אתקינו דא ועל

  .מקדש זמינין נטירו אשתכח ואי ,ראולנט ואלין לעובדא אלין דא ועל ,אתיין מניה

 ואמא באבא אתעטר יומא דהאי בגין הוא כלאב דשבתא דיומא אונטור חדוותא יהודה ר"א

 ברכאן מלי, ביה חדאן כלא ,ותתאי דעלאי חדוותא יומא האי כך בגין .יהקדוש על קדושה ואתוסף

  .דגיהנם דחייביא נייחא יומא בהאי, ותתאי דעלאי נייחא יומא בהאי .אתזנו מניה כלהו, עלמין בכלהו

 בהאי .כלא על מלכא ליה מני ,יןעלאין בעטר ליה אעטר ,יחידאי לבריה הלולא דידעב למלכא

 גוברין קטולא דבעיין גוברין בידיה הוו נשא דבני דיני על אתפקד סנטירא חד .לכלא חדוותא יומא

  .דמלכא לחדוותא ריונט דינוי שביק דמלכא דחדוותא יומא דהאי יקרא בגין ,לאלקאה דבעיין

 .ותתאין דעלאין חדוותא ,עליה ואמא דאבא חדוותא ,במטרוניתא דמלכא הלולא יומא איה כך

 אלא, ענג מאי .ענג לשבת וקראת( נח ישעיה) כתיב ד"עו, ביה יצטערון ולא חדאן כלא דמלכא בחדוותא

' יי על ענג דהאי ,'יי על תתענג אז( שם) א”כד אריש עלאה דקדש באתר לעילא אלא אשתכח לא ענג

 דלא מה, ענג לשבת וקראת ד”הה דענג עטרא בההוא אתעטר הוא דמלכא דהלולא יומא והאי הוא

  .יומין בשאר הכי אשתכח

 כמא דמלכא יקרא בגין פתורי ולסדרא לזמנא מלכא בני בעיין סעודתי תלת יומא בהאי

 לאושפיזא וחד לשבת חד סעודתא בכל פתורי תרי נ"ב יסדר לא זמנא או חגא ביה אזדמן וכד .דאוקימנא
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 לההוא דמלכא בפתורא הוא ספוקא ,אוכל הוא תמיד המלך שלחן על( ט ב שמואל) דכתיב בגין

  .יהלאושפיז מניה יהיב והוא למלכא שלימא פתורא לסדרא נ"ב בעי דא ועל .ליה דאתייא אושפיזא

 ןנשבקי לא אי .לא או ליה ןנשבקי אושפיזא ביה ערעיא כד דשבת תליתאה סעודתא אלעזר ר"א

  .מלכא בסעודתי פגימו אשתכח ליה ןנשבקי אי, דמלכא מפתורא דחייא אושפיזא אשתכח ליה

 ,לאושפיזא יהוסלק מקמיה מיכלא ליונט אושפיזא ביה דאיערע למלכא אבוי ר' שמעון  ל"א

 בגין דא וכל למיכל ליה יהיב ומלכא אכיל קא דמלכא ממיכלא עמיה ליאכ לא דמלכא דאע"ג אשתכח

 פתורא מסדרי ולבתר דא בשעתא לאושפיזא חיישי לא סבא המנונא רב ובבי .דמלכא אושפיזא דהוא

 בגין כתיב חפצך ןינותנ ,דבר ודבר חפצך ממצוא( נח ישעיה) ד”הה אסיר מלולא יומא בהאי .לאושפיזא

  .ביה תקשרמ מהימנותא כל יומא דהאי

 להיות חלש י"ד דהא לאושפיזא דמלכא סעודתא לסלקא דלא עבידנא והיך ' אלעזרר ליה אמר

  .אושפיזיה הוא דלא ג”אע לפסחא דמלכא סעודתא סלקא בשבת

 .ליה סלקא לא לאו ואי ליה לסלקא יכלא יומא ההוא כל אושפיזיה הוא דאי אמינא הכי ל"א

 שאני ,דפסח סעודתא מקמי דמלכא סעודתא אתדחייא בשבת להיות]צה ע"א[    חלש ד"די נימא ואי

 וחד ,תאיבא שתכחדא נ"ב דבעי ומרורים מצות בגין חד, גוונין בכמה דחייאאי דשבת דסעודתא פסח

 ואי .סדורא הוא לאו נהמא בלא דפתורא סדוראו ולמעלה שעות ששמ אשתכח לא נהמא והא פסח בגין

  .לבא דתאיב בגין שארי חמרא, בחמרא תימא

 חקל יומא בהאי .ביה דאשתכח יומי אינון דשבת סעודתא בטילנא דלא אשתדלנא יאמיומ אבל

  .דאורייתא הוא קשורא יומא והאי ותתאין עלאין ןיומתברכ אתברך יןקדיש דתפוחין

 ואשתדל פתוריה מסדר ,דשבתא סעודתא דאסתלק בזמנא ר' שמעון עביד הוה הכי אבא ר"א

  .גבאי למיכל דייתי דמלכא סעודתא הא אמר והוה מרכבה במעשה

  .קדש מקרא ולא קדש ואקרי וחגין זמנין מכל עדיף בכלא אשתכח שבת כך בגיני

 דלא דכפורי ויומא אש השנהר נפקי אבל, בהו קרינן קדש מקראי מועדים כלהו יהודה ר"א

 לאשתעשעא לכלא אתלחדוו מקדש ניןיזמ תלתא אלין אבל ,הוו דינא אינון דהא חדוותא בהו אשתכח

  .אלהיך' יי לפני ושמחת( כז שם) ,אלהיכם' יי לפני ושמחתם( יב דברים) ד”הה ה”קבב בהו
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 יומא דאיהו בגין עלמא מכל דוחקא וכל רוגזא וכל צערא כל אתנשי דשבת יומא בהאי

  .דאתי דעלמא כגוונא אתוספן נשמתיןו דמלכא דהילולא

 אמאי ,היין על זכרהו ותנינן ,לקדשו השבת יום את זכור( כ שמות) כתיב יהודה לרבי יצחק ר"א

  .היין על

 והאי למלכא חדי יין והאי, דכלא הוא חדוותא דאורייתא ויינה דאורייתא חדוותא דיין בגין ל"א

 בכלא ותנינן .וגו' שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה( ג שיר) ד”הה בעיטרוי למלכא מעטרא יין

 אינון מיין ,מיין דודיך טובים כי( א שם) א”כד ביין אלא קדושא אשתכח דלא עובדא נ"ב לאחזאה בעייא

  .אוקמוה והא ביין דשבת קדושא דא ועל, טבאן

 

 דודי קול ער ולבי ישנה אני( ה שם) פתח חייא' ר .'וגו לחדש יום עשר בארבעה הראשון ובחדש

 ישראל כנסת אמרה .פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה דופק

  .דקשיו בשעבודא בני דהוו דמצרים בגלותא ישנה אני

 .בריתי את ואזכור( ו שמות) דאמר ה”קב דא ,דופק דודי קול

  .בגלותא יצוןיש דלא להו לנטרא ,ער ולבי

  .עלאין תרעין לך אפתח ואנא דמחטא כחדודא פתחא לי פתחי

 הוא אנת .בך אלא בני לגבאי ייעלון לא, הוא בך לי לאעלא פתחא דהא ,אחותי לי פתחי

 דא ועל .ודאי לי פתחי ,לי פתחי כך בגין ,לי ישכחון דלא סגיר אנא הא פתחך תפתח לא אנת אי ,פתחא

 ,'ליי השער זה, יה אודה בם אבא צדק שערי לי פתחו( קיח תהלים) למלכא לאעלא בעא כד דוד אמר

 לי פתחי דא ועל .ביה ולאתדבקא ליה לאשכחא ,'ליי השער זה .למלכא לאעלא ודאי פתחא הוא דא

  .עלמין בשלם עמך ולמהוי עמך לאזדווגא בגין', וגו נמלא טל שראשי רעיתי אחותי

 תתאו מעילא דרגין ואחית ליליא בפלגות דקטל אינון כל מצראי ליקט הוה ה”קבד בשעתא

 דמא ההוא כדין .בה ואתאחדו ישראל בכנסת ואשתתפו אתגזרו ,קדישא דאת מאבקיי ישראל עאלו

 רשימא פתחא על רשים והוה דאתגזרו דמא וחד דפסחא חד הוו דמי ותרין ,פתחא על ליה ואחזי
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 המזוזות שתי על ונתנו( יב שמות) כמה דכתיב אתמר והא בינייהו וחד הכא וחד הכא חד דמהימנותא

  .מהימנותא לאחזאה בגין המשקוף ועל

 אחרא מרשותא ישראל ואסתלקו ושאור חמץ מבטלין כדין דהא אתמר הא, עשר ובארבעה

 דאתפרעו עד בה עאלו דאתגזרו בתר ,קדישא קשורא]צה ע"ב[    במצה ואתאחדו מניה ואתעקרו

 שמות) דכתיב באתר דמהימנותא בקשורא עלאה באתר קשורא וןל יהב וכדין דלהון רשימא ואתגלייא

  .אוקמוה והא דייקא השמים מן ,השמים מן לחם לכם ממטיר הנני( טז

 לא תתאין וכתרין שמשא עם בשלימו אשתכח דסיהרא דזווגא בשעתא עה עשרבארב ח"ת

 דזווגא ובשעתא בעלמא ומתערי משתכחי בישין זינין דסיהרא בחדתותי דהא ,בעלמא כך כל משתכחי

 ליל( יב שם) כתיב כדין ,אתערו מלכא וקדושי חד לאתר כלהו מתכנשי דשמשא בנהירו אשתכח דסיהרא

  .כלאד שמורים והוא אשתכח קדישא זווגא דהא ,'ליי הוא שמורים

 לאינון ווי ,דביתא ישובא אשתכח ובליליא יומא בההוא דכלא תקונא כך בגין אמר אחא' ר

 כך בגין .גבייהו אשתמודען דלא לאינון ווי ,כחדא אריוותא לאזדווגא אתאן כד נינהו ביתא מבני דלאו

 יוזמר חדאן ואינון דעיילי מאן עיילי ידייהו ועל יומא ההוא כל ביתא לון מתקנין קדישין ישראל

  .דאתי ובעלמא דין בעלמא ישראל אינון זכאין .חדווייהו

 אתער קדישא עלאה זווגא ליליא בדא דהא הוא שלים קרא ,האי כל לאטרחא לן למה יוסי ר"א

הוא הלילה הזה ליי' דייקא, וכדין כתיב שמורים , שמורים' ליי הזה הלילה הוא( שם) ד”הה ואשתכח

  .בשמשא דסיהרא זווגא ,תרי ,שמורים מאי .לכל בני ישראל

 ונפקו קדישא דשמא בקשורא ואתקשרו אתאחדו ולהלאה מכאן דהא ,לדורתם ישראל בני לכל

 ,קדישא ברשותא ועיילי מבינייהו חמץ ומבערי גרמייהו מתקני עשר בארבעה כך בגיני ,אחרא מרשותא

  .חורין בר דאיהו גרמיה לאחזאה נ"ב ובעי עלאה אימא יורבעט וכלה חתן מתעטרי כדין

  .אמאי ליליא דההוא כסי ארבע הני יוסי ר"א

 סבא ייסא דרב בספרא הוא שפיר אבל ,גאולות ארבע לקביל חברייא אוקמוה הא אבא ר"א

 ולא דרגין ארבע דאינון קשרין בארבע הוא זווגא ליליא בהאי אשתכח קדישא וזווגא הואיל דקאמר

 בדא דאחיד דמאן בהו זכינא דהא בגין אתערנא דלהו חדוותא ואנן ,אשתכח זווגא כד דא מן דא מתפרשי
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 ליליא בהאי ולמחדי בכלא נויאש למעבד ובעינן לילוון שאר מכל דא ליליא אשתני דא ועל .בכלא זכי

  .ותתא לעילא הוא דחדוותא בגין

 ולא, קריא גואל בתראה דרגא דהאי בגין, ט"מ .להו קרינן גאולות ארבע אלין דארבע אמר ועוד

ינון בא אלא נהורא לה אפיק לא ודא, לה ונהיר עלה דקיימא עלאה אחרא דרגא על אלא גואל אקרי

  .נינהו גאולות ארבע אלין דארבע אשתכח ,דעליה דרגין תרין

 

 אמאי שבעה כל הוא וחדוותא בבתיכם ימצא לא שאור כתיבד הא אבא' לר ליה לישא יהודה' ר

 יומא כל דחדוותא בשלימו הלילא יומין תשעה אשתכח בסכותשבעה כמא ד כל הלל אשתלים לא

  .ויומא

 דאתקשרו כמא בכלא כך כל ישראל אתקשרו לא הכא דהא הוא ידיעא אבל קאמרת שפיר ל"א

 שלימו עבידנן חדוותא בההוא בה אתקשרו וישראל אשתכח דזווגא ליליא היאבה כך בגין, לבתר

 ולא בהו אתקשרו לא ישראל כען עד משתכחי דכלהו עלאין אע"ג דרגין באינון אבל, אשתלים והלילא

 בסכות כך ובגיני .לבתר דעאלו במה עאלו ולא אורייתא קבילו ולא קדישא רשימא לאתגלייא אתפרעו

 ,כ"כ שלימוביה  אשתכח ולא זכו לא כען עד הכא אבל יתיר דכלא וחדוותא ביה אשתכח דכלא שלימו

  .חזי כדקא בהו אתקשרו לא עד וישראל באתגלייא הוא לאו שבעה כל דאשתכחו ג”אע

 ההואד דכיון ,ט"מ .ביה דאתקשרו חולקא ההוא בגין דהלילא ושלימו דכלא חדוותא דא ועל

 אשתכח זווגא דכד דישראל בסטרא וולא דזווגא בסטרא אשתכח דכלא קשורא כל אשתכח זווגא ליליא

 וכדין בהו אשתכח גופא כל הא משתכחי אלין וכד עלה דקיימי דרגין תלת]צו ע"א[    אלין משתכחי בה

 יומא דכל לבתר אבל, בכלא סיהרא אתעטרת כדין דהא אשתלים והלילא מכלא וחדוותא דכלא שלימו

  .אחרנין בזמנין כמה שלימא הלילא לאו הא בהו זכו לא עד וישראל אשתכחי ויומא

 ואנשינא גוונא בהאי ליה שמענא אחרא זמנא והאי ודאי הוא והכי הוא שפיר יהודה' ר ל"א

 ביומא דחדוותא ושלימו שבעה בסכות שבעה בפסח חזינא הא ,למנדע בעינא אחרא מלה השתא .מלי

  .מכלא יתיר אתחזון הכא והא שבעה יומין ביה אשתכחו לא אמאי בשבועות, אחרא
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 דאקרון הכא שנא מאי וכי .בארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי( דברי הימים א יז) ואמר פתח

 אתר בכל דהא אחד לון קרא לפרשא אאת דישראל דשבחא כיון אלא .אחרא מאתר יתיר אחד ישראל

 ישראל דאקרי אתר בהאי ותתאי דעלאי קשורא דכל בגין ,טעמא מאי .הוא אחד דישראל שבחא

 כלא אקרי דא ועל, ישראל בכנסת ואתקשר דלתתא במה ואתקשר דלעילא במה אתקשר ועוד .אשתכח

  .קדישא עלאה ויחודא שלימא וקשורא מהימנותא אשתמודעא דא ובאתר ,אחד

 למחזיקים היא חיים עץ( ג משלי) וכתיב דכלא קשורא הוא דמהימנותא קשורא דא יומא דא ועל

 ודאי הוא אחד חיים ועץ .הכי אקרי דא באתר מתקשריד אינון בגין דא ועל ,אחד דאקרי הוא אילנא ,בה

 ועץ( ב בראשית) כד"א דכלא ואמצעיתא דכלא קשורא ודאי אחד דיליה ויומא ביה דכלא בגין אקרי

 הוא סכות פסח דא ועל ,ביה ואתקשר סטרין כלל ואחיד ,במציעות ממש בתוך ,הגן בתוך החיים

 שבחא יתיר ולא יומא בהאי דאורייתא שבחא הוא ודא דכלא אמצעיתא דאיהו בגין באמצעיתא

  .דכלא וקשורא דמהימנותא

  .מלי להני וזכינא דשאילנא רחמנא בריך יהודה' ר אמר

 בליליא ישראל דמשבחי שבחא כהאי ה”קבל לשבחא ישראל זמינין ושירתא חדוותא יצחק ר"א

 ,חג התקדש כליל לכם יהיה השיר( ל ישעיה) ד”הה דמלכא בקדושא אתקדשת כנסת ישראלד אדפסח

 .ואמן אמן לעולם' יי ברוך .דייקא חג התקדש כליל

 

 פתח ר' שמעון .'וגו בשבועותיכם' ליי חדשה מנחה בהקריבכם הבכורים וביום( כח במדבר)

 דמשתדלי דאינון חולקיהון זכאין .הארץ את לשפוט בא כי' יי מלפני היער עצי ירננו אז( טז א"דב)

 לית דהא באורייתא משתדלי דלא לאינון ווי .יומא כל בשמיה ואתאחדן ה”קבד ארחוי דידעין באורייתא

 עלמא בהאי דזכי מאן .דאתי בעלמא ולא עלמא בהאי לא ביה אתאחדן ולא קדישא בשמא חולקא לון

 מרחשן שפוותייהו עלמא בההוא דאינון ג”אע ,ישנים שפתי דובב( ז שיר) תנינן דהכי אתי בעלמא זכי

  .אורייתא תמן

 ואתקשרו ביה ואתעסקו, ודאי הארץ תבואת, הארץ תבואת ישראל קריבותא השתא עד ח"ת

 קדמאה דאיהו בגין שעורים תקריבוא .ביה אתנהגא דעלמא דינא אשתכח דדינא ג”אעו ,קשורא בההוא
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 ביה אתאחדו דישראל קדמאה אחידו דהא דמתאחר מההוא ולא מתקרבא קדמאה ומן תבואה שאר מכל

  .הוא הכא ה”קבב

 לכם ממטיר הנני( טז שמות) דכתיב שמים דאקרי אתר מההוא במדברא מן יהבית אנא ה”קב אמר

 לנשי אזהרותא ,חסר הקנאת תורת זאת דמלה ורזא .עד כאן שעורים קמאי מקרבין ואתון השמים מן לחם

  .לקרבא זמינא שעורים קמח לאו ואי, בעליהון תחות טוןיס דלא עלמא

 כנסת ישראל .לעלמין קדישא במלכא שקרת לא כנסת ישראל דהא דישראל חולקיהון זכאה

 קא מאתרהא]צו ע"ב[    אתתא דהאי דינא כך בגין .אישה תחת אשה תשטה אשר( ה במדבר) תתווה

 שם, )מכרה מפנינים ורחוק ימצא מי חיל אשת( לא משלי) בה דכתיב אההי ,אתרהא הוא ומאן .אתייא

  .בעלה עטרת חיל אשת( יב

 .קריתא הכי ישראל כנסת ,חסר אתקרי קנאת מנחת אתתא ההיא תיתדא שעורים קמח וההוא

 בהאי דמשקר דמאן אתאחד הכא דקנאת ,לאלהיו קנא אשר תחת( כה במדבר) כתיב בפינחס דא ועל

  .יהב געיןפ קנאין דא ועל עליה אתערת קנאה ברית

 ג"בי מנופה עשרון מניה מפקי דגרוסות לריחין מטא דהוה דכיון עומר האי שעורים קמח ח"ת

 בה לאזדווגא קדישא מלכא אתא אלין שבתות שבע דסלקין לבתר .תמימות שבתות שבע ודא .נפה

 וכד .ותתא לעילא אחד ואשתכח שלים ביחודא מלכא אתעטר וכדין אתיהיבת ואורייתא ישראל בכנסת

סלקין  שירתא סלקין אבייהו רידמבכ אילנין אינון כל דאורייתא יהזמנ ומטא קדישא מלכא אתער

 בכל ומלכותו כסאו הכין בשמים' יי( קג תהלים) ואמרי פתחי וןל דמלקטי בשעתא, אמרי מאיו .שבחא

  .כף ימחאו השדה עצי וכל( נה ישעיה) וכתיב, וגו' חסדך בהשמים' יי( לו שם) ,משלה

 ,אקרי חדש שיר .וגו' עשה נפלאות כי חדש שיר' ליי שירו מזמור( צח תהלים) יואמר יפתח ועוד

, הכא דכלא דחדושא חדשה, חדשה מנחה הכא ,קנאות מנחת התם .חדשה מנחה בהקריבכם כך בגין

 ואורייתא בעטרוי אתעטר שלימא יעקב דא ועל, דמהימנותא קשורא ,ותתא דעילא דכלא קשורא

  .אתיהיבת

 דארעא אילנא ההוא על מלין ולפרשא למימר נש בר בעי הוה כהנא לגבי בכורים מטון וכד

 תפגיםוי ארמאה לבן ליה לאובדא ובעא ענפין בשבעין תחומין בתריסר דלעילא כגוונא דאשתלים

 דמהימנותא קשרא דכל אילנא ההוא בגין דאוקימנא כמא בבנוי ואתעטר ליה שזיב ה”קבו, בגיניה עלמא
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 ובכל דסיהרא תותיוחד הוא ותתאי דעלאי דחדתותי בגין ,ט"מ, אתקרי חדשה מנחה דא ועל .תלייא ביה

 .דסיהרא הוא חדתותי זמנא

 על ברתא ההיא אשתכחת לאו בנין לכלהו סעודתא אתקין .חדא וברתא בנין ליה דהוו למלכא

 חולקא יהבת לא ולי ידיען מאנין חד לכל ויהבת זמינת אחי לכל מארי למלכא אמרה אתאת כד .פתורא

 לבתר אשתכח .מחולקיהון לך תנוןני כלא הא, תרין חד על תישתכח מנך ברתי חייך לה אמר .בינייהו

  .מכלא תרין חד על חולקא בידהא

 וחולקין מאנין לה ניןיזמ דכלא ככלה ,כלה קריא דא ועל חולקין נטלא מכלא כנסת ישראל כך

  .ומאנין חולקין לה יהבין וכלא בכלא דילה חדתותי כנסת ישראל היא כך ,ותכשיטין

 אורייתא וכד, הוא ישראל דכנסת חדוותא בעטרוי אשתכח קדישא דמלכא בשעתא ח"ת

 אילנא בהאי אתקשר דמהימנותא קשרא דכל ובגין ,עלאין בעטרין ישראל כנסת אתעטרת אתיהיבת

 יום ,ישראל כנסתב ודאי אחד יום', ליי יודע הוא אחד יום והיה( יד זכריה) דכתיב כמא אחד יום אקרי

  .דלעילא בקשורא אחד

 והואוקמ דרישא מחילא דאחידן דרועי תרי אחרא קשורא ,ומוחי וגלגלתא רישא דלעילא קשורא

 כנשאתלא דרגין בתרי ן בקיומאדאתמשכו דלתתא קיימין תרין .אבהתא קשורי סבא בתרי המנונא רב

 מתקשרן וכלא הני לכל דאחיד אמצעיתא גופא הוא דא אילנא .אמה בפום אחרא בדרגא לאפקא זרעא

  .מלי אוקימנא והא אחד הוא כדין מטרוניתא ביה אזדווגת וכד ,חד כלא דא ועל בהו והוא ביה

 ,עצרת אקרי כחדא מתקשרן דכלא אתר בההוא ,עצרת מהו .עצרת השמיני ביום כתיב חזי תא

]צז ע"א[    אילנא דענפי סעודתי יומי אינון בכל אלא .ט"מ עצרת דאקרי הכא תימא ואי .כנופיא ,עצרת

 הוא ובגין כך דאורייתא וחדוותא ממש דאילנא דגופא חדוותא לבתר .אינון פרין שבעין דא ועל הוו

 אלא יומא בהאי חולקא לית דא ועל .גופא דהוא דאילנא חדוותא דאורייתא חדוותא עצרת חד יומא

 אשתכח כלא אשתכח דמלכא בשעתא דהא לאחרא ולא לכם, לכם תהיה עצרת כך בגין ,ישראלקב"ה ו

 כמא הוא אחד יום, אקרי אחד יום כך בגין .אוקמוה והא האילן פירות על בעצרת תנינן דא ועל .ביה

  .דאמרן

 מאי ,תאפינה חמץ תהיינה סלת' וגו תנופה לחם תביאו ממושבותיכם כתיבד מאי ועל דא תנינן

 ,ענפין אחידן באילנא דהא באילנא וכן ביה אחידן דכלא בגין אלא .כנסת ישראלב חמץ הכא שנא



 

© 2014–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

45 

 הרע יצר על מכפר אילנא דהאי בגיןו, ביה אשתכח כלא ,סטרין בכל סגיאין דינין אחידא דינא באילנא

  .נ"דב מותביה בבי דהוא

 דנגיד עמיקא נהרא חד על אאשתרש והוא לתתא אילנין שאר כל אתזנו אילנא מהאי אלעזר ר"א

 שרשיו ישלח יובל ועל מים על שתול כעץ והיה( יז ירמיה) כתיב עליה .לעלמין מימוי פסקין ולא ונפיק

 ותומכיה מאי. למחזיקים בה ותומכיה מאושר היא חיים עץ( ג משלי) כתיב אורייתא דא ועל, וגו'

  .בנות אשרוני כי באשרי( ל בראשית) א”כד מאושר ותומכיה אבל אוקמוה הא ,מאושר

 

 מיום השבת ממחרת לכם וספרתם כתיב חייא ר"א .באורחא אזלי הוו חייא ורבי אבא רבי

  .מיירי קא מאי, התנופה עמר את הביאכם

 אחידן והוו אחרא ברשותא הוו במצרים הוו כד ישראל ח"ת אבל חברייא אוקמוה הא ל"א

 דאקרי קדישא בחולקא עאלו דאתגזרו בתר .מסאבותא ביומי יתבא היא כד דא אכאתת במסאבותא

 בתר .מינה מסאבו דמי פסקו כד אתתאכ מנייהו מסאבו פסק ביה דאתאחדו]צז ע"ב[    כיון ,ברית

 קדישא בחולקא דעאלו כיון הכא כך ,וגו' ימים שבעת לה וספרה( טו ויקרא) ,כתיב מאי נהימ דאתפסקו

  .לדכיותא חושבנא ולהלא מכאן ה”קב אמר ,מנייהו מסאבו פסקא

 בגין ,ולמה .לעצמכם ,לכם הכא אוף, לעצמה ,לה וספרה א”כד דייקא לכם, לכם וספרתם

  .אורייתיה ולקבלא במלכא ביה לאתחברא למיתי לבתר ,קדישין עלאין במיין לאתדכאה

 לאתדכאה למזכי בגין ,שבתות שבע אמאי .שבתות שבע הכא אוף, ימים שבעת לה וספרה כתיב

 שבתות שבע דא ועל מניה נפקי שבתות שבע נהר וההוא חיים מים ואקרי ונפיק דנגיד נהר דההוא במיין

  .ביה למזכי בגין ודאי

 על, לילה המחנה על הטל וברדת כתיב כך בבעלה לאשתמשא בלילה דילה דכיו דאתתא כמא

 כדין ,דסיני לטורא ישראל קריבו כד ,טלא האי נחת ואימתי .לילה הטל וברדת כתיב ולא כתיב המחנה

כנסת ו אורייתא וקבילו במלכא ביה ואתחברו מנייהו זוהמתן ופסקה ידכווא בשלימו טלא ההוא נחת

 וכלא ולאסתחאה לאתדכאה ,הים אל הולכים הנחלים כל ודאי זמנא ובההוא ,אוקימנא הא ישראל

  .קדישא במלכא ביה ואתחברו אתקדשו
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 טהור אקרי לא דא לדכיותא למזכי תמימות שבתות שבע אינון דא חושבנא מני דלא נ"ב כל ח"ת

 יומא להאי טהור דמטי ומאן .באורייתא חולקא ליה למהוי כדאי הוא ולאו הוא דטהור בכללא ולאו

 ולנטרא בה ולאתחברא באורייתא למלעי ליה לבעי ליליא להאי מאטי כד מניה אתאביד לא וחושבנא

  .ואתדכי ליליא בההוא עליה דמטי עלאה דכיו

 כחדא דיתדכון בגין פ"דבע אורייתא ליליא בהאי ליה דבעי דאורייתא]צח ע"א[    ואוליפנא

 חד בזווגא כחדא וישתכחון בה ויתחבר שבכתב תורה ליתי יומא בהאי לבתרו עמיקא דנחלא ממבועא

 אשר ודברי עליך אשר רוחי' יי אמר אותם בריתי זאת ואני( נט ישעיה) ואמרי עליה מכריזי כדין ,לעילא

  .לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר יי' מעתה ועד עולם בפיך שמתי

 לאחסנא ניתי ואמרי באורייתא לעאן והוו ליליא בהאי ניימי הוו לא קדמאי חסידי דא ועל

 ביה לאזדווגא ואתיא עלייהו אתעטרת ישראל כנסת ליליא וההוא .עלמין בתרין ולבנן לן קדישא ירותא

  .ילהא דזכאן דאינון רישייהו על מתעטרי ותרווייהו במלכא

 כלה תכשיטי לתקנא ניתי ,לגביה ליליא בהאי חברייא דמתכנשי בשעתא אמר הכי ר' שמעון

 יתבע כד דחבריא חולקא זכאה .יאות כדקא מלכא לגבי תקונהאבו בתכשיטהא למחר דתשתכח בגין

 לתקנא דידע מאן בעלמא לך ולית ,תקונהא ושוי עטרהא ואנהיר תכשיטהא תקין מאן למטרוניתא מלכא

  .דאתי ובעלמא דין בעלמא חולקהון זכאה ,חברייא אלא כלה תכשיטי

 ומאן ,מלכא לגבי בעטרהא לה ומעטרי כלהד תכשיטהא ליליא בהאי מתקני חברייא חזי תא

 עמיקא קדישא נהרא .במטרוניתא בה לאזדווגא בכלה בה לאשתכחא ליליא בהאי למלכא ליה מתקין

בעטרה שעטרה לו אמו  שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה( ג שיר) ד”הה עלאה אימא ,נהרין דכל

 ולאינון למטרוניתא לה לדכאה אתיית ליה ואעטרת למלכא ליה נתתקדאת לבתר .ביום חתונתו

  .גבה דמשתכחי

 ההוא כל ,אמיה עבדת מה .עלאה במטרוניתא ליה לזוגא אתא ,יחידאי בר ליה דהוה למלכא

 ,ליה ואעטרת סחרנהא יקר אבני]צח ע"ב[    בשבעין עלאה עטרא אפיקת ,גניזהא לבי עאלת ליליא

  .מלכין בתקוני ליה נתיואתק ליה שתואלב לכודמ לבושין אפיקת

, לה לתקנא תכשיטהא לבושהא עטרהא מתקני דקא עולימתהא חמאת ,כלה לבי עאלת לבתר

 ,לכלתי לדכאה מיין אינון סוחרני ובוסמין ריחין וכל נבעין דמיין אתר טבילה בי אתקינת הא לון אמרה
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 נבעין דמיין טבילה בי בההוא דאתקינת אתר בההוא ויתדכון ועולימתהא דברי מטרוניתא כלתי ליתי

 ברי ייתי כד רלמח .בעטרהא לה אעטרו לבושהא לה אלבישו בתכשיטהא לה תקינו לבתר ,דעמי

  .כחדא בכו מדוריה וישתכח לכלהו היכלא יתקין במטרוניתא לאזדווגא

 דמלכא אשתכח .כלא דמתקנת עלאה ואימא גוונא כהאי וחברייא ומטרוניתא קדישא מלכא כך

 באהלך יגור מי' יי( טו תהלים) ד”הה לעלמין מתפרשין ולא כחדא מדוריהון וחברייא ומטרוניתא עלאה

 בלבושהא בתשכיטהא למטרוניתא דמתקני אינון אלין אלא ,הוא מאן .צדק ופועל תמים הולך', וגו

  .אקרי צדק פועל חד וכל בעטרהא

 דאינון חולקהון זכאה .דיי אלין מלין למשמע אלא בעלמא זכינא לא אלמלא חייא ר"א

 כי( צא שם) כתיב עלייהו ,באורייתא דלהון רעותאו קדישא דמלכא אורחוי וידעין באורייתא דמשתדלי

  .ואכבדהו אחלצהו וגו' ואפלטהו חשק בי

 

 .חגנו ליום בכסא שופר בחדש תקעו( פא שם) פתח יצחק רבי .וגו' לחדש באחד השביעי בחדשו

 לון קריב רחיקא ומאתר בהו ואתרעי אומיןשאר  כל מן לגביה לון קריב ה”קבד ישראל אינון זכאין

 ישבו הנהר בעבר ישראל אלהי 'יי אמר כה העם כל אל יהושע ויאמר( כד יהושע) ד”הה לגביה

 את ואקח( שם) וכתיב לגביה לון וקריב בהו אתרעי רחיקא מאתר דהא לאחזאה ,מעולם אבותיכם

כל  דא ידעי הוו לא ישראל כל וכי ,בהו לאסתכלא אית קראי הני .'וגו הנהר מעבר אברהם את אביכם

 שמא דאורייתא בגין וגלייא סתים קדישא דשמא כמא וגלייא סתים כולה אורייתא אלא .יהושע שכן

 אמר כה כתיב אמאי ידעי הוו ויהושע]צט ע"א[    ישראל אי .וגלייא סתים איהי דא ועל היא קדישא

 רתיכא לון דועב באבהתא בהו דאתרעי בישראל ה”קב דיעב סגי טיבו דמלה סתימא ודאי אלא .'יי

 בהו דיתעטר בגין בוצינין דכל בוצינא קדישא יקירא עלאה נהר מגו לון ואפיק ליקריה עלאה קדישא

  .ואתידעד דאשתמודע ההוא הנהר ,אבותיכם ישבו הנהר בעבר' יי אמר כה ד”הה

 עולם נהר ההוא אלא ,מעולם הנהר עברב חכמתא לאחזאה אלא .הכא בעי קא מאי ,מעולם

  .לישראל ה”קב דעבד וקשוט טיבו לאחזאה מעולם אבותיכם ישבו הנהר בעבר דא ועל אקרי
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 בההוא ביה אתדבק לא אברהם אלא .מיירי קא מאי ,הנהר מעבר אברהם את אביכם את ואקח

  .לאתתקפא בסטריה ביה דאתדבק יצחק כמו נהר

 בדינוי אתתקף יצחק וכד ,ביה ואתתקפו מסטריה נפקי דינין דינא איהו דלאו ג”אע נהר האי ח"ת

 ודאין דדינא כורסייא על יתיב קדישא ומלכא אתתקנו דדינא וכרסוון לדינא מתכנפי ותתאין עלאין כדין

 דדינא כורסייא לסלקא דידעין ישראל אינון זכאין .חגינו ליום בכסא שופר בחדש תקעו כדין ,עלמא

  .בשופר ,ובמה ,דרחמי כורסייא ולתקנא

 

 קא מאי שופר האי על שאילנא סגיאין זמנין הא ודאי ל"א .ר' שמעוןד קמיה יתיב הוה אבא רבי

  .ביה אתישבנא לא ןכע ועד מיירי

 הא דקרן בגין קרן ולא שופר דינאד ביומא בעיין דישראל דמלה ברירא הוא דא ודאי ל"א

 מלין ולאתערא לאחזאה בעינן ובעובדא במלין תנינן הא אבל ,בעינא לא דינא ולאתדבקא אתידע

  .סתימין

 וכרסוון ואתער דינין כדין לבנין נהיר ולא אסתלק ביה דכלא דנהירו עלאה שופר ההוא כד ח"ת

 כד .דאבהן תושבחתיה דיצחק]צט ע"ב[    תוקפיה אקרי דיצחק אילו שופר ודא דינא לבי אתתקנו

 האי אתער וכד .בעלמא לדינא ואתתקן אתתקף יצחק כדין לבנין ינקא דלא גדול שופר איה אסתלק

 שופר אתער כדין ,לעילא סליק ולק וההוא שופר לק לנגדא בעיין מחטאיהון תייבין נשא בניו שופר

 שופר בהאי ולאפקא אחרא לאתערא בשופר עובדא לאחזאה ובעינן ,דינא ואסתלק רחמי ואתער אחרא

 ישראל יהבין קלין ובהני ,עלאה שופר בההוא כלהו כלילן דלעילא קלין אינון דכל לאחזאה קלי אינון

 קלי כלילן דביה ביה לכוונאו שופר לזמנא בעינן דא ועל לעילא גדול שופר ואתער מתתא לרחמי חילא

 .בשופר קלין ולסדראאחרא  לאתערא ובגין

 לגביה ומטי רמאי טורי בין ואתבקע רקיעין סליקו לעילא תעטרוא נפיק קלא ,קדמאה סדרא

 קלא ההואבד בשעתא תנינן דאגדתא ובספרא .לכורסייא תקןתוא הוא ואתער ברישיה ושריא דאברהם

  .ואימא אבא עליה פקדין לכרסייא תקןתוא אברהם אתער קדמאה
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 תבירא קלא ההוא תניינא סדרא ודא, רגיזין תוקפי לתברא תקיפא תניינא סלקא אדהכי

 אתער דיצחק כיון .דיצחק לאתריה דסליק עד אתברו קמיה דאתערען דינין וכל סלקא וכדין בתוקפוי

 דתקע מאן בעי ובהאי .קשיא תוקפא תבראו אתכפיא כדין ,גביה קיימאו לכורסייא מתקן לאברהם וחמי

 יודעי העם אשרי( פט תהלים) ד”הה קשיא דדינא ותוקפא חילא לתברא בגין ורעותא לבא לכוונא

  .ודאי תרועה יודעי, תרועה

 לרישיה קלא ההוא ומטי ןימתער ורחמי רקיעין אינון כל ובקע וסליק נפיק קלא ,תליתאה סדרא

 דא ביצחק ביה תרוייהו אחידן כדין ,אחרא בגיסא מתתקן לאברהם וחמי אתער ויעקב]ק ע"א[    ,דיעקב

  .חד סדרא כלהו סדרין תלתא והני .לבר לנפקא תוקפוי יכלין ולא סטרא מהאי ודא סטרא מהאי

 דתוקפיהון לאתר לתתא ליה ונגיד מאתריה לאברהם ונטיל וסליק נפיק קלא ,אחרא סדרא

  .ייהובבג לאברהם ליה וקיימן שריין דיצחק

 הואה אלא דתקע ההואקלא  דחליש לא, כקדמאה תקיפא לא תבירא קלא נפיק ,תניינא סדרא

 דינאדלתתא מותבי  אינון לגבי אלא שריא תקיפא אתוקפ דתמן קדמיתאכ יצחק לגבי איהו לאו קלא

  .קמיה ואתכפיין לגבייהו לאברהם חמאן וכלהו ,יתיר ייןרפ דאינון

 אתר לההוא לתתא ליה ונגיד דיעקב ברישיה ואתעטר וסליק נפיק קלא ,תליתאה סדרא אדהכי

 כדין ,באמצעיתא ואינון סטרא מהאי ויעקב סטרא מהאי אברהם לקבלייהו וקאים שריין גבוראן דאינון

  .תניינא אחרא סדרא כלהו והני .באתרייהו ומשתככי כלהו אתכפיין

 בעא דהאי בגין כמלקדמין ליצחק בינייהו ולישרא לאתרייהו לון לסלקא דבעי ,בתראה סדרא

  .אתערו ורחמין אתכפיין כלהו דינין כדין ,לבר בתוקפוי פוקני ולא באתריה ליה אלישב

 ישראל כד כדין .מאריהון לגבי בתיובתא ולמהדר קלי בהני ורעותא לבא לכוונא בעי דא עלו

 אהדר וכד, עלאה שופר ההוא אהדר וישראל ברעותא דא בשופרא יאות כדקא קלין ומסדרי מתקני

 מרחם ה”קבו בכלא אשתכח חידו וכדין רמיו אחרא וכורסייא כלא על קינתואת ליעקב ליה מעטרא

 ולתקנא לרחמי מדינא למאריהון]ק ע"ב[    ולאמשכא לנגדא דידעין דישראל חולקהון זכאה .עלמא

  .ידייהו על עלמין כלהו



 

© 2014–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

50 

 אתכפיין קשיין ודינין מתערין דרחמין וכו'. וכמא דא ביומא ןפתיח ספרין תלתא דא לקביל ח"ת

 ,אינון ומאן .מעלמא ואתעברו אתכפיין קשיין דינין דלעילא כגוונא לתתא הוא כך לדוכתייהו ועאלין

  .'וגו ונחתמים נכתבים דא ועל מעלמא ואתעברו דאתכפיין קשיין דינין דאינון גמורים רשעים אינון אלין

  .מלי הניל ורווחנא דשאילנא רחמנא בריך ,דמלה ברירא הוא דא ודאי אבא' ר אמר

 

 זכרון עבדין ישראל ,ורעותא לבא לכוונא עבדינן זכרון ,תרועה זכרון כתיב יהודה' ר אמר

  .לעילא גוונא כההוא מלה דיתער בגין בעובדא ,אבמ .לתתא

 כד אלא, אתכסייא והיך .סיהרא ביה דאתכסייא ,חגנו ליום בכסא( פא תהלים) אלעזר' ר אמר

 ש"כ נהיר לא שמשא עיבא מקמי דא ועל ,נהיר ולא אתכסייא סיהרא כדין נהיר לא ושמשא עיבא קיימא

 ובקל בתיובתא ,כלא נהיר ובמה .סיהרא דאתכסייא א"בה בכסה דא ועל ראנה ולא דאתכסייא סיהרא

  .יהלכון פניך באור' יי כדין ,תרועה יודעי העם אשרי( פט שם) דכתיב שופרא

 בתיובתא כלהו תייבין דישראל לחדש עשורמ עד נהיר ולא סיהרא אתכסייא יומא בהאי ח"ת

 דא ועל .בכלא חידו ואשתכח נטלא דאימא ונטיל יומא והאי לה ירונה תאבת עלאה ואימא שלימתא

 דתרי בגין אלא .הכפורים יום מאי ,ליה מבעי יום הכפורים הוא, ימים כפורים .הוא הכפורים יום כתיב

 ראנהמ ולא נהיר עלאה ראמנה יומא האיו ,תתאה ינאבוסב נהיר עלאה ינאבוס, חדכ ןנהר ןנהיר

  .כתיב חגנו ליום בכסה כך ובגין ,דשמשא

 

 ליה שלח .קדישא במלכא ישראל דכנסת זווגא אימתי אמר ,ר' שמעוןל ליה שלח אבא רבי

  .לאשה לי ותהי אמי בת לא אך היא אבי בת אחותי אמנה וגם( כ בראשית)

 פוקנת כד לעלמא ווי קדישא ינאבוס ר' שמעון רבי ואמר בכהו קליה ארים אבא רבי אתרגיש

  .מנך יתמין וישתארון יהמנ תסתלק כד בעלמא דיהון לדרא ווי ,מניה

  .קאמר מאי לקבלך דשלח האי אבא' לר חייא רבי ל"א

 מניה ראיאתנה וכד עלאה מאבא דנהרא בזמנא אלא במטרוניתא דמלכא זווגא לית ודאי אמר

( ב ירמיה) דכתיב אקרי קדש דמלכא בגין כחדא מזדווגי וכדין האי נטלא אבא מבי דהא קדש לה קרינן
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 אבא תמבי דהא אמי בת לא אך היא אבי בת אחותי כדין .קדש דאקרי מאתר נטילו ,'ליי ישראל קדש

 דנטלא זמנאב ,אחראב ולא דא בזמנא כחדא לאזדווגא לאשה לי ותהי דא ועל ,אמא מבי ולא דא שמא

 אשתכח לא דזווגא בגין ראסי דתשמיש אוכח הכפורים ויום .אימא מבי דנטלא בזמנא ולא אבא מבי

  .אבא מבי ולא נטלא אימא מבי דהא

  .יומא כל קמיה דקיימין אינון זכאין ,בגויה שארי ר' שמעוןד דרא זכאה ודאי חייא ר"א

 וקביל בתיובתא]קא ע"א[    ותב מאריה קמי בדינא וקאים אדם נברא השנה בראש אבא ר"א

 אנא יתובון ואי בדינא קיימין יומא בהאי ,דרין לדרי לבניך סימנא תהא תא אדם ליה אמר, ה”קב ליה

 תהלים) אמר ודוד .עלייהו םיוארח דרחמי כורסייא על ואתקיים דדינא מכורסייא ואיקום לון ליאקב

 וכתיב, תורא למען הסליחה עמך כי( קל שם) כתיב דא ועל ,תחנוני קולי את' יי ישמע כי אהבתי( קטז

  .אור נראה באורך חיים מקור עמך כי( לו שם)

 

( לב שם) פתח חייא רבי .לכם יהיה קדש מקרא הוא הכפורים יום הזה השביעי לחדש בעשורו

, ליםת ספר קריא זמרא זיני בעשרה תנינן הא ,משכיל לדוד .חטאה כסוי פשע נשוי אשרי משכיל לדוד

 מכלהו לאיוע, בהללויה, בהודאה, בתפלה, באשרי, בשיר, במזמור, במכתם, במשכיל, בנגון, בנצוח

 .ןול אתידש לאינון דאחכימו מייא ,משכיל מהו .אידיע אתריה משכיל הכאו .אוקמוה והא הללויה

 סליחה ביה תלי הכי דאקרי ובגין, טוב ימצא דבר על משכיל( טז משלי) א”כד משכיל אקרי אתר ההוא

  .חטאה כסוי פשע נשוי אשרי ד”הה ריןדחו חירו

 חטאה כסוי אבל לקב"ה.דחב  ההוא חטאה מבני נשא כסוי דהוא אוקמוה הא ,חטאה כסוי מאי

 לון ומפרסמי אינון באתגלייא חובוי הא ביה אהדר ולא ותלתא ותרין חדא זמנא וחב חטי נ"ב כד ח"ת

 נזיף ממאריה הוא נזיף ,דפלנייא סחרניה אסתלקו ומכרזי קמיה אזלין וכרוזי לתתא לון ומפרסמי לעילא

 ה”קב .מאריהד ליקרא חייש דלא ליה ווי ,דמאריה דיוקנא דפגים ליה ווי .לתתא הוא נזיף לעילא הוא

 דמאריה בארחא אזיל נש בר וכד .לו מתקוממה וארץ עונו שמים יגלו( כ איוב) ד”הה לעילא חוביה גלי

  .חטאה כסוי אקרי דא ,ותתאין עלאין עליה מכסין כלא חד חטאה ליה ואזדמן בפולחניה אשתדל



 

© 2014–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

52 

 אי אבל, שפיר חברייא אמרוד והאי קאמרת ושפיר דמלה לעקרא מטית לא כען עד אבא' ר ל"א

 כמא חד .הכי ותרוייהו ביה אית דחכמתא מלי תרי אלא .חטאה כסוי מהו ,ליה מבעי חטאה מכוסה הכי

 לאתלבשא עלאה יקירא לבושא עלמא בההוא ליה עבדין עלמא בהאי דעב נש דבר טבין דעובדין דתנינן

 סגיאין בישין ועובדוי ה”קב ביה ואשגח בישין עובדין עליה וגברין טבין עובדין אתקין נש בר וכד .בהו

 מכלא הוא אתאביד הא בקדמיתא דעבד טבאן אינון על ותוהה מאריה קמי חטאה דאשתכח רשע ואיהו

  .דאתי ומעלמא עלמא מהאי

 חטאה רשע דההוא ג”אע ה”קב אלא .בקדמיתא חטאה האי דדעב טבאן מאינון ה”קב עביד מה

 לבושוי ואתקין עלאה דמלכא באורחוי דאזיל צדיק אית .אתאבידו לא ןוזכיא טבאן אינון, בידאתא

 בההוא בהו קנאלאת לבושוי ואשלים חטאה רשע האי דאביד עובדין מאינון ליה אשלים קב"ה מעובדוי

 ד”הה תקין דאיהו ממה אתחפי וצדיק תקיןי חטאה ההוא ,ילבש וצדיק רשע יכין( כז שם) ד”הה עלמא

  .כסוי אלא מכוסה כתיב לא דא ועל .מחטאה אתחפי ,דחטאה מידא הוא כסוי ,חטאה כסוי

 במצולות מתוך דנפלד דהא ים מצולות דאקרו באינון זכאה דהאי חטאה ההוא אתחפי כד וחד

]קא ע"ב[    ותשליך( ז מיכה) א”כד ,ים מצולות מאן .עלייהו חפין דמיין בגין לעלמין אשתכח לא ים

  .חטאתם כל ים במצולות

 תקיפא מסטרא דאתו אינון כלר' שמעון  אוקמוה והא הוא יקירא רזא אלא ,ים מצולות מאן

 דכספא כזפטא ,ים מצולות אקרי יהודא דכפורי ביומא עזאזל כגון תתאין בכתרין בישין בזינין ואתאחדו

 ים ומצולות הוא ים מצולות מאינון האי כך ,מכסף סיגים הגו( כה משלי) ד”הה בנורא ליה בחנין כד

 לגויה שדיין דישראל חטאי אינון כל דא ועל ,דכספא זוהמא מצולות קדישא ים מההוא מצולות ,אקרי

 גרעונא הוא דא ועל גרעונא ,חטאה מאי .חטאה דאיהו בגין ,ט"מ .בגויה וישתאבון לון קביל והוא

 .דגופא זוהמא ונטיל דכספא זוהמא ים מצולות האי נחית יומא בהאי .נפשאו דגופא גרעונא ליונט דכלא

  .מנוול זוהמא דאקרי הרע יצר  דא ,דגופא זוהמא אהו מאן

גורל אחד ליי' וגורל אחד  גורלות השעירים שני על אהרן הפילו( טז ויקרא) תנן יוסי' ר אמר

 לא דעבדא דעלמא ארחיה ,יהרבמא עדבין שדייד עבדא חמיתון ,דעזאזל הוא יקרא הכי אי. לעזאזל

 פטרא ליה יהא דלא ובגין בדלטורא יומא האי זמין דסמאל בגין אבל .מאריה ליה דיהיב מה אלא לינט

 דיהושע עדבא .בעדבא אשכחנא עלאה מלה יצחק ר"א יהודה' ר דאמר ,ביה סלקא הוא עדבא דהא
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דא  דבנימין דא דיהודה חולקא דא אמר דאיהו ודאי הגורל פ"ע, הגורל פי על( כו במדבר) ביה כתיב

 ד”הה באתרייהו ושארן ידוימ מדלגי אינון דכהנא בידא עדבין דסלקין כיון הכא אוף .כלהו וכן דפלוני

  .ודאי עליו עלה אשר, הגורל עליו עלה אשר והשעיר

 לקבליה לשואה בעינן רשותא ליה ואתיהיב זמין דדלטורא זמנא בכל אלא בלחודוי דא ולא

 אל' יי ויאמר( א איוב) ד”הה ארעא לאללא זמין דלטורא יומא בהאי .לישראל לון ושביק תעסקדא במה

 הוא האי אלא ,הוא מאי בארץ משוט תנינן והא ,ט בארץ ומתהלך בהוויאמר מש תבא מאין השטן

  .דישראל מקטרגא דלטורא

 ,ממצראי ולאתפרעא ימא למעבר ישראל זמינין הוו שעתא ההיא דודאי חברייא אתערו והא

 הכא דינייהו דינא דאין אנת אי ,גוהל למיעל אלין אתחזון דלא וחמינא קדישא בארעא אעברנא אמר

 דאמרת הוא תא ולאו .למצרים כלהו יהדרון או כחדא כלהו ימותון או ,מאלין אלין אי שניאמ ,מצראיכ

  .יתיר ולא ו"רד אלא מחושבנא סליקו לא והא ,שנה ארבע מאות אותם וענו ועבדום( טו בראשית)

 דיתעסק במה לקבליה לקרבא אתר לא .הכא דא בעייא אשתדלותא ,אעביד מה ה”קב אמר

 אין כי איוב עבדי אל לבך השמת ליה אמר מיד .דיתעסק במאן אשתכח אלא הא, לבני הול וישבוק

  .אלהים איוב ירא החנם ויאמר' יי את השטן ויען במלין דלטורא פלג מיד .בארץ כמהו

 חכים הוה רעיא .בעאניה ליה לקטרגא זאבא תיאא ,נהרא בחד עאניה לאעברא דבעי לרעיא

 תיישא חד עאנא בין וחמא עינוי ףזק בעאנא. הוא יקטרג לטלייא אעבר דאנא בעוד ,אעביד מה אמר

 וישתזבון עאנא לכל אעבר בדא דא דמקטרג ובעוד לקבליה דא אשדי אמר ,ותקיף רב ברא תיישי מאלין

  .מניה

 יעברון ביה שתדלא דהוא ובעוד לקבליה אשדי ותקיף רב אחד תיישא הא ודאי אמר ה”קב כך

 כחדא להו זווג ה”קבד עד ,וגו' לבך השמת השטן אל' יי ויאמר מיד .לגבייהו קטיגורא ישתכח ולא בני

 קטיגורא אשתכח ולא לישראל הול קשב ביה אשתדל דהוא בעוד .אך את נפשו שמור בידך הנו דכתיב

  .לגבייהו

 אשתדל דאיהו ובעוד דיליה כגוונא דיתעסק במה לקבליה לשדרא בעינן יומא בהאי הכא אוף

 זעיר ליה הב מלכא דבי לזלזולי אמרי להמ לגבייהו.ולא אשתכח קטיגורא  לישראל לון שביק ביה
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 מלכא דבי עלאי מלה אלההו היל נטלין לזמנין .בישאמלה  יימא לא ואי מלכא קמי וישבחך חמרא

  .בגיניה דינא עביד ומלכא

 ואחזי ליה אימא ולבתר חמראמ ליה הב ,מלכא קמי דקאים לשטייא אמר יצחק]קב ע"א[    'ר

 ףא .כוותך בעלמא ישתכח דלא ויימא וישבחך תיא והוא בישין אינון וכל דעבדת טעוון אינון כל ליה

 בישין לכל פתקא דורון ובהאי דורון האי ליה יהבין ישראל, מלכא קמי תדיר דלטורא קאים הא הכא

 ה”קבו ייהוקמ סניגורא ואתעביד לישראל להו ומשבח אתי והוא ישראל דעבדו חובין כלו טעוון כלו

  .ויי' ישלם לך ראשו על חותה אתה גחלים כי( כה משלי) דכתיב בגין דעמיה לרישא כלא אהדר

 דעלייהו ממנא דלטורא לההוא ןמשדרי שעיר דהאי בשעתא דעשו יהלעמ לון ווי יוסי ר"א

( קא תהלים) דכתיב בגין דעמיה לרישא חובין אינון כל אהדר ה”קבו לישראל לון לשבחא אתי דבגיניה

  .עיני לנגד יכון לא שקרים דובר

 חד יומא לישראל לון שבקין לא שעיר מהאי אומות העולם ידעי הוו אלמלא יהודה ר"א

  .בעלמא

 לון ודכי ישראלל להו מכפר ה”קב כך יןוב שעיר בההוא איהו שתדלא יומא ההוא כל ח"ת

' יי ויאמר א”כד ליה שאיל וכדין לישראל להו ומשבח אתי הוא לבתר .קמיה אקטגור אשתכח ולא מכלא

 כדין .ליה ואזיל סניגורא אתעביד וקטיגורא דישראל בתושבחתייהו אתיב והוא, תבא מאין השטן אל

 חדא שעירא הא, תדיר בני על קאים היאך דלטורא האי חמיתון כורסייה ריןדסח לשבעין אמר ה”קב

 כלהו אסתכמו כדין .קמאי וחבו דחטו מה וכל טעותייהו וכל חובייהו דכל בפתקא גביה דאשתכח

  .עמיה על חובין אינון דיהדרון

 ים במצולות ותשליך( ז מיכה) דכתיב כמא ביה ןמתדבקא וחטאין חובין אינון כל אמר אבא רבי

 אל עונותם כל את עליו השעיר ונשא( טז ויקרא) ד”הה דעמיה ברישיהון מתהדרן להווכ ,חטאתם כל

  .גזרה ארץ

 ביתיה ועל עליה ומכפר ותתאי עלאי בין קאים והוא עלאין בעטרין כהנא מתעטר יומא בהאי

 ואדי דמהימנותא ברישא מכפר אתכוון דעאל בשעתא .כלהו ישראל ועל מקדשא ועל אכהני ועל

 ואדי דאצבעא פטאיבק חיסב ,עביד והיך .הכפרת ולפני הכפרת על ממנו והזה דכתיב כמה באצבעיה

 ,בלחודה אחת .ואחת אחת, אחת לממני ושארי ואתכוון אדי ,וראקפט לסטר דאצבע בטיצפין יףלכמצ
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, ואחת אחת לבתר .דכלא רישא אחת ,הילקבל אהדרן דכלא אחת, דכלא שבחא אחת, כלא דכליל אחת

  .לעלמין מתפרשן ולא באחוותא ברעותא כחדא שריין דאינון אחת ואחת

, ושתים אחת ואמר ומני בזווגא לממני שארי מכאן דכלא אימא דהיא ואחת להאי דמטא בתר

 דהיא אחת להאי ולנגדא לאמשכא בגין, ושבע אחת, ושש אחת, וחמש אחת, וארבע אחת, ושלש אחת

 ועל .ישראל לכנסת מאתרייהו עמיקין נהרין ולאמשכא תתאה דאימא לכתרא ידיען בדרגין עלאה אימא

 הכמ הכפורים יום כתיב דא ועל תתאה לאימא נהרא עלאה אימא ,כחדא נהרין ריןנהי תרין דא יומא דא

  .דאתמר

 .מלבר יפקוה התם ימות דאי עאל דהוא בשעתא דכהנא יהברגל קשירא חדא קפטרא יצחק ר"א

 אי, לגו אשתכח דכהנא אאשתמודע שעתא בההוא .יוגוונ יהפך לא כד זהוריתא בההוא ,ידעי ובמה

 כלא לאו ואי, ותתאי בעלאי אהו חדוותא כדין ,לחוור יוגוונ דיהפך אאשתמודעבזהוריתא  בשלם פוקני

  .צלותהון אתקבל דלא כלא ידעי ווהו בצערא אשתכחו

 גדפי קל שמע והוה אצטריך דלא במה לאסתכלא דלא עינוי וטמטם עאל דהוה כיון יהודה ר"א

 ידע הוה בצלותיה דא כל ועם ,בשלם פוקנוי בחדוה הוא דכלא כהנא ידע הוה ומשבחי מזמרי כרובייא

  .ותתאי עלאיד אהו חדוותא וכדין יאות כדקא]קב ע"ב[    ברכאן ומתקבלאןומת בחדוותא נפקין דמלין

 

 בדרגא ולא תלי אתר בהאי הוא אמאי יומא האי ל"א ,אבוי שמעון לרבי לישא אלעזר רבי

  .מכלא יתיר שארי דמלכא בדרגא למהוי הוא דיאות אחרא

  .שאלת ויאות ודאי הוא הכי אלעזר ל"א

 לון לדברא בגין עמה לבנוי קיושב דמטרוניתא בידא וביתיה היכליה שביק קדישא מלכא ח"ת

 היא זכאן לא ואי מלכא לגבי ביקרא בחדוותא מטרוניתא זכאן דאי בגוויהו ולמשרי לון ולאלקאה

( נ ישעיה) וכתיב, אם יבריח אב משדד( יט משלי) דכתיב כמא אוקימנא והא בגלותא אתהדרו ואינון

  .אמכם שלחה ובפשעכם

 דכל עלאה אמא יומא האי אזדמן וכד בהו ולעיינא בהו לאשגחא בשתא חד יומא אית דא ועל

 בכמה פולחנין בכמה יומא בהאי אזדרזו וישראל ,בישראל בהו לאסתכלא לקבליה אזדמן בידהא חירו
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 מלכא בני .דמטרוניתא בידהא חירו דכל מאתר חירו להו אזדמן ןיכד ,בזכותא כלהו ענויין בכמה צלותין

 בנהירו מלכא לגבי אזדווגת כדין ,חובין בלא ןיחטא בלא כלהו זכאין כלהו בידהא דאתפקדן בנהא

 כדקא אשתכחו לא יומא האי וכד .יאות כדקא עלאה למלכא בנין רביאת דהא ברעותא בשלימו בחדווא

 מנה נפיק ולא אסתלקת עלאה ואמא מלכא מן אתרחקת מטרוניתא דהא ווי לשלוחיהון ווי לון ווי יאות

 ד”הה קמיה זכאין וישתכחון דינא מן לאשתזבא בגין לון אוליף ה”קבד ישראל אינון זכאין .לעלמין חירו

 טהורים מים עליכם וזרקתי( לו יחזקאל) וכתיב, וגו' אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי( טז ויקרא)

  .ומכל גלוליכם אטהר אתכם טמאותיכם מכל וטהרתם

 

 קא מאי יום עשר חמשה הני ל"א ,אבא' לר לישא יוסי' ר .'וגו השביעי לחדש יום עשר ובחמשה

  .מיירי

 יתבא ובארחיה נטלא בארחיה וחד חד כל לתתא בין לעילא בין ח"ת .הוא יקירא רזא ודאי ל"א

, קיימא בעשיראה עשיראה ויומא, אינון ישראל מכנסת עשור האי .דעביד מה ועביד אתער ובארחיה

 יומין וחמשה הואדילה  יומא והאי .'וגו שה איש להם ויקחו הזה לחדש בעשור( יב שמות) דא ועל

 אתר ובכל .כורסייאב מלכא יתיב ביה חמישאה בגין דבדרגא עלהד יומא ההוא, הוא דמלכא אחרנין

 יומין חמשה כך בגין ,עלה דאתי יומא ההוא ,הוא דמלכא עלייהו חמשא, הוא דמטרוניתא בעשור

  .לאורייתא מירחא

 וחד ,בכלא מתעטר וכדין בהו מלכא דהא ביה משתכחי אבהן דתרין בזמנא ,שביעאה תימא ואי

  .וחמישאה שביעאה מלה

 חמשין הימנ ואתנהירו לאמא אבא נהיר וכדין דאתמר כמה ודאי הוא דיליה חמישאה ח"ת

 כמא משביעאה ירית ועטרא דאבהן בשלימו דמלכא בגין שביעאה תימא ואי .לחמישאה לאנהרא תרעין

 וכדין בעטרוי מלכא דמעטרא יומא הוא בשביעאה דא ועל, וגו' ציון בנות וראינה צאינה( ג שיר) דכתיב

  .תלייא בחד כלא דא ועל, כחדא דמזדווגין ואמא לאבא מלכא ירית
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 מתנן תלת תנינן .ערד מלך הכנעני וישמע( כא במדבר) פתח יהודה רבי .יום עשר ובחמשה

 בזכות כבוד ענני, משה בזכות מן .ומרים אהרן משה אחים תלתאד י"ע לישראל להו אזדמנו עלאין

 לחם לכם ממטיר הנני( טז שמות) דכתיב משה בזכות מן .לעילא אחידן וכלהו, מרים בזכות באר, אהרן

  .משה דא דייקא השמים מן]קג ע"א[  ,  השמים מן

( טז ויקרא) וכתיב ,'וגו' יי אתה נראה בעין עין אשר( יד במדבר) דכתיב אהרן בזכות כבוד ענני

 ועוד .כחדא מתקשרן עננין שבעה בקטרת דהא שבעה נמי כאן אף שבעה להלן מה .הקטרת ענן וכסה

  .אחרנין שיתב קשיר והוא הוא עננין שבעה כלד רישא אהרןד

, מרחוק אחותו ותתצב( ב שמות) דאגדתא ובספרא, אתקרי באר ודאי היא דהא מרים גיןב באר

 מים היה ולא( כ במדבר) דכתיב באר תאסתלק מרים יתתמ .חד קשורא וכלא חיים מים באר הוא דא

 עננין שתא חמאת כד .דישראל עמהון שכיח דהות לאסתלקא אחרא באר בעאת שעתא ובההיא ,לעדה

  .בהו היא אתקשרת עלה קשירין דהוו

 ד”הה להו אהדר משה אתא ,עמהון דבירא עננא תואסתלק עננין אינון אסתלקו אהרן מית

, בקדמיתא דהוו מתנות אינון, ודאי מתנות לקחת, מתנות לקחת שבי שבית למרום עלית( סח תהלים)

  .דאהרן עננין אלין עננין, יצחק באר דא באר .ועננין באר

 לכלהו ויומא יומא כל אקשיר והוא בעננין קשיר דאיהו בגין ,לדא אהרן זכה מה מפני יצחק ר"א

  .ידוי על כלהו מתברכאןו כחדא

 להו ריקש יקר. ואן קשר להו, ןענני שבעה עמהון קשיר בישראל ה”קב דעבד חסד כל על ח"ת

 בגין ,ט"מ .במדברא ישראל אזלו שבעה ובכלהו אחרנין בשיתא אתקשר דילה עננא דהא ישראל בכנסת

( ב שיר) דכתיב בגין ,מיירי קא מאי .ימים שבעת תשבו בסכות דא ועל .נינהו דמהימנותא קשרא דכלהו

  .דמהימנותא צלא תחות דיתיב גרמיה לאחזאה נ"ב ובעי ,וישבתי חמדתי בצלו

 דמית בתר .עננין אלין תחות דמהימנותא בצלא ישראל הוו אהרן דקאים שנין אינון כל חזי תא

 כלהו ואתחזיאו עמיה שאר כל אסתלקו אסתלק האי וכד דכלא ימינא דהוא חד עננא אסתלק אהרן

 .ראווי   אלא ויראו תקרי אל, אהרן גוע כי העדה כל ויראו( כ במדבר) דכתיב אוקמוה והא ,בגריעותא

 ומית עננין אינון דאסתלקו שמע, האתרים דרך ישראל בא כי הנגב יושב ערד מלך הכנעני וישמע מיד

  .ביה אתקשרו עננין אינון דכל רברבא תיירא
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 שם) אמרו משה דשדר מאללין אינון אתו וכד, ודאי הנגב יושב ערד מלך הכנעני יצחק רבי אמרו

  .בקדמיתא חיליהון תבר עמלק דהא לבייהו לתברא בגין ,הנגב בארץ יושב עמלק( יג

 כתיב כנען אלא .עננין אינון דאסתלקו בתר הכא מיירי קא מאי ,הכנעני וישמע אבא רבי אמר

 מצלא גרמיה דאפיק מאן אוליפנא הכא .לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור ויאמר( ט בראשית) ביה

 הוא ,שבי ממנו וישב בישראל וילחם( כא במדבר) ד”הה עבדין לעבדי עבד למהוי אתחזי דמהימנותא

 משרשא דאיהו מאן כל ,בסכות ישבו בישראל האזרח כל כתיב דא ועל .לגרמיה מישראל עבדין לינט

 קדישא ושרשא מגזעא דליתיה ומאן, דמהימנותא צלא תחות בסכות ישבו דישראל קדישא וגזעא

  .דמהימנותא צלא מתחות גרמיה ויפוק בהו יתיב לא דישראל

 כנען ארור כתיב ח"ות .אברהםד אעבד אליעזר דא, מרמה מאזני בידו כנען( יב הושע) כתיב

 למיפק זכה דמהימנותא צלא תחות יתיב לאברהם דשמש כיון לאברהם לשמשא דא כנען דזכה ובגין

 מאי .'יי ברוך בא ויאמר( כד בראשית) דכתיב ברכה ביה דכתיב אלא עוד ולא ,דאתלטייא אטיל מההוא

 ברכתאב ואתברך לעלמין ולבנוי ליה חירו אחסין דמהימנותא דא צלא תחות דיתיב מאן דכל, מיירי קא

 בישראל וילחם דכתיב ולבנוי ליה גלות אחסין דמהימנותא דא מצלא גרמיה דאפיק מאןכל ו ,עלאה

  ]קג ע"ב[    .שבי ממנו וישב

( יד במדבר) וכתיב, יומם עליהם' יי ענן כי כתיב .ביה ןקשיר דכלהו אחד ,חסר תשבו תבסכ

 .חסדו' יי יצוה יומם( מב תהלים) כתיבו ,דאהרן עננא הוא דא ,יומם לפניהם הולך אתה ענן ובעמוד

 להו נהרא דא ,לילה אש ובעמוד דכתיב אחרא ועננא ,שית ואינון אחרנין חמש עמיה נטיל חד עננאו

 .שית דאינון מנהירו לישראל

 

אהבת כלולותיך לכתך אחרי  נעוריך חסד לך זכרתי' יי אמר כה( ב ירמיה) פתח אלעזר רבי

  .דישראל עמהון במדברא אזלא דהוה בשעתא אתמר כנסת ישראל על קרא האי .'וגו במדבר

  .עלך ונהירו עלך אתקשרוו אחרנין בחמש דנטלא דאהרן עננא דא ,חסד לך זכרתי

 כ"וכ .תכשיטהא דתעדי ככלה לך ואתקינו לך ואעטרו ךל אשתכללו כלהוד ,כלולותיך אהבת

  .זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך בגין, למה
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 מלעילא עליה גדפהא אפרש שכינתא דמהימנותא צלא דא במדורא יתיב נ"דב בשעתא ח"ת

  .עמיה מדוריהון שויין אחרנין צדיקייא וחמשה ואברהם

 תשבו בסכות ד”הה עמיה מדוריהון ןישוי מלכא ודוד צדיקייא וחמשה אברהם אבא' ר אמר

 את' יי עשה ימים ששת כי( כ שמות) דא כגוונא .ימים בשבעת ולא כתיב ימים שבעת, ימים שבעת

  .עמיה דשריין אלין באושפיזין נהירין באנפין ויומא יומא בכל למחדי נ"ב ובעי .ואת הארץ השמים

 ולבתר תשבו בקדמיתא ,בסכות ישבו ולבתר ,ימים שבעת תשבו בסכות כתיב אבא רבי ואמר

 הוה כד סבא המנונא דרב האכ לאושפיזי קדמאה .עלמא לבני תניינא, לאושפיזי קדמאה אלא .ישבו

 על וקאים פתורא מסדר .לאושפיזין ןינזמ ואמר ומלג דסוכה פתחא על וקאים חדי הוה לסוכה עייל

 מהימנותא אושפיזי תיבו, תיבו עלאין אושפיזין תיבו, ימים שבעת תשבו בסכות מרוא ומברך ירגלו

יעקב  עמו' יי חלק כי( לב דברים) ,דישראל חולקהון זכאה חולקנא זכאה ואמר וחדי ידוי ארים .תיבו

  .יתיבו ,חבל נחלתו

 דמהימנותא בצלא יתיב קדישא אזרעב חולקא ליה דאית]קד ע"א[    דמאן, עלמא לבני תניינא

 בגין ,ט"מ .למסכני למחדי בעיועם כל דא . דאתי ובעלמא עלמא בהאי למחדי אושפיזין לקבלא

 אלין אושפיזין וזמין דמהימנותא דא בצלא דיתיב וההוא .הוא דמסכני דזמין אושפיזין דאינון דחולקא

 לחם את תלחם אל( כג משלי) ואמרי מניה קיימי כלהו חולקהון לון יהיב ולא מהימנותא אושפיזי עלאין

 כתיב עליה ,ה”קבד ולא הוא דיליה דתקין פתורא דההוא אשתכח .מטעמותיוואל תתאיו ל עין רע

 דאלין בשעתא נש בר לההוא ליה ווי .חגי ולא חגיכם, חגיכם פרש פניכם על פרש וזריתי( ב מלאכי)

  .מפתוריה קיימי מהימנותא אושפיזי

, פתורי לון ולתקנא אושפיזין לזמנא אורחין בפרשת קאים הוה יומוי כל אברהם אבא' ר ואמר

 וקרי מפתורא קאים אברהם חולקהון לון יהבין ולא מלכא ולדוד צדיקייא ולכלהו ליה דמזמנין השתא

( יג משלי) אמר יצחק .אבתריה סלקין וכלהו ,האלה הרשעים האנשים אהלי מעל נא סורו( טז במדבר)

 צדיקייא כל שאר הנעימים.ושחת דבריך  תקיאנה אכלת פתך( כג שם) אמר יעקב .תחסר רשעים ובטן

  .מקום בלי צואה קיא מלאו שלחנות כל כי( כח ישעיה) אמרי

 .וימת נבל את' יי ויגוף הימים כעשרת ויהי( כה א שמואל) דכתיב דינוי ואשלים אמר מלכא דוד

 ליה בייה ולא ליה זמין ודא, בעא ולא אושפיזא ליה ואתעביד לנבל לישא דדוד בגין ,מיירי קא מאי
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 יתיר ביש ליה דאשלים נ"ב ההוא עליה אתדן עלמא דאין מלכא דדוד יומין עשרה ובאינון ,חולקא

  .מנבל

( טז דברים) כתיבהא ד דיכיל מה אלא יתיר נ"דב עליה אטרח לא אורייתא כך בגיני אלעזר ר"א

אי ו בקדמיתא וארווי ואשבע כוליא איניש לימא ולא .כברכת יי' אלהיך אשר נתן לך ידו כמתנת איש

 עמיה חדי ה”קב לון ורוי לאושפיזין חדי ואי .הוא דאושפיזין דכלא רישא אלא ,למסכני אתן שתארא

 והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך' יי על תתענג אז( נח ישעיה) עליה קרי ואברהם

 .תקום אתך למשפט תרשיעי וגו'וכל לשון  יצלח לא עליך יוצר כלי כל( נד שם) אמר ויצחק', וגו

 דדוד בידוי דמלכא וקרבין דמלכא זיינין דכל בגין מר ליהא מלכא דוד האי ר' שמעוןמר א

 בביתו ועושר הון ,דור ישרים יבורך זרעו יהיה בארץ גבור( קיב תהלים) קאמר יצחק אבל, אתפקדו

  .לעדוצדקתו עומדת 

וארוכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד יי'  אורך כשחר יבקע אז( נח ישעיה) אמר יעקב

בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ והיית כגן  והשביע תמיד' יי ונחך( שם) אמרי צדיקייא שאר .יאספך

 הוא דהא יצלח לא עליך יוצר כלי כל( נד שם) אמר מלכא דוד .רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו

 דין בעלמא דצדיקייא חולקהון זכאה, האי לכל דזכי נ"דב חולקיה זכאה .אאתפקד עלמא נייזי כל על

  .'וגו צדיקים כלם ועמך( ס שם) כתיב עלייהו ,דאתי ובעלמא

 

 ר' שמעון. 'וגו פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל הראשון ביום לכם ולקחתם

 ה”קבד אדם דא ,בשמי הנקרא כל .עשיתיו אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל( מג שם) פתח

ועוד . בצלם אלהים ברא אותו בצלמו האדם את אלהים ויברא( א בראשית) דכתיב בשמיה ליה ראק

  .תקלל לא אלהים( כב שמות) דכתיב אלהים ואקרי בעלמא ודינא קשוט דאפיק בשעתא בשמיה דאקרי

 אדם נעשה כתיב .אוקימנא האו ושפיר בצלמו האדם את אלהים ויברא דכתיב בשמיה ליה קרא

  .נפק ונוקבא מדכר ואדם דתרווייהו זווגאודמות  בצלם הוא וכך אתמר דזווגא בשעתא ,כדמותנו בצלמנו

]קד ע"ב[    דזווגא בשעתאי ד אשכחנא מלכא דשלמה בספרא .בצלמו האדם את אלהים ויברא

 זווגא ההוא על וקיימא בצולמא חקיקא רשימא נ"דב כפרצופא דיוקנא חד ה”קב שדר לתתא אשתכח
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 ובההוא ,נ"דב כפרצופא רשימא צולמא חד רישיה על נ"ב חמי למחזי לעינא רשו אתיהיב ואלמלא

 נ"ב אתברי לא תמן וישתכח רישיה על מאריה ליה דשדר צולמא ההוא דקיימא ועד נ"ב אתברי צולמא

  .בצלמו האדם את אלהים ויברא ד”הה

 אזיל צלם בההוא אתרבי צלם בההוא נפק כד .לעלמא דנפיק עד לקבליה אזדמן צלם ההוא

 מאתרייהו נפקי רוחין דאינון בשעתא .מלעילא הוא צלם והאי .איש יתהלך בצלם אך( לט תהלים) ד”הה

 דיוקנא ומההוא עלמא בהאי דקאים בפרצופא יקר בתקוני קדישא מלכא קמי אתתקן ורוחא רוחא כל

 לך ולית אשתכח דזווגא בשעתא עלמא בהאי ואקדימת לרוחא תליתאה ודא ,צלם האי קנפ יקר תקונא

 אשתכח קדישא ומאתר קדישא צלם האי קדישין ישראל אבל .בגווייהו צלם אשתכח דלא בעלמא

 ליבעי לא דא ועל, בגווייהו אשתכח דמסאבותא מסטרא בישין זינין מאינון צלם שאר עמיןול, בגווייהו

 .מסאבא והאי קדישא דהאי בגין גויד בצולמא דיליה צולמא לאתערבא לאיניש

 אבתסא הוא מית נ"ב אשתכח כד דישראל ,שאר עמיןל ישראל בין מה חזי תא]ח"א רכ ע"א[  

 בשעתא ישראל .ט"מ, מית איהו כד מסאבא לא הואו לאחרא בתאסא לא יוגו מסאבא גופאביתא ו לכל

 ארוח מניה אתעבר ,קדישא צולמא האי מניה אתעבר ,מניה ןימתעבר הדמארי קדושי כל מית דאיהו

 בכלמסאב  הוא ויבחיי ,הכי לאו גוי אבל .מסאבא גופא האכיון דקדושי דמאריה אתעברן מניה . קודשא

מסאבא  בגויה שריין אלין מסאביןד ובגין סאבא,מ דיליה רוחא סאבא,מ דיליה צולמא ,י מסאבותאסטר

מסאבותא  בלא גופא כחואשת סאבןמ אלין כל מניה נפקי דמית כיון .בהדיה למקרב הוא בכלא ואסיר

 שתכחימסאבין מ דכל בחייהון אבל ,מסאבא במיתתהון ובין יבחייו בין דלהון דגופא ג”אעו, לאסתאבא

מסאבא ל יליכ לא מנייהו הו מסאביןכל נפקיהא ד במיתתהון, מסאבין למאן דיקרב בהדייהו גבייהו

  .אחרא סטרא עליה יראוש מניה נפקו קדושי עלאין דכל בגין סאבאמלגופא  יכיל ודישראל, לאחרא

 צולמא דיליה נאקודי פרצופא מהאי ואתעביד ואתרבי נ"ב אזיל ביה קדישא צלם האי ח"ת

 ורוחיה בקיומא דיליה וגופא נ"ב הוא נטיר שתכחודי בשעתא .לדא נטיל דא כחדא ומתחברן אחרא

 כתיב כדין נטירו בלא נ"ב ואשתאר לדא סליק ודא מניה מתעברן יומוי דקריבו בשעתא .בגויה שריא

  .תרי הצללים ,הצללים ונסו היום שיפוח עד'( ב שיר)

 נ"ב בעי עלמא למידן דדינא יארסיוכ על יתיב ה”קבד בעלמא אתער ביומא דדינא חזי תא

 אי .כתיבין הא באחמתא כלהו ומשתכחי כתיבו פתקין יומא ההוא דהא מחובוי יתובו תשובה לאתערא
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 יומא דכפורי יומא נ"דב קמיה זמין ה”קב לבתר .דעליה פתקין קרעין מאריה קמי יתובד נ"ב זכי

 לאסתלקא בעיא תשובה דהא ווי ,פתקין למחתם מלכא פקיד ולא ואי, טב מחטאוי תב אי .דתשובה

 תמינאה דהוא דעצרת בתראה יומא ההוא עד ליה תליין יאות כדקא שלימתא בתשובה זכי אי .מניה

 מלכא מבי נפקי פתקין זכי ולא ואי, או מתעכבי אתקרעו מאריה לקמי תשובהשלימו ב דיעב ואי לחג

  .מלכא לבי מהדרן לא ופתקין כיול דאתמסרן בידוי ודאי דינא אתעביד. דסנטירא לידא ואתמסרן

 דמלכא טופסקא ודאי הא מניה דמתעברן כיון .עמיה משתכחי ולא מניה אתעברו צולמין כדין

 דנטלי בתר .נטלין ופתקין זמינין סנטירין בתראה דחגא ליליא ובההוא .דמותא כסא םויטע עליה יעבר

 בישין מרעין או דינא עלוי יעבר או גריעןמשתכחי בהו  ואי משתכחי, ולא מתעברן צולמין לון

 .והא אתמר אדל אוקימנא והא דלהון בגריעותא

 והוא שתכחוא אנתתיה או בריה גופא שתכחוא אגרע רישאב ,יתיר אמרי קדמאי ובספרי

 גופא ואי .ויתסי יטעם דמותא טעמא הדרי אי אבל ,לבתר זמנא ההוא כל אהדר לא כד מ"וה קיסתלא

 ידוי ואי .ואנתתיה ברשותיה ברשותיה זעיר בריה כד מ"וה אתקיים והוא סלקין אינון רישא תחזיגרע וי

 כתיב עליה ואהדר ערק ואהדר צולמא ערק .עליה רדפין יןמרע רגלוי ,פגים דידוי עבידתא פגימו

 נהרא כד תפחד. ודאובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר  ערב יתן מי תאמר בבקר( כח דברים)

  .בנהורא אתתקן וליליא סיהרא

 ועבדין מעלמא דא אסתלקו יומא כאלו בלבייהו מסתכלי ויומא יומא בכל ןחסידי זכאי אבל

  .דאתי ובעלמא עלמאהאי ב חולקהון זכאה ,אחרא למלה צטרכוןא ולא מאריהון קמי שלימתא תאתיוב

 הואד בריין באינון דהא קדישא מלכאד ןעובדי עלאין כמה ,בשמי הנקרא כל( מג ישעיה) ח"ת

 דלעילא מלה ההוא אתער עובדא בהו ועבדי לתתא לון נטלין וכד דלעילא עלאין במלין לון קשיר עביד

 קדישא אמשב דאחידן מנייהו ואית .מלירכ ע"ב[  ח"א ]  אוקימנא והא ארז עץ אזובא כגון היב ירדקש

 ולמעבד לון ידלאח בעינן דא ועל ,לעילא קדישא יהבשמ אחידן דכלהו ערבה הדס אתרוג לולב כגון

 בגין מלה לאחזאה בעיין ועובדא במלה תנינן דא ועל .ביה דאחיד ההוא לאתערא בגין עובדא בהו

בראתיו לאחידא , בראתיו יקרי לאתערא ,בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל ד”הה אחרא מלה לאתערא

  .דלעילא חילא ביה לאתערא ,עשיתיו אף .עובדא ביה למעבד ,יצרתיו .ליה
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 כפות היינו ,בראתיו ולכבודי .הדר עץ פרי( כג ויקרא) דכתיב היינו ,בשמי הנקרא כל א"ד

  .נחל וערבי היינו ,עשיתיו אף .עבות עץ וענף היינו ,יצרתיו .תמרים

 חמישאה דהוא דייקא ביום הראשון, הראשון ביום לכם ולקחתם( שם) קרא דאמר דהאי ותקונא

 יבמבוע לכלא ראשון דנפיק יום ההוא אלא .הוא מאן ראשון יום ההוא ,הראשון ביום אבל .עשור על

  .לעלמא ליה לאמשכא ליה להאי ןבעינ ואנן נביעין דמיין

 ליקרה אשגח ומלכא ,לחירות לון אפיקת ,מיהא מטרוניתא אתת. בקטרוי נשא בני דקטר למלכא

 הא כך .ומשתייא מיכלא לון אתן, לחירו לון אפיקת הא אמרה ,וצחין כייפין לון חמת בידה. והלכ ויהב

 יומא בהאי ,למלכא אעטרת היא .למשתיא וצחינא קאימנא מזונא כפני ואנן לחירו לכלא אפיק כ"יוה

 יום ליה קרינן דא ועל ,לחירו ןל פיקדנ למאן למשתייא שאילנא ,שריין עמה נביעין מיין דהא ידענא

  .הוא ושפיר דאגדתא בספרא דא .ראשון

 שירותא הוא במיא אי שירותא הוא יקר בענני אי ,דכלא שירותא הוא אברהם יומא בהאי אבל

  .דמיא בירי למחפר שארי דאברהם

  .ידיע הדר עץ דהאי פרי .הדר עץ אקריו ה”קבל ליה אהדר דיצחק דיצחק בירא דא ,הדר עץ פרי

 לא דא ועל פרודא בינייהו כחאש ולא ,יפרח כתמר צדיק( צב תהלים) דכתיב ,תמרים כפות

מיין נביעין מ באר ההוא אתמליא ובהאי .דא בלא דא סליק דלא בגין כפות אלא תמרים וכפות כתיב

  .לכלא נביעא דאיהו עד בירא אתמלייא ומניה בקדמיתא אתמלי איה, עלאין

 כלא על עלאה אילנא אתעבידו בשרשוי אשתרשאד קיףות רברבא ענפא דא ,עבות עץ וענף

 ואתמליא דעלמא יסודא לינט מהאי דהא בותלא דאחיד עץ עבות עץ דאיהו ענף ,סטרין בכל דאחיד

  .דשקיותא ארקא הוא האי .בבירא לארקא

 אלין ,נחל וערבי א"ד .לצדיק לארקא בהו שאתכנ דמייא נחלין תרין אינון אלין ,נחל וערבי

 ולא יאה צלא כ"בג .דאבא מסטרא ולא עלאה נחל דההוא מסטרא דאתיין ביצחק ביה דאחידן גבורן

 כמה ודאי נחל ערבי אבל ,עלייהו קיימא דגופא קיימין תרין ,נחל וערבי .פירין עביד ולא לפירין בסימא

  .לבירא מייא לארקא כלהו אינון ואלין דאתמר
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 עץ וענף .יצחק דא ,תמרים כפת .אברהם דא ,הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם א"ד

 דאחיד יעקב דא עבות דעץ בגין האי דמתני ומאי .דאמרן דרגין תרין אלין ,נחל וערבי .יעקב דא ,עבות

 כפת .תתאה גבורה דאו דיצחק בירא הדר עץ פרי אוקימנא הא אבל יעקב דא ודאי .חלקין לכלהו

 דא סלקין לא דאלין בגין ,בסרבליהון כפיתו( ג דניאל) א”כד בבירא דאתקשר קשורא חסר כפת ,תמרים

 ערביו .דאתמר כמה סטרין לכל ואחיד עבות עץ דאתעביד עלאה הוא ענפא ,עבות עץ וענף .דא בלא

 לא דינא נחל דבהאי ג”אע דתנינן דאבא בסטרא ולא דנחל בסטרא דאחידן יוסטר בכל יצחק דא ,נחל

  .הינמ מתערין דינין אשתכח

 הא אבל ושפיר ,מנייהו ןנפקי דמיין דקאמרןכ קיימין תרין אינון ,נחל וערבי פריש המנונא ורב

 נפקי לא נחל וערבי ,מנייהו נפקי דברכאן וכנישו איבא דצדיק דרגא על דקיימי אלין דרגין דתרין חזינן

  .שפיר וכלא אוקימנא והא ,ריחא ולא טעמא ולא איבא מנייהו

 בכלא ירוקש בכלא כפת בימין לולב ,לבא לקביל בשמאלארכא ע"א[  ח"א ]  אתרוג דא ועל

  .דמהימנותא קשורא הוא ודא סטרין כלל הוא כפות צדיק דהא

 יומא בהאי קדישא עמא דזמינין אושפיזין אינון אלין הודכל קאמר שפיר דאגדתא ובספרא

 ארחוי דידעין ישראל אינון זכאין .בעותיה למלכא נ"ב בעי ובהו לון דזמין כיון הוב כחאתלאש דבעייא

  .דאתי ובעלמא דין בעלמא בהו למזכי קשוט באורח למהך דאורייתא יארח וידעין קדישא דמלכא

 ,אינון סימנין ומה .דינא נצחי דאינון בגין מלכא בימ רשימא בסימני ישראל נפקי דא ביומא

  .דמלכאעלאה  חותמא מהימנותא סימני

 לגיון חד נפק. דינא נצח מנייהו מאן כל עמא ידעו ולא מלכא מיקלדינא  דעאלו נשא בני לתרי

 עאלין עלמא כל כך .דינא נצח הוא מלכא סימני בידוי קדיפי ההוא לו אמר ,יהל שאילו מלכא מבי

 יומין א עשרהחמש עד הכפורים יוםעד ו אש השנהדר מיומא מלכא לון ודאין עלאה מלכא מיק לדינא

 נצח מאן ידעי ולא ואתרוג לולבות בבסכ טרחי בתיובתא כלהו זכאין ישראל אשתכחו כך ובין לירחא

 נצחין אינון דילי סימנין בידייהו דמפקי אינון מר לוןא ה”קב .דינא נצח מאן לוישא עלאי מלאכי .דינא

 בשמאלא אתרוג ותבסכ עאליןו הלילאב בתושבחתא דמלכא ברשימא ישראל נפקי יומא בהאי .דינא

 העם אשרי( קמד תהלים) ואמרי פתחי, יןקדיש ברשימין רשימין ישראלל כלהו חמאן ,בימינא לולב

  .אלהיו' שיי העם אשרי לו שככה
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 ינןמ ןומתברכא בחדוותא חדאן העולם אומות ואפילו דאושפיזין חדוותא דכלא חדוותא כאן עד

 דמלכא חד יומא ולהלאה מכאן .נןבגי ויתברכון שלם עלייהו לאטלא עלייהו יומא בכל קרבנין דא ועל

 מלכאמ דא יומא דהא ,לכם תהיה עצרת השמיני ביום( כט במדבר) דכתיב בישראל בהו דחדי עלאה

  .בישראל בהו דיליה חדוותא ,בלחודוי הוא

 כאן עד מלכא אמר לבתר .היכליה בני כל בהו אשתדלו, אושפיזין דזמין למלכא]ח"ג קד ע"ב[  

 נחדי ואתון אנא ולהלאה מכאן ,יומא כל עמין שאר על קרבנין וקרבתון באושפיזין אשתדלנא ואתון אנא

  .עלייכו קרבנין לקרבא לכם, לכם תהיה עצרת השמיני ביום ד”הה חד יומא

 עמיה מתכנפי כלהו דמלכא דחדוותא וביומא תדירא משתכחי במלכא מהימנותא אושפיזי אבל

 חדאן ןאושפיזי אינון לוכ לחדוותא רישא הוא יעקב יומא והאי .כנישו עצרת כתיב דא ועל, ומשתכחי

 אתה עבדי לי ויאמר( מט ישעיה) וכתיב ,וגו' כמוך מי ישראל אשריך( לג דברים) כתיב דא ועל עמיה

  .אתפאר בך אשר ישראל

 

 אסמיך אבל אוקמוה הא אלעזר ר"א .להעלות נר תמיד למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו

 עלאה רבות משח לאדלקא יניןבוס כלהו עלאין יניןבוס כלהו אלא ,מועדים לפרשת דא פרשתא ה”קב

 משלי) כתיבו דאוקמוה כמא יניןבוס ואדליקו ותתאין עלאין ןמתברכי דישראל ידייהו עלד אתמר והא

  .ותתאין דעלאין]קה ע"א[    חדוותא ,לב ישמח וקטרת שמן( כז

 היום זה( קיח שם) ד"אכ' ביי שמחו. וגו' צדיקים וגילו' ביי שמחו( לב תהלים) פתח אבא רבי

 בגין תא עמיהבחדוו נש בר וישתכח אנפין ליה ולאנהרא ליה למחדי בעי ב"הבק דהא ואוקמוה ,'יי עשה

  .מלה חד וכלא ה”קבב בו, ביומא בו, בו ונשמחה נגילה הה"ד הוי ה”קבד חדווא דההוא

 צדיק ,כתיב צדיקים וגילו כדין רחמי מתערי וכד .אתערו ורחמי אתכפיין דינין כד ,'ביי שמחו

  .כלהו לעלמין וחדאן לעלמין מתברכאן אלין דהא דאתמר כמה צדיקים דאקרון כחדא תברכאןא וצדק

  .בהו דאתקשרי מהימנותא בני אלין, לב ישרי כל והרנינו

 .רוחיה תיפח בהו קלא ולמעבד לון לאפקא מלין או בכלא עובדא בעיא דלא דאמר מאן ח"ת

 ,לב ישמח וקטרת שמן דכתיב בגין כחדא בוסמין וקטרת יאבוסינ אדלקות דא פרשתאאוכח ו הכא והא
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 ,יאות כדקא כחדא ואתקשרותאעילא ל וחדוותא לעילא אדלקותא אשתכח דא ובעובדא ובהאי

  .לעילא עובדא אתער דלתתא ובעובדא

 דלתתא בעובדא ,אחרא כהן אתער דלתתא כהן, אחרא מזבח אתער דלתתא מזבח יהודה' ר אמר

  .לעילאד עובדא אתער

 

 ענג לשבת וקראת( נח ישעיה) כתיב יצחק' לר יוסי' ר אמר .באורחא אזלי הוו יצחק' ור יוסי' ר

 אבל, שפיר ממצוא חפצך ודבר דבר. וכבדתו מעשות דרכיך דרכיך מעשות וכבדתו בדומכ' יי לקדושו

  .לשבת הוא גריעותא ומאי ומה דבר ודבר חפצך אוממצ

 וסלקא קלא היל דלית נש דבר מפומא דנפיק ומלה מלה לך דלית הוא גריעותא ודאי ל"א

 חול אתער וכד, דחול יומין מאינון לעילא חול דאקרי ההוא ,הוא ומאי .אחרא מלה ואתער לעילא

 ,דילן זווגא לאפרשא דבעי הוא מאן עליה שאלי ישראל וכנסת ה”קבו ודאי הוא גריעותא קדישא ביומא

  .חול על שרייא ולא אתחזי לא קדישא עתיקא .הכא חול בעימאי 

 ולא קלא מניה אתעביד ולא מדי עביד לא דהרהור בגין ,טעמא מאי .מותר הרהור כך בגין

 לעילא וסלקא ורקיעין אוירין ובקע קלא אתעביד מלה ההוא מפומיה מלה דאפיק בתר אבל .סליק

 מלה מפומיה קדישא מלה דאפיק ומאן .כתיב דבר ודבר חפצך ממצוא דא ועל ,אחרא מלה ואתער

 וכדין ברישיה ומתעטרן עלאה מלכא קדושי ואתערו לעילא וסליק קלא מניה אתעביד דאורייתא

  .ותתא לעילא חדוותא אשתכח

 לשבת גריעותא עביד בשבת בתעניתא דשארי מאן אבל, מלה שמענא והא הוא הכי ודאי ל"א

 דשבת חדוותא הא ,סגי ועונשיה מניה בטיל מהימנותא סעודתי הא גריעותא עביד דלא תימא אי .לא או

  .מניה בטיל

 חדוותא יומא דהאי בגין עלמא בני מכל מלעילא עליה חןידאשג הוא דדא שמענא דא מלה ל"א

 נייחין דגיהנם רשעים ואפילו ,אשתכח ביה מהימנותא דכל חדוותא חדוון דכל אחדוו ותתא לעילא הוא

 שאלין כלא, ותתאין עלאין מכל דא ושניא נייחא ליה לית חדווא ליה לית נש בר והאי .יומא בהאי

  .בצערא הוא ונידפל שניא מאי עליה
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 קמיה וקיימא סלקא צלותיה בצערא האי ואשתכח יומא בהאי אתגלי קדישא דעתיקא ובשעתא

 אתקרע כלא לביש עליה דמלכא דיני בבי אסתכמו ואפילו עליה תגזרואד דינין גזרי כל אתקרעו כדיןו

  .דמלכא בהלולא דאתגליא בגין אשתכח חידו וכל חירו כל אתגלייא דעתיקא דבשעתא בגין

 עליה כמותדאס ג”אע אלא ,שנה שבעים מאן .שנה שבעים של דינו גזר לו קורעין תנינן דא ועל

  והני, נש לבר ליה נטיל קדישא דעתיקא בגין אתקרע כלא בהו אתחזי דהוא מלכא כתרי שבעין אינון כל

  .דשבתא בליליא בחלמא עליה מתערי כד מילי]קה ע"ב[  

 ובר חדאן הוו עלמא כל דהלולא יומא בהאי .כלא על חדווא וגזר לבריה הלולא דעביד למלכא

 עינוי זקף, גזר דאיהו כמה חדאן מאלע כל חמא אלחדוו מלכא אתא .בקולרא תפיש עציב הוה חד נש

 .בקולרא תפיש ודא דברי בהלולא חדאן עלמא בני כל ומה אמר .עציב בקולרא תפיש נש בר ההוא חמא

 .מקטרוי ליה ושארו ליה ונפקי פקיד מיד

 דעתיקא בשעתא .בקולרא אתפש והא עציב ואיהו חדאן עלמא כל ,בתעניתא דשארי האי כך

 שבעין אינון כל עליה מותכדאס ג”אע בקולרא תפיש נש בר האי ואשתכח יומא בהאי אתגלייא קדישא

 ,יומא בההוא ליה למקרע רשו ביה אית אחרא ביומא .דינא עליה שארי ולא אתקרע כלא דאמרן שנין

 סליק לא יומא בההוא דחלמא בתעניתא דשארי ומאן חילא ביה אשתכח דלא יום לך דלית .שבת ש"כ

 ביומא ולא ממש יומא בההוא כך בגין .דשבת כיומא שנה דשבעים לאו אבל דיניה דקרע עד יומא ההוא

 לא ביומיה רעעאי דלא ,עביד ביומיה רעעדאי מה יומא כל .אחרא יומא על ליומא רשו דלית אחרא

 תנינן ביומו יום דבר כך ובגין, אחרא ליומא דא מיומא ליה לסלקא שילאינ ליה לבעי לא דא ועל ,עביד

  .אחרא ליומא יום דבר ולא

 עליה מתערי דלא לההוא ווי .רחמי עליה למתבע בגין בחלמא ליה מתערי למגנא לאו חזי תא

 יפקד בל( יט משלי) וכתיב, רע יגורך לא( ה תהלים) כך ובגיני רע אקרי דהא בחלמא ליה אודעי ולא

  .רע דאיהו בגין יפקד בל ,רע

 עד אלא .דבר ודבר מהו חפצך ממצוא דכתיב כיון ,חפצך ממצוא( נח ישעיה) תנן יוסי רבי אמר

 אינון זכאין .דבר ודבר דכתיב משמע דמלה ברירא הוא כך ודאי .ליה וימלל יאות כדקא מלה גזרד

 להם ויהי ישקרו לא בנים המה עמי אך ויאמר( סג שם) כתיב עלייהו ,דאתי ובעלמא דין בעלמא ישראל

 .למושיע
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הישראלית ואיש בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן  מצרי איש בן והוא ישראלית אשה בן ויצא

 ונפק מכללא דחולקא דמהימנותא מכללא נפק, דכלא מכללא נפק אמר יהודה רבי ,ויצא .הרשראלי

  .דישראל

 גרים מאן .כלא קמי ליה גליא לסוף דזרעא מזוהמא דאתי מאן כל אוליפנא מכאן ,במחנה וינצו

  .דישראל בכללא חולקא ליה דלית ביה דאית בישא דחולקא זוהמא ,ליה

 הסתר אלהים כבוד .דבר חקור מלכים וכבוד דבר הסתר אלהים כבוד( כה משלי) פתח חייא רבי

 א”כד יומיא עתיק לון דחפא מלין ,לאתגלייא אתמסרו דלא סתימין מלין לגלאה נש לבר רשו דלית ,דבר

 ד"ועכ ,יתיר ולא הורשיתד אתר ההוא עד ,לשבעה לאכול .עתיק ולמכסה לשבעה לאכול( כג ישעיה)

  .ודאי עתיק למכסהו ,עתיק ולמכסה

 כדקא מהימנותא בארח למיהך ושבילין ארחין דידעין חברייא אינון ,לשבעה לאכול אחר דבר

 לאכול אתחזו לא כלהון דהא אחרנין מדרין ,עתיק ולמכסה .בגויה שארי ר' שמעוןד דרא כגון יאות

 את לחטיא פיך את תתן אל( ה קהלת) א”כד עתיק למכסה אלא בגווייהו מלין ולאתגלייא לשבעה

 אל אמרי הוו דשכיב בתר ,דבריך ויאירו פיך פתח לחבריה נש בראמר  הוה שמעון' דר ביומוי .בשרך

 ולא מגמגמי דחברייא עתיק ולמכסה דשכיב בתר ,לשבעה לאכול ביומוי .לחטיא את בשרך פיך את תתן

.  דאתחפיין ןמלי באינון ,עתיק ולמכסה ,דאתגליין מלין באינון ,לשבעה לאכול אחר דבר .במלין ןקיימי

  ]קו ע"א[

( יב ב מלכים) א”כד ודאי ויקוב אמר אבא רבי .ויקוב מהו .השם את הישראלית האשה בן ויקוב

  .סתים דהוה מה נקיב ,בדלתו חור ויקוב

  .דאימיה שמא נקיב ויקוב דכתיב כיון ,דאמיה שמא סתים כאן עד ,דברי בת שלומית אמו ושם

 לא ולהלאה מכאן. לגלאה ארשינא לא בעלמא קיימא קדישא ינאדבוס לאו אי אבא רבי אמר

 לגלאה דאתיין דאינון רוחיהון תיפח לא איו, חקלא מחצדי בין דאינון לחברייא אלא דא מלה אתיהיב

  .ידעי דלא לאינון
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 אינתו בר דא אבל והמאוק הא קרא האי ,הישראלי ואיש הישראלית בן במחנה וינצו כתיב ח"ת

 וידע לביתא תבו ליליא בפלגות עלה מצראה ההוא דאתא וכיון, הוה דשלומית בעלה דאבוה אחרא

 בן ואחרא הישראלי איש ואקרי להאי ואוליד אחרא אינתו ונטל עלה אתא ולא מנה אתפרש מלה

 איש אלא .קדישא שמא קלל ואמאי קדישא שמא הכא בעי קא מאי כחדא נצו אינון אי .הישראלית

 רזא .בדלתו חור ויקוב א”כד הישראלית האשה בן ויקוב מיד, קטטה מגו מאמיה מלה אמר הישראלי

 ולמחצדי קדישא שמא בינק דאיהו נקיבא הוא ודא אמיה על לאגנא ולייט קדישא דשמא' ה נטל דמלה

 מלה דידעין דצדיקייא חולקהון זכאה .'וגו מנאפת אשה דרך כן( ל משלי) דמלה ורזא ,אתמר חקלא

  .תגל אל אחר וסוד רעך את ריב ריבך( כה שם) אתמר דא ועל, היל ומכסיין

 הוצא ,אנקמה לנקמא דמלכא זיינין נטלא כך בגין ,סטרין בתרין דינקא נוקבא הות בתראה' ה

 ישראל אינון זכאין .לאבא אקדים דאמא דחילו ,תיראו ואביו אמו איש כתיב דא עלו, המקלל את

 .דאתי ובעלמא דין בעלמא

 

 כתיב, אלהיו יקלל כי אבל אוקמוה הא אמר יהודה רבי .חטאו ונשא אלהיו יקלל כי איש איש

 השרים מן חד או דיליה דחלא מאן אלהיו הוא מאן ידעינן לא דהא חטאו ונשא סתם אלהיו דאמר בגין

  .עלמא מדברי או ככביא מן חד או

 ביה אזדריקת מינות חיישינן דא מלה דאתער וכיון ,מלה יתער לא הוא גמור צדיק אי יוסי ר"א

  .סתים מלה דאיהו בגין דא על ימות ולא

 אתמשכנאו השתא עד דהוה אלהי למטען יכיל ,אלהי אמר אדה לטב ליה דאין אמר יהודה רבי

 ליה ונקיב' יי או אלהי' יי אמר אי אבל .עלאה מהימנותא בלילק אהדרנא והשתא בלבאי אבתריה

 סלקא קדישאדא  דשמא ואת את וכל דכלא מהימנותא הוא דדא בגין בהאי למטען ליה לית הא בשמא

  .לשמא

 אבל דאוקמוה כמא אלא .אמאי אמר יצחק' ר .ויקלל השם את הישראלית האשה בן ויקוב א"ד

  .הוה דשלומית בעלה הישראלי אישההוא 

  .הוה אחרא מאנתו דשלומית דבעלה בריה אמר יהודה רבי



 

© 2014–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

70 

 כתיב ,דאוקמוה כמא קדישא בשמא לידאתקט הוה אבוי וכי מאימיה ל"וא כחדא נצו יצחק ר"א

 ודא .לקבליה מלה אושיט דא ועל משה ליה קטיל קדישא בשמא דהא ,אומר אתה הלהרגני( ב שמות)

 לגביה דמטא בגין ,אמאי .משה אל אותו ויביאו ויקלל השם את הישראלית האשה בן ויקוב דכתיב הוא

 ויניחוהו מיד משה דחמא כיון .משה אל אותו ויביאו כך בגין ,קדישא בשמא ילאבו דקטיל על דמשה

  .דמשה בידא נפלו וברא ואבא וגו' במשמר

 

 ישראל בך ואעידה עמי שמע( פא תהלים) פתח יצחק רבי .חטאו ונשא אלהיו יקלל כי איש איש

 ולא מאי זר אל בך יהיה לא דכתיב כיון .נכר לאל תשתחוה ולא זר אל בך יהיה לא, לי תשמע אם

 זר אל ביה לאתחברא דאתי מאן דכל הרע ליצר נש בר ייעול דלא אלא]קו ע"ב[  .  נכר לאל תשתחוה

 על לאעברא אתי אורייתא פתגמי על לאעברא אתי מיד יהבגו נ"ב אתחבר כד דהא בגויה שריא

 דלא כיון ,זר אל בך יהיה לא כתיב דא ועל .אחרן לטעוון למסגד לבתר ואתי קדישא דשמא מהימנותא

 תשתחוה ולא ד”הה קדישא דשמא מהימנותא על ולמעבר אחרן לטעוון למסגד תיתי לא זר אל בך יהיה

  .הוא דא נ"דב בישא ומהימנותא נכר לאל

 לזמנין עליה דשריא בישא מהימנותא לההוא לייט דהוא למטען דיכיל ,אלהיו יקלל כי דא ועל

  .יומת מות' יי שם ונוקב אבל ,חטאו ונשא דא ועל לאו ואי קשוט אי מלוי ידעינן לא ואנן

 כמא אלהי דאמר כגון אלא .ליה מבעי חטאו ונסלח ,חטאו ונשא אמאי הכי אי יהודה רבי אמר

  .פריש ולא סתם דאוקימנא

 מות' יי שם ונוקב אבל, חטאו ונשא ודאי האד שירפ ולא סתם ,אלהיו יקלל כי אמר חייא רבי

  .כלל עליה למטען רשו ליה ולית דכלא מהימנותא תלייא הכא דהא ,יומת

 חד באת ,כלהו עלמין קיימין דא על ,ותתאי דעלאי מהימנותא דאמהימנותא  ודאי יוסי רבי אמר

 וכמה באלין אלין ןקשיר אלין אתוון תנינן דא ועל ,דכסופין עלמין ןוורב ורבוא אלפין אלף תליין זעירא

 דלא מה בהו וסתים ואתגלייא במהימנותא ואתקשרו ואסתליקו ואת את בכל תליין עלאין ןורבוו אלף

 כתיב דא ועל .הוא חד ושמיה הוא ,דאתי ועלמא דין עלמא תלייא בהו אורייתא ,ותתאין עלאין דבקוא

  .בשרך את לחטיא פיך את תתן אל( ה קהלת) וכתיב ,בלשוני מחטוא דרכי אשמרה אמרתי( לט תהלים)
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 לא איש אם בהמה אם יירה ירה או יסקל סקול כי יד בו תגע לא( יט שמות) פתח חזקיה רבי

 יקרא עליה דאתחזי בגין עלמא טורי כשאר טורא דאיהו דסיני טורא ומה .וגו' היובל במשוך יחיה

 טורא ומה .ש"כ לא למלכא דקריב מאן ,יירה ירה או יסקל סקול כי יד בו תגע לא כתיב קדישא דמלכא

 מאן, יקר בארח ואפילו סתם יד בו תגע לא כתיב בדחילו יקר ארח ידא ביה לאושיט נ"ב דיכיל דסיני

  .שכן כל לא מלכא לקביל קלנא בארח ידיה דאושיט

 עומד אתה אשר המקום כי רגליך מעל נעליך של הלום תקרב אל אמריו( ג שם) פתח ייסא רבי

, הלום תקרב אל ביה כתיב מניה ואעדי לא עלאה קדישא זיהרא דאתיליד יומא דמן משה ומה .וגו' עליו

 בדחילו קריב דהוה כך משה ומה, נעליך של ביקרי לאשתמשא כדאי אנת לא ןכע עד משה ליה אמר

  .וכמה כמה אחת על מלכא לגבי קלנא בארח דקריב מאן, בקדושה

 בהו ידעי היו במצרים הווישראל  כד ח"ת .חטאו ונשא אלהיו יקלל כי איש איש אמר אבא רבי

 דאתקשרו כיון .מנייהו יהבלחוד דחלא ליה הוה וחד חד וכל עמין שאר על דממנן עלמא רברבי באינון

 ,קדישא עלאה מהימנותא לגבי וקריבו מנייהו אתפרשו לפולחניה ה”קב לון וקריב דמהימנותא בקשרא

 ממנן לון פקידת דאנא כיון הוא נוכראה דפולחנא אע"ג ,אלהיו יקלל כי איש איש כתיב כך ובגין

 .עלמא בני ומדברין ןואזלי קיימין ברשותי דהא ודאי חטאו ונשא לון ומבזה דלייט מאן עלמא לדברא

 דין בעלמא מות, מות יומת .יומת מות אלא לאלין כמא חטאו ונשא לאו ,יומת מות' יי שם ונוקב אבל

 הוא ואסיר פקידית דאנא לשמשי מבזה ידי עובדי דמבזה בגין חטאו ונשא לאלין .דאתי בעלמא יומת

  .בהו אתחייב לא מיתה אבל

 

 .יוסי ורבי חייא ורבי ורבי יהודה אבא ורבי אלעזר רבי עמיה והוו בארחא אזיל הוה ר' שמעון

 ולואי דמיא דקוסטי ראוטק]קז ע"א[    אמר ,מייא לגו בקטפוי יוסי רבי פוסקרא ,דמיא טיקלי לחד מטו

  .שכיח ולא

 דאינון ש"וכ ה”קבד בשמשא קלנא לאנהגא ואסיר הוא דעלמא שמשא, לך אסיר ר' שמעון ל"א

  .קשוט עובדי
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 עלאה דקיסטרא בנימוסי. מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים וירא( א בראשית) ואמר פתח

 דאתחזון אינון ואפילו ויתושין ועקרבים נחשים אפילוו סתם עשה אשר כל את אלהים וירא .שכיח

  .ידעי לא נשא ובני עלמא מדברי עלמא שמשי כלהו ,מאד טוב והנה כתיב בכלהו עלמא מחבלי

 רהט .ניסא לן לארחשא אזיל דא ודאי ר' שמעון אמר .קמייהו מדבר חויא חד חמו אזלי דהוו עד

 לתרוייהו לון חמו מטון כד .ומיתו בחד חד ןנצו ,דאורחא בקיטרא אפעה בחד וקטר קמייהו חויא ההוא

 איהו כד בהאי סתכלדי מאן כל דהא ניסא לן דרחיש רחמנא בריך ר' שמעוןמר א .בארחא שכיבין

 לא( צא תהלים) עליה קרא .בהדיה קרב אי ש"כ ודאי ישתזיב לא נש בבר יסתכל הוא או בקיומיה

 ה”קב עביד ובכלא ,כי מלאכיו  יצוה לך לשמרך בכל דרכיך ,באהלך יקרב לא ונגע רעה אליך תאונה

 לכל' יי טוב( קמה שם) כתיב דא ועל עבד דאיהו מה בכל קלנא לאנהגא לן ולית דיליה שליחותא

  .מעשיך כל' יי יודוך וכתיב, מעשיו כל על ורחמיו

 

 קמי ישראל כנסת חביבה כמה ,העמקים שושנת השרון חבצלת אני( ב שיר) פתח שמעון רבי

 זכאה .תדיר למלכא ליה אתקנת ומזמרין שבחיןמ וכמה תדיר ליה משבחת והיא לה משבח ה”קבד ה”קב

 חבל יעקב עמו' יי חלק כי( לב דברים) דכתיב כמא קדישא דחולקא בעדבא דאחידן דישראל חולקהון

  .נחלתו

 .לאתנטעא בגנתא דנוי בשפירו דקיימא חבצלת קריתדא כנסת ישראל דא ,השרון חבצלת אני

  .עלאה למלכא ליה ומשבחת שרה דהיא ,השרון

 והיה א”כד דנחלין מבועא עמיקא דנחלא משקיו קאהלאש דבעייא, השרון חבצלת אני א"ד

  .מים לאגם השרון

 תהלים) א”כד ,עמקים אינון מאן, העמקים שושנת .דכלא בעמיקתא דקיימא ,העמקים שושנת

  .'יי קראתיך ממעמקים( קל

 שושנה ,העמקים שושנת .לעלמין פסקין ולא נפקין דנחלין דשקיו אתר מההוא ,השרון חבצלת

  .סטרין מכל סתים דכלא עמיקא דאקרי אתר ההואמ
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 .סומקחוור ו בגוונין שושנת סומק לבתר ,ירוקין טרפיןד חבצלתכירקרוקת ירוקא  בקדמיתא ח"ת

  .לגוונא מגוונא ואשתניאת גוונהא דשניאת ,שושנת .טרפין בשית ,שושנת

 דאתדבקת בתר .חבצלת אקרי במלכא ביה לאזדווגא דבעייא בזמנא ,חבצלת בקדמיתא ,שושנת

  .שושנים שפתותיו( ה שיר) דכתיב בגין שושנה אקרי נשיקין באינון במלכא ביה

  .לרחמי זמנין לדינא זמנין ,לביש זמנין לטב זמנין גוונהא ומשניאת שניית דהיא ,העמקים שושנת

ונחמד העץ להשכיל ותקח  לעינים הוא תאוה וכי למאכל העץ טוב כי האשה ותרא( ג בראשית)

 לאדם ה”קב דברא בשעתא ,מסתכלי ולא משגיחין ולא ידעין לא נשא בני דהא ח"ת .מפריו ותאכל

 ובאתר יחידאי ובלבא יחידאי דישתכח בגין ביה לאתדבקא מיניה בעא עלאה ביקירו ליה ואוקיר

 אתקשר ביה דכלא דמהימנותא קשורא בההוא ,לעלמין תהפךמ ולא שתניא דלא ייחידא דדביקותא

 אילנין מכל עלאה יחידאה אילנא ושבקו דמהימנותא מאורחא סאטו לבתר .הגן בתוך החיים ועץ ד”הה

 לתתא מעילא ונחתו לטב ומביש לביש ומטב לגוונא מגוונא ומתהפך דמשתני באתר לאתדבקא ואתו

 אשר( ז קהלת) ד”הה לעלמין אשתני ולא חד דהוא דכלא עלאה ושבקו סגיאין בשנויין לתתא ואתדבקו

 כדין .ודאי רבים חשבונות בקשו והמה, רבים חשבונות בקשו והמה ישר האדם את האלהים עשה

 כההוא]קז ע"ב[    לדינא זמנין לרחמי זמנין ,לביש זמנין לטב זמנין ממש סטרא בההוא לבייהו אתהפך

  .בהו ואתדבקו רבים חשבונות בקשו המה, ודאי בה דאתדבקו מלה

 דמאן םחיי קרידא עץ ,הגן בתוך החיים ועץ דכתיב חיי .במותא ואתדבקת חיי שבקת ה”קב ל"א

 משלי) ד”הה לקבלך הוא מותא ודאי הא ,אחרא באילנא ואתדבקת .לעלמין מותא טעים לא ביה דאחיד

 אתדבק דמותא באתר ודאי .האשה את ממות מר אני ומוצא( ז קהלת) וכתיב ,מות יורדות רגליה( ה

  .מותא עלמא כל ועל עליה אתגזר כך בגין ,דחיי אתר ושבק

, מכלא סואתרמי דא מאילנא ואכלו אתו בריין כל תימא אי .חטאו מאי עלמא כל חטא הוא אי

 בתריה נטלין והוו מקמיה לויודח כלהו בריין ליה חמו רגלוי על קאים דאדם בשעתא אלא הכי לאו

 ,עושנו' יי לפני נברכה ונכרעה נשתחוה בואו( צה תהלים) ואתון אנא לון אמר והוא מלכא קמי כעבדין

 וגרים אבתריה אתמשכו כלהו ביה ואתדבק אתר להאי סגיד דאדם דחמו כיון .בתריהא אתו וכלהו

  .עלמא ולכל ליה מיתה
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 זמנין דינא זמנין ,נייחא זמנין רוגזא זמנין ,ביש זמנין טב זמנין גוונין לכמה אדם אשתני כדיןו

 דא ועל ליה גרמא אתר דההוא בגין מנייהו בחד תדיר בקיומא קאים ולא מותא זמנין חיי זמנין ,רחמי

, לקרבא םשלמ לדינא רחמימ לביש טבמ דא לסטרא דא סטראמהמתהפכת , המתהפכת חרב אקרי

  .ממנו תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ דכתיב ורע טוב ,לכלא היא כתמתהפ

 ממנו תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ ליה ואמר ליה אוכח ידוי עובדי על לרחמא עילאה ומלכא

 יתיר ולא סלקא אהלאתר אתתא דהא לעלמין תרךוא אתתיה בתר ואתמשך מניה קביל לא אוגו', וה

  .לכלא מותא גרים ואתתא

 ביה .דאשתמודע ההוא ,העץ כימי .עמי ימי העץ כימי כי( סה ישעיה) כתיב דאתי לעלמא ח"ת

וחרפת עמו יסיר מעל כל  פנים כל מעל דמעה אלהים' יי ומחה לנצח המות בלע( כה שם) כתיב זמנא

 .הארץ כי פי יי' דבר
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 סיני בהר פרשת

 

 אוקימנא כנסת ישראלב קרא האי .'וגו העולה היא העולה תורת זאת( ו ויקרא) פתח אלעזר רבי

  .שלים בזווגא קדישא במלכא ומתחברא סלקא דהיא

 דינין סתימין ותרעין ליליא דעאל כיון ח"ת .'וגו הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא

 שאטן לא ואתני וכלבי אוקימנא הא חמרי .וכלבי ואתני חמרי ושאטין ואזלין בעלמא מתערין תתאין

 ומזבח ניימין עלמא בני כל כדין .ואוקמוה בלעם כגון נשא לבני חרשיא עבדי בהו אלא אזלין ולא

  .אתוקד דלבר תתאה

 אתפתחו ותרעין דאשא שלהובא נפיק תתאה מזבח ומההוא צפון רוח אתער ליליא בפלגות

 דמטי עד אתפתחו נתא דעדןדג ותרעין ושאט אזיל שלהובא וההוא ,בנוקבייהו אתכנשו תתאין ודינין

 ה”קב כדין .וקארי דתרנגולא גדפוי תחות]קח ע"א[    ועאל דעלמא סטרין לכמה אתפלג ,שלהובא ההוא

 אשתכחו צפרא דאתי כיון .צפרא דאתי עד ה”קבל ליה משבחת כנסת ישראלו צדיקייא בין אשתכח

 דהא ,הבקר עד הלילה כל המזבח על מוקדה על ד”הה בבעלה נייחא לה ואית חדא ברזא משתעין

  .דכלא הוא ונייחא בעלמא אברהם אתער וכדין אשתככו ושלהובין דינין בצפרא

 על בנייחא בה הות כנסת ישראלו תתאין דינין בה אשתכחו לא לארעא ישראל דעאלו כיון ח"ת

 לא ישראל דהא מכלא נייחא לה הוות כדין .בה ילין צדק( א ישעיה) דכתיב דאתמר כמא דכרובים כנפי

 לה הוה וכדין מדבחא על אתוקד הוה ועולה דינין ואסתליקו הערבים דבין קרבנא דמקרבי עד ניימין

 ושבתה. ודאי נייחא ,הארץ ושבתה 'וגו תבואו כי ד”הה בבעלה אתתא אלא אשתכח ולא מכלא נייחא

  .ממש' ליי שבת', ליי שבת הארץ

 

 ישראל בר דכל בגין', וגו יעבוד שנים שש עברי עבד תקנה כי( כא שמות) אלעזר' ר פתח תו

 אקרי ודא ביה לנייחא שמטה ההוא הוא דיליה דהא בשמטה נייחא ליה אית קדישא רשימא ביה דאית

 נייחא דכלא נייחא שמטה נ"ה דכלא הוא נייחא דשבת כמא .בה נייחא בה אית חירו ודאי ,הארץ שבת

  .וגופא דרוחא הוא



 

© 2014–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

76 

' ה .דתתאין נייחא דעלאין נייחא, תתאה' ה עלאה' ה כך בגין, ותתאי דעלאי הוא נייחא' ה ח"ת

 מלי מסתכלין וכד, יובלא דא שמטה דא ,בלחודייהו שנים שבע תתאה' ה ,פעמים שבע שנים שבע עלאה

 יצא ובשביעית כך ובגין נייחא עבדין אצטריכו דארעא נייחא בההוא, הארץ ושבתה כך בגין .חד כלא

  .חנם לחפשי

 זכרנו( יא במדבר) כתיב אוליפנא הכי ,רזא דא אלא .כלום למאריה יהיב דלא, חנם מהו ,חנם

  .דלעילא עול במצרים עלנא הוה דלא ברכה בלא, חנם במצרים נאכל אשר הדגה את

, שמים מלכות עול מאי .המצות מן פטורין דא ועל דלעילא מלכותא מעול פטורין עבדין ח"ת

 ההוא עליה קביל לא ואי, לעלמא טב מניה לאפקא בגין בקדמיתא עול עליה דיהבין תורא כהאי אלא

 מה בכל ביה דיפלח ולבתר בקדמיתא עול עליה לקבלא נ"לב ליה אצטריך נמי הכי .מדי עביד לא עול

 .ביראה' יי את עבדו( ב תהלים) ד”הה, למפלח ליכי לא בקדמיתא האי עליה קביל לא ואי, דאצטריך

 ועל שמים מלכות עול כך ובגין שמים מלכות ודא ,'יי יראת חכמה ראשית( קיא שם) א”כד ,ביראה מהו

 האי ואי קדושא לשאר עייל דבהאי בגין, יד של בקדמיתא תפלה, אוכח מאן .דכלא בקדמיתא האי דא

 'וגו הקדש אל אהרן יבוא בזאת( טז ויקרא) כך בגין ,לעילא קדושא ביה שריא לא לגביה אשתכח לא

  .כתיב

 ואי, שמים מלכות מעול פטורין עבדין דא ועל באחרא כפית דאיהו במאן שריא לא עול והאי

 ובגין, עול האי גביה דאשתכח עד נ"דב עליה שריא לא שאר דהא פטורין שאר מכל פטורין עול מהאי

 הוא חנם דעביד מה וכל הוה עבדא דהא חנם לחפשי יצא הכא אוף .חנם במצרים ישראל אכלי הוו כך

  .נייחא ליה ויהא לחפשי יצא עובדוהי הוו דחנם ג”אעו, שמים מלכות עול בלא

 ואי .לחירו ליה דאפיק אתר מההוא עול עליה יהבין נייחא ביה ואשתכח בחירו דאיהו לבתר

 את אשתי ואת בני לא אצא חפשי אדוני את אהבתי העבד יאמר רואמ ואם א”כד לחירו למיפק יסרב נ"ב

 ,כתיב מה ל דאעו .דמאריה עול ונטיל דלעילא מלכותא עול דשביק אתר להאי ליה פגים ודאי הא

 אל ,האלהים אל אדניו והגישו .וגו' או אל המזוזה הדלת אל והגישו האלהים אל אדניו והגישו

 אל או הדלת אל ,לגביה יתקריב אתר ולאן .אקרי אלהים נ"דה ליה דפגים ההוא לגבי סתם האלהים

 אכוון דאיהו וכיון .אתמר והא אקרי ומזוזה דלעילא הוא פתחא אתר דהאי בגין]קח ע"ב[    המזוזה
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 ועבדו במרצע אזנו את אדניו ורצע ד”הה בגופיה ביה בהדיה אשתאר פגימו ההוא אתר להאי לאפגמא

  .דיובלא שתא עד דמאריה רגלוי תחות עבדא יהוי, לעולם

 כד דישראל ובגין, לעילא עשייה, אתר בהאי תלי שמיעה אבל אוקמוה הא .אמאי ,אזנו את

 שמיעה דהא לשמיעה עשייה אקדימו ה”קבל לאתקרבא דלבייהו ברחימו והוו דסיני לטורא קריבו

 שמיעה תפגיםא, שמיעה להאי פגים הוא דא ועל, תלי שמיטה בהאי שמיעה .עשייה ולבתר בקדמיתא

 ויתפגים דפגים אתר לההוא דיתקרב עד למאריה עבדא הוא ישתאר ולא, ביה פגימו וישתאר דיליה

 דא ועל דאוקימנא כמא סתם האלהים אל אדניו והגישו כך ובגין ,פגימו ההוא ביה וישתאר קמיה הוא

  .וגו' הארץ ושבתה

 

 אוקמוה והא ,'ליי שבת לארץ יהיה שבתון שבת השביעית ובשנה 'וגו שדך תזרע שנים שש

 אתר בהאי דמסכני בגין, עמך אביוני ואכלו ט"מ .'וגו ונטשתה תשמטנה והשביעית( כג שמות) דכתיב

 ואוסיף ישראל בכנסת שלמא יהיב למסכנא דרחים מאן דא ועל .למיכל לון שביק כך ובגין תליין

  .ואוקימנא ישראל לכנסת ברכתא לארקא צדקה דאתקרי לאתר וחילא חידו ויהיב בעלמא ברכתא

 

 ארץ שכן טוב ועשה' ביי בטח( לז תהלים) פתח יהודה' ר .'וגו נאכל מה תאמרו וכי  [בע" קי]

 במאריה שלים דיהוי בגין עלאה במהימנותא לביה וידבק במאריה זהיר נ"ב להוי לעולם .אמונה ורעה

  .עלמא בני כל ליה לאבאשא יכלין לא ביה שלים הויל דכד

 עובדא יתער דלתתא בעובדא תנינן הכי אלא ,טוב ועשה מאי .טוב ועשה' ביי בטח ח"ת

 דאתון דלכון אתערותא ההואד בגין להון תעבדון אתון כביכול ,אותם ועשיתם אוקמוה והא ,דלעילא

 צדיק אמרו( ג ישעיה) דכתיב צדיק אלא טוב ואין כתיב טוב ועשה דא ועל ,לעילא אתער לתתא עבדין

  .חד וכלא אמונה עהור ארץ שכן כדין תערא טוב האי ודאי האי עבדין דאתון כיון .טוב כי

 כיון .לגבה טוב האי דיתער עד בהדה למשרי דיכול בעלמא לך לית דהא עלאה ארץ ,ארץ שכן

  .בהדה אשתעשע איבה איכול בגווה שרי ,ארץ שכן וכדין ליה עביד הוא כביכול ליה דיתער
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 לה דבר הוי ,אמונה ורעה .בלילות ואמונתך( צב תהלים) א”כד חד וכלא ארץ דא, אמונה ורעה

  .רעותך כלל

 נורא אתון לגו תקרב לא ,בהדה תקרב ולא מנה אתרחק ,טוב האי לקבלה תתער לא ואי

 .בשלהובוי עלמא ואוקיד דליק נורא כדין דהא מותא מן דדחיל כמאן בדחילו בהדה תקרב ואי ,יקידתא

 ויקם אומר ותגזר( כב איוב) כדין ,אנת מנה תדחל לא בגווה שארי כדין טוב האי לקבלה דאתער וכיון

  .אור נגה דרכיך ועל לך

 דמתערי אינון ,מהימנותא בני אינון מאן .יומא בכל לרעותהון להאי מדברי מהימנותא בני ח"ת

 ונוסף מפזר יש( יא משלי) א”כד יתיר ליה יהיב ה”קב דהא וידעי דיליה על חס ולא לקבליה טוב האי

 ה”קב אלא, למחר אעביד מאי השתא האי אתן אי יימא ולא .לקבליה ברכאן אתער דהאי בגין ,ט"מ .עוד

  .דאוקמוה כמא די בלי עד ברכאן ליה יהיב

 בשנה לכם ברכתי את וצויתי ,כתיב מה .'וגו השביעית בשנה נאכל מה תאמרו וכי כך ובגין

 דאית' ה לאפקא אלא .ועשת מאי, ליה מבעי ועשתה ,ועשת .השנים לשלש התבואה את ועשת הששית

 נותן נתן לכם את השבת על כן הוא' יי כי ראו( טז שמות) כתיב .עבידתא עביד ולא ונייחא שמטה לה

  .'וגו הששית בשנה לכם ברכתי את וצויתי דא כגוונא .'וגו יומים לחם הששי ביום לכם

 

 אדהכי .אזלי דהוו גברי תרי אשכחו ,טורא בההוא פגעו ,בארחא אזלי הוו יוסי' ור חייא רבי

 במדבר דתעינא יומין תרין דהני דנהמא פתא מזונא לי הבו מנייכו במטו לון אמר ,אתי דהוה נ"ב חד חמו

  .מדי אכלנא ולא

 .ליה ואשקי ואכיל ליה בויה לאורחא איתי דאיהו מזוניה ואפיק גברי תרי מאינון חד אשתמיט

  .אכלנא דידי אנא דהא מזונא מן תעביד מה חבריה ל"א

  .אזיל אנא דידך על ומה ל"א

  .ליה ואזל לאורחא ליה יהב נהמא וההוא גביה דהוה מה כל דאכל עד מסכנא ההוא גביה יתיב

  .ידן על יתעביד דא דמלה ה”קב בעא לא חייא ר"א
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  .ליה באאזילש בגין האי קמיה לזמנא ה”קב ובעא נ"ב ההוא על אתגזר דינא דילמא יוסי ר"א

 נהמא תתן דלא לך אמינא]קיא ע"א[    ולא חבריה ל"א .בארחא גברא ההוא לאה אזלי דהוו עד

  .לאחרא

  .למיכל ליה ניהב ,גבן מזונא הא יוסי לרבי חייא ר"א

 אתאחיד דמותא פסאיט דדא בקפטורי ודאי דהא ונחמי ניזיל ,זכותא מניה למיפק תבעי יוסי ר"א

  .לשזביה בגין זכותיה לזמנא ה”קב ובעא

 ר"א .אחרא בדרך ויתיב מניה אתרחיק וחבריה אילנא חד תחות ונאים נ"ב ההוא יתיב אדהכי

  .ואוריכו קמו .ניסא ליה למרחש בעי ה”קב דודאי ונחמי ניתיב השתא חייא' לר יוסי

  .יימות דהשתא נ"ב ההוא על ווי חייא ר"א .גביה קאים בשלהובי טיפסא חד חמו אדהכי

  .ניסא ליה ירחיש ה”קבד נ"ב ההוא זכאה יוסי ר"א

 ברישיה קסטר ,וקטליה עליה פסאיט ההוא קם, למקטליה ובעא חויא חד מאילנא נחת אדהכי

  .ליה ואזל פסאיט

  .מניה זכותיה תפוק ולא נסא הלי למרחש בעא ה”קבד לך אמינא ולא יוסי ר"א

 בתר .למיכל ליה ויהבו יוסי' ור חייא' ר ביה אחידו ,ליה לואז וקם נ"ב ההוא אתער אדהכי

  .ה”קב ליה דרחיש ניסא ליה זיאואח לידאכ

 נ"דב חולקיה זכאה .אמונה ורעה ארץ שכן טוב ועשה' ביי בטח( לז תהלים) ואמר יוסי' ר פתח

 אתער כדין טוב הא צדקה אתער דכד ,בצדקה ,ובמה .כנסת ישראלב טוב אתער דהא מדידיה דעביד

 הוא דחיי אילנא דצדקה בגין ,ט"מ .ממות תציל וצדקה( י משלי) כתיב דא ועל .כנסת ישראל לגבי

 דחיי אילנא לההוא גרים מאן .מותא מן לון ושזיב ביה דאחידן לון ונטיל דמותא אילנא ההוא על ואתער

( קו תהלים) א”כד לעילא ליה עביד הוא כביכול ,עביד דאיהו צדקה אההו אימא הוי ,להאי דאתער

 .עת בכל צדקה עושה
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 מאן ביממא שעתי תריסר , אי הכיצדקה למעבד נש בר יכיל עת בכל וכי]זוהר חדש מט ע"ד[  

 בכל יבא ואל)ויקרא טז(  א"כד ,עת בכל מאי. עביד עת בכל צדקה דעביד מאן אוליפנא הכי אלא .יכיל

 . ואוקמוה הקדש אל עת

 אסגי דלתתא עת בכל אפילו אלא קדישא רעווא עת דאיהי בלחודוי ישראל בכנסת תימא ולא

 ביה וידבק נ"ב ורעותיה לביה ישוי בגין כך .תתאיו בעילאי בכולהו צדקה ואתער עלייהו צדקה

 . ה"בקב

 דאחיד מאן כל אפילו ,בלחודוי דא ומה אמר .עובדא ליה סחו שמעון דרבי קמיה דמטו כיון

  .אחראמ ש"כ נשא בני משאר דעלמא מותא מן ואפילו עלמא בהאי זיבאשת דחיי אילנאל

 חכמים תלמידי. לאלכ מזונא איהואתר  והאי דחיי אילנא צדקה איתער בכולהו ר' שמעוןמר  א

 יכלין לא ואינון ממש בהו ניזונין בזכותייהו עלמא בני וכל אחידן בצדקה אינון דהא ,עבידתייהו מאי

 בני דכל דחיי באילנא אשתדל באורייתא דאשתדל ומאן באורייתא דאשתדלי בגין ,ממש ובה לאתזנא

 לון ,מזונא מתערי עלמא בני לכל אי. ושלמא לעלמא מזונא מתערי ח"דת אשתכח .מניה נזונין עלמא

 . מתערי לא אמאי

 והעולם לם הבא,העו מן אלא מתזן לא דחיי ואילנא ממש דחיי אילנא הוא חכם דתלמי אלא

 .עליה שרשוי ואתנטעו ביה אתזן כדין עלמא לההוא דעאל בתר אלא ,עלמא בהאי אשתכח לא הבא

 העץ פרי אקרי ואיהו נאמסכ לגבי דאשתכח אתר ההוא ,איהו ומאן. דחיי דאילנא מאיבא אכלי השתא

  .עלמא בהאי פרי מההוא אכלי ד"וע ,הגן בתוך אשר

 לםעוהד דמזונא הבא לעולם זמינין ואינון .גבורה דא ,זרוע מאי .בזרוע ניזונים הם תנינן ד"וע

 טעמי ודא דאורייתא במתיקו אשתכחד דיליה דחילא זעירא צמצומא אלא עלמא בהאי איהו לאו הבא

 . דילהון ומזונא חדו דתלמידי חכמים איהו ודא תתאה דאילנא איבא ההוא על

 ביה וישתרשון לדוכתייהו סחרין לם הבאודע עילאין נחלין כמה עלמא מהאי ןדעברו כיון

 דא ,יעשה מאן .לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין (דס ישעיה) כדין, לעילא לעילא ויסתלקון

 .לם הבאעו דאקרי ההוא יובלא
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 ,דילהון מזונא איומ .דילהון למזונא אןדאת עד דא עלמאל מזונא בעיין דלא ודאי לו למחכה

 .וגו' זולתך אלהים ראתה לא עין כתיב דעלייהו בכולא אינון זכאין ד"וע. לם הבאעוה
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 בחוקותי פרשת

 

 עמי( ו מיכה) פתח חייא' ר .ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם תלכו בחקותי אם]קיב ע"א[  

מן השטים ועד הגלגל למען דעת צדקות  בעור בן בלעם אותו ענה ומה מואב מלך בלק יעץ מה נא זכר

 סטאן דאתון ג”אע ,נא זכר עמי .הכי לון אוכח דמאריהון דא דעמא חולקא זכאה ,נא זכר עמי .יי'

  .ןכוכעובדי לכו למעבד בעינא דלא אתון עמי מאורחי

 ענה הלאיתיך ומה לך עשיתי מה עמי( שם) לון אמר דמארייהו דעמא חולקא זכאה אמר יצחק' ר

 אתער חרשין וכמה מעלמא לכו לשיצאה אמר ועובדין מלין בכמה ,מואב מלך בלק יעץ מה זכר נא .בי

  .לקבלייכו

 זכור( ה איכה) ובכינן וגעינן יומא בכל צווחין דאנן ווי, נא רזכ לישראל קב"ה לון אמר יוסי ר"א

 לא ואנן ,בעותא אלא נא אין ,נא זכור בבעו לן אמר הוא .עלנא לאשגחא בעי ולא ,לנו היה מה' יי

( עד שם) ,אדום לבני' יי זכור)תהלים קלז(  ,לנו היה מה' יי זכור צוחין אנן דא כגוונא ,ביה אשגחנא

  .עלן לאשגחא בעי ולא ,עמך ברצון' יי זכרנו( קו שם), ךגאלת שבט נחלת קדם קנית עדתך זכור

 בגלותא ישראל יומא חד מוןיקי לא לן ודכיר עלן אשגח אי לאו דקב"ה ודאי אמר יהודה' ר

לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי  אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף( כו ויקרא) ד”הה

  .כעובדנא לן עביד לא וקב"ה]קיב ע"ב[  ,  אלהיהםאתם כי אני יי' 

 בהאי נ"ב דבעי מה כל אוליפנא והכי ,בלעםמ יתיר ידוי בעובדי חרשין ורב הוה חכים בלק ח"ת

 בעי עובדאבו לעילאד עובדא תערי דלתתא בעובדאו ,בעובדא לאתערא בעי ה”קבד בפולחנא עלמא

 .לעילא לאתערא עובדא תלייא דפומא ובמלה מלה אית עובדא דלית ובאתר, אוקמוה והא קדושה

 לאתערא בעיין דמסאבותא מסטראד אינון נמי הכי ובמלה בעובדא עלאה קדושה לאתערא דבעינן וכמא

 הוה עלאה חרשא דעלמא חרשין מכל הוה חרשא דבלעם ג”אעו .דפומא ובמלה בעובדא דלהון סטרא

 אלא בעובדא תלייא לא נחש, בעובדא תלייא קסם, אינון דרגין תרין ונחש קסם .אוקמוה והא בלק

  .ידדעב מה ידועב בהו לאתלבשא מסאבא רוח עלייהו מתער וכדין דפומא ובמלה אבאסתכל
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 א”כד קדישא רוח עלייהו לאתערא עובדייהו וכל קדישין כלהו אלא הכי לאו קדישין וישראל

 בישראל קסם ולא ביעקב נחש לא כי( כג במדבר) כתיב דא ועל ,ממרום רוח עלינו יערה עד( לב ישעיה)

 ייןאת בקדושה ועובדייהו אחידן עלאה דקדושה סטראאינהו מכעת יאמר ליעקב ולישראל וגו' דהא 

  .בה ומתלבשן עלייהו מתערי וקדושה

 עמיה לאתחברא בלק דבעא בשעתא דא ועל, בנחש ובלעם רשיןח מכל רב הוה בקסםבלק  ח"ות

 רב דפומא במלה בנחש עובדוי ובלעם .בידם וקסמים מדין וזקני מואב זקני וילכו( כב שם) ,כתיב מה

 קסם לאשלמא בלק בעא דא ועל, שעתא כוונאאתל דעי נחש דההוא ובאסתכלותא ,דעלמא חרשין מכל

  .ונחש

 חרשיןדעלמא וכל  בישין סטרין דכל בגווייהו אית עובדא, בני קדמוך הא רשע ה”קב ליה אמר

 ושמושי קודשא ומאני מועד אהל ,איהו ומאי .מקמיה ערקין כלהוו בהדיה לקרבא יכלין לא דעלמא

 בכל וקרבנין ועלוון ותתא דלעילא דעלמא רוגזאכל ו רתחא כל מבטל אדהו בוסמין וקטרת מקדשא

 למלה לעובדא שמושין וכמה ,כנו ואת הכיור ואת הפנים ושלחן עובדא למעבד מזבחות ותרי יומא

 רשע ההוא דאשגח כיון .יומא בכל צלותאו עמא על לכפרא ואהרן אורייתא לוחי ותרי רוןא הא דפומא

  .בו מלך ותרועת עמו אלהיו' יי, ט"מ .בישראל קסם ולא ביעקב נחש לא כי אמר בהאי

 ובלעם בלק דאתחברו זמנא ההוא דכיר הוי ינךמ בבעו ,מה יעץ בלק מלך מואב נא זכר דא ועל

  .אחראל ליה שביק ולא בריהל דרחים כאבא כול רחימנא דאנא יכילו ולא לכו לשיצאה

 כל דכירין הוו מנייכו בבעו לישראל ה”קב אמר אלא .דא בילג דא מאי ,הגלגל ועד השטים מן

 לאחדא ידייכו דשבקתון כיון .עלייכו לשלטאה וקסמוי בחרשוי איהו יכיל ולא בי אחידן דהויתון זמנא

( יב הושע) א"כד ,גלגלועד ה .לאלהיהם וישתחוו העם ויאכל( כה שם) ,כתיב מה בשטים והויתון בי

 אינון כל', יי צדקות דעת למען ,אמאי דא וכל. עלייכו שנאיכון טושל וכדין, וגו' זבחו שוורים בגלגל

 לעילא ורוגזא בכו אשלטאל דעלמא מלה שביקנא ולא בי אחידן דאתון בזמנא לכו דעבדנא צדקות

  .בכו לקרבא יכלין לא בישין וזינין ותתא

 ועאל אסתימו כלהו ותרעין שמשא דעאל בשעתא ח"ת .וגו' הלילה פה לינו אליהם ויאמר

 דמדברי עלייהו ממנן ןרברבי וכמה בעלמא ושטאן ואזלין ליהוןומשלש ןשריי כלבי כמה ואתחשך ליליא

 והוא מכלא עלאה ההוא לגבי שכיח רשע וההוא, דשמאלא מסטרא כלא על רברבא ממנא ואית להו
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 מה ואודע גביה לאשתכחא אתי הוה והוא דיליה סיעתא כלו שלטא דאיהו בזמנא בליליא בחרשוי אמר

  .בעי דאיהו

( כ שם) ,גביה דשכיח ההוא ,הארמי לבן אל אלהים ויבא( לא בראשית) דא]קיג ע"א[    כגוונא

 שכיח הוא דא ועל ,חרשין אינוןכל ב ליה קרוןדי אתר בכל דא כגוונא כלהו .אבימלך אל אלהים ויבא

 וישקף( כו שם) דכתיב לאבימלך הוו וחכימין חרשין הני כלד אוקמוה והא ,מביממא יתיר בליליא

בעד  סיסרא אם ותיבב נשקפה החלון בעד( ה שופטים) וכתיב וגו', החלון בעד פלשתים מלך אבימלך

 דא ועל .כדין בלעם, נאמיאוק הא לבן .האשנב מדוע רכבו בושש לבא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו

 ולא לגבייהו אתי הוא ,אבימלך אל אלהים ויבא ,לבן אל אלהים ויבא ,בלעם אל אלהים ויבא בכלהו

  .זמין אתר להו לית דהא לגביה אינון

 ובכללא אקרי אלהים ז"ע' ואפי בכלא אשתתף דא שמא אלא .אלהים כתיב הא תימא ואי

  .הכי אקרון כך ובגין הוו דא ובכללא ממנן אלין אחרים דאלהים

 פה לינו( כב במדבר) כתיב כך ובגין, לגביה ואתי ליה וקרי בחרשוי ומיא הוה רשע וההוא

 ויבא אלא כתיב לא דהא גרמיה משבח קא רשע ההוא .אלי' יי ידבר כאשר דבר אתכם והשיבותי הלילה

  .אל בלעם אלהים

 זמנא ובההוא ביה הוה אסתכלותא בנחש ודאיב אלא .בלק לגבי אשתכח ביממא הא תימא ואי

 בעיני טוב כי בלעם וירא אמאי. נחשים לקראת בפעם כפעם הלך ולא ד”הה שעתא לכוונא מסתכל הוה

 דהא חמא וכדין יומי כשאר אשתכח ולא שעתא לכוונא אסתכל יומא דההוא אלא, ישראל את לברך יי'

 מכל גרמיה שביק זמנא בההוא .ישראל את לברך' יי בעיני טוב כי ידע כדין ,בעלמא אשתכח לא רוגזא

  .בהו אסתכל ולא דעלמא נחשים

 תתאל אתר רשע ההוא ידע והוה אתער שמאלא כדין אשתכח דרתחא שעתא אבההו ח"ת

 אל קבה לא אקוב מה( כג שם) ,כתיב מה כדין .כחאש ולא זמנא בההוא ואסתכל למילט שמאלא בסטרא

 אותו ענה ומה מלך מואב בלק יעץ מה נא זכר עמי( ו מיכה) כתיב כך ובגיני .'יי זעם לא אזעום ומה

  .הכי הול אוכח דמאריהון חולקהון זכאה ישראל כך בגיני .בעור בן בלעם
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 את( יט ויקרא) א”כד היב תליין דאורייתא דגזירין אתר דא ,בחקותי אם .וגו' תלכו תיובחק אם

  .תשמורו חקותי

 דא ומתחבראן ביה אחידת חקה דההיא עלאה אחרא אתר הוא דא משפטי, רותשמ משפטי ואת

 דהאי בגין אחידן בהני אורייתא קדושי וכל אורייתא גזרי וכל אורייתא פקודי וכל ותתאי דעילאי ,בדא

  .פ"שבע תורה והאי שבכתב תורה

 אינון כל ,תלכו ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם. אם בחקותי תלכו בחוקותי אם דא ועל

 דאקרי אתר בההוא ,רותשמ משפטי ואת .חקה דאקרי אתר בההוא דאינון ופקודין ועונשין ודינין גזירין

 דשמא כללא ואמהה חד וכלא בדא אחיד ודא .יעקב לאלהי משפט( פא תהלים) א”כד שבכתב תורה

 ,הוי ה”קבד שמא ומשפט דחק בגין קדישא שמא פגים כאלו אורייתא פתגמי על דאעבר ומאן .קדישא

 משפטי ואת ,פה שבעל תורה דגזירין דאורייתא תליין ביה ודא דא אתר ,תלכו בחקותי אם דא ועל

  .קדישא דשמא כללא הוא ודא, שבכתב תורה דא ,תשמרו

 כביכול באורחוי ואזיל אורייתא פקודי דעביד מאן אלא, אותם ועשיתם מאי .אותם ועשיתם

 ומתערי הואיל ,ודאי אותם ועשיתם דא ועל ,ואוקמוה עשאני כאלו ה”קב אמר .לעילא ליה עביד כאלו

  .ודאי תםוא ועשיתם יאות כדקא קדישא שמא לאשתכחא בדא דא לאתחברא עלייכו

 בארחי לדאז בגין אלא ,ליה עביד דוד וכי ,שם דוד ויעש( ח ב שמואל) ר' שמעוןמר א דא כגוונא

]קיג ע"ב[    דזכה בעלמא מלכא הוה ולא ,לעילא שם עשה כביכול יאות כדקא מלכותא גואנה אורייתא

 בשעתא בכורסייה קדישא שמא דסליק עד ה”קבל ליה משבח קאו ליליא בפלגות קם דהוה כדוד להאי

 ,השם את הישראלית האשה בן ויקוב( כד ויקרא) א”כד ממש שם עבד הוא כביכול ,דיממא נהורא דסליק

 שמא קנאלאת לון למעבד תשתדלון אתון ואי ,ודאי אותם ועשיתם דא ועל ,שם דוד ויעש כך ובגין

  .יאות כדקא בתקוניהון גבייכו ישתכחון דלעילא ברכאן אינון כל יאות כדקא קדישא

 

 ,אינון מאןו .עלייכו דיליה חילא יתן וחד חד כל .'וגו ונתנה הארץ יבולה בעתם גשמיכם ונתתי

  .קדישא שמא איהוד דעבדתון תקונא ההוא
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 אמאי' יי דרך ושמרו דכתיב כיון וכי .ומשפט צדקה לעשות' יי דרך ושמרו( יח בראשית) כתיב

 צדקה מאי .ומשפט צדקה עושה הוא כביכול דאורייתא אורחוי דנטיר מאן אלא .ומשפט צדקה לעשות

  .ה”קב דא ,ומשפט

 עביד מאן .דמאריהון ביקרא משגיחין ולא ידעין דלא נשא לבני לון ווי ואמר ר' שמעון בכה

  .למסכנא צדקה דיהיב מאן אימא הוי ,יומא בכל קדישא שמא

 דאקרי אתרב הוא בדינא מיכלייהו וכל בדינא ביה אחיד דמסכנא הוא הכיו אוקמוה הא ח"ת

 ליה דיהיב ומאן .אוקימנאהא ו ל ידש תפלה דא ,תפלה .יעטוף כי לעני תפלה( קב תהלים) א”כד צדק

 וצדקה דחיי אילנא הוא דא דצדקה בגין יאות כדקא שלים קדישא שמא לעילא עביד הוא למסכנא צדקה

 אתערותא דא עבידד מאן .ליםאשת קדישא ושמא בדא דא אתחבר כדין לצדק יהיב וכד לצדק יהיב

 בגיןו לעילא אתער הכי לתתא ליה עביד דאיהו כגוונא .בשלימו קדישא שמא עביד כאלו ודאי לתתאד

 עביד הוא כביכול ,ה”קב דא ,צדקה עושה .עת בכל צדקה עושה משפט שומרי אשרי( קו שם) כתיב דא

  .ליה

 מה אלא כלום מדיליה ליה אית לא דמסכנא בגין, ט"מ .אתריה הוא מאן אתמר הא מסכנא ח"ת

  .ותו לא שמשא לה דיהיב מה אלא המדיד נהורא לה אית לא סיהראאוף הכי , ליה דיהבין

 שכיח דמותא באתר בגין דאיהו ליה גרים אתר דההוא בגין ,ט"מ ,כמת חשוב עני אמאי ח"ת

 תציל וצדקה( י משלי) דחיי כד"א אילנא צדקה ליה יהיב הוא עליה דחייס ההוא .מת אקרי כך ובגין

 שמא למעבד זכימאן דד חולקיה זכאה .ממש לעילא עביד נמי הכי לתתא נ"ב דעביד וכגוונא .ממות

  .כלא על סליק צדקה כך בגין ,לעילא קדישא

 קדישא שמא כלא ולמהוי כחדא לון לחבראו לצדק צדקה אתער דהא לשמא צדקה מלי והני

 ולכנסת ,תכונני בצדקה( נד ישעיה) דכתיב בצדקה אלא אשתלים ולא אתתקן לא צדק דהא יאות כדקא

  .אותם ועשיתם כך ובגיני אתמר ישראל

 

אמרו  תחטאו ואל רגזו( ד תהלים) פתח יוסי רבי .מחריד ואין ושכבתם בארץ שלום ונתתי

 על טוב יצר לארגזא נש בר דבעי אוקמוה קרא האי ,תחטאו ואל רגזו .משכבכם ודומו סלהבלבבכם על 
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 בעלמא מתערין נמוסין גרדיני כמה ערסיה על שכיב נ"וב ליליא דרמש בשעתא אבל ,ושפיר רע יצר

 וישתזיב בגווייהו נפשיה ישתכח דלא בגין ולדחלא ה”קב קמי רגזאלמ בעאן נשא ובני ושאטין ואזלין

 בהדיה ישתכחון ולא לגביה להו יתער דלא בגין בפומיה מלה מנייהו יפיק דלא נ"לב ליה בעיו, מנייהו

  .סלה ודומוהה"ד עלייהו  מפומיה מלה יפיק דלא ,משכבכם על בלבבכם אמרו ד”הה

 דאתי לעילא האי .בארץ שלום ונתתי ,כתיב מה ה”קב קמי זכאין ישראל דאתשכחו בשעתא ח"ת

]קיד   ,הארץ מן רעה חיה השבתיד בגין ,ט"מ .מחריד ואין ושכבתם כדין .ישראל בכנסת לאתחברא ה”קב

 .בליליא האי .דילה סייעתא וכל היא מחלת בת אגרת ,איהי ומאי ,לתתא בישא דזינא חיה דא  ע"א[

  .בארצכם תעבור לא וחרב ד”הה מסטרה דאתו נשא בני ביממא

 תעבור לא וחרב אבל, נכה פרעה כגון שלום של חרב דאפילו אוקמוה הא אמר אבא רבי

 בעלמא העברה ואפילו בארעא תשלוט דלא ,מן הארץ רעה חיה והשבתי .דילה סייעתא דא, בארצכם

  .עלייכו יעבור לא מזיינא נש בר עמין דשאר ואפילו ןכועלי תעבור לא

 רוח( ד איכה) דכתיב כמה דישראל בחובייהו אתפס אוה ואוקמוה מלכא יאשיהו דריש ודא

 מאע כל טב הוא דעלמא רישא אי תנינן דהא לאסתכלא אית הכא .בשחיתותם נלכד' יי משיח אפינו

 הוה דכשרא רישא יאשיהו והא בחוביה אתפסן עמא כל אתכשר לא דעמא רישא ואי בגיניה ןיבימשתז

 לישראל להו כפית ולא בירמיהו ביה הימין דלא דישראל בחוביהון אתפס לאא ,מתכשרן ועובדוי

 ועוד .יהובחובי אתפס כך ובגין ביה הימין ולא ירמיה ליה אמר והוה כותיה זכאי דכלהו דחשיב

  .לאסתמא ובעי נהורה מאיך הוה דסיהרא

 

 דילי משכונא ,משכני .שכינתא דא ,משכני ונתתי .ולא תגעל נפשי אתכם בתוככם משכני ונתתי

  .דישראל בחובייהו אתמשכןד היא

 לי דאית עלאה ברחימותא ל"א ,לאחרא רחים דהוה נ"לב .ודאי משכונא, בתוככם משכני ונתתי

 הא אמר ,לגביה ואייתי דביתיה כסופא כל נטל .גבאי דתידור אנדע היך אמר .עמך לדיירא בעינא גבך

  .לעלמין מנך אתפרש דלא לגבך דא משכונא
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 לון אמר ,לישראל להו ונחית דיליה כסופא נטל ,עבד מה .בישראל בהו לדיירא בעא ה”קב כך

 משכונא מנן קאתרח ה”קבד ג”אעו .לעלמין מנייכו אתפרש דלא בגין גבייכו דילי משכונא הא ישראל

 ונתתי כך .גבן לדיירא ייתי משכוניה דיבעי מאן .דיליה כסופא משכונא ההוא יןנטל ואנן בידן קשב

דקב"ה  משכונא בגלותא השתא דישראל ג”אעו .עמכון דאדור בגין בידייכו אתן משכוני ,בתוככם משכני

  .לעלמין ליה שבקו ולא גבייהול

 ואייתי ערסא נטל ,עבד מה .עמיה לדיירא ובעא ראחאל דרחים נ"לב .אתכם נפשי תגעל ולא

 משכני ונתתי אמר ה”קב כך .ומאנך ערסךמ ארחיק דלא בגין בביתיך ידיד ערסא אה אמר ,לביתיה

 דלא תנדעון עמכון דילי דערסא כיון ,בביתייכו דילי ערסא אתן ,אתכם נפשי תגעל ולא בתוככם

  .אתכם נפשי תגעל ולא כך ובגין ,מנייכו אתפרש

 דאנא תנדעון בודאי גבייכו דילי נאודמשכ כיון .וגו' לאלהים לכם והייתי בתוככם והתהלכתי

 והיה לפניך אויביך ולתת להצילך מחניך בקרב מתהלך אלהיך' יי כי( כג דברים) א”כד עמכון אזיל

  .וגו' קדוש מחניך

 

 ר"א .ליליא בפלגות קמו ,דטבריא לימא קריב בכפר חד ליליא שכיחי הוו יהודה' ור יצחק' ר

  .דחיי מאילנא לאתפרשא בעינא לא דא באתר דאנן ג”אעד דאורייתא במלי נימא יהודה' לר יצחק

 את יקח ומשה .'וגו למחנה מחוץ לו ונטה האהל את יקח ומשה( לג שמות) ואמר יהודה' ר פתח

 דיליה משכונא הא יהיקר פוואחל ה”קבב ביה משקרי קא וישראל הואיל משה אמר אלא .אמאי, האהל

  .ישתאר במאן דנחמי עד דמהימנא בידא יהא

  ונחמי במהימנותא בידך משכונא וישתאר ישראלל ה”קב בין מהימנא תהא תא ליהושע ל"א

 .האהל מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע ומשרתו המחנה אל ושב ,כתיב מה .ישתאר במאן]קיד ע"ב[  

 מתוך ימיש לא דא ועל משכונא לנטרא אתחזי ואיהו שמשא לגבי כסיהרא דאיהו בגין ,ליהושע ט"מ

  .האהל

 חאבו דאינון ג”אע ,בידייהו יהבית דילי משכונא דהא הכי אתחזי לא משה למשה ה”קב ל"א

 לגבייהו איתוב ולא דישראל מנייהו דאתפרש תבעי .מניה יתפרשון לא לגבייהו יהא משכונא לגבאי
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 חבו דישראל ג”אע אתר בכל להו. ועל דא אשבוק לא הובגינ לגבייהו דילי משכונא אתיב אלא, לעלמין

 ישראל דגלו אתר בכל דא ועל ,מבינייהו לה נטיל לא ה”קבו שבקו לא דיליה משכונא לגבי קב"ה דא

  .אוקמוה והא בתוככם משכני ונתתי כתיב דא ועל עמהון אתשכינ

עומד אחר כתלינו  זה הנה האילים לעופר או לצבי דודי דומה( ב שיר) ואמר יצחק' ר פתח

 מלכא מן גבייהו למהוי דא משכונאל זכוד ישראל אינון זכאין .משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים

 בההוא ולאסתכלא עלייהו לאשגחא וזמני שבתי ירחי ריש בכל אתי ה”קב בגלותא הודאינ ג”אעד עלאה

  .דיליה כסופא דאיהו גבייהו ליה דאית משכונא

 רחימא דמלכא כסופא דיליה ברא נטלא ,עבדת מה .מן היכלא אפקה ,מטרוניתא דסרחת למלכא

 ועל מטרוניתא על דמלכא רעותא דסליק בשעתא. בידה שבקיה עלה דמלכא רעותאד ובגין ,דיליה

 כיון .עלייהו דכותלא נוקבי בין ולאשגחא לאסתכלא כתלין וסליק דרגין תונח אגרין סליק הוה היבר

  .ליה אזיל לבתר ,כותלא קוסטי מאחורי בכיו שארי לון דחמי

 עלייהו דמלכא דרעותא ובגין שבקו לא משכונא ההוא דמלכא מהיכלא נפקוד ג”אע ישראל כך

 ,דרגין נחית אגרין סליק ישראל ועל מטרוניתא על קדישא דמלכא רעותא דסליק בשעתא .עמהון שבקיה

 כיון .עלייהו איכותל קוסטי בין ולאשגחא לאסתכלא כתלין וסליק, דלג על ההרים מקפץ על הגבעותמ

 ומאיגרא לאיגרא מכתלא לדלגא ,האילים לעופר או לצבי דודי דומה ד”הה ובכי שארי לון דחמי

  .לכתלא

 כנישתא בי דודאי ,החלונות מן משגיח .מדרשות בתיו כנסיות בבתי ,כתלינו אחר עומד זה הנה

חדוא  בעי כך ובגין .דישראל עלייהו ולאשגחא לאסתכלא ,החרכים מן מציץ ת. ודאיחלונו בעייא

  .בו ונשמחה נגילה' יי עשה היום זה( קיח תהלים) אמריישראל ו דא ןידעי וןנידא יומא בההוא למחדיו

 

 אל בני' יי מוסר( ג משלי) פתח יוסי רבי .'וגו תגעל נפשכםואם את משפטי  תמאסו בחקתי ואם

 דרחים כאבא מישר בארח להו ולדברא להו לאוכחא דבעיקב"ה  קמי ישראל חביבין כמה. וגו' תמאס

( שם) ד”הה ולשמאלא לימינא יסטי דלא מישר בארח ליה לדברא בעי הלגבי דיליה רחימו ומגו לבריה



 

© 2014–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

90 

 ,אוכחא מניה סליק ליה וסאני ה”קב ליה רחים דלא ומאן .ירצה בן את וכאב יוכיח' יי יאהב אשר את כי

  .שרביטא מניה סליק

 דיליה רחימותא מגוו, 'וגו ואמרתם במה אהבתנו' יי אמר אתכם אהבתי( א מלאכי) כתיב

 מניה תיסליק ,שרביטא מניה סליקית כך ובגיני, שנאתי עשו ואת .ליה לדברא תדיר בידיה שרביטא

 מוסר כך ובגין .ודאי אתכם אהבתי אתון אבל ,הוא ידנפש רחיקא ,חולקא בי ליה אתן דלא בגין אאוכח

 דאינון גובין מגו דערק כמאן ,ביה תקוצון לא ,תקוץ ואל מאי .בתוכחתו תקוץ ואל תמאס אל בני' יי

  .בגרמיה כגובין יןמל

 שרביטין כמה ,ומשמאלא מימינא מתערין טהירין סטרי כמה בדינוי צדק דאתער בשעתא חזי תא

 לבני ולקאן בעלמא ומתערין נפקין כלהו ,איתשלהוב שרביטי גומרין שרביטי אשא שרביטי מנהון ,נפקין

  .נשא

 ונטלין וסלקין לקאן ,ונחתין ןשאט חד חסר דארבעין ממנן טפסין מארי אחרנין ממנן ותחותייה

 גומרין ןנפקי ,בהו אתחבר דדליק ונורא טפסי מצבעין ,רבא דתהומא בנוקבא]קטו ע"א[    ליןעא ,רשותא

 דדינא למאריהון אתן ,אתכם ליסרה ויספתי דכתיב והיינו ,נשא דבני הוןילקבל ואשתכחו ונחתין טןאוש

 לא מאי .האדם בעבור האדמה את עודלקלל  אוסיף לא( ח בראשית) א”כד דלהון תוספת על תוספת

 דא ועל .למסבל עלמא דיכיל כגוונא תוספת אלא עלמא לשיצאה דינא למארי תוספת אתן לא ,אוסיף

  .חטאתיכם על שבע אתכם ליסרה בגין ,אמאי תוספת ודא .תוספת אתן ,ויספתי

( קל תהלים) ד”הה חד רגעא לואפי למסבל עלמא יכיל לא דיליה ההוא גבי אי קב"ה והא ,שבע

 שבע הא אלא ,שבע ל"ת מה אלא .חטאתיכם על שבע אמרת ואת ,יעמוד מי' יי יה תשמר עונות אם

 תעשה שנים שבע מקץ( וט דברים) א”כד שבע דאקרי שבע דאיהי שמטה דא ,איהי ומאי ,לקבלייכו

 בלחודהא שבע אלא ,להאי האי בין מה .שבע בת ואקרי שבע ואקרי ,חטאתיכם על שבע דא ועל ,שמטה

 במלכותא למשלט לאנהרא באחרא דאתחבר ,שבע בת .כלא חירו לאפקא דינין ולמעבד שמטה למעבד

 היום עד שבע באר העיר שם כן על( כו בראשית) כתיבד קריתא שבע ובכלא .בארעא מלכותא לאודעא

  .הוא מלה חד וכלא אהו דיצחק באר שבע באר .הזה

 אחרנין דממנן ידא על ,אתכם ויסרתי .חטאתיכם על שבע אני אף אתכם ויסרתי אמר אבא' ר

  .עלייכו לאתערא שבע הא ,לקבלייכו אתער אנא ,אני אף .דאוקמוה כמה
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 יומא .מלכא קמי חטי והוי יחידאי בר ליה דהוה למלכא .בישראל ה”קבד עלאה רחימותא ח"ת

 אי ,לך אעביד מה חמי ואילך מכאן ,לתיקב ולא לך לקינא יומין הני כל מלכא אמר ,מלכא קמי סרח חד

 ויעברון לסטין או חקלא זאבי או חקלא דובי עלך יקומון דלמא מלכותאן מ לך ואפיק ארעאמ לך אתריך

  .מארעא יפוקנ אנת אנא ואנת אלא, מעלמא לך

 כך .כחדא וניפוק בגלותא הךינ ואנת אנא אף אני אלך עמך,, מארעא יפוקת אנת ,אני אף כך

 מארי עלייכו אייתינא הא ,אדנייכו תונארכי ולא לכו לקינא הא ,לכו אעביד מה ישראלל ה”קב אמר

 אתכם ויסרתי ד”הה בגלותא הךיונלכון מארעא אתריך  .שמעתון ולא לכו לאלקאה טפסין מארי תריסין

( נ ישעיה) , הה"דחטאתיכם על שבע דכתיב עמכון אני ףא לכו דאשבוק תימרון ואי, בגלותא למהך

  .אמכם שלחה ובפשעיכם

 הא ,עמכון מהיכלי נפקת מטרוניתא האד בארעא נידור לא תוןנוא דאנא גרמתון אתון ה”קב אמר

הא , מטרוניתא עם עייל איהו כד אלא היכלא חזי לא למלכא דהא אתחרב דילי היכלא .כלא אתחרב

 השתא .בהיכלא עמה ברה כחואש דמטרוניתא בהיכלא דעאל בשעתא אלא אשתכח לא מלכאל חדוא

 והשתא .עמכון אהך אנא אף ,אעביד מה אנא .מכלא חריב היכלא הא ומטרוניתא ברא אשתכחו דלא

' יי ושב( ל דברים) דכתיבוהא אוקמוה  לון שביק ולא עמהון אשתכח ה”קב בגלותא ינהונ דישראל ג”אע

 .אתמר והאעמהון  יתוב ה”קב גלותא מן ישראל יפקון דכד את שבותך, אלהיך

 

 האי יוסי' לר חייא ר"א .בחקלא מערתא בההיא ערעויא, בארחא אזלי הוו יוסי' ור חייא רבי

 מבעי גבורה דברי, הברית דברי מאי ,דברי הברית. הברית מלבד' וגו הברית דברי אלה( כח שם) דכתיב

  .ליה

 ואלין אלין ח"ת. אתמרו משה של עצמו מפי והללו הגבורה מפי הללו אוקמוה הא ליה אמר

 ,תליין ביה וביש טב דהא הוו בריתה מלי אלין הוו הגבורה דמפי ג”אעד]קטו ע"ב[    הוו הברית דברי

 אקרון ברית אינון ברית וצדק צדיק .צדק והיינו דדינא מאתר דינא דינא מן דאתי ביש, צדיקן מ דאתי טב

, בלילה שמורו ביום זכור כחדא רקשי ושמור זכור כך ובגיני .כחדא ברית וקשיר אינון ברית מלי דא ועל

  .הוא דא באתר ברית אתר ובכל נינהו הברית דברי ודאי כך ובגיני ,כחדא ברית הא
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( לא שמות) דכתיב ברית אקרי ושמור זכור דאיהו שבת כך ובגין הוא הכי ודאי חייא' ר אמר

  .אתר בכל ברית אקרי דא ואתר חד מלה וכלא ,עולם ברית לדרתם השבת את ישראל בני ושמרו

  .דעלמא שלמא דביתא שלמא דארעא שלמא דאיהו יסוד דא, בארץ שלום ונתתי כתיב ח"ת

 דברי כך ובגין ברית ודאי הא ,צדק דא ,שבע מאי .על חטאתיכם שבע אני אף אתכם ויסרתי

  .נינהו הברית

 כנסת ישראל לרבות ,גם .אני אף א”כד ,ואף .'וגו אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף יוסי ר"א

 ולא מאסתים לא .כחדא כלא בהיותם, אויביהם בארץ בהיותם .לעלמין לון שבקא דלא זאת דאקרי

א ל כך ובגין פליג בריתי הא להו אפרוק לא דאי ,אתם בריתי להפר .בהו אתחבר דלא בגין ,געלתים

  .בריתי פרא

 לא ,תםולכל געלתים ולא מאסתים לא אלעזר רבי דאמר חדתא מלה שמענא אנא חייא' ר אמר

 הוא מאיס לאחרא דסני מאן ,געלתים ולא מאסתים לא אלא .ליה מבעי לכלותם הרגתים ולא הכיתים

 דנפשאי דחביבותא בגין ,ט"מ .געלתים ולא מאסתים לא אבל, קמיה בגיעולא הוא ילוגע לקבליה

 ארחימ דאיהי בגין מאסתים לא בגינה ,כתיב לכלתם ,תםולכל ד”הה גבאי חביבין כלהו ובגינה בינייהו

  .גבה דילי רחימותא דנפשאי

 ,לעלמין בה עייל הוה לא תמן היאד לא אי .דבורסקי בשוקא דיירא והות אתתא דרחים נש לבר

  .אשתכחו גבוי דעלמא ריחין דכל דרוכלי כשוקא בעינוי דמי תמן דהיא כיון

 ולא מאסתים לא ,דבורסקי שוקא דאיהו ,אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף הכא אוף

 בגין דעלמא ןטבי ריחין עלי ודמי ,תמן דשרייא ידנפש א, רחימרחימנא דאנא ,לכלתם ,ואמאי .געלתים

  .דבגוויהו כלה ההיא

  .דיי דא מלה למשמע אלא הכא אתינא לא אלו יוסי ר"א

 ואת אביך את כבד( כ שמות) א”כד ,אב יכבד בן .אדניו ועבד אב יכבד בן( א מלאכי) ואמר פתח

הוא  פטור תימא אי דמית בתר .ביה דאתחייב בחייוי האי .ובכלא משתייאבו במיכלא ואוקמוה ,אמך

 ודאי תקלא בארח אזיל ברא ההוא דאי ,אביך את כבד דכתיב יתיר יהב אתחייב דמית ג”אעד לא ,מניה

 ותקין מישר בארח אזיל ברא ההוא ואי ,קלנא ליה עביד ודאי דאיהו הוא וקלנא דאבוי לאבוי מבזה
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 ה”קב גבי עלמא בההוא ליה אוקיר ,נשא בני גבי עלמא בהאי ליה אוקיר ,לאבוי אוקיר דא ודאי עובדוי

 ליה וקירמ דאיהו אלעזר' ר כגון .אב יכבד בן ודאי .דיקרא בכורסייא ליה ואותיב עליה דקב"ה אשגח

 ובההוא עלמא בהאי עלמין בתרי ר' שמעוןד שבחא אסגי השתא ,עלמא ובההוא עלמא בהאי לאבוי

 ישעיה) תקריא עלייהו ,קדישין לגזעין קדישין יןלבר דזכאן צדיקייא אינון זכאין .מחייוי יתיר עלמא

 .'יי ברך זרע הם כי יכירום רואיהם וכל( סא
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 פרשת במדבר

 

 פתח אבא' ר .'וגו באחד לחדש השני מועד באהל סיני במדבר משה אל' יי וידבר]קיז ע"א[  

 בשעתא ח"ת .אתמר קרא האי .בצלם אלהים ברא אותו בצלמו האדם את אלהים ויברא( א בראשית)

 עלמא מסייפי נהיר נהוריה והוה מכלא כליל והוא ותתאי דעלאי בדיוקנא ליה עבד לאדם ה”קב דברא

  .כלא קמיה ליןידח וחוו דעלמא לסייפיה

 ,אלהים בצלם בצלמו האדם את אלהים ויברא .קרא בהאי ביה לאסתכלא אית אוקמוהד ג”אעו

 דכר דכלילן דרגין תרין ודאי אלא .אלהים בצלם מאי בצלמו ויברא אלהים את האדם דאמר כיון

 ברא ונקבה זכר דכתיב אוכח דקרא וסיפא ודאי הוו פרצופין דו כך ובגין .לנוקבא וחד לדכר חד ,ונוקבא

 שלים למהוי סטרין מתרין כליל נמי הא בסטרוי אחידא דנוקבא ג”אעו ,סטרוי מכל הוה וכליל ,אותם

 ולא מניה קתילס וחכמתא פרצופין אתמעטו דסרח כיון ,ותתא לעילא בחכמתא מסתכל והוה .בכלא

 עד בעלמא דאב דא אתישבו ולא ותתאי מעלאי יןבנ אוליד לבתר .דגופיה במלי אלא מסתכל הוה

  .אוקמוה והא שת אקריו עלמא אשתיל ומניה בר דאוליד

 אברהם דאתא עד בקיומא אשתכח ולא שלים הוה ולא אשתלים לא תתאה עלמא ד"ועכ

ביה  דאחיד כמאן בימינא ביה ואחיד בעלמא אשתכח דאברהם עד אשתלים לא אבל ,עלמא ואתקיים

 אתקיים יעקב דאתא כיון .יתיר ואתקיים בשמאלא עלמאבביה  ואחיד יצחק אתא .דנפיל למאן בימינא

  .מתמוטט הוה ולא עלמא

 לא ד"ועכ .עלמא ואשתיל נפש ושבעין שבטין תריסר דאוליד עד בשרשוי אשתיל לא דא כל ועם

 עלאין ואתבסמו עלמין אתקיימו כדין ,משכנא ואתקם דסיני בטורא אורייתא נתן דקב"ה עד אשתלים

 חיילין כמה ,דאורייתא חילוי]קיז ע"ב[    למפקד ה”קב בעא קמואת ומשכנא דאורייתא כיון .ותתאין

  .דמשכנא אינון חיילין כמהו דאורייתא אינון

 הכא ףא .עלה ואתמני מאבפי דאדכר עד תיישבאא לא בדוכתיה לאתיישבא דבעי מלה כל ח"ת

 כלא ,דא מן דא מתפרשי ולא כחד הוו וכלהו דמשכנא וחיילין דאורייתא חיילין למפקד ה”קב בעי

 ליןאע חייליהון כך ובגין .כחדא ואזלין דא מן דא מתפרשי לא ומשכנא אורייתא דהא דלעילא כגוונא

 משה אל' יי וידבר כתיב כך ובגין, חושבנא וןהל דלית אחרנין אינון בר גבייהו לאשתמודעא בחושבנא
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 האיב, למשכנא וחד לאורייתא חד אלא, סיני במדבר אמאי מועד באהל איד ,מועד באהל סיני במדבר

  .האיבו

 דנהיר ירחא לההוא רמז ,זיו חדש( ו א"מ) אקרי והאי חד כלא ,השנית בשנה השני לחדש באחד

  .בשלימו אשתכח כלהו עלמין כדין דהא לסיהרא

  .הוה הראשון בחדש ממצרים ישראל נפקו כד דהא לאשתמודעא ,מצרים מארץ לצאתם

 

ישראל יברך את בית אהרן, יברך  בית את יברך יברך זכרנו' יי( קטו תהלים) פתח יצחק רבי

 עלייהו ואוסיף לון מברך ה”קבו מדבראב בחושבנא ליןאע דהוו גוברין אלין ,יברך זכרנו' יי .יראי יי'

  .זמנא בכל

 ממשה, מנלן .ברכאן עליה ולאודאה ליה לברכא בעי בממונא אי דחבריה שבחא דאמר האי ח"ת

 עליכם יוסף אבותיכם אלהי' יי, כתיב מה לבתר .לרוב השמים כככבי היום והנכם( א דברים) דכתיב

 אתכם ויברך לבתר .חד הא ,יוסף עליכם אבותיכם אלהי' יי חד ,הכא ברכאן תרין .'וגו פעמים אלף ככם

  .ברכאן על ברכאן עלייהו לאודאה, לכם דבר כאשר

 הוא ואי .מלעילא בקדמיתא תפסי הוא ברכאן עליה אודי ולא דחבריה שבחא מני הוא ואי

 בעי ובכלא, בישא בעינא ולא טבא בעינא היל לברכא בעי וברכתא .מלעילא תברךא הוא ליה מברך

 מאן, טבא בלבא טבא בעינא ליה דיברך ה”קב בעי לחבריה דמברך מאן ומה .דלבא רחימותא ה”קב

 את ואהבת( ו שם) כתיב כך בגין ,דלבא רחימותא טבא ולבא טבא עינא דבעי ו"עאכ ה”קבל ליה דמברך

  .'וגו אלהיך' יי

 כופרא אלא ,אתמנון יךה ישראל תימא ואי .דאתמני דבר על שריא דלעילא ברכתא לית ח"ת

 ובקדמיתא ,לחושבנא וסליק כופרא ההוא דיתכניש עד הוי לא וחושבנא אוקמוה והא מנייהו נטלי

 ישראל אשתכחו .לישראל לון ומברכין מהדרין ולבתר כופרא ההוא ןמנו ולבתר לישראל להו מברכן

  .מותנא בהו סליק ולא ובסופא בקדמיתא ןמתברכא

 סטרא ברכתא קידאסתל כיון, במניינא שריא לא דברכתא בגין אלא ,במניינא סליק אמאי מותנא

  .מותנא עליהמ לסלקא ופדיונא כופרא נטלין במניינא כך בגין .לאתזקא ויכיל עלוי אריש אחרא
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  .במניינא סלקין דלא נשין אלין ,ישראל בית את יברך

 בית את .דלבא ברחימו טבא בלבא טבא בעינא לעמא ןמברכא דאינון ,אהרן בית את יברך

  .דלהון בברכתא דאתברכן נשין נמי הכי ,אהרן

  .ה”קבל ליה דדחלין וכלהו ליואי אלין ,'יי יראי יברך

  .במניינא עליןא דלא ג”אע ,הגדולים עם הקטנים

 מניינא, הוה לאתברכא מניינא דהא ,כהאי ביה דאתברכן בישראל בהו מניינא אשתכח לא ח"ת

 זיוא דאיהו ,השני לחדש באחד דכתיב אתמנון ןנפקא דברכאן ובאתר ,הוה דעלמין שלימותא לאשלמא

 כתיב דא ועל .מניה נפיק דכלא דזיוא ו"זי חדש אקרי דא ועל לעלמא זיוא אקנפ דמניה דעלמא דברכאן

  .הברכה את]קיח ע"א[    'יי צוה שם כי( קלג שם) וכתיב ,מלה חד ,מציון' יי יברכך( קלד תהלים)

 

  .אתברכן אתר מאן ישראל ל"א. ר' שמעוןד קמיה שכיח הוה יהודה רבי

 בשעתא חזי תא .עלאה דמלכא ביקרא נשא בני מסתכלין ולא משגיחין דלא לעלמא ווי ל"א

 הוה ביה דכלא דמזונא עלאהקדישא  אילנא בחד שכיחין עלמין והוו ה”קב קמי זכאין אשתכחוישראל ד

 ילותשוא ןימתברכ הוו לתתא וישראל שרשוי ילותשוא ואתנטע וביה ביה ברכאן דכל מאתר מתברך

( קלג שם) וכתיב, מציון' יי יברכך כד"א יפקלמ מתעכבי ולא ביה נפקין ברכאן אינון דכל מאתר שרשוי

 דעלמא נהירו הוא ודא .העולם עד חיים הברכה את' יי צוה שם כי ציון הררי על שיורד חרמון כטל

 האי וכד .פארן מהר הופיע( לג דברים) א”כד נהיר הופיע, הופיע אלהים יופי מכלל מציון( נ שם) דכתיב

 ידעילא שלמא דכלא שלמא כדין ,בשלימו הוא כלא ברחימותא הוא כלא בחביבותא הוא הוכל אתער

 .בארמנותיך שלוה בחילך שלום יהי( קכב תהלים) ד”הה יותתא

 

 את שמחו( סו ישעיה) פתח אלעזר רבי .'וגו ישראל בני יחנו אבותם לבית באותות דגלו על איש

 ה”קב קמי אורייתא חביבא כמה .משוש כל המתאבלים עליה שישו אתה, אהביה כל בה וגילו ירושלם

 אתי ה”קבו למלוליה צייתין כלהו דיליה חיילי וכל ה”קב אשתמעו דאורייתא דמלי אתר בכל דהא
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 אלא עוד ולא .אבא אליך וברכתיך שמי את אזכיר אשר המקום בכל( כ שמות) ד”הה עמיה לדיירא

  .אוקמוה והא קמיה נפלין דשנאוי

 קיימא פקודא ההוא חדא פקודא ועביד נש בר אתי .לעילא אינון עלאין אורייתא פקודי ח"ת

 .לעילא ליה אתער דאיהו בגין ,פלנייא אנא מן, לי דיעב פלנייא ואמר קמיה ומתעטרא ה דקב"הקמי

 יחזק או( כז ישעיה) א”כד ותתא לעילא שלמא ועביד לעילא אתער נ"ה לתתא ליה אתער דאיהו כגוונא

 חולקא זכאה .לתתא לי יעשה שלום, לעילא לי שלום יעשה .לי יעשה שלום לי שלום יעשה במעוזי

  .אורייתא פקודי דעביד נש בר דההוא

 בזמנא אלא אשתכח לא דחדוה בגין ,וגילו בה כל אוהביה. שמחו את ירושלם ירושלם את שמחו

 .ותתא דעילא אוחד דכלא אחדו הוא וכדין בבעלה אתתא אתחברת דתמן קדישא בארעא קיימי דישראל

 את שמחו דכתיב חידו ולאחזאה למחדי נ"לב ליה אסיר קדישא בארעא אשתכחו לא דישראל בזמנא

  .דייקא בה וגילו, אוהביה כל בה וגילו ירושלם

 .כתיב ירושלם את שמחו אמר ביה בטש ,דבבל טרונייא בבי חדי דהוה נ"ב חד חמא אבא רבי

  .למחדי נש בר בעי בחדוא דירושלם בזמנא אבא רבי אמר

' יי את עבדו( ק תהלים) דכתיב היינו ירושלם את שמחו ר' אלעזר דאמר לטעמיה אלעזר' ר

  .בשמחה

 וגילו ביראה' יי את עבדו( ב שם) אומר אחד וכתוב, בשמחה' יי את עבדו אומר אחד כתוב

 שראן דישראל בזמנא כאן ,קדישא בארעא שראן דישראל בזמנא כאן אלא .להאי האי בין מה ,ברעדה

  .אחרא בארעא

  .עממיא ביני בגלותא דאיהי בזמנא כנסת ישראל דא ,ביראה' יי את עבדו א"ד

 מן תצאו דאמר כיון .כנסת ישראל היא ודא ,תצאו בשמחה כי( נה ישעיה) כתיב והא יהודה ר"א

  .שמחה ואקרי הוא גלותא

 ה”קבד בזמנא. שמחה אקרי לא לעפרא ושכיבת בגלותא דאיהי זמנא דכל הוא הכי ודאי ל"א

 ויתחברון, אורי קומי( ס שם) ,קומי שבי מעפר התנערי( נב שם) ויימא מעפרא לה ויוקים לגבה ייתי

 כמה כדין .ודאי תצאו בשמחה כי וכדין דכלא חדוותא אקרי חדוותא כדין מעפרא לה ויוקים כחדא
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 יפצחו והגבעות ההרים( נה שם) א”כד דמלכא דהלולא לחדוותא דמטרוניתא לקבלא יפקון חיילין

  .אלהי ישראל ומאספכם' יי לפניכם הלך כי( נב שם) וכתיב ,לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף

  ]קיח ע"ב[

 סחור ומיןתח שבטין תריסר אינוןב ישראל דכנסת משריין ארבע אלין .באותות דגלו על איש

עדות לישראל להודות  יה שבטי שבטים עלו ששם( קכב תהלים) כתיב .דלעילא כגוונא כלא לה סחור

 ה"די בגין אוקמוה הא ,יה שבטי .דלתתא תחומין תריסר שבטין ינון תריסרא ,שבטים עלו ששם .לשם יי'

 עלאה אילנא דהא הוא הכי ודאי אבל ,וחד חד בכל ה"י השמעוני הראובני דא עלו ודאי לישראל עדות

  .ואוקמוה מויתחוב חםתא בהו קדישא

לארבעתם ופני שור מהשמאל  הימין אל אריה ופני אדם פני פניהם ודמות( א יחזקאל) כתיב

 ומתפרשן דעלמא סטרין ארבעל הוו ואפין בכלהו אתכליל דאדם דיוקנא .לארבעתם ופני נשר לארבעתם

  .באדם ביה כלילן וכלהו בדיוקניהון

 תרין, עלייהו שכינתא, בתרייהול רפאל, לקדמייהו אוריאל, משמאלא גבריאל ,יהימינב מיכאל

 כיון .בינייהו היאו מכאן ןותרי מכאן ןתרי לתתא בארעא דא כגוונא .באמצעיתא והיא מכאן ותרין מכאן

  .אחרנין תרין אינון לבתר .'וגו הלוים מחנה מועד אהל ונסע ,כתיב מה דגלין תרין דנטלין

 ונסע .דלעילא כגוונא לתתא הכי אוף ,תריסר ואשתכחו עלמא סטרי ארבעל אנון משריין ארבע

, לדרום דא, אוריאלד משרייא לקביל ראובן מחנה ,מיכאלד משרייא לקביל ,יהודה מחנה דגל בראשונה

  .מזרחית דרומית נ"ה מזבח .למזרח ודא

 למערב אפרים מחנה, דגבריאל משרייא לקביל דן מחנה .ימה אפרים מחנה, לצפון דן מחנה

 בשמא ואתאחד כלא דסלקא עד בדא דא אחיד כלא .מערבית צפונית נ"ה מזבח .דרפאל משרייא לקביל

  .ביה אתכליל כלא, דכלא קדישא דכלא עלאה דכלא שירותא דאיהו קדישא

 בשירותא ותלייא נפיק דרום ,לדרום פיקונ ושאט אזיל ,דנהורא שירותא הוא מזרח, מזרח' י

  .דמזרח

 וצפון דרום תלייא "אומה, ליה ואפיק דמזרח בשירותא' י עיילד דרום נפיק מניה, דרום' ה

  .ביה תלייאן דרוםצפון ו מזרח' י .דבינייהו וההוא
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 מטתו דיהיב מאן תנינן דא ועל, לדרום צפון בין איהו כך בגין .דכר בן הוא ודא באמצעיתא' ו

  .לדרום צפון בין איהו דכר בן דהא זכרים בנים ליה הויין לדרום צפון בין

  .מערב בתראה' ה ,ו"וד ברזא בינייהו דכר ובן ודרום צפון תליא היב עלאה' ה

 דאבא מסטרא תנינן דא ועל, ביה ותלייא דשמשא שירותא דאיהו מזרחב אחיד דרום דא ועל

  .בדא דא כלא אחיד דא כגוונא .גבורה תלייא דאימא מסטרא, עלאה חסד ותלייא אחיד

 דשמשא שירותא דאיהו במזרח תוקפיה דדרום, מזרחית דרומית , לקרןסתחרןכי מה מזבחד זויין

  .בשירותא אלא שרייא לא דשמשא ותוקפא

 דהא בדרום אתכליל וצפון לצפון אנהיר הוא מזרחב תוקפיה נטיל דדרום כיון, צפונית מזרחית

  .בימינא אתכליל שמאלא

  .למערב אזיל צפון דא ועל, מצפון נטלא בתראה 'הדאיהו  מערב דהא ,מערבית צפונית

 בשרותא אזיל ותוקפיה במזרח תלייא דדרום כמא .בדרום אלאתחד אזלא היא ,דרומית מערבית

 כך בגין ,דרום הוא דא וימינו .תחבקני וימינו( ב שיר) ד”הה בדרום בקאלאתד אזלא בשרותא מערב נ"ה

 ,צפון הוא דא שמאלו ,תחבקני וימינו לראשי תחת שמאלו( שם) ד”הה ומדרום מצפון סטרי מתרי ינקא

  .דרום הוא דא וימינו

 לבני הוה דא ועל .ודאי בן להאי ואחידת ,לדרום צפון בין מטתו יהיב ה”קב אוליפנא דא ורזא

 כלפי אתכוון דהא גוברי, בנין להו יהביןו אבא לי אוליף והכי לדרום צפון בין מטתן ייהבד נשא

 בין דאנהירין ישראל כנסת ולגבי לדרום צפון בין דאיהו ה”קב לגבי, דכלא בשלימותא עלאה מהימנותא

  זכרים. בנים ויין לווה ודאי ,לדרום צפון

 הכי ודאי לתתא עובדא ודאחזי וכמא דלעילא כגוונא ויעובד לאחזאה בעי]קיט ע"א[    ובכלא

  .ואוקמוה לעילא אתער

  .דאתי ובעלמא עלמא בהאי חולקי זכאה אמר ,וחייך ובכה אלעזר' לר ונשקיה חמוי שמע

 כיון ,וישעי אורי' יי .יי' מעוז חיי ממי אפחד אירא ממי וישעי אורי' יי( כז תהלים) ואמר פתח

 ועליך( ס ישעיה) א”כד ותתאין מעלאין דחיל לא עליה ראנה ה”קבו דלעילא בנהורא אסתכל נש דבר

  .יראה עליך וכבודו' יי יזרח
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 אוף .דדינין מאריהון מכל עלמא בההוא מסתפי לא נש בבר ביה אחיד ה”קבד כיון, חיי מעוז' יי

 כתיב ךיעל .אחרא עלמאומ עלמא האימ אסתפינא איך ובך באבוך דאחידנא כיון גוונא כהאי אנא

 דהא יולדתך ותגל מאיא ואמך אביך ישמח דכתיב כיון .ואמך ותגל יולדתך אביך ישמח( כג משלי)

' ר .דלתתא יולדתך דא יולדתך ותגל, ישראל כנסת דא ואמך, ה”קב דא אביך ישמח אלא .סגיא באמך

 ,בו ישמח חכם ויולד צדיק אבי יגיל גיל( שם) בלחודוי הוא קרא אלא ,דיליה הוא חדוה אן אבוך שמעון

  .דלתתא ךאבו דא

 בתוספת כתיב וישמח בו, בו ישמח חכם ויולד ,דלתתא אביך דא צדיק אבי יגיל גיל אחר דבר

  .לעילא הוא ה”קב דא ,ו"וא

 אית קרא האי אמר ר' אלעזר .אמת אל' יי אותי פדית רוחי אפקיד בידך( לא תהלים) כתיב

 באורחוי דאזיל נש בר הואה זכאה ודאי אלא .מידי דמלכא בידא דאפקיד מאן חמיתון ,ביה לאסתכלא

  .קמיה חטי ולא קדישא דמלכא

 .לעילא לעילא אסתלק דחיי ואילנא בעלמא שליט ביה דמותא אילנא ליליא דעאל כיון חזי תא

 .גרים אילנא דההוא בגין, ט"מ .דמותא טעמא טעמין עלמא בני כל בלחודוי שליט דמותא דאילנא כיון

 ע"גא .לאחרא פקדונא דיהיב נש דבר כפקדונא נפשיהפקדונא ד בידיה ולמפקד לאקדמא בעי נש ובר

 ואי ,גביה אתמסר ופקדונא הואיל ביה לאתאחדא כדאי לא פקדונא מההוא יתיר לגביה אתחייב דאיהו

  .מהימנותא מבני ולאו איהו קדישא מזרעא דלאו אבתריה נבדוק ודאיב ביה יסרב

 נטיל עלמא דבני ןהונשמת וכל דנפשייהו פקדונא ליה ויהבי אקדימו נשא בני אילנא ההוא כך

 דכלהו ג”אע נפשתא אינון דכל ובגין ,הוא דמותא אילנא דהאי בגין דמותא טעמא טעמין וכלהו

  .למאריהון פקדונין כל אתיב בפקדונא ליה אתמסרו דכלהו כיון גביה אתחייבו

 דחיי דאילנא בשעתא אלא נש דבר לגביה פקדונא לאתבא אילנא האי הוא כדאי לאו ח"ת

 כל בעלמא אתער דהאי כיון וכדין, צפרא דסליק בשעתא, אילנא ההוא אתער ואימתי .בעלמא אתער

 אילנא דההוא בגין ,חיין ט"מ .לגביה דאתפקדו פקדונין כל דמותא אילנא ההוא קושב חיין עלמא בני

  .גרים
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 ודאי אלא .שליט דמותא דאילנא בעוד בליליא דמתערין אינון סגיאין נשא בני הא תימא ואי

 וולא ,אלהים את דורש משכיל היש לראות( יד שם) דכתיב בגין ,ט"מ .עביד קא מותאד אילנא ההוא

  .באורייתא אשתדלנא בליליא בנפשאי שליטנא אלמלא דיימא נש לבר פה פתחון ליה יהא

  .ט"מ גוונא כהאי דחמינן באומות העולם, הוא והכי ודאי בישראל האי יהודה ר"א

 כגוונא ח"ת .וגו' אל קבה לא אקוב מה( כג במדבר) ואמר פתח .אמרתדק הוא שפיר ודאי ל"א

 דמלכא קדושא לימינא ישראל, עמיןשאר ו ישראל, שמאלא ואית ימינא אית ,לתתא אית לעילא דאית

 דרגין וכלהו .שמאלאל דרגין מכלהו לתתא וכלהו אמסאב דרוח סטראב לשמאלא עמיןשאר , קדישא

 דאיהו זנבא נטיל גוונא בההוא נטיל דרישא וכגוונא רישאמ דתליין עד]קיט ע"ב[    בדא דא אחידן

 . אתדבר הכי דלהון מסאב סטר בההוא עמיןשאר  כך ניגיב. ביה דאחיד בגין ,ט"מ .תתאה

 יכיל לא זנבא דאיהו תתאה האיד חמי הוה והוא תתאין כתרין בכלהו אשתמש הוה בלעם

 לא עלאה רישא דההוא בגין רישא דאיהו אל קבה לא אקוב מה אמר כך בגין, ברישא אלא לאתדבר

 דכלא כגוונא שמא לנט קדישא מלכותא האי אוקימנא אל דהאי ג”אעו .יומין באינון בדינא אשתכח

  .דינא ביה דאשתכח יום בכל זועם דאיהו אלא ,אל אקרי כך ובגין עלמא דהאי וחסד טב והאי

 דאזדווג הוא אל ,די לעולם אמר ואיהו דעלמא ספוקא דביה אוקימנא הא , שדישדי אל ח"ות

 רישא דאתער כגוונא כך ובגין ,אל קבה לא אקוב מה דא ועל, דשדי אל שדי אל אקרי כך ובגין בהדיה

  .תתאה אתער נ"ה

 דישראל גוונא האיב השתא .'וגו ילך כנחש קולה( מו ירמיה) ואמר פתח .אלעזר רבי בכה

 ומחי שליט כדין זנבא זנבא סליקו לעפרא רישא כפיף איהו כד חויא .כנחש אזלא ודאי איהי בגלותא

 ועם .לתתא דאתכפיא רישא, ומחי ושליט לעילא סתליקדא לזנבא עביד מאן .קמיה דאשכח אינון לכל

 מדבר הוא לעפרא כפיף דאיהו ג”אע, רישא האי, למטלנוי ליה נטיל ומאן לזנבא ליה מדבר מאן דא כל

 כפיף ורישא ומחיין ושלטין לעילא סלקין בזנבא אחידן דאינון עמין שאר השתא דא בגין .למטלנוי ליה

 א”כד ליה ונטיר לזנבא מדבר רישא האי דא כל ועם .'וגו קום תוסיף לא נפלה( ה עמוס) א”כד לעפרא

  .זנבא דאינון עמיןשאר  אלין ,הכרמים את נוטרה שמוני( א שיר)
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 ורווחנא דא דשאילנא אלא בעלמא מלה שאילנא לא אלמלא אמר ,ידוי ונשיק יהודה רבי אתא

 דעלייהו דישראל חולקהון זכאה .ןמתדבר היך דלהון ושולטנותא עמיןדשאר  ידענא דהשתא לי די הל

 .ישראל לסגולתו יה לו בחר יעקב כי( קלה תהלים) כתיב

 .לסגולתו מהו אלעזר רבי ל"א

, וישראלים לויים כהנים דא כגוונא .לתתא בין לעילא בין סגולה אקרון אלין אבהן תלת ל"א

 סגולה לי והייתם( יט שמות) דכתיב הוא ודא, לתתא וסגולתו לעילא דקב"ה סגולתו ואלין חד וכלא

 .העמים מכל

 

 היינו ,ימה לצבאותם אפרים מחנה דגל ,כתיב מה לבתר .'וגו הלוים מחנה מועד אהל ונסע

 לאמר ישראל יברך בך לאמר ההוא ביום ויברכם( מח בראשית) כתיב .ואוקמוה במערב שכינהמערב, 

 לא ישראל יתברך בך אלא .ל"קמ מאי .סבא ישראל, ישראל יברך בך .לפני מנשה אפרים את וישם', וגו

 ,במערב דאנת בך אלא לעלמא יברך לא קדישא ישראל אלא .ישראל יברך מהו ,ישראל יבורך או כתיב

 ישראל יברך בך אמר וכדין שכינתא עמיה דחמא אוליפנא הא .ורבה פרה שדי אל אני( לה שם) וכתיב

 אלא .לא יוכל לראות מזוקן כבדו ישראל ועיני( מח שם) והכתיב חמא והיאך .לעלמא יברך בך, לאמר

 ריחא וארח אפרים כלפי שכינתא ליה וסטי זקיף הוה ימינא אלא ,שכל מאי .כתיב ידיו את שכל

 והא ,במערב שכינתא ודאי למערב דאיהו וחמא ,ישראל יברך בך אמר כדין ,רישיה על דשכינתא

 תחות לה מקבלא וצפון ,אחד בזווגא ולמהוי בגופא לאתחברא לדרום צפון בין דלהוי בגין אוקימנא

 מטתו ודאי אוקימנא והא .תחבקני וימינו לראשי תחת שמאלו( ב שיר) ד”הה לה מחבקא ודרום רישא

  .עלמא לאתברכא חד לאכ וכדין לדרום צפון בין שלשלמה

 לה לזווגא בגין אוקימנא והא  כ ע"א[]ק  יום בכל פעמים שלשה לדוד תהלה האומר כל תנן

 מסדר .דאתמר כמא שמים מלכות עול עליה אמקבל בצפרא נש בר אתי .לדרום צפון בין ולאשתכחא

 דעשרה תושבחן דעשרה סדורא דאינון הללויה וכלהו לדוד תהלה עם דקאמר תושבחן באינון שבחא

 תהלים) דאינון תושבחן בעשרה סיים לבתר .הללויה אינון עשרה כך ובגין, קדישא דשמא קדישין כתרין

 וסיים בהללויה שבחא שרי אלא, אינון חמשה והא הללויה עשרה אינון מאן .'וגו בקדשו אל הללו( קנ

  .בהללויה
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 מלכות שמים עול עליה מקבל ובדא כלא ביה דאית משה ישיר באז שבחא דסדור עלויה לבתר

 דגבורה דמנחה בצלותא לבתר .ביה לאתקדשא דצלותא בסיומא בחסד לה אשרי לבתר .קדישא מלכותא

 כדקא בגופא חד וגאבזו לאתחברא לדרום צפון בין דאתיהיבת יומא בכל תאשתכח .שארי ודינא תלייא

  .ב"העוה בן איהו ודאי גוונא כהאי יומא כל לה מחברד ומאן, יאות

 דגל דכתיב חד סטראמ ראובן דרום .לדרום צפון בין ואיהו ימה אפרים מחנה דגל האי בגין

 אשתכח .לדא דא בין אפרים, צפונה דן מחנה דגל דכתיב אחרא מסטרא דן צפון, תימנה ראובן מחנה

  .דלעילא כגוונא כלא לדרום צפון בין אפרים דאיהו מערב

 ליחדא דבעיתו קטירין ברזין יניןדבוס ראיסטט וניאח לון שדר הכי, נויאח דרומא ליתבי רזא

 תעלון ובדא בקדמיתא יומא בכל קדישא מלכותא עול עלייכו קבילו ,עלאה דקטרא בטופסרא יחודא

 ותמן דוכתא תקיעו ובדרום חדא וראבקש דמתקשרן עד עלמא סטרי ואסחרו דדרום קדישא וראבקט

 .תשרון

 

  .מנין דיחודא לזווגא סימנא ל"א ,אבוי ר' שמעוןל שאיל אלעזר' ר

 בידך נקוט דא סימנא מלה והכא מלה הכא ואתבדרו סטר לכל מלין דאוקימנא ג”אע ברי ל"א

 מערבית צפונית צפונית מזרחית מזרחית דרומית לקרן לו ובא תנןו ,דמדבחא סחרא כעין הוא והכי

  .דרומית מערבית

 ואת דא עול עליה ויהיב בקדמיתא קדישא מלכותא נ"ב עליה דמקבל עד יכיל לא והא ל"א

  .בקדמיתא לדרום דייתי אמרת

 .קדישא מלכותא עול הוא ודא ידעתא והא בקדמיתא לקרן לו ובא דהא לך אמינא הא כלא ל"א

 מסטרא בן דהא עלאה אבא דאיהו במזרח ליה לאזדווגא ודא ,דחיי אילנא הוא דתמן דרומית לבתר

  .במזרח דרום כחדא לאתקשרא ובעי הוא במזרח דדרום דתוקפא למזרח מדרום כך ובגין .אתי קא דאבא

 ומבועין נחלין ומלי אשלים דהאי בגין ,בטנם תמלא וצפונך( יז שם) א”כד בצפון דאתקשר מזרח

 צפונית דאתמר ומה .אוקימנא והא לעלמין מתפרשן לאו ואמא אבא אליןד צפונית מזרחית דא ועל
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 והא וחידו רחמי דהיא ג”אע מתערין הידיל מסטרא ודינין צפון נפיק הידיל ומסטר עלאה טמירא דאיהי

  .בדרום ריקשו אתכליל דאיהו ביה נפקא צפון נפקת היא וכד .אוקימנא

 צפונית כך ובגין, בת קתנפ נוקבאד מסטרא ,בן נפיק דאבא מסטרא דהא מערבית צפונית לבתר

 הוא דתמן בדרום לה לקשרא בעי לבתר .סתם בצפון אתקשר דהשתא דקדמיתא קרן הוא ודא מערבית

  .דרומית מערבית דא ועל אשתכח ביה וגופא דכלא קשורא

 בתרי לה לקשרא תרי ולבתר בקדמיתא נש בר ליה לקבלא חד ,זמניתלת  קרן האי אשתכח

 קשורא איבה וסטר סטר וכל שלים דיחודא סדורא הוא ודא .חד כלא ולמהוי בגופא לאתחברא דרועי

  .יתענש דלא בגין ליה יתחזי דלא אחרא בסטרא סטרא ףיחל ולא ליה תחזידי

 ובעלמא דין בעלמא חולקיה זכאה דאמינא כמא חזי כדקא דא יחודא]קכ ע"ב[    דעביד מאןו

 עליה, ביה משתבח קא ה”קבד אלא עוד ולא דמאריה שבחא דמאריה יחודא לסדרא ידע דהא דאתי

  .אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדי לי ויאמר( מט ישעיה) כתיב

 

 האי לסדרא דוד חמא קא מאי .'וגו אשא נפשי' יי אליך לדוד( כה תהלים) ואמר פתח ר' שמעון

 ואמאי ,א"וו ביה אית דלא חסרה והאי מיןישל כלהו ביתא באלפא הודאינ שבחי וכלהו, הכי שבחא

 ושלטא עאל דליליא בשעתא, חברייא בין גניז הוא עלאה רזא חזי תא אלא .אנפין על למנפל דא סדורא

 טעמא טעמין עלמא בני וכל חשךאת מאועל לכלא ומכסיא ענפוי פריש מותא ביה דתלייא תתאה אילנא

 בפקדונא לון לדנט ובגין, בפקדונא בידיה ואפקדיה יהשדנפ פקדונא ליה ויהיב נש בר ואקדים ,דמותא

 ה”קבל ליה לברכא בעי פקדוניה לגביה ותב צפרא אתי כד .צפרא דאתי בשעתא למריה פקדונא תב

  .עלאה מהימנא דאיהו

 בקורבניה גרמיה ומדכי עאל, הבכיסוי אתכסי הבטוטפי עטרתמ כנשתא לבי עאל קם לבתר

 דעול סדורא דאינון דדוד הדשבחי בסדורא בשבחא דמאריה מלכותא עול עליה קביל לבתר, בקדמיתא

  .כחדא לון לקשרא דצלותא סדורא לבתר .עול ההוא עליה אשרי דא דשבחא סדוראו, מלכותא
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 דעובדא בעקרא תלייא כלא מאדפי מלולאדבורא ובב תלייא דצלותא ג”אע דמלה רזא ח"תו

 כגוונא בקדמיתא נש בר דעביד עובדא ההוא אלא, עובדא מאן .מאדפי מלולאו דבורא ולבתר בקדמיתא

 .דצלותא כגוונא גויהב עובדא חזידי עד צלותא נש בר יצלי ולא הוא דצלותא

 האי עליה יקבל לבתר, בקדמיתא גרמיה לדכאה בעי קאים נש דבר בשעתא ,עובדא בקדמיתא

 תפלה ,תפילין מהו. ליןיתפ הודאינ דיחודא קשורא יתקשר לבתרו דמצוה פרישו רישיה על לפרשא עול

 שמאלו( ב שיר) דאוקימנא כמא לבא ועל בשמאלא חדא בקשורא לון ולאתקנא ותפלה דראש יד של

  .עובדא הוא ודא, אוקימנא והא לבך על כחותם שימני( ח שם) וכתיב', וגו לראשי תחת

, דפומא במלולא בקרבנין בקדמיתא גרמיה ידכי כנישתא לבי לאע נ"דב בשעתא בקדמיתא

 דפריש דעובדא כגוונא מלכא דדוד בשבחי דמצוה פרישו רישיה על לפרשא עול האי עליה יקבל לבתר

 .רישיה על

 כגוונא ודאתפלה של יד דאיהו תפלה מיושב, לבתר תפלה של ראש דאיהו תפלה מעומד,  לבתר

  .צלותא תלייא מלולאבו בעובדא ודאי, דדבורא כגוונא עובדא, דא

 נש בר ההוא ואתפגים צלותא איהו ולאו ביה שריאל אתר אשכח לא מלולאו עובדא פגים ואי

 .שלים צלותא הוא ודא עליה מלולי ולמללא ודאי עובדא לאחזאה דבעינן אלא עוד ולא ,ותתא לעילא

 כי גם]' וגו פני לראות תבאו כי( א ישעיה) כתיב עליה, דמאריה פולחניה צלותיה דפגים נש לבר ווי

  [.שומע אינני תפלה תרבו

 דעל שתכחוי דייחודא קשורא וקשיר ובמלולא בעובדא ודאי צלותא עביד נש דבר כיון ח"ת

 כאלו דעמידה צלותא דסיים בתר גרמיה לאחזאה נש לבר ליה בעי כדין, ותתאין עלאין מתברכן ידיה

 פקדונא ליה דאהדר דמותא אילנא ההוא לגבי רגלוי וכניש דחיי אילנאמ שיאתפר דהא עלמאמ אתפטר

 לאתכנשא בעי השתאו עלייהו וצלי חטאוי אודי דהא, המטה אל רגליו ויאסוף( מט בראשית) א”כד

 לך יהיבנא]קכא ע"א[    בקדמיתא .אשא נפשי' יי אליך לגביה ולימא ולמנפל דמותא אילנא ההוא לגבי

 נפשי הא יוחטא על ואודינא יאות כדקא ומלולא עובדא ועבידנא ייחודא דקשירנא השתא ,בפקדונא

  .ודאי לך מסירנא

 ביה אית לא כך בגין .דמותא אתר להאי מסיר דנפשיה עלמאמ פטיר כאילו גרמיה נש בר ויחזי

 דלא חובין דאית דמלא רזא משמע לן,ק מאי .הוא דמותא אילנא והאי הוא דחיי אילנא ו"דוא ו"וא
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 גרמיה יהיב והאי, תמותון עד לכם הזה העון רפיכו אם( כב ישעיה) ד”הה מעלמא תפטרדי עד ןימתכפר

  .ודאי עלמאמ דאתפטר כמאן אלא בליליא כמא בפקדונא לאו, אתר להאי נפשיה ומסיר למותא ודאי

 נש בר הוא זכאה .לחוביה ליה ומכפר היעל מרחם ה”קב וכדין דלבא בכוונא בעי דא ותקונא

 חיקאר בלבא למאריה למפתי דאתי למאן ליה ווי .לבא ובכוונת ברעותא למאריה ולמפלח למפתי דידע

 שם) אומר הוא .עמו נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו( עח תהלים) א”כד ברעותא וולא

 לא עד מעלמא לאסתלקא עליה םיגר אוה .רחיקא בלבא אלא מלוי כל ולאו ,אשא נפשי' יי אליך( כה

  .דינא למעבד בעלמא אתער אילנא דהאי בזמנא יומוי מטון

 בגין כדיבא ברעותא לגביה ייתי ולא במאריה ורעותיה נפשיה לאדבקא נש בר בעי דא ועל

 להאי גרמיה אתקין דאיהו בשעתא אלא ,יכון לא מאי .עיני לנגד יכון לא שקרים דובר( קא שם) דכתיב

 בעינא לא ,יכון לא ,גרמיה לאתקנא האי בעי אמאי .יכון לא ואמר נפיק קלא ן קב"המ רחיקא ולביה

  .יאות כדקא ליה מיחד ולא קדישא שמא ליחדא אתי אי ש"כ .דיתתקן

 את וראו ובאו( סו ישעיה) כתיב עלייהו ,דאתי ובעלמא דין בעלמא דצדיקיא חולקהון זכאה

  .ישבו ישרים את פניך לשמך יודו צדיקים אך( קמ תהלים, )'וגו כבודי

  .דיי אלין מלין למשמע אלא לעלמא אתינא לא אלמלא אמר ,ידוי קונש אלעזר' ר אתא

 כלם ועמך (ס ישעיה) דכתיב ה”קבב מתדבקין דאינון דישראל חולקהון זכאה יהודה' ר אמר

 .'וגוביי אלהיכם  הדבקים ואתם( ד דברים)וכתיב  ,צדיקים
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 נשא פרשת

 

 לאו קרא האי .רמיה ברוחו ואין עון לו' יי יחשוב לא אדם אשרי( לב תהלים) פתח אבא' ר

 דינא דמנחה דצלותא בשעתא ח"ת .אוקמוה והא ביה לאסתכלא ואית רישיה סופיה ולאו סופיה רישיה

 בגין ליליא ועאל דאתי עד בעלמא שלטא עלאה וגבורה דמנחה צלותא תקן ויצחק בעלמא שריא

 דאתער בתר .ליליא ואתער לקבלא לאאשמ אתפרש דמנחה צלותא דשארי ומזמנא ,לליליא לה לקבלא

  .ואתמר מותא טעמין עלמא בני וכל ואתפשטו בעלמא מתערי כלהו דלבר פתחין נטורי אינון כל

 וארימת משבחת והיא ריחין סלקא קדישא וורדא כמלקדמין שמאלא אתער ממש ליליא בפלגות

 קארי כרוזא כדין .לה מקבל ושמאלא]קכא ע"ב[    בשמאלא לעילא רישא ושריא סלקא וכדין ,קלא

 דכלא ואתבסמותא מתערין תושבחתן ןוכדי למלכא ליה לשבחא לאתערא הוא עידן דהא בעלמא

 ומחבקא אתער וימינא צפרא אתי כד .כדקא יאות דא זווגא לזווגא דאתער מאן וןהחולק זכאה .אשתכח

  .כחדא אשתכח דכלא זווגא כדין לה

 באתר קיימא לעילא סלקא ונשמתא דמותא טעמא וטעמין דמיכין נשא דבני בשעתא ח"ת

 סלקא דנשמתא בגין ,ט"מ .פתקא על יהל וכתבין יומא כל דעבדת עובדהא על ואתבחינת דקיימא

 נ"ב דאפיק מלה בגין דההוא, ומיהפמ יןקדנפ ומלה מלה כל ועל נ"דב עובדוי על ואסהידת לעילא

 מלה אלההו ואחיד סלקא ונשמתא ליליא דעאל עד דקיימא באתר וקיימא רקיעין ובקע סלקא מפומיה

וכדין אתרשים ההוא מלה דההוא , פיך פתחי שמור חיקך משוכבת( ז מיכה) הה"ד מלכא קמי לה ילאעו

  .רמיה ברוחו כשאין ,אימתי, עון לו' יי יחשוב לא אדם אשרי( לב תהלים) כך ובגין .חובא עליה דבר נש

 הקיני וחבר( ד שופטים) ח"ת .'וגו למעול מעל ביי' האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש

 שאול ויאמר( טו א שמואל) א”כד ההי יתרושל  בנוי מבני הקיני חבר .משה חותן חובב מבני מקין נפרד

 .ואת הקדמוני הקניזי ואת הקיני את( טו בראשית) כתיבד אוקמוה והא ,קיני אקרי אמאי .'וגו הקיני אל

  .מתא מן ואתפרש באורייתא למלעי בגין דא כעופא במדברא קנא דעבד ואתמר

  .ה”קבב ביה ואתדבק בקדמיתא דהוה עמא מההוא אתפרש ,מקין נפרד
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]קכב   אזיל נש בר דכד באורחוי לאתדבקא למיזל באורייתא בה דזכי ג"ב זכאה .מקין נפרד

 .ממרום רוח עלינו יערה עד( לב ישעיה) א”כד עלאה קדישא רוח עליה משיך דאורייתא באורחויע"א[  

 דמסאבא וסטרא ,דמסאבא סטרא איהוד אחרא מסטר אחרא רוח עליה משיך אורחוי סטי נש בר וכד

 דהא עלמא נזקי דאקרון נשא לבני דנזקי בישין דרוחין מדורין דתמן רבא דתהומא דנוקבא מסטרא אתער

  .אשתכחו קדמאה דקין מסטרא

אע"ג  .אתר מההוא רוחא עליה ךיומש פלח הוה סטר ולההוא הוה ז"עד כומרא בקדמיתא ויתרו

 ה”קבב ביה דאתדבק מאן דכל ,משמע מאי .ה”קבב ביה ואתדבק ודאי מקין נפרד סוףלב קיני אקריד

 ועשיתם אוקמוה והא דלתתא ועלמא דלעילא עלמא עלמין קיים הוא כביכול אורייתא פקודי ועביד

  .כתיב אותם

 לכל פגים לגרמיה פגים לתתא פגים לעילא פגים כביכול אורייתא פקודי על דעבר מאן וכל

 או איש דא ועל .'וכו לנקבא בעא בינייהו שטייא חד קם ,בארבא סטריןד אימ שימפר לאינון .עלמין

  .מכל חטאת האדם למעול מעל ביי' ואשמה יעשו כי אשה

 ליה גרים דאורייתא פקודאחד  על עברא אדם .וגו' ברית עברו כאדם והמה( ו הושע) כתיב ח"ת

 עלמא ה”קב יםדקא עד תלייא חובא וההוא ,לתתא פגים לעילא פגים ,עלמא לכל םיוגר מותא לגרמיה

 דמעה אלהים' יי ומחה לנצח המות בלע( כה ישעיה) ד”הה מעלמא פגימו ההוא תעברוא כמלקדמין

  .קדמאה אדם, כתיבהאדם , האדם חטאת מכל יעשו כי כך ובגין .פנים כל מעל

 לישזבן רחמנא דא ועל .'וכו פגימו גרים הוא דינא מן וינקי רחמי ןמ דיפוק ,'ביי מעל למעול

  .ותתא לעילא דגרמי מה בר ןהובגיני ןמסתלקי זכאין כמה .דלהון פגימוומ עלמא מחייבי

 

  .ונזיל דאורייתא מלין נימא יהודה רבי אמר ללוד מאושא אזלי הוו יהודה' ור יצחק רבי

 ,בתריה כתיב מה .'וגו בור איש יכרה כי או בור איש יפתח כי( כא שמות) ואמר יצחק' ר פתח

 אלא ל חד כמה וכמה.ע בחובוי עלמא לאבאשא דגרים מאן ,כך דא על ומה', וגו ישלם הבור בעל

מכל חטאת  יעשו כי אשה או איש כתיב דהא תשובה ליה אית אמאי עלמא דאבאיש ג”אעד תווהנא

 כביכול תשובה דדעב בגין ,להו מהניא דא ודאי אלא .והשיב וגו' והתודו' וגו האדם למעול מעל ביי'
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 כלא אתקין ותשובה ,בתשובה ובמה ,לתתא ליה אתקין לעילא דפגים מה אהודה ממש הל עביד הוא

  .עלמא ילולכ אתקין לגרמיה אתקין לתתא אתקין לעילא אתקין

באחרית הימים  האלה הדברים כל ומצאוך לך בצר( ד דברים) ואמר אבתריה יהודה' ר פתח

 ישרי לא עד מכלא מעליא דתשובה מכאן, ומצאוך כל הדברים האלה לך בצר .'וגו ושבת עד יי' אלהיך

 כיון]קכב ע"ב[    דהא ליה ויסלק מעלמא ליה יעברד מאן ,חיליה תקיף דינא דשרי דבתר, בעלמא דינא

 דכתיב משמע, כלהו עלמין אתקין תשובה דועבי שתליםדי בתר .דישתלים עד קיסתל לא דינא דשארי

  .'וגו אלהיך' יי רחום אל כי 'וגו אלהיך' יי עד ושבת וכתיב ,הימים באחרית האלה הדברים כל ומצאוך

 בעאקו ואשתכח בגלותא דאיהו ישראל כנסת לאכללא אלא .הכא איכא מאי ,הימים באחרית

 בתשובה ישראל דיהדרון בעי בעלמא דינא דאשרי ג”אע ה”קב כך ובגין .לעלמין לון שבקת ולא דלהון

  .תשובה קמי דקאים מאן לך ליתד דאתי ובעלמא עלמא בהאי להו לאוטבא

 דא אלא ,שכיח לא אתר כלב עלאה תשובה תימא ואי .אקרי תשובה ישראל כנסת אפילו ח"ת

 כד מעליא ותשובה .לון וינקא אוכלסין אינון כל על תבת היאד לקבלה רחמי אהדר כד תשובה אקרי

 וכל הוא ואתתקן ותתא לעילא אתתקן כלא כדין ,בתשובה דאיהו בזמנא לה ונטיל לגבה יהנפש אתמסר

  .עלמא

 דלא בגין יונה ח"ת .ביהיבלש ווי לחייבא ווי ,בגיניה אחרנין דכמה קלקולא בעלמא חד חייבא

 ליה ודאינו עלוי אהדרו דכלהו עד בימא בגיניה אתאבידו נשא בני כמה דמאריה בשליחותא למהך בעא

 אהדר כד ,אימתי .בעלמא אוכלסין כמה ושזיב לבתר עליה חס ה”קבו כלהו אשתזיבו וכדין בימא בדינא

 המצר מן( קיח תהלים) וכתיב, וגו' ויענני' יי אל לי מצרה קראתי( ב יונה) ד”הה עקתיה מגו למאריה

    ]קכד ע"א[  .יה במרחב ענני יה קראתי

 

 פרשת שוטה

 במדבר) דכתיב כמא אלא ,האי לגבי האי מאי .ומעלה בו מעל אשתו תשטה כי איש איש כתיב

  .'ביי מעל למעול( ה
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 משמע איש איש אבל אוקמוה הא אלא .סגי בחד דהא איש איש מאי, איש איש אמר אלעזר' ר

 איש הוא כדין .ונוזלים מתוך בארך מבורך מים שתה( ה משלי) דכתיב קרא יםוקא איש דאיהו איש

  .אתתיה לגבי איש בעלמא

 וחד ישראל לכנסת חד, לתתא וחד לעילא חד אלא .תרי אמאי אסגי בחד הא ,מעל בו ומעלה

 שושבינא דכהנא בגין דמלה רזא ,הכהן אל אמאי .ןהכה אל אשתו את האיש והביא כך בגין .לבעלה

  .דמטרוניתא איהו

 כהנא ולא אחרא ושחט ,לפני יי' הבקר בן את ושחט( א ויקרא) כתיב הא ,לאסתכלא אית הכא

 אל אשתו את האיש והביא אמרת ואת ,ביה דאחיד אתר ההוא יפגים דלא בגין בדינא ליה אסיר דכהנא

 מתברכן עלמא נשי וכל למטרוניתא שושבינא דאיהו בגין לדא כהנא ודאי אלא .אדינ למידן הכהן

 קאים וכהנא ,ישראל בכנסת בה אחידתו ברכות בשבע מתברכא לתתא אתתא דא ועל ,כנסת ישראלב

  .אחרא ולא לדא כהנא כך בגין ,כאדאצטרי מה בכל ולעיינא דמטרוניתא מלי לאתקנא

 חסד ולאסגאה בהאי אשתדל קא שלמא לאסגאה אלא הכי לאו ,דינא עביד דאיהו תימא ואי

 ואתעביד דכר בברא דמתעברא אלא עוד ולא ,בהו שלמא אסגי כהנא זכאה תאשתכח אתתא ההיא דאי

 משקרת קא דאיהי קדישא שמא ההוא אלא דינא עביד לא איהו זכאה אשתכחת לא ואי .וייד על שלמא

  .לה בדיק הואהו דינא עביד הואה ביה

 זמנא]קכד ע"ב[    לזכאה קמיה גרמה יהבת היא כד אלא להאי גרמיה עייל לא כהנא חזי תאו

  .שלמא לאסגאה בגין עובדא עביד כהנא כדין זכאה לאשתכחא בעיא דאיהי כיון ,לה שאיל ותרין

 בטהירין סריטין אתוון למפרע ליה כתיב לבתר ,מישר בארח זמנא חד קדישא שמא כתיב כהנא

, סלקין ודינין קיעןאשת רחמי אתוון זכאה תאשתכח .ברחמי ודינא בדינא רחמי ברחמי רחמי בדינא דינא

  .אתעביד דינא וכדין אשתארן ודינין סלקין רחמי יאות כדקא אשתכחת לא

 הא ,וגו' הם מרים כי ממרה מים לשתות יכלו ולא מרתה ויבאו( טו שמות) ואמר פתח אלעזר' ר

 אית הכא ,דאורייתא במלין משתדלין ולא מסתכלין לא עלמא בני יךה תווהנא ר' אלעזר אמר .אוקמוה

 רזא ודאי אבל נסהו והא אוקימנא ושם ,נסהו ושם ומשפט חק לו שם שם הכא כתיב אמאי לאסתכלא

 בהו כמה והוו מנייהו הוו דישראל דבנייהו אמרי הוו דמצראי בגין הוה מייא על דהכא הואדמלה 

 ויבאו ,כתיב מה .לון למבדק ובעא אתר להאי לון מטא ה”קבד עד, בדא לאנתתייהו דחשדין בישראל
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 ואנא הכא גבייכו קיימין חבילין כמה הא ,בעי את מה משה למשה ה”קב אמר .'יי אל ויצעק 'וגו מרתה

 וגוברין ןנשי כלהו ויבדקון למייא ורמי קדישא שמא הכא כתוב ,דישראל נשיהון הכא למבדק בעינא

 אל וישלך עץ' יי ויורהו מיד .עלייהו שמי שריי לא הכא כלהו דיבדקון ועד ,בני על לעז ישתאר ולא

 ושם ומשפט חק לו שם שם ןכדי ,דישראל נשיהון למבדק כהנא ביתכ דהוה ההוא קדישא שמא דא ,המים

  .נסהו

 בנשיהון אסתאבו דלא בעיין אינון ףא אלא .אמאי אינון אלא יאות דישראל נשיהון תימא ואי

 ונוקבי גוברין נפקו וכלהו ,בינייהו דהוו שנין אינון כל במצראי אסתאבו לאד דישראל ונשיהון, דמצראי

 על דא ועל ,בינייהו שמיה אשרי ה”קב]קכה ע"א[    כדין ,זכאין קדישין דישראל זרעא ואשתכחו זכאין

  .קדישא ובשמא לאתתא כהנא בדיק יןבמי הכא ףא .נסהו ושם ומשפט חק לו שם שם ודאי מיא

 העפר מן היה הכל( ג קהלת) כתיב תנינן הא ,העפר מאן .המשכן בקרקע יהיה אשר העפר ומן

  .מניה דאשתכחו י נשאבנ ש"כ ,חמה גלגל אפילו ,העפר מן היה הכל .העפר אל שב והכל

 ומן דכתיב כיון אבל, הכי יאמר הוינא יתיר ולא העפר ומן כתיב לויא העפר,ומן  יוסי ר"א

 אלין ,חרבו כעפר יתן( מא ישעיה) כתיב אלא .הוא דאחרא משמע המשכן בקרקע יהיה אשר העפר

 דא ועל .לתתא דאחידן ,המשכן בקרקע דכתיב משמע, קשיא דדינא מארי סטראיןובל דקיסטין מאריהון

  .המים אל ונתן הכהן יקח

 דאשתכח בשעתא קדישא מאי דא, הוא מאי .ןמריר דאינון ימא מי אלין ,המאררים המרים מי

  .ןמריר כלהו לתתא דימא מיא כך בגיני. המאררים המרים מי אקרון כדין ,בדינא

 מרירן מימוי דעלמא דינא דאיהי ובגין גווהל ליןייע מתיקין נהרין כמה קדישא ימא האי ח"ת

 דמיא ימא לזמנין .מתיקין מתפשטין כד מרירן הודאינ ג”אעו .עלמא בני לכל מותא היב דאחיד בגין

, בגוויה לון ושאיב אחרנין אינון כל ובלע קפאאד ימא אקרי מימין שאר כל דבלע ימא לזמנין, מרירן

 המים .ימא האי קיימא גוונין ובכמה .לתתאי דנגיד מה כל ימא מההוא ונגדין מייא שארןד לזמנין

 עובדא עביד כהנא דא ועל ,המאררים המרים המים כדין זוהמא ואטיל חיויא דאתי בשעתא ,המאררים

  .דינא ואתעביד אומאה ואומי לתתא

 ונקאן מתיקן ואתהפכן]קכה ע"ב[    בגווה ליןעיי מיין אלין האזכ אשתכחת אתתא אי ח"ת

 ברא ונפיק דמעהא לעוברא בשפירו משפרי הוו דמתעברא כיון ,דמתעברא עד בגווה וקיימין גרמה
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 מיין ואינון דזוהמא ריחא וארחת בגווה עיילין מיין אינון לאו ואי .דעלמא מומא בלא נקי שפירא

  .חברייא אוקמוה והא לכלא קלנא ואתחזי ,אתפסת דקלקלה במה ,במעהא לחוויא ןמתהפכ

 .אתדנו ביה קיימי דאינהו ממש אתר ההוא דא ועל ,קיימי תרייהואב עלמא נשי אינון כל ח"ת

  .לון לדכאה ובעי בהו אתרעי ה”קבד דישראל חולקהון זכאה

 

בירכתי ביתך בניך כשתילי זתים סביג  פוריה כגפן אשתך( קכח תהלים) פתח חזקיה' ר

 בהאי קיימא דישראל אתתא כך מדידיה אלא עליה אמקבל לא גפן מה ,לשולחנך. אשתך כגפן פוריה

 כגפן דא ועל .זוגה בר ההוא אלא מקבלא דלא דא יונהכ ,זוגה בר ההוא אלא עלה מקבלא דלא גוונא

 פורחת פוריה, ראש פורה( כט דברים) א”כד בירכתי ביתך, פוריה פוריה מהו .ביתך בירכתי פוריה

, עילאה בברית לשקרא תיתי דלא בגין שוקאב לבר ולאו ביתך בירכתי ,ואן .סטרא לכל ענפין דאפיקת

 אתר ההוא ,אלהיה ברית מאן .שכחה אלהיה ברית ואת נעוריה אלוף העוזבת( ב משלי) אמר ושלמה

  .ביתך בירכתי כך בגין ,ביה אתקשרת והיא ברית דאקרי

 חד הוא ודא לבר דרישא משערא תחזיד תתיהלא דשבק נש בר ההוא על ליתי תונבא חזקיה ר"א

 וגרים לביתא מסכנותא גרים ביה לאתתקנא לבר משערה דאפיקת ואתתא ,דביתא צניעותא מאינון

 דאתחזי שערא ההוא ,דא גרים מאן .בביתא דשריא אחרא מלה וגרים בדרא יתחשבון דלא לבנהא

 בירכתי פוריה כגפן אשתך כך ובגין ,אחרא חציפותא ש"וכ בשוקא ש"כ הא בביתא ומה .לבר מרישה

  .ביתך

 לאתגלייא אחרא שערא גרים דאתגלייא דאתתא]קכו ע"א[    דרישא שערא יהודה' ר אמר

  .לבר ש"כ מרישא חד שערא יחמון לא ביתא ריסט דאפילו אתתא בעיא כך בגין .לה ולאפגמא

 ההוא גרים פגימו כמה חמי פוק .לנוקבא נמי הכי דכלא חומרא הוא שערא בדכורא כמה ח"ת

 אחרא מלה גרים מסכנותא גרים דאתלטייא לבעלה גרים לתתא גרים לעילא גרים, דאתתא שערא

 לאתכסייא אתתא בעיא דא ועל .דלהון מחציפו ןלישזב רחמנא, מבנהא חשיבותא קידיסתל גרים בביתא

 זית מה, זיתים כשתילי מהו .זיתים כשתילי בניך( קכח תהלים) ,כתיב מה כן עבדת ואי דביתא יהאבזיוו

 אסתלקו בהא כך, אילנין שארמ חשיבו אשתכח ותדיר טרפוי אתאבידו לא בקייטא בין בסתווא בין דא

 דלתתא בברכאן דלעילא בברכאן ,בכלא מתברך דבעלה אלא עוד ולא .עלמא בני שאר על בחשיבו
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 וראה מציון' יי יברכך( שם) וכתיב ,'יי ירא גבר יבורך כן כי הנה( שם) ד”הה בנין בבני בבנין בעותרא

  .קדישא סבא ישראל ,ישראל על שלום לבניך בנים וראה חייך ימי כל ירושלם בטוב

 

 פרשת נזיר

קראת ואין  איש ואין באתי מדוע( נ ישעיה) פתח אלעזר רבי. 'וגו נדר נזיר לנדור יפליא כי אישו

 אתר דבכל ה דקב"הקמי ישראל אינון חביבין כמה, וגו' באתי מדוע .'וגו עונה הקצור קצרה ידי מפדות

 ועשו( כה שמות) ,כתיב מה .מנהון דיליה רחימותא אעדי דלא בגין בינייהו אשתכח ה”קב שריין דאינון

 .אוקמוה והא אקרי מקדש עלמאב כנישתא תבי דכל סתם מקדש לי ועשו ,בתוכם ושכנתי מקדש לי

 דבהו בגין כנישתא ביד קדמאי מאינון דאשתכח נ"ב ההוא זכאה ,כנישתא לבי אקדימת ושכינתא

 בזמנא עשרה שתכחודא בעיא והא ,אתמרו בשכינתא בקדמיתא מתקדשי ואינון דאשתלים מה אשתלים

 ליה דיעב חד בזמנא נש בר דהא דשייפין שלימו יתעכב דלא פסקי פסקי ןייתו ולא כנישתא בבי חדא

 .ויכוננך עשך הוא( לב דברים) ד”הה יושייפ כל כחדא ליה ואתקין ה”קב

 כגוונא .יאות כדקא ושייפא שייפא לכל אתתקן זמנא בההוא שייפוי אשתלימו נ"דב כיון ח"ת

 שתליםדא מה וישתלים כחדא חמן דישתכחון עשרה בעיין כנישתא לבי אקדימת דשכינתא כיון דא

 עמא דא ועל ,מלך הדרת עם ברב( יד משלי) א”כד ,דכלא תיקונא אהו ובמה .כלא דאתתקן ולבתר

 קארי קב"ה אתייאן לא נשא ובני שכינתא אקדימתו אתא וכד .דגופא תיקונא כולהו כן לבתר דאתייאן

 אשתלים לא גופא דכד ,גופא אשתלים ולא שייפי מתתקני דלא ,איש ואין מאי .איש ואין באתי מדוע

  .דייקא איש ואין כך ובגין איש אין

 תתאה דואתעב גופא בהאי ועאל אתיא עלאה קדושה לתתא אשתלים דגופא בשעתא ח"ות

 בשלימו ישראל קיימי דהא בגין דעלמא במילי פומא יפתחון דלא ןיבעי כלא וכדין ממש דלעילא כגוונא

  .הוןיחולק זכאה עלאה בקדושה ומתקדשי עלאה

 כגוונא לאתקדשא עלמא בני משאר שידאתפר ,יפליא כי מאי .לנדור נדר נזיריפליא  כי איש

 מקדשי לאתקדשא בעי נש בר ,ליה יןאמדכ לאתדכאה אתי נש דבר בשעתא .שלים ולאשתכחא דלעילא

  .ה”קב בה דאתקדש קדושא דלעילא קדושא עליה יופרש ליה
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 לבר ליה אית כמה .קדשו שם את קרבי וכל' יי את נפשי ברכי לדוד( קג תהלים) פתח אבא' ר

 מתי עד( א משלי) ואמר קארי כרוזא ויומא יומא בכל דהא דמאריה בפולחנא ולמנדע לאסתכלא נש

 ,אודניה דירכין מאן ולית ,משובותיכם ארפא שובבים בנים שובו( ג ירמיה, )פתי תאהבו פתאים

  .דישגח מאן ולית קמייהו מכרזארי וקא אורייתא

 עד ,דרין לדרי בגויה וישתאר תדיר הוא דדיליה חשיב והוא עלמא בהאי אזיל נש בר חזי תא

 אי .דינא בני שאר עם בקונפון ליה דיינין יתיב דאיהו עד ,בקולרא ליה יהבין בעלמא אזיל דאיהו

 אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם( לג איוב) כד"א דינא מן אשתזיב הא איסניגור ליהע אשתכח

  .ליה דאצטריך בשעתא נ"דב עליה ןדקיימי דכשרן עובדין אלין הא ,איסניגור הוא]קכו ע"ב[    מאן .'וגו

 איהו כד שעתא אבההו .עלמא מן לאסתלק דינא מן אתחייב הא איסניגור עליה שתכחא לא ואי

 עלמא בהאי דעבד מה כל קמיה דכתבין תרין לגביה דאתיין חמי עינוי דזקיף עד דמלכא בקולרא שכיב

 ובורא הרים יוצר הנה כי( ד עמוס) ד”הה קמיה וכתבין כלא על דינא ויהיב יהפומ מן דאפיק מה וכל

 סלקא עביד דאיהו עובדא דההוא בגין ,טעמא מאי .עלייהו אודי והוא', וגו שיחו מה לאדם מגיד רוח

 ולא קמיה וקיימי קמיה ואתרשימן נחתין וכלהו עליה לאסהדא וקיימין ביה לאסהדא עליה וקיימא

  .עלמא בההוא בהו דאתדן שעתא עד מניה מתעברן

 דמפקי ובשעתא מיניה אבדן ולאקמיה  זמינין כלהו עלמא בהאי נ"ב דעביד מלין אינון כל ח"ת

 דא ואמרי משמאליה וחד מימיניה וחד קמיה חד, מכרזי כרוזי ותלת ,קמיה מתעתדן כלהו לקברא ליה

 מלוי חמו עובדוי חמו, בפיקודוי מריד באורייתא מריד לתתא מריד לעילא מריד, במאריה דמריד פלנייא

  .אברי דלא ליה טב

 .בגוון אתקבר דדא ווי ווי ואמרי עליה מדוכתייהו ןרגזא מתין כלהו קברא לגבי ןדמטי עד

 על ומתאבלא ושאט אזלא ורוחיה גופא דההוא עליה ןוקיימי לקברא ועאלין מןיאקד ומלוי עובדוי

 דקברא דינא על ממנןד דינא בי תלתא ידיה תחות ,ונפיק קדים ה"דומ קברי בבי אתטמר נ"דב כיון .גופא

  .עובדוי על ווי ,דינא ההוא על ווי .כחדא וגופא רוחא ודיינין בידייהו דאשא שרביטי ותלת

 אסניגור עליה אשתכח דלא ואשתלים דיניה ואתדן דמלכא בקולרא תפיס דאיהו בשעתא

 ביתא כתלי וחמא עינוי נ"ב זקיף .בידיה שננא סייפא וחד לרגלוי קמיה וקאים נחית דמלכא סנטירא
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 דבר קמיה דלהיט אשא וילבוש, עיינין מלי כוליה קמיה ליה חמי אדהכי .מניה דזיוא באשא מתלהטן

  .ליה חמאן לא נשא בני ושאר קמיה וקיימי בשוקא מלאכא חמו נשא בני כמה דהא ודאי הוא הכי .נש

 לאתחזאה יכיל יךא, משרתיו אש לוהט רוחות מלאכיו עושה( קד תהלים) כתיב הא תימא ואי

 לבושא בההוא דאתחזי למאן ואתחזי בגופא אתלבש דנחית דכיון אוקמוה הא דא מלה אלא .בארעא

 עלמא בני דכל האי שכן וכל ש"כ, ולאתחזאה עלמא ליה למסבל יכיל לא לאו ואי, ביה דאתלבש

  .ליה צריכין

 ולביה ורוחיה גופיה כל אזדעזע ליה דחמי כיון .חבריא אוקמוה והא' וכו בחרביה טפין תלת

 נש כבר מנייהו ואשתאיל גופא שייפי בכל אזלא דיליה ורוחא ,גופא דכל מלכא דאיהו בגין שכיך לא

 אי אלא ליה מהנייא ולא דעבד מה על ווי מרא הוא כדין .אחרא אלאתר למהך מחבריה דאשתאיל

 דחמי כיון .יכיל ולא לאתטמרא ובעי ר נשב דחיל .שעתא אההו מטא לא עד דתשובה אסוותא אקדים

 גרמיה רמס הוא וכדין פקיחין עיינין ביה ואסתכל ביה לאסתכלא ליה ואית עינוי פתח יכיל דלא

  .ונפשיה

 ושאט אזלא רוחא עם כל דאו, עלמא בהאי ביה אתדן נ"דב אתרב דדינא עידן הוא שעתא אוההי

 ושייפא שייפא לכל רוחא מטא כד .מזדעזען כלהו גופא שייפי וכל סטרין לכל ואזדעזע שייפין בכל

  .בכלהו וכן שייפא ההוא מית ומיד מניה אסתליק ורוחא שייפא ההוא על זיעא לינפ מניה ואשתאיל

 נשמתא פרחא ומיד עליה קיימא שכינתא כדין גופא מכל אשתאיל דהא למיפק רוחא דמטי כיון

  .בה ןמתדבק ולא מנה דרחיקין חייבין לאינון ווי ,בה דאתדבק דמאן חולקיה זכאה .גופא מן

 רוחא נפיק כד דקאמרן עילאה דינא ההוא דח .עלמא מהאי נפק כד נש בר אעבר דינא בי וכמה

]קכז   ,לקברא עייל כד דינא וחד ,עלוי מכרזי וכרוזי קמיה אזלין ומלוי עובדוי כד דינא וחד ,גופא מן

 בעלמא ושאט דאזלא דרוחא דינא וחד ,דגיהנם דינא וחד ,דתולעתא דינא וחד ,דקברא דינא וחדע"א[  

 איהו כד נש בר בעי כך בגין .עלוי יחלפון עדנין שבעה ודאי, עובדוי שתלימודא עד אתר כחתאש ולא

  .מאריה קמי מנייהו וייתוב בעובדוי ויומא יומא בכל ולאסתכלא מאריהמ לדחלא עלמא בהאי אשתכח

 ברכי( קג תהלים) ואמר אקדים עלמא מהאי אסתלק כד נש דבר דיניןב מלכא דוד אסתכל כד

 אתון ,קדשו שם את קרבי וכל .גופא עם אשתכחת תדא השתא מעלמא תפוק דלא עד ,'יי את נפשי
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 דלא זמנא ימטי לא עד קדישא שמא לברכא אקדימו עמכון דאשתכחת השתא ברוחא דמשתתפי שייפי

  .עלייכו ולאודאה ליה לברכא תיכלון

  .דמאריה בקדושא לאתקדשא עלמא בהאי דאקדים ,נזיר נדר לנדור יפליא כי איש ח"ת

 דהא למה ענבים חמרא ליה דאסיר כיון .'וגוישתה וחומץ שכר לא  יין חומץ יזיר ושכר מיין

 הכא, שרי בענבים לא, נמי ענבים יכול ,'וגו אתה ובניך תשת אל ושכר יין כתיב לאהכא אית לאסתכ

 והא ,בכלא דינא מן לאתפרשא הוא עלאה רזא דא ומלה דא עובדא אלא .ענבים ליה אסר ט"מ לנזיר

 בסטרא וענבים ושכר יין דהא דמלה רזא הוא ודא הוו ענבים הראשון אדם ביה דחב אילנא ההוא ידעת

 ודא לגבייהו כלהו דכניש ענבים, נפקא מיין שכר דהא לשמאלא שכר, ואוקמוה לעילא יין .אתאחדו חד

  .אתאחד סטרא בחד כלא כך בגין ,הראשון אדם ביה דחב אילנא הוא

 .כלום שמאלא מסטר עובדא ביה אתחזי לא אלא הכי לאו כלום מהימנותאמ שביקד תימא ואי

 תרבידא בעי ,ראשו שער פרע גדל כתיב, הוא והכי סבא המנונא דרב מספרא אוליפנא הכירזא דא  ח"ת

 שכר .אימא יין .שערא תליין ולא שמאלא סטר דכלהו בגין וענבים ושכר מיין שיויתפר קניהודי יהשער

 בעיין אילה ליואי סליקו כד כך ובגין, שערא תלי ולא עלאה מיין ונפקי ליואי ביה דאחידו סטרא

 יין דכניש תתאה אימא ענבים .בשרם כל על תער והעבירו( ח במדבר) א”כד דלהו שערן כל לאעברא

  .לגביה דלהון עובדא לאחזאהו שמאלא סטר מכל אתפרש דא ועל .לגווה ושכר

 בדכורא לאזדווגא אתיא כד שערא לספרא בעייא נוקבא דהא ודיקנא שערא תלי לא דא ענבים

 אלהים נזיר( יג שופטים) דמלה ורזא ודיקנא דרישא שערא תלי הוא כ"בג .בה אשתכח לא דיקנא והא

  .כלא מדינא פריש ,'יי נזיר ולא אקרי

 ומאי ,הנפש על אלא כתיב לא נפשו על .הנפש על חטא מאשר עליו וכפר כתיב דא על ח"ת

 .דינא אתר מניה וגרע הוא ושכר יין הדיל דסטר בגין חטא כתיב דא ועל ,נפש דאקרי ענבים דא ,איהי

  .הנפש לע דינא גרע אלא ,חטא מאי, חטא

 אתרי הני ליה מקבלן ולא בהדייהו לאתחברא אתיא קא דהשתא בגין ,עליו וכפר אמאי הכי אי

 בעי לגבייהו אתי דהשתא כיון ,בקדמיתא לבר לון שדי הואד בגין עליה ויכפר בכהנא דימלך עד

  .בכלא ודאי דמלה רזא הוא ודא ליה ויקבלון דכפרא תקונא אתבא לוןל
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 ליה הוהד נכר אל בת דבעל מלה הוא שפיר אלא .אתענש אמאי ,הוה אלהים נזיר שמשון

 אתריה ושביק נכר אלב קדושא אההו אערב קדיש דהוה והוא ליה דאתחזי במה בדידיה לאתחברא

  .אתענש כך ובגין קדושא אלההו תחזידי

 עם נפשי תמות( טז שופטים) דאמר בגין ,ט"מ .עלמא בההוא חולקא ליה דלית דאמר מאן ואית

 הוו]קכז ע"ב[    כך .עלמא בההוא עמהון נפשיה דימות םידפלשת בחולקא חולקיה ומסר ,פלשתים

  .חברייא אוקמוה והא ,תקרב לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך לך נזירא על מכרזי

 על תער והעבירו חטאת מי עליהם הזה לטהרם להם תעשה וכה( ח במדבר) בהו כתיב מה ליואי

 ולא טהור ליואה אקרי כדין האי כולי ועבדי שערא מעברןד כיון .וכבסו בגדיהם והטהרו בשרם כל

 .זירו ליי'ה ימי כל כתיב כך בגין ,טהור ולא קדוש אקרי סטרא מהאי תפרשדי בגין נזיר האי אבל, קדוש

 לגוונא דמי דבהאי ,נקי כעמר ראשה ושער( ז דניאל) דכתיב הא משום ,ראשו שער פרע גדל

  .דלעילא

  .תלתלים קוצותיו( ה שיר) דכתיב קדישא דאיהו אשתמודע ממש בשערי יהודה' ר אמר

 אשתמודען דיליה וברזא שערא בהאי קאמרי מאי נשא בני ןידעי אלמלא שמעון' ר א אמרנת

( כג ישעיה) ,תורה כתרי מכאן ,דאורייתא רזי כאן עד עלאה. למאריהון כמה דאיהו ברזא ברזין דחכמתא

  .'ליי קדש ואתננה סחרה
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 רבא אדרא

 

 עת( קיט תהלים) כתיבד ,חדסמכא ד בקיימא ניתיב אימתי עד לחברייא ר' שמעון אמר תניא

 זעירין חקלא ומחצדי קאריכל יומא  כרוזא ,דחיק דחובא מארי זעירין יומין .תורתך הפרו' ליי לעשות

  .דיאות כמה אתרהוא  לאן ידעין ולא אשגחן לא, כרמא בשולי ואינהו אינון

 בסוכלתנו הבחכמ בעיטא, בתקוניכון אזדרזו .ורומחי שריין בשיןמל אדרא לבי חברייא אתכנשו

 דקדישי דקשוט מלין למגזר ומותא חיי דברשותיה למאן עליכון כויאמל .ברגלין בידין בחיזו בדעתא

  .להו שמעולמ להו נדעלמ וחדאן להו ןצייתי יאליע

 אי מרוא אבא' ר קם .אשתיקו תמן דהוו חברייא .גלינא לא אי ווי גלינא אי ווי אמר ,ובכה יתיב

 עאלו וכבר אינון ה”קבד דחלין אלין חברייא והא ,ליראיו' יי סוד( כה שם) כתיב הא דמר קמיה ניחא

  .נפקוו עאלו מנהון ,משכנא דבי קדישא באדרא

 בר יוסי 'ור יהודה' ור אבא' ור בריה אלעזר ר' ואשתכחו ר' שמעוןד קמיה חברייא ןאתמנו תאנא

 עאלו ,זקפו ואצבען ר' שמעוןל יהבו ידין .ייסא' ור יוסי' ור חייא' ור רב בר חזקיה' ור יצחק' ור יעקב

  .ויתבו אילני ביני בחקלא

 .לון ונסיב ידייהו שוו .יבתוקפ ידוי ישוי חד כל אמר ,בגווייהו יתיב .צלותיה וצלי ר' שמעון קם

 וענו בסתר ושם]קכח ע"א[    חרש ידי מעשה ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור( כז דברים) ואמר פתח

  .אמן ואמרו כלם

 משום ,'ליי לעשות עת אמאי .הפרו תורתך 'ליי לעשות עת( קיט תהלים) ואמר ר' שמעון פתח

, דא שמא בתקונוי תעבידא לא אי מתבטלא דאיהי דלעילא תורה ,תורתך הפרו מאי .תורתך דהפרו

 באלים כהכמו מי( טו שמות) וכתיב, כמוך מי ישראל אשריך( לג דברים) כתיב .מראאת יומין ולעתיק

  .'יי

 עד ,דכולא כללא אנן אמר ,אחרא מסטרא אבא ולרבי קמיה אותביה בריה אלעזר לרבי קרא

  .קיימין אתתקנו כאן

  .דמתכנפי עלאה דכנופייא קלא, קלא מאי .לדא דאנקשן  ןוארכוב קלא שמעו ,אשתיקו
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 אנן, דחיל למהוי הוא יאות התם אמר. יראתי שמעך שמעתי( ג חבקוק) אמר ,ר' שמעון חדי

מר א  אתכם אהבתי( א מלאכי) וכתיב אלהיך' יי את ואהבת( ו דברים) דכתיב מלתא תלייא בחביבותא

 .יי'

 האי ,רכיל הולך .דבר מכסה רוח ונאמן סוד מגלה רכיל הולך( יא משלי) ואמר פתח ר' שמעון

 אתיישב דלא מאן אלא .הולך מאי ,למימר ליה הוה רכיל איש ,הולך אמאי רכיל מרדא כיון ,קשיא קרא

 דלית משום, ט"מ .לבר ליה דרמי עד במיא כחיזרא בגוויה אזיל דשמע מלה ההוא מהימנא ולא ברוחיה

 קיומא ,רוח ונאמן .דבר מכסה רוח ונאמן כתיב דקיומא רוחא דרוחיה מאן אבל .דקיומא רוחא רוחיה

 מתקיימא עלמא ולית, בשרך את לחטיא פיך את תתן אל( ה קהלת) וכתיב .מלתא תלייא ברוחא ,דרוחא

 אפילו אתמסראן דלא דעתיקיא דעתיק דרזייא רזין במלין ,רזא אצטריך עלמא במלי וכי .ברזא אלא

  .ו"עאכ עלאין למלאכין

  .עלמין קיומי אנן דהא דתשמע אימא לא לארעא, דיציתון אימא לא לשמיא ר' שמעון מרא

 ואמר ופתח ברזא גלי .אתחלחלו וחברין רעאא אזדעזע שמעוןר'  פתח כד דרזי רזי תנא

 צדיקייא אתון זכאין .לבני ישראל מלך מלך לפני אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה( לו בראשית)

 דהוא האיל יזכה ומאן בהאי ישגח מאן .עליונין לקדישי ןאתגלו דלא דאורייתא דרזין רזי לכו דאתגלי

 ומה .דא לגלאה לחובא יתחשב דלא יהא ברעוא צלותא .דכלא דמהימנותא מהימנותא על סהדותא

 ייתון לא עד הוו מלכים כמה חזינן דהא הכי למכתב ליה הוה דלא קשיאהוא  קרא דהאי חברייא יימרון

 נשא בני יכלין דלא הוא דרזין רזא אלא .הכא אתחזי ומה ישראל לבני מלכא יהא לא ועד ישראל בני

  .בהאי בדעתייהו ולמרחש ולאשתמודע למנדע

 וסיומא שירותא עטורין ועטורי מלכא יתקונ זמין לא עד דטמירין טמירא דעתיקין עתיקא תאנא

 אתקיימו לא ותקונוי מלכין ריעוש גליף ובה פרסה חד קמיה ופריס ביה ומשער מגליף והוה הוה לא

 וכלהו .קדמאה ישראל לבני, קדמאה מלכא ,מלך מלך לפני אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה ד”הה

 פרסה בההוא קיאסתל הוא זמנא לבתר .להו ואצנע להו דאנח עד אתקיימו ולא אתקרון בשמהן דגליפו

  .בתקונוי ואתתקן

 ולמעבד לאתקנא דבעי מאן קמיה אמרה מיד ,ואפקה אורייתא למברי ברעותא סליק ותאנא

  .שנין אלפי תרין טמירא תקונוי בקדמיתא יתקן
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 כלומר ואזדמן]קכח ע"ב[    אתתקן דסתרין סתרא דעתיקין עתיקא דספרא בצניעותא תאנא

 אבל עתיקיןמ עתיק דהוא משום ליה דידע ולית, אתתקן אבל ממש אשתכח לא, אשתכח ולא אשתכח

 כסו דחוור מארי .ידיע ולא ידיע נויובסימ מטמירין טמיר מעתיקין עתיק דסבין סבא כחד ידיע בתקונוי

  .לון לאכפייא דשביבין כורסייא על יתיב, יודאנפ ינאבוס וחיזו

 צדיקייא ירתן חיוורא דהאי ומנהירו דרישוי דגולגלתא חוורא אתפשט עלמין אלפי מאה ארבע

  .לסוחר עובר כסף שקל מאות ארבע( כג בראשית) ד”הה עלמין מאה ארבע דאתי לעלמא

 טלא נטיף גולגלתא מהאי .עלוי וסמכין עלוי דנטלין עלמין רבוא אלפי תריסר יתבין בגולגלתא

 תערוןא לברד דאיהו ההוא מרישיה נערידא טלא ומההוא יומא בכל לרישיה ומלייה דלבר איהול

 כי( כו ישעיה) כתיבו ,נמלא אלא כתיב לא טל מלאתי, טל נמלא שראשי דכתיב דאתי לעלמא מתייא

 מנא והוא עליונין קדישי מתקיימין טלא ומההוא .דעתיקא דחוורתא נהורא ,אורות ,טלך אורות טל

 ותעל( טז שמות) ד”הה קדישין דתפוחין לחקלא טלא ההוא ונטיף .דאתי לעלמא לצדיקייא ןדטחני

 דאתחזייא דבדולחא אבנא כהאי חוור טלא דההוא וחיזו ,מחוספס דק המדבר פני על והנה הטל שכבת

  .הבדולח כעין ועינו( יא במדבר) ד”הה היבגו גוונין כל

 ולארבע חד בסיטרא עיבר לארבע פיןגלו עיבר לתליסר אנהיר דיליה חוורא גולגלתא האי

 ומהאי ,דלעילא לסטרא כלומר דגולגלתא לעילא וחד ראאח בסטרא עיבר ולארבע דאנפוי בסטרא עיבר

 ,ןדאנפי אורכא כלומר אפים ארך אתקרי וההוא עלמין רבוא ושבעין מאה לתלת דאנפוי אורכא אתפשט

ודשין ק קדש סבא דעתיקא לקבליה אנפין זעיר דלבר וההוא דאנפין אריכא אתקרי דעתיקין עתיקא והאי

 זמנא בההוא ואריכין מתפשטין ואנפוי אתתקן דלתתא כלא, להאי אסתכל כד פיןא וזעיר .דקודשייא

  .דעתיקא כמה שעתא כל לא אבל

 לשאר ומהאי ישאר תקנאאל פיןא דזעיר לגולגלתא חיור עיבר חד נפיק גולגלתא ומהאי

 עאלין כד יומין לעתיק אודאותא אגר יהבין גולגלתא וכל, חושבנא לון דלית יןאדלתת גולגלתין

  .בחושבנא עאלו כד לתתא לגולגלת בקע דא ולקביל שרביטא תחות בחושבנא

 ולא שכיח לא והאי פסק דלא סתימאה עלאה דחכמתא דאוירא קרומא דגולגלתא יהבחלל

 דלא חכמתא האי אתכסיא כך ובגיני סתימאה חכמתא איהד מוחא על אתחפייא קרומא והאי ,אתפתח
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 על טב כחמר באתריה ושקיט ךאשתכ סתימאה חכמתא האי דאיהו מוחא והאי .קרומא בההוא אתפתחא

  .ושכיך סתים ומוחיה סתים דעתוי סבא דאמרי והיינו דורדייה

 ד”הה שבילין ותרין לתלתין ונפיק אתפשט וימוח כך ובגיני אפין מזעיר אתפסק קרומא והאי

 פסיק קרומא פ"ועכ ,מוחא על מחפיא דלא אתפסק דקרומא משום ,ט"מ .מעדן יוצא ונהר( ב בראשית)

 דעות תמים תלייא ביהו יומין לעתיק רישומא רשים כלומר ו"ת אתוון מיברשי דתנינן והיינו ,לתתא

  .דורדייה על טב כחמר כיךקיט וששסתים וו סטרוי מכל שלים

 

 חוור דשערי קוצי מאה וחמש אלפין ושבעה רבוא אלפין אלף תליין דרישא בגולגלתא תאנא

 בורייה על כלא אלא תקונויב ערבוביא לאחזאה דלא בדא דא אסתבך דלא נקי איהו כד עמר כהאי ונקי

 כחושבן דשערי נימי ועשר מאה ארבע ביה אית וקוצא קוצא וכל .משערא ושערא מנימא נימא נפיק דלא

 וגניז סתים ועלמא עלמא וכל, עלמין ועשר מאה בארבע להיט]קכט ע"א[    ונימא נימא וכל, ש"קדו

  .עיבר ועשרין מאה לשבע ולהיט איהו בר לון דידע ולית

 לנימין נימא בההוא ונגיד כותלא תרכב סתימאה ממוחא קידנפ אמבוע אית ונימא נימא ובכל

  .שבילין ותרין לתלתין מוחא ההוא נגיד וכדין מוחיה מתזן ומהאי ,פיןא דזעיר

, גולגלתא על מחפיין שפירא בתקונא יאה בתקונא ןימתתקנ ותליין מתלהטן וקוצא קוצא וכל

 משיכא קריתא ונימא נימא כל ותאנא .גולגלתא על סטרא ומהאי סטרא מהאי דנימין קוצי מתתקני

  .סתימאה ממוחא דנפקין סתימין ממבועין

 ואפילו, שנין ארבעין עלוי עבר מכד רחמי אי דינא אי הוא מאן אשתמודע נ"דב משערוי ותאנא

  .יהעינ ובגביני בדיקניה בשעריה םיעול איהו כד

 דלא דכתפי רישי עד אלא ,ד"ס כתפוי עד .כתפוי עד כעמר ןנקיי יובתקונ תליין דשערי קוצי

 דלא דאודנין אבתרוי סליק ושערא .פנים ולא עורף אלי פנו כי( ב ירמיה) דכתיב משום דלאק אתחזי

  .פקוחות אזניך להיות דכתיב עלוי לחפייא
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 תקונא יאה תקונא שלים תקונא ,דא מן דא נפיק לא ,בשקולא כוליה אודנוי מבתר שעראנפיק 

 יבתקונ ולאתדבקא למחמי אפין בזעיר דאינון דצדיקייא וחדוותא תיאובתא .למחמי תאיב, שפירא

  .דכלא סתימא עתיקא

 שריין ובאינון אנפוי לקביל דגולגלתא סטרא ומהאי סטרא מהאי ןקיימי דשערי נימין תלת עשר

 והאי, סתים ולא סתים, אתחזי ולא אתחזי .ימינא כלא ,עתיקא בהאי שמאלא לית .לאתפלג שערי

  .ביה ש"כ ויבתקונ

 פיןא זעיר בין, אין אם בקרבנו' יי היש( יז שמות) דכתיב בלבהון לצרפא ישראל תאיבו האי ועל

( שם) דכתיב בנסיונא אלא בחביבותא עבדו דלא משום, אתענשו אמאי .ן"אי קריתדא פיןא אריך ובין

  .אין אם בקרבנו' יי היש לאמר' יי את נסותם ועל

 ביה ריןדנה ארחא נהיר ומניה עלמין ושבעין למאתן דנהיר ארחא חד אזיל דשערי בפלגותא

 ארחא ניהומ .היום נכון עד ואור הולך נגה כאור צדיקים ואורח( ד משלי) ד”הה דאתי לעלמא צדיקייא

 חסד' יי ארחות כל( כה תהלים) ביה דכתיב אפין בזעיר דפליג אורחין ת עשרותל מאה לשית תפרשאמ

  .לנוצרי בריתו ועדותיו ואמת

 

( כח שמות) דכתיב רעותא ההוא הלקבלי אפין דזעיר רעותא דרעוין רעוא דגולגלתא מצחא

, וגולגלתא רישא דכל גלוייא הואד רצון קריתא מצחא וההוא .'וגו לרצון תמיד צחומ על והיה

  .אתגליא אימתי .דישראל צלותהון אתקבלו אתגליא וכד עלמין מאה בארבע מתכסייאו

  .איתגליא אימתי בריה אלעזר 'לרמר א .תניינות לישא .ר' שמעון שתיק

 .דמנחה דצלותא בשעתא מרא

 רצון דאתקרי מצחא וגליא אפין בזעיר לתתאד דינא תליא שעתא דההיא משום ל"א .ט"מ ל"א

 רצון עת, רצון עת' יי לך תפלתי ואני( סט תהלים) ד”הה צלותא ומתקבלא רוגזא ךואשתכ שעתא בההיא

  .בשבת דמנחה בצלותא אתתקן כך ובגין, מצחא לגלאה יומין מעתיק

 צטריךדא בשעתא תשכח דמצחא רעוא .יומין לעתיק ברי בריך בריה אלעזר' לר ר' שמעוןמר א

  .לך
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 לך היה זונה אשה ומצח( ג ירמיה) ד"הה חוצפא אשתכח מצחא אתגלי כד דלתתא בשאר ח"ת

 ומתכפיין אשתככו רוגזין וכל אשתכח שלים ורעוא תיאובתא מצחא אתגלי כד והכא, הכלם מאנת

 ד”הה קמיה משתככין כלהוו רצון האי אתגלייא כד דינין בתי מאה ארבע נהרין מצחא מהאי .קמיה

  .אתעביד לאו דינא]קכט ע"ב[    באתריה יתיב כלומר ,יתיב דינא( ז דניאל)

 דדינא מארי יסתכלוןו ייאחפאת ולא דמתגלייא משום אתר בהאי קאים לא שערא ותאנא

  .אתעביד ולא וישתככון

 עדן אית דתניא עלאה מעדן יניןדבוס נהירין אלפין ושבעין במאתן אתפשט מצחא האי תאנא

 עדן והאי, כדקאמרן לארחין מתפרש ולא הבסתימא סתים והוא יאגל לא עלאה עדן .לעדן דנהיר

 דידע לית בשבילוי עדן האי דמתפרש ג”אעו .שבילין עיבר ותרין לתלתין בשבילוי מתפרש דלתתא

( כח איוב) ד”הה פיןא אריך ההוא בר שבילוי ולא ליה דידע לית דלעילא ועדן, אפין זעיר האי בר ליהכו

 ידע והוא .אפין זעיר דידע דלתתא עדן דא ,דרכה הבין אלהים .מקומה את ידע והוא דרכה הבין אלהים

  .דכלא ימאסת יומין עתיק דידע דלעילא עדן דא, מקומה את

 

, ט"מ .עינא על גבינין ולית עינא על כסותא לית, עיינין משאר משתניין חוורא דרישא עינוי

 להיות( מלכים א ח) וכתיב, דלעילא ישראל, ישראל שומר יישן ולא ינום לא הנה( קכא תהלים) דכתיב

 חוורא רישא ש"כ, עינא על גבינין ולית עינא על כסותא לית ברחמי דאתי מה כל ותאנא .פקוחות עיניך

 .בעי דלא

  .מהו דרמיז אבא' לר שמעון' ר אמר

 נטורא בעיין ולא ניימין ולא עינא על גביני ולית עינא על כסותא דלית ימא נונידגים ול ל"א

 נאים ולא ביה מתזן וכלא לכלא משגח דאיהו ש"וכ נטורא בעי דלא דעתיקין עתיקא ש"כ, עינא על

  .דלעילא ישראל ,ישראל שומר יישן ולא ינום לא הנה דכתיב

 .הארץ בכל משוטטות המה' יי עיני( ד זכריה) וכתיב, יראיו אל' יי עין הנה( לג תהלים) כתיב

 בגו חוור דא עינא .לחד ואתחזרו אינון עיינין ןתרי ד"ועכ .פיןא באריך הא אפין בזעיר הא ,קשיא לא

  .יחוור כל דכליל וחוור חוור



 

© 2014–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

124 

 ואדליק חיורא האי בטש תאנא .בצרורא דצריר לאתכללא ונחית וסליק נהיר קדמאה חוורא

  .בשלימותא בחדוותא ולהטין וחדוה והדר הוד דאקרון יניבוס תלת

 תפארת חסד נצח דאקרון אחרנין יניןבוס תלת ואדליק ובטש ונחית וסליק נהיר תניינא חוורא

  .בחדוותא בשלימותא ולהטין

 אמצעיתא בבוצינא ובטש דמוחא מסתימותא ונפיק וסליק ונחית ונהיר להיט תליתאה חוורא

  .דלתתא בוסיני כלהו ןיומתלהט תתאה ללבא אורחא פיקונ תתאה למוחא ארחא פיקנ .שביעאה

 דכליל וחוור, חוור בגו חוור תאנא תו .עלך דא עינא יפקח יומין ועתיק הוא יאות ר' שמעון אמר

 חוורא בהאי ואסחן ולהטין שמאלא דלסטר יניבוס לתלת ונחית וסליק נהיר קדמאה חוורא י.חוור כל

  .עלוי דהוה מהמ גופיה דאסחי כמאן

 כמאן חוורא בהאי ןואסחא ולהטין ימינא דלסטר יניבוס לתלת חיתונ וסליק הירנ תניינא חוורא

  .בקדמייתא עלוי דהוה מה על ובריחין טבין בכוסמין דאסחי

 אוכמא בשערא ובטש מוחא מן לגו דלגו דחוורא נהירו ונפיק ונחית וסליק נהיר תליתאה חוורא

 קמי ניחא אי לגלאה דאצטריך כמה דאשתארו כתרין לתלת ונהיר דרישא ובמוחא וברישא אצטריך כד

  .דכלא סתים עתיק

 לא .שמאלא הוי לא, ימינא הוא כלא, לחד ואתחזרו תרין ואינון ,עינא האי סתים לא ותאנא

, כלא על אשגח הוא ,כלא על אגין הוא, עליה דאגין מאן לית ,אנטור בעי לא ,ךידמא לא נאים

  .כלהו מתזנן עינא דהאי מאשגחותא

 עינא, פקיחא עינא אקרי כך בגין ,כלהו לקיימא יכלין לא חדא רגעא אסתים דא עינא אי תאנא

 נטורא דהוא עינא, נאים ולא ךידמא]קל ע"א[    דלא עינא, דאשגחותא עינא, קדישא עינא, עלאה

 דהא יברך אלא יבורך תקרי אל, יבורך הוא עין טוב( כב משלי) כתיב דא ועל .דכלא קיומא עינא, דכלא

  .לכלא מברך ומניה עין טוב קריא

 נהורא מהאי אתסחי כד בר מאוכמותא מאדמימותא חאהתסלא תתאה לעינא נהירו לית ותאנא

, תתאה לעינא ואסחי קדישא עלאהדא  עינא נהיר כד דידע ולית ,עין טוב דאקרי עלאה דעינא חוורא

' יי בשוב ,אימתי .יראו בעין עין כי( נב ישעיה) ד”הה דאבחכמתא  למחמי עליונין זכאי צדיקי וזמינין
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 תתאה לעינא ואסחי דאשגח עלאה עינא ואלמלא .'יי אתה נראה בעין עין אשר( יד במדבר) וכתיב .ציון

  .חדא רגעא למיקם עלמא יכיל לא

 ההוא ועייל ביה דלעילא נהירו אשגח כד תתאה עינאמ אשגחותא דספרא בצניעותא תאנא

  .'יי אתה נראה בעין עין אשר( שם) ד”הה כלא נהיר מניהו בתתאה דעלאה נהירו

' יי עין זכו .ותמשוטט המה יי' עיני( ד זכריה) וכתיב, יראיו אל' יי עין הנה( לג תהלים) כתיב

 ביה שלטא דלא יוסף זכה מה מפני דתניא .דלתתא משוטטות' יי עיני זכו לא, דלעילא עינא יראיו אל

 עלי פורת בן יוסף פורת בן( מט בראשית) ד”הה עלאה טבא בעינא גחאלאש שזכה מפני ,בישא עינא

  .ביה גחדאש עין סבת על כלומר ,עין עלי, פורת בן הוא אמאי .עין

 עינא ואית ימינא עינא אית דתתאה יניןבעי ח"ת .חד אקרי ט"מ .יבורך הוא עין טוב וכתיב

, ימינא וכלא ןסלקי חד בדרגא ותרוייהו שמאלא עינא לית הכא אבל ,גווני בתרי תרי ואינון שמאלא

  .תרין ולא חד עין כך ובגיני

 הכי הוי דלא תדיר חדאן, תדיר חייכאן, תדיר פקיחא דאשגחותא עינא דהוא דא עינא ותאנא

 על סורטא גבינא דליה פקיחא תדיר הוי לא ,גווני תלתב ירוקאב באוכמא בסומקא דכלילן לתתאה

  .עיניך פקח( טדניאל , )הקיצה 'יי תישן למה עורה( מד תהלים) כתיב דא על .עינא

 ועינא דאתפקח למאן ווי .לטב אתפקח דלא למאןואית  לטב דאתפקח למאן אית אתפקח כד

, דעינא טבא יומין לעתיק .מניה ישתזיב מאן, עינא ומכסיא לקבליה אתחזי וסומקא בסומקא אתערב

 כתיב ודאי ,מנייהו חוור חדב עלוי דישגח מאןד חולקיה זכאה .חוורי כל דכליל חוור, חוור בגו חוור

  .'יי באור ונלכה לכו יעקב בית( ב ישעיה) וכתיב, יבורך הוא עין טוב

 אפין זעיר דאומי חד אתרמ בר באורייתא מתפרש לא ,מכלא סתים דעתיקא שמיה ד"עכ תאנא

 ,ישראל יברך בך( מח שם) וכתיב, אפין דזעיר נאם ,'יי נאם נשבעתי בי( כב בראשית) דכתיב לאברהם

 ,אמרו יומין עתיק תנינן .דא קאמר ישראל ,אתפאר בך אשר ישראל( מט ישעיה) וכתיב, דלעילא ישראל

  .שפיר והאי והאי

 .הוא מאן, רמיו כורסוון .יתיב יומין ועתיק רמיו כורסוון די עד הוית חזי( ז דניאל) כתיב תניא

  .דא כרסייא ואתקין בקיומך קום יהודה לרבי אמר
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 דתניא ,ט"מ .כרסייא האי על יתיב יומין ועתיק, דינור שביבין כורסייה( שם) כתיב יהודה ר"א

 עתיק יתיב כד .כורסייא ההוא מקמי עלמא לאתקיימא יכיל לא כרסייא האי על יתיב לא יומין עתיק אי

 כורסייא על ויתיב כרסייא מהאי דנטיל בעידנא .שליט דרכיב ומאן כורסייא לההוא לכפייא עליה יומין

  .יומין עתיק הב דרכיב איהי אלא שלטא דלא רמיו קדמאהאחרא כורסייא 

 ראשון' יי אני( מא ישעיה) כתיב ח"ות .יומין מעתיק תיבךוי ארחך תתקןא יהודה' לר שמעון ר"א

  .חוטמא האיכ סטרוי מכל סתים והוא הוא כלא .הוא אני אחרונים ואת

 

 ,דחוטמא מאריה דא ,אפין לזעיר עתיקא בין]קל ע"ב[    מה חזי תא .פרצופא אשתמודע בחוטמא

  .דחיין חיין נוקבא ומחד חיין נוקבא מחד

 דנפיק דרוח ,רוח תנח סליחה ליה וקרינן אפין לזעיר רוחא נשיב דביה פרדשקא הוא חוטמא האי

 לזמנא זמינין דביה דחיי רוחא וחד, דעדן בגנתא לאתער אפין לזעיר נפיק רוחא חד ןנוקבי מאינון מהכא

 מלכא על שראהל וזמין סתימאה ממוחא רוחא ונפיק אתער נוקבא ומההוא ,חכמתא למנדע דדוד לבריה

  .'יי ויראת דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח' יי רוח עליו ונחה( יא ישעיה) דכתיב משיחא

  .אימא יוסי רבי קום .תלת אמאי, אמרינן חד והא רוחין ארבע הכא הא

 כתיבדא דהכי  חכמתא לי ליףוא לחד חד יימרון לא משיחא דמלכא ביומוי ואמר יוסי' ר קם

 זמנא ובההוא .גדולם ועד מקטנם אותי ידעו כלם כי' וגו אחיו את איש עוד ילמדו ולא( לא ירמיה)

 ומאן .עמיה יתערון לתתא רוחין כל דא ישלוף וכד ,סתימאה ממוחא דנפיק רוחא יומין עתיק תערא

 חכמה רוח דכתיב אינון דהכי אחרנין רוחין שיתא ואינון אפין דזעיר קדישין כתרין אינון אינון, אינון

, למלך' יי כסא על שלמה וישב( כט א ה"ד) כתיב דתנינן .'יי ויראת דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה

 דעתיק ורוח אינון שיתא ,בשבעה למיתב זמין משיחא ומלכא, לכסא מעלות שש( י א מלכים) וכתיב

  .אחרנין אתלת דכלילן אינון רוחי תלת, תלת דאתמר מהו .שבעה הא דעלייהו יומין

 באי רוחות מארבע' יי אמר כה( לז יחזקאל) כתיב ח"ת .דאתי לעלמא ינוח רוחך ר' שמעון ל"א

 דעתיקא וחד אינון תלת, יתערון רוחי ארבע אלא, הכא עבדי מאי עלמא רוחי ארבע וכי .'וגו הרוח

 ה”קב וזמין .אחרנין תלתא בגו דכלילן תלתא עמיה נפקין דא יפוק דכד, הוו והכי ארבע הסתימא
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 אלא כאן כתיב לא באי רוחות ארבע .הרוח באי רוחות מארבע דכתיב מכלהו דכליל רוחא חד לאפקא

 מכל דכליל דלהון רוחא דהא לחד חד למילף יצטרכון לא משיחא דמלכא יווביומ .באי רוחות מארבע

 כך בגיניו ,רוחי מכל דכלילא רוחא משום 'יי ויראת דעת וגבורה עצה ובינה חכמה, כלא ענדי ירוח

  .דאמרן עלאין דרגין בשבעה דכלילן ארבע דאינון רוחות מארבע כתיב

  .דחוטמא לנוקבא סתימאה ממוחא דנפיק דעתיקין דעתיקא רוחא בהאי כלילן כלהוו ותאנא

 כתיב אפין דזעיר חוטמא, סטרוי מכל חיין יומין דעתיק חוטמא .לחוטמא חוטמא בין מה ח"ות

 דליק עשן ומההוא ,באפו עשן עלה .ממנוגחלים בערו  תאכל מפיו ואש באפו עשן עלה( כב ב שמואל)

  .אשא מההוא חוטמא מההוא עשן ההואמ ,ממנו .ממנו בערו גחלים מאי לבתר .תננא סליק כד נור

 לבעל ,מבקש אנא החוטם לבעל אמר צלותיה לצלאה בעי סבא המנונא רב הוה כד תאנאו

  .אמרו יומין עתיק קרא האי. וגו' לך אחטם ותהלתי( מח ישעיה) דכתיב רזא והיינו ,מתחנן אנא החוטם

 ןיתדבקא כלהוד חוטמא ההואמ אתמליין עלמין שבעין וחמשו מאה תלת דחוטמא אורכא תנא

, אתחזון ולא אתחזון יומין דעתיק ןתקוני וכל והאי ,וידחוטמ דתקונא תושבחתא האי .אפין בזעיר

  .לכלא אתחזון ולא מדין למארי אתחזון

 

 סתימא טמירא קדישא דסבא עלאה יקירא בדיקנא ידוי ושיטדי מאן ווי ואמר ר' שמעון פתח

 דכל תושבחתא דהיא דיקנא, ותתאין עלאין ידעין דלא דיקנא, תקונוי מכל ויקיר דסתים דיקנא ,דכלא

 עד בשערוי תלייא דהיא דיקנא, הל למחמי דיקרב וקדישא נביאה נש בר הוה דלא דיקנא, ןתושבחא

  .דכלא דמהימנותא מהימנותא דטמירין טמירא דיקירין יקירא כתלגא חוורא, דלבא טבורא

 וסליק ונחית מאודנוי נפיק דכלא מהימנותא דיקנא האי דספרא]קלא ע"א[    בצניעותא תאנא

 בשקולא ונחית דיקירארב  ראאוחי, דבוסמא סגי אבתקרוב וחפי וסליק ונחית קדישא דפומא סוחרניה

 רבות דמשח מבועין נביעין תלת עשר ביה דנגדין שלימא מהימנא יקירא דיקנא הוא .טבורא עד וחפי

  .מתתקנן תקונין עשר בתלת טבא

 לעילא בתקונוי דסליק רישא דשער תקונא מההוא ושארי עילאמ שערא מתתקן, קדמאה תקונא

  .דפומא רישא עד טבא בשקולא חוטא בחד דאודנין פתחא מקמי ונחית יןמאודנ
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  .שקיל בתקונא דפומא אחרא רישא עד וסליק דפומא מרישא שערא מתתקן ,תניינא תקונא

 אתפסק ושערא אורחא חד נפיק נוקבין תרין מתחות חוטמא דתחות מאמצעיתא ,תליתאה תקונא

  .אורחא דההוא סוחרניה שלים תקונאב שערא גיסא ומהאי גיסא מהאי ומלי ארחא בההוא

  .קילש בתקונא חדא לרישא חדא מרישא פומא תחות ונחית שערא מתתקן ,רביעאה תקונא

 ארחין תרין ואלין דלעילא דארחא בשקולא אחרא ארחא נפיק פומא תחות ,חמישאה תקונא

  .ומכאן מכאן פומא על רשימין

 רישא עד טבא דבוסמא אתקרוב וחפי אלעיל מלרע ונפיק וסליק שערא מתתקן ,שתיתאה תקונא

  .דפומא תתאה דאורחא דפתחא לרישא שערא ונחית דלעילא דפומא

 .למחזי ויאן שפירן דבוסמא אבתקרוב תפוחין תרין ואתחזן שערא פסיק ,שביעאה תקונא

  .חיים מלך פני באור( טז משלי) אתקיים בגיניהון

  .טבורא עד בשקולא ותליין דדיקנא הסוחרני דשערי חוטא חד נפיק ,תמינאה תקונא

  .דא מן דא ןנפקי ולא דתליין שערי אינון עם שערי מתערבין, תשיעאה תקונא

  .דיקנא תחות בגרונא וחפיין דיקנא תחות שערי נחתין ,עשיראה תקונא

  .שלים בשיעורא ומתשערן נימא מן נימא נפקין דלא ,עשר חד תקונא

 סחור סחור שערי ןיויא סטרוי מכל אתפני ופומא פומא על שערי תליין דלא ,תריסרד תקונא

  .ליה

 עד מחפיין שפירא ביקרא יאה ביקרא ומכאן מכאן דיקנא בתחות שערי דתליין ,תליסרד תקונא

 לעלמא חיין דמפקין חוורין שפירין תפוחין אינון בר דבוסמא תקרובא אנפי מכל אתחזא לא .טבורא

  .אפין לזעיר חדו ומחזיין

 ריןינהד דלתתא אינון לכל ונגדין רבות דמשח מבועין תליסר ונפקין נגדין אלין תקונין בתליסר

 דעתיק דכלא סתימא יקירא דיקנא אתרשים אלין תקונין תליסרב. משחא מההוא ומשיחין משחא בההוא

 נהירין לתתא ןידאשתכח ושושן חיזור וכל פיןא דזעיר אנפוי נהירין דאנפוי שפירן תפוחין מתרי .דעתיקי

  .נהורא מההוא ומתלהטין
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 דחמי דכל נאמן נש בר אתקרי בתקונוי דיקנא ובשלימות בדיקנא אשתכחו אלין תליסר תקונין

  .מהימנותא ביה תלי דיקניה

 בעלמא משתכחי מנהון יקירא בדיקנא דתליין אלין תקונין תליסר דספרא בצניעותא תאנא

 האי .דיקנא תקוני בתליסר דאומי כמאן לאומאה ידיה דאושיט ומאן .דרחמי תרעי תליסר ומתפתחי

  .כמה אפין בזעיר, אפין באריך

  .תתקנוןא ךהי קדישא דמלכא דתקונוי בסלסלא וסלסל בקיומך קום יצחק לרבי אמר

ועובר על פשע לשארית נחלתו לא  עון נושא כמוך אל מי( ז מיכה) ואמר פתח ,יצחק רבי קם

 תתן ,יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתם ירחמנו ישוב ,החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא

  .לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדםחסד  ליעקב אמת

]קלא ע"ב[    ידתיקנ רבות דמשח מבועי מתליסר נפקין וכלהו הכא אתחזון ןמכיל תליסר תאנא

  .דעתיקין עתיקא קדישא דיקנא

 בתקונוי, סתים ולא סתים טמיר ולא טמיר וסתים טמיר דדיקניה תקונא טמירא דטמירין תנא

  .ידיע ולא ידיע

 נימין ושארו לחברתה מתדבק לא ונימא נימא וכל ושערא שערא דכל תנינן הא, קדמאה תקונא

 דדיקנא ונימין רישא דשער נימין כל אי לאסתכלא אית הכא .רישא דשער מתקונא קנאתלאת דדיקנא

 אריכין לאד דדיקנא נימין אמאי, אריכין לא ואלין אריכין אלין אמאי אתקלו נימא בחד עלאה יקירא

 כתפין עד אריכין דרישא .ודיקנא רישאמ ןשקיל נימין כל אלא. קשיין לא דרישא ואלין קשיין האי כולי

 ןואתחז ולא קשיין הוו לא כך ובגיני דיליה למוחא דמוחא משיכא מההוא אפין דזעיר לרישא למיגד

ברחובות תתן קולה. האי קרא קשיא,  נהותר בחוץ חכמות( א משלי) דכתיב מאי תאנא דהכי .למהוי

 פיהסו ולאו פיהסו רישיה לאו, קולה תתן ברחובות כתיב ולבסוף כתיב חכמות בחוץ תרונהברישא 

 נימין באינון אפין דזעיר למוחא אפין דאריך סתימא ממוחא נגיד כד ,נהותר בחוץ חכמות אלא .רישיה

 ,עלאה דמוחא קיומא אלא תתאה מוחאד קיומא דלית מוחא חד ואתעביד מוחי תרי לבר מתחבראן כאלו

  .חד קולה תתן כתיב להאי מהאי נגיד וכד
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 אשתכחו דאי משום ,ט"מ .קשישין ןמשתכחי לא אינון נימין באינון למוחא ממוחא דנגיד ובגין

 כתיבו דרוגזא ומארי קשישא דאיהו נש מבר יקנפ חכמתא לית כך בגיני .בהון למוחא נגיד לא קשישין

 חכמתא לא ןיקשיש דרישיה דשערוי מאן אוליפנא ומהכא .נשמעים בנחת חכמים דברי( ט קהלת)

  .עמיה מתישבא

 .מוחאמ דמתשקי דשדרה חוטא למיעל, לכלא מאי .לכלא תועלתא למיתי ןאריכי אינון דא ועל

 ולא לאחורוי אודנין על וסליק תלי דרישא דשערא ,דדיקנא שערא על דרישא שערא תלי לא ועל כך

  .בארחייהו מתפרשן דכלהו באלין אלין לאתערבא אצטריך דלא משום דיקנא על תלי

 יקשיש דדיקנא אינהו ותאנא .כתלגא חוורי כלהו דדיקנא בין דרישא בין שערי כלהו תאנא

 .לתתא דאתחסינו מכילן תליסר אינון לאחסין דתקיפין תקיפא דאינון משום, ט"מ .כלהו

 תימא ואי .באחרנין אתערבו ולא אינון דבלחודייהו משום שערי שריין אודנוי מקמי תנינא והכי

 נחלתו לשארית, תלת פשע על ועובר, תרי עון נושא, חד כמוך אל מי דתניא לא, כוותייהו אחרנין דלית

, תמניא עונותינו יכבוש, שבעה ירחמנו ישוב, אשית הוא חסד חפץ כי, החמש אפו לעד החזיק לא, ארבע

 נשבעת אשר, סר חד לאברהם חסד, עשרה ליעקב אמת תתן, תשעה חטאתם כל ים במצולות ותשליך

  .לתתא ואינון וחנון רחום אל דא לקביל .תליסר קדם מימי, תריסר לאבותינו

 אשתכח דדינא לאתר אלא אצטריך לא משה אלא .עלאין אלין אמר לא איך משה תימא ואי

 תלייא הוה ודינא חאבו דישראל בעידנא אלא אמר לא ומשה, למימר הכי בעי אשתכח דדינא ובאתר

 מסדר יומין דעתיק דשבחא סדורא אתר בהאי אבל, אשתכח דדינא באתר אלא משה אמר לא כך ובגיני

  .נביאה

 קדישא עלאה דיקנא חמי מאן .דינין גזרי כל יאולכפ לתברא תקיפין דיקנא תקוני תליסר ואינון

 ]קלב ע"א[  .  בתקונוי ותקיפין קשישין שערוי כל כך ובגין .מניה אכסיף דלא דטמירין טמירא

( ה שיר) כתיב דתניא .כדא דא הוי לא אמאי ,אוכמי אינון דלתתא שערי הא הכי אי תימא ואי

 . שחורה אש גבי על לבנה באש לישראל אורייתא אתייהיבתכמה ד, כעורב שחורות תלתלים קווצותיו

 אינוןומה ד. דלתתא למוחא לאתמשכא אשתכחו מוחא בגין שערי דהני משום דמלה ועקרא

  .בלחודייהו ושערי בלחודוי דיקנא, אשתכחו יובלחוד תקונוי וכל אהי בלחודוי דיקנא דיקנא מן לעילא
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 ממוחא אלא אשתכח לא דיקנא כל נינאות .דרישא דשערי מרישא דשארי תקונא ,קדמאה תקונא

  .אשתכח הכי דרישא דשערי רישא מן דנחית דא תקונא אלא הוי לא הכידהא  פריש לא והכא ,דרישא

 דכליל עזקאב דכיא בעזקא דחתימין עלמין דאלף רישאמ דהוי מה כל אשתמודע דיקנא ומהאי

  .עזקין כל

 אלין נחתין ולא בדא דא אתדבק ולא אריכא הוי לא אודנוי מקמי דנחית שערא דכל אורכא

 רישא עד אתמשכן ןישקיל קוצי וחד תלתין קדמאה דתקונא ושירותא .ותליין אתמשכן נגדין מכד ,שערין

 בתקונא דהוו שקילין קוצי וחד תלתין .וקוצא קוצא בכל אשתכחו נימין ותשעין מאה ותלת, דפומא

  .יכול תקיף, ל"א מהו .ל"א כחושבן לתתא לאכפייא תקיפין קדמאה

 א"ול סטר בהאי א"ל ,לאתעיינא שלטין תקיפין עלמין וחד תלתין מתפרשין וקוצא קוצא ובכל

 ברישא סתים וכלא .רבא לעדונא דכסיפין עלמין לאלף מתפרש מניה ועלמא עלמא וכל, סטר בהאי

 אתבסם יומין דעתיק לרחמי אתכפייא ל"א האי דא כל ועם ,ל"א בהאי וכלילן תקיפא דכליל דדיקנא

  .ביה ואתפשט ואתכלל

 שלטא דלא לאתריה יתיב, יתיב דינא מאי .יתיב דינא( דניאל ז) דכתיב משום, פומא עד אמאי

 ורזא .יומין דעתיק קדישא בדיקנא ואתבסם, גבור דהוא אל, גבור אל יועץ פלא( ט ישעיה) דכתיבוהיינו 

  .עלאה קדישא דדיקנא בתקונא אתמר יומין בעתיק כמוך אל מי דכתיב

 תריסין מארי ןוורב ורבוא אלפין לאלף וסליק ונחית שליט קדמאה מתקונא דנפיק קדמאה עלמא

 .רבא זקאיבע סטאיקכ ןמתאחד ומניה

 דיבבא מארי דרגין אלף וחמשין לשבעה וסליק ונחית שליט תקונא מהאי דנפיק תניינא עלמא

 .בחיזרא דלאקיכ כפייאילא מניה ומתאחדן

 דיללא מארי אלפי ושיתאלתשעין  וסליק ונחית שליט תקונא מהאי דנפיק תליתאה עלמא

  .לקוסרא בוסיטאכ המני ומתאחדן

 תקונא חמי מאן .רבא בימא דמתבסמין דדמעין מריראכ ומתבסמן כלהו מתכפיין תקונא ומהאי

 סבא מהאי דתליין דשערי דקוצין טמירותא חמי מאן .מניה כסיףיא דלא יקירא עלאה קדישא דדיקנא דא
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 עטרין, עטרין כשאר דלא עטרין, בעטרין אתכללו דלא עטרין, עטרין דכל עטרין ,דעטרין בעיטרא יתיב

  .מתאחדין מנהון דלתתא תקונין אינון תקונין הני כך בגיני .מנהון ןימתאחד דלתתא דעטרין

 ברכאן בקבלהון דאתתקן תקונין דכל, ברכה אדבעי מאן לאתברכא דאצטריך דאתתקן תקוני

 עתיקא דמלכא תקונין לקבלי זקפן כלא, תקונין בהני כליל כלא .דאתעביד מה אתעביד ,ןמשתכחא

  .עתיקא דמלכא אלין מתקוני תבסמןמ וכלהו דכלא סתימא

 ותתאין עלאין אשתכחו לא תקונין באלין אתתקן לא דקדישין קדישא דעתיקין אעתיק אי תאנא

  .הוי כלא הוי וכלא

 דתליסר]קלב ע"ב[    זמנא וכל .דלתתא תליסר עד, דדיקנא תקוני אלין זהירין כמה עד ותניא

 דאיהו ובגין .מכלא יקירא עתיקא דמלכא דיקנא אשתכח .תליסר דאלין בחושבנא כלא משתכחין אלין

 דיקנא אתגלייא דיקנא איומה .אתגלייא ולא דאורייתא באתר בכל אדכר לא מכלא טמירא ויקירא

 בתמניא רבא דכהנא דיקנא מאי .רבא דכהנא דלתתא לדיקנא נחית דיקנא ומניהדלעילא,  רבא דכהנא

 כשמן( קלג תהלים) ד”הה דקניה על נחית משחא כד רבא לכהנא תקונין תמניא כך בגיני, אתתקן תקונין

הנה מה טוב ומה ( שם) דכתיב, א לןומנ .זקן אהרן שיורד על פי מדותיו הזקן על יורד הראש על הטוב

 בכהונה משמש שכהן גדול של מטה זמן דכל של מטה גדול כהן לרבות גם, יחד גם אחים שבת נעים

  .גדולה בכהונה משמש של מעלה גדול כהן כביכול גדולה

  .דכלא הסתימא דעתיק דעתיקי דדיקנא אחד תקונא אנד

 עתיקאד יומין אפי וסבר דיקנא דתקוני ראביק ילמחז יצחק' ר אנת יאות שמעון רבי ל"א

  .דאתי בעלמא עמכון חולקי וזכאה חולקך זכאה .דעתיקין

  .קדישא דיקנאדתקוני  יקרא ואוקיר בקיומך קאים חזקיה' ר קום

 דעלי משום ,לדודי שאני גרם מי .תשוקתו ועלי לדודי אני( ז שיר) ואמר שארי חזקיה' ר קם

 וחמשא ועשרין מאה לתלת וסליק נהיר עלאין דבוסינין יקירא נהורא חמית וארו הוינא מסתכל .תשוקתו

 ונגדין ונהרין מתפלגין דמימוי עמיקא נהראב דאתסחי כמאן נהורא בההוא אתסחי הוה חשוך וחד עיבר

 ויקירין טבין פתחין כלי ד עמיקא עלאה דימא בשפתא נהורא ההוא וסליק, דעלוי ממה עיבר לכל

  .אתפתחן פתחא בההוא
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  .חמיתא עון נושא ואמרו פתחו .דחמית שראופ מהו שאיל אנא

  .יתיב, תניינא תקונא הוא דא אמר

  .דעתיקי לעתיק חזקיה' ר תא בריך ,עלמא שראתכ האידנא שמעון ר"א

 עלאי שמייא עלי אסהדנא קדישא עזקא בהאי ןדאתו חברין יניןבוס כלהו שמעוןר'   אמר

 זמנא משה דסליק מיומא נש בר חמא דלא מה השתא חמי דאנא דעלאה עלאה קדישא וארעא דעלאין

 לעלמא באסוותא למיפק דזמין תקיפא דשמשא כנהורא נהירין יאנפי חמי אנאו דסיני לטורא תניינא

  .בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה( ג מלאכי) דכתיב

 כי ידע לא ומשה( לד שמות) ד”הה אסתכל ולא ידע לא ומשה נהירין ידאנפי ידענא דאנא ועוד

  .פניו עור קרן

 מנייהו חד כל שאתפר וכד כבוסיני ונהירין קמאי גליפין אלין רת עשתל בעיני חמי דאנא ועוד

 דכל ובעוד ,אשתארן אחרנין וכל דיקנא דתקוני בטמירותא טמרואי תקןעטר ואתואת קאסתל מפומיכון

 ואתעטר סליק לאתפרשא םיסתיא וכד, חיליה בגו כמלכא ויתיב ואתעטר נהיר פומייכומ מתפרש חד

 קדישין חברין אזדרזו וחד. חד לכל וכן קדישא דיקנא יבתקונ ויתיב ואתטמר ואתתקן קדישא בעטרא

  .משיחא מלכא דייתי עד יהא לא דא מאכקיי דהא

  .תניינות חזקיה' ר קום

ר'  אתרגיש .ותישליח שתי עושה אחד מלאך אין ואמר נפק קלא חזקיה' ר קם לא עד נאאת

  .נאעל תאושלימ אשתלים אבא' ור ברי אלעזר' ור ואנא באתריה וחד חד כל ואמר שמעון

 כי דבר ידעתי לא הנה אלהים' יי אהה ואומר( א ירמיה) ואמר פתח חייא' ר קם .חייא' ר קום

 אמר והוה ,דא אמר לא עד מפומוי נפקו מלולין כמה והא למללא ידע הוה לא ירמיה וכי .אנכי נער

 דבור בין מה תאנא הכי אלא דא על אמר דאיהו ו"ח אלא .דבר ידעתי לא הנה דכתיב כדיבא מלה

 ,מנא לן. מלין ולאכרזא קלא לארמא בעי דבור]קלג ע"א[    קלא לארמא בעי דלא הוא אמירה .לאמירה

, ואזדעזעו דבור ההוא שמעו עלמא כל ותאנא, האלה הדברים כל את אלהים וידבר( כ שמות) דכתיב

 ברוח ולאוכחא לאכרזא ,דבר ידעתי לא הנה כתיב הכא אוף .ויאמר כתיב ולא וידבר כתיב כך ובגין

  .לעלמא קדשא
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 אדה כוותיה נ"ב זכה דלא כמשה עלאה נביאה הוא מאן .משה אל' יי וידבר כתיב הא הכי אי

  .בדחילו ודחלין מזדעזעין באמירה 'אפי נביאי ושאר אזדעזע ולא דחיל ולא באכרזא דבור שמע

 אל יפעל אלה כל הן( לג איוב) דכתיב לתליתאה לאתבא ותניינא דדיקנא קדמאה תקונא ותאנא

 מאמצעיתא תליתאה תקונא אדה הוי לתליתאה למיתי קדמאין תקונין דתרין ח"ות .גבר עם שלש פעמים

 משום ,אתפסק אמאי .ארחא בההוא אתפסק ושערא ארחא חד נפיק נוקבין תרין מתחות חוטמא דתחות

 חוטמא נוקבי תחות יתיב כך ובגין, ביה לאעברא אתתקן אורחא האיו ,פשע על ועובר( ז מיכה) דכתיב

 עד אעברא למיתן ,פשע על עובר וכתיב ,עונות כובש משום אורחא בהאי אתרבי לא ושערא אורחא האי

  .סלחתי דיימא קדישא פומא

 ואתעטר קיאסתל דהא מנייהו לחד אתגלי ולא פומא לההוא מחכאן ערקיסאות כמה תאנא

  .ידיע ולא ידיע, ואתטמר

 עובר משמע מאי .פשע זכו לא ,עובר זכו .פשע עובר על דכתיב מהו דספרא בצניעותא תאנא

 כד אפין בזעיר להאי. האי בין מאי .אפין בזעיר עובר ולא עומד זכו לא ה."לפ ן"שי דאקדים, פשע על

 רוחא דנפיק ,וילך מהו .וילך בם' יי אף ויחר( יב במדבר) כתיב יוחוטמ נוקבי מתחות אורחא ההוא נחית

  .בו נשבה' יי רוח כי( מ ישעיה) ד”הה אשתכח ולא אזיל קמיה דאשכח ומאן נוקבי מאינון דרוגזא

 על עוברו כתיב הכא .ותטהרם עברה ורוח( לז איוב) וכתיב, עובר( ז מיכה) כתיב אפין באריך

  .מצרים את לנגוף' יי ועבר( יב שמות) התם, ארחא בההוא פשע

 עלאה קדישא יקירא דדיקנא דאורחא תליתאה תקונא הוא ודא, להאי דזכי דמאן חולקיה זכאה

  .דעתיקי עתיק

( סא ישעיה) דכתיב מאי ותאנא .עלך לאגן ויחדי לך לאוטבא יסגי ה”קב ודאי ר' שמעון אמר

  .דכלא חדוותא הואד מראאת יומין בעתיק ,'ביי אשיש שוש

 ומאריהון ויללא יבבא מארי כל יומין דעתיק דדיקנא אורחא האי אדאתגלי בשעתא תאנאו

 ומהאיהוא,  לשתיקותא סימנא אורחא דהאי משום לאבאשא פטרא דיפתח ולית ושתיקין סתימין דדינא

  .קדישא דעתיקא דסימנין סימנא דהוא רשים אורחא להאי ,לשתקאה ואזהר דאחזי מאן
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( ז מיכה) ד”הה, חד לרישא חדא מרישא פומא תחות ונחית שערא מתתקן ,רביעאה תקונא

 ,שארית .ממש הנמצאה ,הנמצאה השארית בעד תפלה ונשאת( יט ב מלכים) א”כד, נחלתו לשארית

  .ולא ידברו כזב עולה יעשו לא ישראל שארית( ג צפניה) דכתיב

 

' ר קום .אפו לעד החזיק לא( ז מיכה) ד”הה פומא מתחות אחרא אורחא נפיק ,חמישאה תקונא

  .יוסי

 העם אשרי .אלהיו' שיי העם אשרי לו שככה העם אשרי( קמד תהלים) ואמר פתח יוסי' ר קם

  .מרוגזא שכיך ,שככה המלך וחמת( ז אסתר) א”כד, שככה מהו, לו שככה

, ןנידדי דינא הוא דא .הרוג נא הרגני לי עושה את ככה ואם( יא במדבר) ד”הה ברוגזא שכיך א"ד

  .דרחמי רחמי אלהיו' שיי העם אשרי

 כל על רומעב פיןא לזעיר יהל ואנח רוגזיה מעבר ה”קבו ,שמהן כל דכליל שמא ,שככה א"ד

 נוקבי תחות בדיקניה נחית דאיהו ןדעתיקי עתיקא עלאה קדישא תקונאד ארחא דתניא .לבר אינון

 על עובר לעילא .לתתא ודא לעילא]קלג ע"ב[    דא, בכלא אינון ןישקיל דלתתא ארחא והאי דחוטמא

 אתר יהיב דלעילא כמא .למיתב אתר אית דלא החזיק לא ותנינן .אפו לעד החזיק לא לתתא ,פשע

  .לאעברא אתר יהיב לתתא כך ,לאעברא

 אתחזי דהא דלתתא לכלהו טב אתגלייא ארחא דכלא טמירא עתיקא דבהאי אתר בכל אינתנ

 בלחודוי הוא אלא ליה דידע מאן ולית עיטא לית אתגלייא לאד דסתים המ .לכלא טב למעבד עיטא

 מעשיך גדלו מה( צב תהלים) כתיב האי ועל ,דעתיקי עתיקא בר איהו ליה דידע לית דלעילא דעדן כמא

  .מחשבותיך עמקו מאד' יי

  דעתיקי. עתיקא מעם דאתי לעלמא עובדך יתתקנון ר' שמעוןאמר 

 

 רישא עד טבא דבוסמא אתקרוב וחפי לעילא מלרע וסליק שערא מתתקן ,שתיתאה תקונא

  .דא תקונא ןואתקי ייסא' ר קום .דפומא תתאה דארחא דפתחא לרישא שערא ונחית דלעילא דפומא
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 .רחמתיך עולם ובחסד( שם) וכתיב ,ימוש לא מאתך וחסדי( נד ישעיה) ואמר פתח ייסא' ר קם

 דלגו חסד .דלבר חסד ואית דלגו חסד אית ,חסד ואית חסד אית דתנינן אקשו לא .אהדדי קשו קראי הני

 האי לחבלא נ"ב בעי ולא, הזקן פאת דאקרי דדיקנא דא בסטרא סתים והוא דעתיקי דעתיק דאמרן יהא

 קרחה יקרחו לא( כא ויקרא) כתיב דלתתא כהןב כך ובגין ,יומין דעתיק דלגו חסד דהוא משום סטרא

  .אתי קא דא מסטרא כהןו עתיקא דחסד אורחוי לחבלא דלא ,ט"מ .יגלחו לא זקנם ופאת בראשם

 אשתצי ולא ליה לקטעא ולא ולמבני לאתרבא חסד אצטריך בכלא דספרא בצניעותא ותאנא

 עולם חסד דאקרי חסד, עולם ובחסד .יומין דעתיק חסד, ימוש לא מאתך וחסדי דכתיב והאי .מעלמא

 ,דקשוט חסד הוא דעתיקי דעתיק חסד והאי .יבנה חסד עולם אמרתי( פט תהלים) דכתיב אחרא איהוו

 דא, הוא חסד חפץ כי( ז מיכה) כתיב כך ובגין .דנשמתא בחיי אלא אתמר גופא בחיי לא דקשוט וחסד

  .ןדעתיקי דעתיק יקירא דדיקנא שתיתאה תקונא הוא

 

  .למיחזי ויאן שפירן דבוסמא אבתקרוב תפוחין תרין ואתחזן שערא פסיק ,שביעאה תקונא

 ה”קב כך, גווני בתלת כליל תפוח מה, . כתפוחהיער בעצי כתפוח( ב שיר) ואמר ר' שמעון פתח

 תקונין שיתא ככל אינון שביעאה תקונא דאינון אלין תפוחין ותרין גווני שיתא כליל תפוחין תרין

  .חיים מלך פני באור( טז משלי) אתקיים ובגיניהון דאמינא

 פניו' יי יאר( ו במדבר) כתיב .אפין לזעיר חידו ומחזיין לעלמא חיי נפקין תפוחין מהני תאנא

 דבוסמא אדתקרוב תפוחין תרין אינון אלין ,מלך פני .חיים מלך פני באור( טז משלי) וכתיב, אליך

  .עלמא מתברך ריןינה דכד דלבר פנים ,אליך פניו' יי יאר .דאמינא

 אי ומה .בעלמא רוגזא אשתכח ולא תברךא עלמא כל נהירין דלבר יניבוס דהני זמן כל ותאנא

  .ו"עאכ תדירא דחדאן תדירא ריןידנה תפוחין תרין, כך דלבר הני

 ריןינה דלתתא יניןבוס אינון וכל בחדוותא אפין זעיר אתחזי אלין תפוחין תרין אתגליין כד תניא

 בשעתא אתמליין כלהו ,קפס לא טיבו וכל ריןיונה חדאן וכלא שלימותא מכל ושלימין חדאן עלמין וכל

  .חד בשעתא חדאן כלהו חדא
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 אתנו פניו יאר( סז תהלים) כתיב כך ובגין חשיכןד זמן ואית ריןידנה זמן אית דלבר פנים ח"תו

  .דלעילא תפוחין אתגליין כד אלא תדיר הוי דלא מכלל, סלה

 וכל עיבר ושבעין מאה לתלת נהירין ומנהון תדירא וחוורין נהירין דסתימין תפוחין אלין תאנא

 אתכסיין דזמנין משום ,ישוב .ירחמנו ישוב( ז מיכה) ד”הה כלילן ביה דבדיקנא קדמאין תקונין שיתא

 דכליל שביעאה]קלד ע"א[    תקונא הוא דנא .אמת הוא דלתתא ובהאי .ישוב הה"ד אתגליין וזמנין

  .דעתיקי בעתיקאי ד תפוחין בתרין שיתא

 

  .טבורא עד בשקולא ותליין דדיקנא סוחרניה דשערי חוטא חד נפיק ,תמינאה תקונא

  .דא תקונא אתקין ברי אלעזר קום

 בספרא והאוקמ דא מלה .בהיכל פר תורהס ואפילו במזל תלוי הכל ואמר פתח אלעזר רבי קם

 וכתיב, שוקד ההיכל שוקד קוינרת שוקד פר תורהס ותנינן תלוי הכל במזל וכי ,והכי אמר דצניעותא

ההיכל קדוש  לקבליהון פר תורהוס אינון אתלת דוש קדוש קדוש,ק ואמר זה אל זה וקרא( ו ישעיה)

 ,בשלש שכינה ,שלשה בימים מעלות בשלש קדושות שלשב נתנה התורה .שוקד והוא שוקד קוינרת

 אל השמים ומאותות( י ירמיה) וכתיב ,במזל תליא ואיהו תליא פר תורהבס כלבשלש, וה וארון לוחות

  .במזלא תליא להוי הללו בקדושין דאיהו מאן ,תחתו

 ביה תליין דדיקנא שערי דכל קדישא יקירא חוטא האי דצניעותא בספרא והמאוק הכי אלא

 קדוש דאיהו ג”אע פר תורהוס, תליין מזלא בהאי אדקודש שיןודק שיוקד דכל משום ,ט"מ .מזל אתקרי

 כגוונא, קדושות בעשר קדוש אתקרי היכלב דעייל כיון .היכלב דעייל עד קדושין עשר עליה חל לא

  .קדושות עשר אתחברן כד אלא היכל אתקרי דלא דלעילא

 תליין דמניה משום ,מזל אמאי .ביה תליין שערי דכל חוטא האי דאיהו במזל תלוי הכל ותאנא

 ותתאין עלאיןו דעלמא מלי כל תליין וביה תלייא איהי כך ובגין ,ותתאין עלאין מניה זליונ מזלי

 תליין וכלהו קדושין שאר עם מכללא נפיק לא קדושות בעשר דמתעטר שבהיכל ספר תורה ואפילו

  .עונותינו יכבוש( ז מיכה) ד”הה ומתכפיין מקמיה אתכבשן תקונא להאי דחמי ומאן .בהאי

  .מכלא עתיק דקדישין לקודשא ברי בריך ר' שמעון ל"א
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  .אבא' ר קום .דא מן דא נפקין ולא דתליין שערי אינון עם שערי מתערבין ,תשיעאה תקונא

 ממותרי דנפקי משום ים מצולות אקרון דתליין אינון עם דמתערבין שערי אלין ואמר אבא' ר קם

  .ומתכפיין נשא בני חובי דתבעין מארי כל רמיו אתרא ומהאי מוחא

  .יומין לעתיק תהא בריך ר' שמעוןמר א

 

  .יהודה' ר קום .דיקנא תחותד בגרונא וחפיין אנדיק תחות שערי נחתין ,עשיראה תקונא

ומהדר ' יי פחד מפני ובנקיקי הסלעים צורים במערות ובאו( ב ישעיה) ואמר פתח יהודה' ר קם

  .קריא' יי פחד לבר דאיהו דמאן אתידע הא' יי פחד מפני .גאונו בקומו לערוץ הארץ

  .גאונו הדר ואתקרון דיקנא דתחות שערי אינון ,גאונו הדר

  .לאברהם חסד, נימא מן נימא נפקי דלא, עשר וחד, ליעקב אמת תתן( ז מיכה, )תרי

 

 סחור סחור שערי ויאין ויסטר מכל אתפני ופומא פומא על שערי תליין דלא ,דתריסר תקונא

 .ליה

 מאי טרחותא .דאצטריך כמא טרחותא אשתכח דלא בגין תקונא דכלהו מתעברן מן פומאהאי 

 והא, אינון דינא או אינון טרחא דדיקנא שערי וכי .אשתכח אטרח דינא דאית באתר, דינא .מיירי קא

 עלאה קדישא פומא מהאי דתאנא .אפין זעירב דרוחא בנשובא אתטרח דלא אלא .ןואתחז רחמי כלא

 רוחא ומהאי, אפין זעיר ביה דמתלבש ביה דאיתרק רוחא, רוחא מאי .רוחא נשבא ודשיןק קדש

 חד כל ואתפשט עיבר אלף ושבעה לתלתין אתפרש נפיק רוחא ההוא וכד .דלתתא אינון כל ןמתלבשא

 משום פומא על אשתכחו לא שערין דא ועל .אתלבש מניה לאתלבש דאתחזי מאן וכל לאתריה בלחודוי

  .בהדיה ולקרבא ביה לאתערבא אחרא מלה בעי ולא נפיק דרוחא

 דלא דסתימין בסתימא סתים והוא לתתא ולא לעילא לא אתדבק דלא דכלא טמירותא הוא ודא

 ביה ומתלבשין לבר דנפיק ארוח כך ובגין, תקונא ביה הוי ולא אתתקן דלא הוא דא]קלד ע"ב[  .  אתידע
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, איהו בר רוחיה דידע מאן ולית אתפרש לא דעתיקין עתיקא בהאי אבל', יי פה אתקרי מהימני נביאי

 בהאי לאתלבש אאבהת אתרחיצו ובהאי .סטרוי מכל אתפניו דפומא סוחרני שקילין שערוי כך ובגין

 .לאבותינו נשבעת אשר( ז מיכה) ה"דה בסוחרנוי שקילין שערי דכל באתר עיבר לכמה דמתפשט רוחא

, לתתא תחומין תריסר, לעילא תחומין תריסר אשתלשלו דמכאן דתריסר עלאה קדישא תקונא הוא דא

  .לאבותינו נשבעת אשר ד”הה אבהתא שבטי תריסרל תחומין תריסר

 

 עד חפייןמ שפירא ביקרא יאה ביקרא ומכאן מכאן דיקנא תחותב שערי תלייןד דתליסר תקונא

  .ווריןיח ןישפיר תפוחין אינון בר דבוסמא תקרובא מאנפי אתחזיין ולא .טבורא

 חולקיה זכאה .הב דאנן עלאה קדישא אדרא בהאי דאשתכח דמאן חולקיה זכאה שמעון ר"א

 קדישא דדיקנא עלאין תקונין כל והא לן אסחרו עלאה אשא בין ביןיית דאנן דאתי ובעלמא דין בעלמא

  .לדוכתייהו ואסחרו ואתעטרו אתתקנו

 כל תליין מניה .לקבליה רישא למזקף ופאכס ,אחידן דביה יאה תקונא יאה ,דתליסר תקונא האי

 ,תקונין כל אשליםא ד, שלימתא תקונא הוא דא .ותתאין עלאין תליין מניה, אחידן אפין דבזעיר אינון

  .לכלא אשלים דא

 בזעיר דאשתכחו ואינון, דקדמאי קדמאין יומין אתקרון, קדם ימי קרוןתא תקונין אלין תאנאו

  .עולם ימי קרוןתא אפין

 וכל וןל כליל דתליסר והאי, דעתיקי דעתיק דיקנא בתקוני מתתקנן כלהו קדם ימי אלין ותאנא

 בהדייהו אתכליל לא יומא ודא .דאתמר כמא כלא מניה לידמתז מזלא בהאי כלילן ותתאין עלאין גנזין

 לאוקיר זמין דביה אחד יום אתקרי ההוא תקונא יומין עתיק דאתער זמנא ובההוא .כלא כליל הוא אלא

 אתקרילא ד הוא ,כלא דכליל הוא, מכלא יתיר בלחודוי הוא', ליי יודע הוא( יד זכריה) ד”הה דיקניה

 דיקרא יהא זמן דההוא ומשום לילה בלא יום דלית לילה אית יום דאית באתר דתנינן .ידיעא בשמא

 ולית דילן מסטרא אלא קריתא יום דלית לילה ולא יום לא אתקרי לא שתכחא בלחודוי והוא דדיקנא

 משחא נגיד ומניה אתחזי ולא אתידע לא כלא כליל תקונא דהאי ומשום .דילן מסטרא אלא קריתא לילה

  .משחא בההוא דנהרין דלתתא אינון לכל מבועין עיבר לתליסר דרבות
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 לכמה ונחתן מתתקנן דיקנא דבהאי תקונין ואלין עלאה קדישא דיקנאד תקונין תליסר אתתקנו

 גופא בהאי אתר דידע לית ,טמרואי כלאמ סתימויא מכלא ,נפקין והיך מתפשטין היך אתחזון ולא עיבר

 אתקרי עליה .טמיר ולא טמיר, אתידע ולא אתידעו ,דאתמר כמה כלילן כלהו דלהון בפשיטותא .עתיקא

 וכתיב, אנחנו ולא עשנו הוא( ק תהלים) וכתיב, אתן לא לאחר וכבודי שמי הוא' יי אני( מב ישעיה)

 תהלים) וכתיב ,שכיח ולא יתיב, ליה דידע ולית  באתריה יתיבודאי,  יתיב ,יתיב יומין ועתיק( ז דניאל)

  .נפלאים מעשיך תינפלא נוראות כי על אודך( קלט

 

 אינון כל יןדנחת חמינא אנא עלנא חמאן דאתון דא פריסא אתפריס כד לחברייא ר' שמעון אמר

]קלה .  עיבר לארבע סמכין בארבע פריס שאודדק בוסיטא פרוכתא וחד, דא באתר ונהירו בגווה תקונין

 ע"א[  

 מכל שנינן מפתחאן ארבע ובמגרופיא בידיה מגרופיא וחד לעילא מתתא יתיב הוה חד סמכא

 סמכא ובין .ורביעאה ותליתאה תניינא לסמכא וכן לתתא מעילא לה ונחתין פרסא ומתאחדן סטרוי

  .עיבר ארבעל וכן סאפר בההוא דגליפין בבוסיטא מתנהריןד ןכיידסמ רגלי תמניסר אחידן לסמכא

 חד כל ולאסתלקא לאתעטרא דפומנא מלי מחכאן והוו עלה דנהרין תקונין אלין חמינא

 הכא דאתתקן תקונא בההוא ואתתקן ואתעטר סליק וחד חד כל מפומנא ןמתתק הוה וכד .והיבאתרי

 יתיב הוה תקונא ההוא תקונא בההוא לתקנא יה מינןפומ פתח דחד ובשעתא, מינן דחד פומא מכל

  .ואתעטר בדוכתיה סלקאאתעטר ו וכדין מפומיכון דנפיק למלה ומחכא

 קיימין רתיכין כמה .לקליכון וצייתין יןידע דלא מה דשמעין על חדאן ומכאן מכאן סמכין וכל

 כלהו מלי קדישין מלי כלהו מפומיכון ןדנפקי מלי הני דכל דאתי לעלמא אתון זכאין ,בגיניכון הכא

 לעלמא די דינא אגזר דהוא עד מלי להני וציית למשמע חדי ה”קב .ולשמאלא לימינא טאןש דלא ןאכשר

הולך לדוד  הטוב כיין וחכך( ז שיר) כתיב עלייכו .קדישין מלי הני כל אחרא זמנא תימרון דאתי

  .קמיה שפוותייכו מרחשן דאתי לעלמא אפילו ,ישנים שפתי דובב מאי .ישנים שפתי דובב למישרים
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 עתיק מתקוני בתקונוי יתלבש והיך יתתקן היך אפין דזעיר יתקונ למתקן דעתא אתכוונו אידנאה

 יאה טושק דינא למגזר עלייכו חובתאהאידנא . מכלא טמיר דטמירי טמירא דקדישי קדישא יומין

 ואתפשטו אתתקנו אפין דאריך ןמתקוני אפין דזעיר ןתקוני .בורייה על תקונין כל ולאתקנא ושפירא

 דכתיב כורסייא על למיתב בגין סטרוי כלמ דטמירא רוחא ביה למשלפא נ"ב כחיזו ומכאן מכאן תקונוי

 כמראה, מיוניןד כל דכליל אדם כמראה .מלמעלה עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל( א יחזקאל)

 רזין כל דכליל אדם כמראה, ותתאין עלאין עלמין כל סתימין דביה אדם כמראה ,שמהן כל דכליל אדם

  .אתקיימו דלא ואע"פ עלמא אברי לא עד ואתתקנו דאתאמרו

 הוו ולא מלכין ומשער מלכין באני תקונוי זמין לא עד דעתיקין עתיקא דספרא בצניעותא תאנא

 אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה( לו בראשית) ד”הה זמנא לבתר לון ואצנע לון דאנח עד מתקיימי

 דרישא עד אתקיימו לא וכולהו ,תמן מתקיימין דינין דכל באתר ,אדום בארץ .לפני מלך מלך בישראל

  .ותתאין דעלאין תקונין כל תקין דלתתא תקונין כל תקין אתתקן כד .ןאתתק דעתיקין עתיקא חוורא

 תתקןא איהו ואי, יןמתתקנ עמא לית בקדמיתא הוא אתתקן דלא דעמא רישא כל אוליפנא מכאן

 לא דעד יומין מעתיק, לןא מנ .לאתתקנא עמא יכלין לא בקדמיתא תתקןא לא איהו ואי, ןימתתקנ כלהו

 וימלוך( שם) ד”הה אתחרבו עלמין כלהוו קנאלת דבעא אינון כל אתקיימו לא בתקונוי הוא אתתקן

  .מתמן ותליין תמן מתקטרין דינין דכל אתר, הוא יקירא רזא ,באדום וימלוך .בעור בן בלע באדום

 דיבבא מארי אלפין אלף ןימתקטר דבגיניה דתקיפין תקיפא דינא גזרת הוא תאנא ,בעור בן בלע

  .ויללה

  .הב הב בנות שתי לעלוקה( ל משלי) א”כד הב דין כלומר ,דנהבה מאי .דנהבה עירו ושם

 מאי. אתתקן לא דאדם משום טעמא מאי .למיקם יכיל הוה ולא קאים לא לאתישבא דסליק כיוןו

 דא דתקונא ובגין ביה לאתישבא כלא]קלה ע"ב[    ויכיל כלא כליל דיוקניהו דאדם דתקונא ,טעמא

  .ואתבטלו ולאתישבא למיקם יכילו לא אשתכח לא דאדם

 דייתי עד תקונא מההוא ואסתלקו אתבטלו אלא, כלילן באדם כלהו והא לקא דעתךס אתבטלו

ומנהון  אתבסמו מנהון ,אחרא לקיומא ואתחזרו כלהו אתגלפו דיוקנא האי אתא וכד, דאדם דיוקנא

  .כלל אתבסמו לא ומנהון אתבסמו ולאאתבסמו 
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 קדמאה מדרגא דנחית מאן כל אלא הכי לאו, לגמרי דאתבטלו וימת וימת כתיב והא תימא ואי

 דאתתקן וכיון .ביה דהוה מדרגא תידנח מצרים מלך וימת( ב שמות) א”כד מיתא ביה קארי ביה דהוה

 בר ןאחר בשמהן קרוןא וכלהו .בדוכתייהו וקיימין ביה בקיומא ואתבסמו ןאחר בשמהן אתקרון אדם

 לא דהני משום, ט"מ .זהב מי בת מטרד בת מהיטבאל אשתו ושם( לו בראשית) ביה דכתיב ההוא

 כך ובגין, ונוקבא דכר אלא סלקא דלא תמרא כהאי ונוקבא דכר דהוה משום, . מ"טכשאר אתבטלו

 דאתתקן וכיון ,אתישבו לא אבל ואתקיימו כאחרנין מיתה בהו קרי לאו ונוקבא דכר אשתכחו השתא

  .ואתיישבו אחרא בקיומא ואתקיימו אתחזרו דאדם דיוקנא

 

 מבוצינא ואפיק וזמין תקין ליקריה יקרא למעבד חוורא דרישא ברעותא סליק כד תאנא

וניצוצא  עיבר ושבעין מאה לתלת ואתפשט רעותיה וסליק אתתקד הב נשב ,ניצוצא חד דקרדינותא

 ובהאי ,סטרין לארבע תקיפא גולגלתא חד נפיקתפשט וומ ומתגלגלא דכיא אוירא קנפ ושרי ,קאים

 האי כך ובגין ,ביה אתטמר אלא ד"ס ביה .ביה ואתכליל ואתאחד ניצוצא אשתאיב דכיא אוירא

  .דגניז ברוחא יומין דעתיק טמיריןב טמיר הוא אוירא והאי, בסטרוי אתפשט גולגלתא

 מהאי עליה קאים דכיא ואוירא ,חד אמסטר ואוירא חד אמסטר אשא אתפשטו גולגלתא בהאי

 לדאתכל דא בוצינא אבל אשא הוא לאו אלא, הכא אשא מאי א.סטר מהאי קאים דכיא ואשא אסטר

 גולגלתא אתקרי גולגלתא האי ד"ובג אשתכח מסטרוי ודינא עלמין ושבעין למאתן נהיר דכיא באוירא

  .תקיפא

 נטיף גולגלתא בהאי .עלוי וסמכין עלוי דנטלין עלמין רבוא אלפי תשעה יתבין דא בגולגלתא

 בתרי אתכליל טלא , וההואלאחיא מיתייא זמינין טלא ומהאי תדיר מניה דאתמלי חיוורא מרישא טלא

 בהאי אתיישבא כד אבל חיוור וכלהו ריחיוא כל דכליל יהנבגוו חיוור חיורא דרישא מסטרא ,גווני

 .חיוורא בגוונא סומקא גוונא זיחואת חיוור דאיהו בדולחא כהאי סומקא ביה אתחזי אפין דזעיר רישא

 .עולם לדראון לחרפות ואלה עולם לחיי אלה יקיצו עפר אדמת מישני ורבים( יב דניאל) כתיב כך ובגין

 לדראון לחרפות .דאנפין אריכא יומין דעתיק אמסטר דאתי חיוורא לההוא דאתחזיאו בגין ,עולם לחיי

 טל כי( כו ישעיה) ד”הה טלא בההוא כליל וכלא .אפין דזעיר סומקא לההוא דאתחזיאו בגין ,עולם

  .וסומקא חיוורא גווניב דתפוחין לחקלא יומא כל נטיף טלא וההוא .תרי אורות, טלך אורות
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 מגולגלתא אתפשט דכיא אוירא ומהאי, סטר ולהאי סטר להאי גווני בתרי אנהיר גולגלתא האי

 אנפוי אתפשטו דאצטריך ובשעתא, אפין זעיר אתקרי כך ובגין עלמין רבוא למאה וחמשין לאנפוי

  .לעלמא וחייס דעתיקי דעתיק באנפוי שגחדי בגין זמנא בההוא ואריכין

 עאלין כד יומין לעתיק אותאאוד אגר ןויהבי דלתתא אינון לכל עיבר חד נפיק גולגלתא ומהאי

, בחושבנא עאלין כד לתתא לגולגלת בקע( לח שמות) דא ולקביל, שרביטא תחות]קלו ע"א[    בחושבנא

  .יומין לעתיק מניה אשתכח אותאאוד אגר בקע והאי

 אבל, עלייהו חפייא דקיק וקרומא מוחאבהו  דשרייא אשתכחו חללין תלת דגולגלתא בחלליה

 ד”הה שבילין ותרין לתלתין ונפיק אתפשט מוחא האי כך ובגין יומין כעתיק הסתימא קשישא קרומא לא

  .וגו' מעדן יוצא ונהר( ב בראשית)

 ונפיק סטרין ארבעל מבועא חד מתבקע חד מחללא .שרייא מוחא דגולגלתא חללין בתלת ותאנא

  .דחכמתא רוחין שבילין ותרין תלתין חללא בהאי דשרייא מוחא מההוא

 תרעין חמשין מאלין .תרעין חמשין ומתפתחין אחרא מבועא חד ומתפשט מתבקע תניינא מחללא

 ליה רוחיה לאתבא ה”קב דזמין דרין אלף חמשין דיובלא שנין חמשין דאורייתא יומין חמשין אתאחדן

  .ביה ולשרייא

 והאי, בהו ודרי עלייהו שרייא דדעתא יןואכסדר אדרין אלפין אלף נפקין תליתאה מחללא

( כד משלי) ד”הה אדרין אינון כל סטרין מתרין ואתמליין חללא האיל חללא האי בין מדוריה ישו חללא

 אחיד ובאינון סטרא ולהאי סטרא להאי גופא בכל מתפשטין תלת חללין ליןוא .ןימלאו חדרים ובדעת

  .ואשתכחן אתפשטן גופא ובכל סטרוי מכל גופא בהו ואחיד גופא כל

 דא ומסתבכין ןיאוכמ דשערי קוצי ןוורב ורבוא רבוא אלפי אלף תליין דרישא בגולגלתא תאנא

 דכיין ביה אחידןוקוצא וכל קוצא  ,וקוצא קוצא דכל לנימין חושבנא לית .בדא דא ומתערבין בדא

 סטרין אינון בכל, דכיין דאינון סטרין אינון בכל .מסאבאו בדכיא אורייתא טעמי אתאחדן ומכאן ומסאבן

 נימין יתבין וקוצא קוצא ובכל, תקיפין מנהון שעיעין מנהון, ותקיפין מסתבכין קוצי יתבין מסאבן דאינון

 כארזי רירב תקיפא בתקונא יאה בתקונא קרבין נצח מארי תקיף ברכג ותליין ןימתלהט תלין על תלין

 על סטרא להאי סטרא מהאי קוצי בתלוי מתתקנין .כארזים בחור( ה שיר) ד”הה ותקיפין רברבין

  .גולגלתא
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 חד חללאד ממבועא .מוחא רהטי דתלת סגיאין ממבועין דמשיכין משום תלין תלי יתבין ותאנא

 .חללא מהאי ןידאתמשכ מבועין מכמה דתליין תלי תעבדיןוא במשיכותא שערי ןיאתמשכ דגולגלתא

 דתליין תלין ואתעבדין במשיכותא מבועין מאינון שערי ןיואתמשכ מבועין חמשין ןנפקי תניינא מחללא

 שערי ןיואתמשכ יןואכסדר אדרין אלפי אלף ןנפקי תליתאה מחללא .אחרנין בקוצין ומתערבין

 על תלין קוצין אינון כך ובגין .אחרנין בקוצין ומתערבין תלין על תלין תעבדיןוא מכלהו במשיכותא

  .תלין

 לסטרא וחפיין תליין קוצי אינון וכל דגולגלתא דמוחא חללי תלתמ דאתמשכן משיכן וכלהו

 וחשוכא נהירו ושמאלא ימינא תליין ובהאי .ושמע אזנך יי' הטה( מלכים ב יט) כתיב כך ובגין דאודנין

  .בעתיקא ולא תליבהאי  ושמאלא ימינא וכל, ודינא רחמי

 ארחא איומה, יומין דעתיק ארחא מההוא דמתאחדא דקיק אורחא חד אתחזי דשערי בפלגותא

 כל( כה תהלים) דכתיב אורייתא דפקודי בארחין ןדאתפלגי ארחין ת עשרותל מאה שית ןאתפרשמ

  .וגו' ואמת חסד' יי ארחות

 וקוצא קוצא בכל דתליין ויללא דיבבא מארי אלפין אלף ןאתאחדא וקוצא קוצא בכל תנא

  .שמאלאו ימינא אית כך בגין ,דמתקלא מאריהון שעיעיןן ומ, תקיפין מאינון

 

 לאתפקדא חייביא דצריכין זמנא ההוא בר מתגלייא לא דאשגחותא אשגחותא דגולגלתא מצחא

  .בעובדיהון ולעיינא

]קלו   אתמסר בדינא עלמא וכל דדינא מאריהון כל אתערו אתגלייאבעידנא דהאי מצחא  נאאות

 מצחא גלי בנוי על לרחמא ובעי יומין עתיק לקמי דישראל צלותהון סליקו כד שעתא אההו ברע"ב[  

  .דינא ךואשתכ אפין דזעיר בהאי ונהיר דרעוין דרעוא

 דאתעב אתפשט וכד תרעין חמשין דאפיק ממוחא ביה דמתפשט ראועיש חד נפיק מצחא בהאי

 היה זונה אשה ומצח( ג ירמיה) ד”הה בעובדיהון מתכספי דלא לאינון עלמא חייביד דאשגחותא מצחא

 .בחובייהו דחציפין לאינון דאתגלייא בגין דמצחא אתר בהאי קאים לא שערא ותניא .הכלם מאנת לך

 יומין דזעיר באנפוי יומין דעתיק יאנפו נהירין צדיקייא עם לאשתעשעא ה”קב דמתער שעתאבו
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 מצחא והאי תלי דדינא ושעתא שעתא וכל .רצון עת אתקרי וכדין מצחא להאי ונהיר מצחיה ומתגלייא

  .אתעביד ולא דינא ךואשתכ דעתיקי דעתיק מצחא אתגלייא תגלייאמ אפין דזעיר

 אתגלייא וכד ביה וכלילן ביה דאתאחדן דסומקי סומקי אלף במאתן אתפשט מצחא האי תאנא

 כלהו ולכלהו וכדין מצחא להאי דנהיר דרעוין רעוא מצחאד יאוגל בר לחרבא לכלהו רשותא אית

  .משתככין

 ובאתוון נצח אקרי חד וכל יםנצח אקרון וכלהו משתכחין עלאין דינין וארבע עשרין ותניא

 תפשטןוא במצחא ואינון נצחים נצח דתנן והיינו נצחים דאינון נצח ואית מצח אית .מצח הוא רצופים

  .ןיידיע באתרין בגופא מנהון

 .להנחם הוא אדם לא כי ינחם ולא ישקר לא ישראל נצח וגם( טו א שמואל) דכתיב מאי תניא

 עביד ולא ומתחרט ותב למידן עלמא על דתלי זמנין בגופא תפשטדמ נצח ההוא כל אוקימנא רזא האי

 ראש קרידא באתר אי אבל, לאתחרטא ויכיל אדם דאקרי בדוכתא דקאי משום ,ט"מ .תייבין אי דינא

 אתרב הוה דלא משום ,ט"מ .לאתחרטא ואתר עידן הוא לאו נצח האי תגלייאומ אתחזי מצחא בהאי

 לא פרצופא אשתכח דלא ובאתר בלחודוי מצחא אלא וחוטמא פרצופא אתגלי לא דהא אדם דאקרי

  .גופא תקוני דבשאר כנצח להנחם הוא אדם לא כי כך ובגין, אדם אקרי

 

 תלין תליין .באוכמתא מכחלן עיינין דעל דבגבתא שרקותא ,עיינין משאר משתניין דרישא עינוי

 מארי אלף מאה שבע מתרווייהו ומתאחדן דמצחא ברישא עיינין דעל תקונא ואינון דשערי תלין על

 דאינהו בגבינין תאחדןדא רבוא מאה וארבע אלף להטין דעיינין בכסותא .דעיינין ריסי דעל אשגחותא

  .עלייהו דעתיק דעינא ואשגחותא כסותא

 לעינא וחמאן עינוי ואתפקחן משנתיה דאתער כמאן אתחזי כסותא אינון דסלקין ובשעתא

 אדלעינ בחוורא, בחלב מאי .בחלב רוחצות( ה שיר) ד”הה טבא דעינא חוורא בחד ואתסחן פקיחא

 ןואתסח עינוי דיפקח בגין דישראל צלותא כך ובגין דרחמי אשגחותא אשתכח שעתא ובההיא .קדמאה

 מאריהון כל תפקחןא לא דעינוי זימנא וכל .הקיצה' יי תישן למה עורה( מד תהלים) דכתיב חוורא יאבה

 על ורחמי טבא בעינא תסחןא עינוי דיפקח ובזמנא, עלייהו שלטין עמין ושאר לישראל להו כפיין דדינין
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 לאתסחאה עורה ,והקיצה עורה( מד שם) והיינו דכתיב עמין בשאר נוקמין יןדועב עינא ואסתחר ישראל

  .לון דכפיין לאינון נוקמין למעבד הקיצה, חוורא אבההו

דכתיב כיונים  משמע ירוקב אוכםב בסומק יונים כהני בחיזו שפירין אתחזון אתפקחן כד עינוי

 גווני אינון כל ןומתסח טבא בעינא דאסתכל בזמנא אלא אתגלי לא . חוורבחוור בסומק באוכם בירוק

  .חוור בההוא

 ד”הה דעינא]קלז ע"א[    מאוכמא דנפקי דאשגחותא עיינין שבע נפקין דמתגליין גווני ליןמא

  .דעינא אוכמתא, אחת אבן מאי .עינים שבעה אחת אבן על( ג זכריה)

 ומתאחדן צפון דלסטר באשא ומתלהטין שמאלא לסטר דסמכין רהיטין שבעה נפקין מסומקא

  .הארץ בכל משוטטות המה' יי עיני( ד שם) ד”הה דחייביא ארחין לגלאה בעלמא לאתפשטא

 עובדין לגלאה בעלמא לאתפשטא ומתאחדן דרומא דלסטר דקטרא טהירין שבעה נפקין מירוקא

 משתכחין בחוורא חאןתסא וכד .לדעת כל אנשי מעשהו איש דרכי על עיניו כי( , לזלד איוב) דכתיב

 בסומקא ואשגח ,ישראל על לטב הוי אשגחותא וכל בגינהון עלמא לאוטבא קשוט מארי לכל לאשגחא

 ובגין .לון מדעקין לון לנקמא ראיתי, לון לאוטבא ראה, ראיתי ראה( ג שמות) ד”הה להו דעאקין למאן

 טבן תרי פקיחין תרי אשגחותא תרי והקיצה עורה, הקיצה' יי תישן למה עורה( מד תהלים) כתיב כך

  .ונוקמין רחמי

 דההוא סוחרניה .אתחזן לא מקמיה סומקין כל וסתים כלילו סומקא בגו סומקא קדמאה גוונא

  .ליה ואקיף אוכמא חוטא חד אסחר סומקא

 האי נפיק וכד ,רבא בימא שנין לאלף זמן חד מתהומא דנפיק חד כאבנא אוכמא תניינא גוונא

 ונפיק ,לויתן דאקרי רבא לנונא ואשתמעו אזלין יוגלגלו דימא וקליה ימא על קפאוות רגשא אתי אבנא

 וכך קמיה סתימין אוכמין דכל אוכמא והיא, לבר ונפיק דימא בתוקפא מתגלגלאו אבנא האי מתהומא

 חוטא חד אסחר אוכמא דההוא וסוחרניה ,אוכמין שאר כל וסתים דכליל אוכמא ,דעינא אוכמותא היא

 .אוכמא לההוא ואקיף סומקא

 תרין אסחרו ירוקא דההוא ובסוחרניה, ירוקין כל וסתים דכליל דירוקי ירוקא תליתאה גוונא

 אסתחר וכד .ירוקא לההוא ואקיפין חד לסטר אוכמא חוטא וחד, חד לסטר סומקא חוטא חד, חוטין
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 דנהיר חוורא ההוא בר אתחזון לאו לתתא ומשתקעין יןמשתככ גוונין אינון כל עינא יואסתח חוורא

 כך ובגין, בלחודוי חוורא ההוא בר אתחזייא גוונא ולית ,דלתתא אינון כל מניה ונהירין יומין מעתיק

 שכלם הרחצה מן שעלו( ד שיר) ד”הה כחדא תאומין דאינון ואוכמא דסומקא מאריהון כל קויאסתל

 דאמר ומה .בדא דא ,מתאימות שכלם .עלאה קדישא דעינא אסחותא מההוא ,הרחצה מן מאי .מתאימות

  .עלאה דעינא בחוורתא אסחן כד דעיינין חוורא כההוא דלהון חוורא כלומר ,הקצובות כעדר שניך

' יי בשוב ,אימתי .יראו בעין עין כי( נב ישעיה) א”כד חכמתא ברוח למחזי צדיקייא זמינין ודא

 דעיינין פקיחותאו לטב דעיינין פקיחותא וכדין .'יי אתה נראה בעין עין אשר( יד במדבר) וכתיב .ציון

 ךיעינ( לג ישעיה) כתיבד ולביש .לטב הכא, שוממותינו וראה עיניך פקח( ט דניאל) דכתיב לטב .לביש

 דא תעבידי דלא ולביש לטב הכא הא, לנצח יתדותיו יסע בל יצען בל אהל שאנן נוה ירושלם תראנה

  .דא בלא

 הוא שאנן נוה ירושלם וכי, שאנן נוה ירושלם תראנה ךיעינ אי דכתיבמ דספרא בצניעותא תנא

 תראנה ךיעינ אלא .הוא שאנן ולאו שקיט לאו דינא דאשתכח ובאתר, בה ילין צדק( א שם) כתיב והא

 עינא, שאנן שקיט עינא הואד עיינין באלין דישגח אתמר יומין לעתיק שאנן נוה, שאנן נוה ירושלם

 ומה .עיניך ולא חסר כתיב עינך כך בגיןו, אחרא לאשגחותא דא מאשגחותא נטיל דלא עינא ,דרחמי

  .עלה ולרחמא בה דאשתכח לדינא]קלז ע"ב[    לאכפייא אצטריך הכי, ציון ולא ירושלם דאמר

( א ישעיה) דכתיבוגו', היינו  השנה שיתאמר בה אלהיך יי' עיני תמיד( יא דברים) כתיב ותאנא

, דרחמי חד עינא בה שתכחא דאתי ולזמנא אתרא. שארי מכל יתיר דינין גזרי ואשכח דבה ,בה ילין צדק

 אלא ,גדולים מהו רחמים דאמר כיון .אקבצך גדולים וברחמים( נד שם) ד”הה דעתיקין דעתיקא עינא

 רחמים אקרון פיןא דזעיר רחמי, גדולים רחמים אקרון אינון דעתיקי דעתיק רחמי, רחמי ואית רחמי אית

  .יומין דעתיק אקבצך גדולים וברחמים כך ובגין ,ורחמי דינא ושמאלא ימינא ביה דאית משום סתם

 קודשא בעי וכד, דמעין תרין שראן ואוכמא בסומקא מנייהו גווני בתרי עיינין בהני תאנא

, עלאה דחכמתא ימא, רבה ימא מאן .רבה בימא לאתבסמא דמעין תרין חיתמ ישראלל לרחמא דקודשין

  .לישראל להו ומרחם רבה מחכמתא דנפיק מבועאד בחוורא תסחוןדא כלומר
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 חוטמא בהאי .פרצופא אשתמודע בחוטמא, פיןא דזעיר חוטמא דספרא בצניעותא תאנא

 עשן עלה .ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו באפו עשן עלה( כב ב שמואל) דכתיב מלה אתפרשא

 וכלא תננא בלא אשא יתול אשא בלא תננא דלית דנורא וגחלי אשא אתכללו תננא בהאי ,באפו

  .מחוטמוי ןונפקי אתדליקו

 ונפיק ונשיב חוטמא אתקמט מחוטמא דנפיק תננא בהאי דכלילן אלין תלת אתחברו כד תאנא

 דברים) כתיבד וחימה אף תימא ואי .ומשחית וחימה אף ליה וקרינן גווני תרי ובין וסומקא אוכמא תננא

 לפני( יג בראשית) דכתיב ,ל"מנ משחית, וסומקא אוכמא תננא אינוןו ,והחמה האף מפני יגורתי כי( ט

  .וקדאא דליק בנורא משחיתה שחתו, עמורה ואת סדום את' יי שחת

 ומתפשטאן גבוראן מאה וארבע לאלף ואסתלקו פיןא זעיר בהאי אינון גבוראן חמש ותאנא

 גבורות כתיב .'יי גבורות ימלל מי( קו תהלים) כתיב כך ובגין ןבאצבע בידא בדרעא בפומא בחוטמוי

 גבורה אתקרי גבוראן כלהו אתחבראן כד תאנא הכי אלא ,והגבורה הגדולה' יי לך( כט א ה"ד) וכתיב

 ,מנייהו חד כלב רבוא מאה וארבע אלפין אלף תליין ומהאי מחוטמוי לנחתא שריאן גבוראן וכלהו .חדא

 וכלהו, דא גבורה סטרמד וחמש מאה וארבע רבוא אלפין אלף תליין מחוטמוי דאפיק תננא ובהאי

 שארי וכד .וגבורותיך יגידו מעשיך ישבח לדור דור( קמה תהלים) כתיבו חוטמא מהאי תליין גבוראן

  .המתהפכת החרב ללהט דנחתן עד נינןוש ןימתלהט גבוראן כלהו דא גבורה

 ,סדום את' יי שחת לפני( יג שם) וכתיב, הזה המקום את אנחנו משחיתים כי( יט בראשית) כתיב

שאין מהפכין מדת הדין  לרשעים דיין לא תאנא הכי אלא .עמורה ועל סדום על המטיר 'ויי( יט שם)

 לא' יי אני( ג מלאכי) כתיב והא ןמהפכי והיאך דת רחמים למדת הדין.מ ןדמהפכי אלא למדת רחמים

, בכלא אשתכחו רברבין רחמי דרעוין רעוא אתגלייא חוורא רישא דעתיקי דעתיק זמן בכל אלא .שניתי

  .דכלא עתיקא דינאההוא  עביד רחמי דהאי וכביכול זמינין אפין דזעיר ניןדי כל אתגלייא דלא ובשעתא

 ורחמי נהירין דא בשמא דאתקרון יניבוס כלהו דרעוין רעוא דעתיקין עתיקא אתגלייא כד אאנת

 דינין מתערין יניבוס אלין ןיתנהרמ ולא דטמירין טמירא אאתגלי דלא ובשעתא, כלאל אשתכחו

 .לדינא רחמי חייביא מהפכין כך ובגין אתגלי דלא דרעוין רעוא ,דינא להאי גרים מאן .דינא ואתעביד

 ודינא רחמי, ומים אש ,השמים מן דכתיב ומשמע כתיב אפין בזעיר השמים מן' יי מאת הכא דאמר ומה

  .כלל דינא ביה דלית מאן לאפקא



 

© 2014–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

149 

 ומאן .דינא דיואתעב בבהילו נפיק לאפקא]קלח ע"א[    תננא שארי וכד זעיר חוטמא האי תאנא

 רזא והיינו .מכלא אפים ארך אקרי דהוא קדישא דעתיקא חוטמא, תננא קיפו דלא חוטמא להאי מעכב

 דשמא אתר בכלהו ,משה משה)שמות ג(  כמה דתנינן ,בגווייהו טעמא פסיק' יי' יי( לד שמות) דתנינן

( ג א שמואל) ,יעקב יעקב( מו שם) ,אברהם אברהם( כב בראשית) ,בגווייהו טעמא פסיק זמני תרי אדכר

 אברהם .ט"מ ,בגווייהו טעמא פסיק דלא משה משהמ בר בגווייהו טעמא פסיק כלהו ,שמואל שמואל

 בגווייהו טעמא פסיק כך ובגין נסיוני בעשר שלים דהשתא שלים לא קדמאה שלים בתראה ,אברהם

  .קדמיתאכ איהו הוה לא דהשתא

 ועוד, שכינתא עליה ושראת ביוסף אתבשר דהשתא שלים לא קדמאה שלים בתראה ,יעקב יעקב

 דלא מה ענפין בשבעין תחומין בתריסר דלעילא כגוונא קדישא אילנא בארעא הוא אשתלים שתאא הדה

  .בגווייהו טעמא ופסיק שלים לא קדמאה שלים בתראה כך ובגיני קודם הוה

 נביאה הוא דהשתא שלים לא קדמאה שלים בתראה .ט"מ, והויבגו פסיק טעמא ,שמואל שמואל

 דכתיב הוה שלים דאתיליד דמיומא בגוויהו טעמא אפסיק לא משה משה אבל .נביאה הוה לא וקודם

  .הוא טוב כי אותו ותרא( ב שמות)

 החתאלא אמר דינא באתר ומשה .בכלהו שלים בתראה בגווייהו טעמא פסיק' יי' יי הכא אוף

 אתגלי וכד .לתתא דרחמי מכילן דאחית דמשה חילא כמה תנינן דהכי פיןא לזעיר קדישא מעתיקא לון

( מח ישעיה) א דתנינן דכתיבכמ נפיק לא ותננא ךאשתכ וחוטמא אתחזון ברחמי כלא אפין זעירל עתיקא

  .לך אחטם ותהלתי

 ומחד, רבא דתהומא בנוקבא ומשתקע להיט תננא נפיק נוקבא בחד דחוטמא נוקבין בתרין ותאנא

 לקרבא דגרים ומאן שמאלא דבסטר עלמין אלף בארבע ומתלהטא בשלהובוי דאוקיד אשא נפיק נוקבא

, קורבנאד באשא אלא אתבסם לא אשא והאי אשין שאר כל ואוקיד דאכלא אשא' יי אש אקרי .בהאי

, בחוטמא תליין וכלא .דמדבחא רבנאודק בתננא אלא אתבסם לא אחרא מנוקבא דנפיק תננא והאי

 בתננא חוטמא האי לארחא תליין בחוטמא דכלא ,הניחח ריח את' יי וירח( ח בראשית) כתיב כך ובגיני

 וחרה( כב שמות', )יי אף וחרה (יא דברים) דכתיב הוא והאי ,ברעוא תקבלמ כך ובגין, סומקאד ואשא

 . אתמר אפין בזעיר כלא ,'יי אף יחרה פן( ו דברים, )אפי
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 תליין ושערי, שערי תחות דאתעביד אודנא אודנא האי ושמע אזנך יי' הטה( מלכים ב יט) אינת

 להאי בעקימא דרגא אריאן דככמ ולג רשימין יומברשי אתעביד ואודנא למשמע הוא ואודנא עליה

  .וביש טב למשמע בגין, בעקימא ט"מ .ולהאי

 עוף כי( י קהלת) בהו דכתיב דגדפין מארי אינון כל תליין אודניןב דבגו עקימא מהאי ותאנא

 נוקבא להאי דמוחא חללי תלתמ נטיף אודנא האיב .דבר יגיד כנפים ובעל הקול את יוליך השמים

 דכתיב טב, בישל טב בין נטיפא בההוא ריףטצוא עקימא בההוא קלא עייל נטיפא ומההוא דאודנין

  .'יי אש בם ותבער אפו ויחר' יי וישמע( יא במדבר) דכתיב ביש', יי אביונים אל שומע כי( סט תהלים)

 ולג קלא למכנש בגין מוחא מן דנטיפא נוקבא לההוא לגו עייל ועקימא לבר סתים אודנא והאי

 רזין דמגלה דמאן רזין דמגלה לההוא ווי, רזא הוא כך בגין .סטרוי מכל וסתים נטיר ויהא לבר יפוק לאו

  .לבר יפקון ולא רזין למכנש דאתתקן דלעילא תקונא אכחיש כאילו

 נוקבא בההוא באודנין קלא עייל אודנין מעל מתגליין ושערי בעאקא דצווחין בשעתא תניאו

 מאינון ותננא אשא ונפיק ואתחמם חוטמא ואתזער יןדחוטמ בנוקבי ונפיק במוחא ובטש מוחאן מ דנטיף

 סליק ותננא אשא נוקבין מאינון נפקין לא ועד .נוקמין ועביד גבוראן כל]קלח ע"ב[    ומתערין נוקבין

 בההוא ואשא תננא מנחירוי יןונפק מעיינין דמעין תרין ונגדין מוחאד ברישא ובטש לעילא קלא ההוא

 וישמע כתיב כך ובגיני האי כולי ןאומתער אתמשכאן באודנין דעייל קלא בההוא .לבר לון דנגיד קלא

  .כלא אתער קלא הואהד שמיעה אבההו .'יי אש בם ותבער אפו ויחר' יי

 דתליין דגדפין מאריהון אינון רבוא אלף מאה שית ארכין כלומר ,אזנך יי' הטה כתיב נאאתו

  .אפין זעירד אזנך, אזנך' יי הטה דאתמר ומה .'יי אזני אתקרון הווכל אודנין באלין

 חד תרעא הוא דא חללא מההוא דנפקין תרעין ומחמשין אודנין תליין דמוחא חללא דחד מסטרא

 ובוחן( ז תהלים) וכתיב, תבחן מלין אזן כי( לד איוב) כתיבו דאודנא נוקבא בההוא ואתפתח ונפיק דנגיד

 שארי דלבא באתר בגופא דאתפשט תרעין דחמשין חללא אדה דאתפשטותא ומסטרא .וכליות לבות

 חד דמאתר משום בחינה ביה קרי ובלבא בחינה ביה קרי ואודנא ,תרעין דחמשין חללא ההוא מתפשט

  .מתפשטין

 סטרא אית אפין דבזעיר כלא כך בישל טב בין ןיאבח דא דאודנא שוםכ דספרא בצניעותא תאנא

 חד בחללא במוחא לידאתכל ומשום במוחא כליל אודנא והאי .ודינא רחמי ושמאלא ימינא וביש טב
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 אסתכל .הבן כלומר שמע ,בינה אתכליל ובשמיעהשמיעה  ביה קרי ובאודנא ,ביה דעייל בקלא אתכליל

  .ולמנדע ולאסתכלא למשמע אתיהבן יןדמד ןלמאריהו ינוןא ומלין ,אתקל מתקלא בחד דכלא

יי' פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע  יראתי שמעך שמעתי' יי( ג חבקוק) כתיב ח"ת

 אלין תקונין על וקאים וידע ואסתכל שמע קדישא נביאה דכד אשתמודע קרא האי .ברוגז רחם תזכור

  .אפין בזעיר האי ,קמיה תברולי לדחלא הוא יאותד יראתי כתיב

 אתר ובכל .אתמר יומין לעתיק האי, חייהו שנים בקרב פעלך' יי, כתיב מה וידע אסתכל כד

, דעתיקי לעתיקא וחד אפין לזעיר חד א"ה ד"ויו ת"דל באלף או זמני תרי א"ה ד"ביו' יי' יי ןכחדאש

  .קריא שמא וחד ,חד דכלהו אע"פו

 זעירו דכלא עתיק מלא שם הוא דהאי אלהים' יי דכתיב בזמנא, מלא שם אקרי אימתי ותנינן

גן  אלהים' יי ויטע( ב בראשית) דאוקימנא כמא מלא שם אקרי לא ושאר אקרי מלא שם הוא וכלא, פיןא

 זמנא וההוא ,בכללא הוא כלא' יי' יי, מלא שם אלהים' יי אתר ובכל .תאגנ בנטיעת מלא שם ,בעדן

  .בכלא רחמין ןאתערי

  .אפין זעיר ,פעלך מאן ,פעלך. אתמר יומין לעתיק ,חייהו שנים בקרב פעלך' יי

 אינון קדמוניות שנים .עולם שנות אקרון ולא קדם ימי דאקרון קדמוניות שנים אינון, שנים בקרב

  .קדמוניות שנים, שנים מאן .שנים בקרב והכא .עולם ימי ינוןא עולם שנות, קדם ימי

  .חייהו אמר כך ובגין אתקיימו שנים מאינון דיליה נהירו דכל אפין לזעיר, למאן חייהו

 דיאות ולמאן לרחמא דבעי למאן לכלא רחמין אתער דביה עלאה חסד לההוא, תזכור רחם ברוגז

 .לרחמא

 

 עלמין בכלהו אלין מלין דחדאן קיימין דעלנא ינוןא לכל עלי אסהדנא ר' שמעוןמר א תאנא

 וסתים גניז דכלא עתיקא להו וגניז וסלקין טמריןמ האעל סאדפר פרוכתא ובגו מלי בלבאי וחדאן

 חברייא חולקיכון זכאה .הכא מתערין מלין הני דכל חבריא ידעין הוו לא למללא שרינא וכד .מכלא

  .דאתי ובעלמא דין בעלמא עמכון חולקי זכאה, דהכא
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 קדישא עמא מאן .חיים כלכם היום אלהיכם' ביי הדבקים ואתם( ד דברים) ואמר ר' שמעון פתח

 בשמא הוי דלהון דבקותאדא משוםביי', עם נושא  כמוך מי ישראל אשריך( לג שם) בהו דכתיב כישראל

 דצרירין צרורא מההוא מניה מתפרשן לא דהתם]קלט ע"א[    מהכא יתיר דאתי ובעלמא ,דין בעלמא דא

  .ממש' ביי אלא 'יי לא הדבקים כתיב ולא' ביי הדבקים ד”הה צדיקיא ביה

 לדיקנא קדישא דרבות משחא מכלא וטמיר סתים קדישא עלאה יקירא דיקנא מן נחית כד תאנא

 תאנא הכי אלא .דיקנא קרי ולא לחייו אלא שלמה אמר ולא אשתכח לא דיקנא ת"וא .אפין דזעיר

 מכלא ויקירא עלאה הוה מלה ההוא אתגלי ולא אדכר ולא וגניז דאטמר מה כל דספרא בצניעותא

 ולא קרא גנזיה פרצופאד ויקירותא ושלימותא שבחא דהוא משום ודיקנא, וגניז סתים הואד משום

 דנהיר ובשעתא תקונין בתשעה אתתקן אפין דזעיר ושפירותא דפרצופא שלימותא דיקנא האיו .אתגלייא

 דיקנא בהאי עלאה דמשחא מבועין תליסר נגדין אפין דזעיר דיקנא בהאי דעתיקין דעתיק יקירא דיקנא

 .קדישא דאורייתא אתוון כ"ב נגדין ומניה תקונין כ"ב ביה ומשתכחין

, דבוסמא תקרובא מאי .דבוסמא בתקרובא וחפי וסליק ונחית מאודנוי ותאנא האי דיקנא נפיק

  .תערוג ולא הבושם כערוגת לחייו( ה שיר) א”כד

 שפיר בתקונא מתתקנא ןאוכמי דדיקנא בשערי ,אנפין דזעיר דיקנא האי אתתקן תקונין בתשעה

  .כארזים בחור( שם) ביה דכתיב שפיר כגבר

 מכלל ונפיק דקרדינותא אבוציצ ניצוצא ההוא ונפיק עילאמ שערא מתתקן, קדמאה תקונא

 על ןנימי דאודנין פתחא מקמי ונחית אודנין דעל קוצין מתחות דרישא שערא בתחות ובטש דכיא דאוירא

  .דפומא רישא עד ןנימי

 מתחות ונחית דפומא דפתחא אחרא רישא עד דפומא מרישא וסליק שערא נפיק, תניינא תקונא

  .שפירא בתקונא נימין על נימין אחרא רישא עד פומא

 זעירין ושערין ארחא חד נפיק נוקבין תרין מתחות חוטמא דתחות מאמצעיתא ,תליתאה תקונא

 וארחא, ארחא דההוא סוחרניה גיסא ומהאי גיסא מהאי מליין שערין ושאר ארחא לההוא מליין תקיפין

 .ארחא ההוא שקיע ותמן דשפוותן רישא עד דנחית דלעילא ארחא ההוא אלא כלל לתתא אתחזי לא

  .ין כעתיקאדבוסמ תקרובאב בעלעוי וחפי וסליק ואתתקן שערא נפיק ,רביעאה תקונא
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 סומקא ורדא כהאי סומקן ומכאן מכאן תפוחין תרין ואתחזיין שערא פסיק ,חמשאה תקונא

  .מתלהטיןמנהון ד עלמין ושבעין במאתן ןיומתלהט

 עד נחית ולא דמעוי רישא עד ותליין דדיקנא בסחרניה חוטא כחד שערא קינפ ,שתיתאה תקונא

  .טבורא

 בתקונא שערי ויתבין סטרוי מכל אתפני ופומא פומא על שערי תליין דלא, שביעאה תקונא

  .ליה סחור סחור

 שערי שערי כלהו .אתחזי דלא קדלא מחפייןו דיקנא בתחות שערי דנחתין, תמינאה תקונא

  .סטרוי מכל מליין נימין על נימין דקיקין

 שפיר בשקולא כלהו, דתליין שערי אינון עד מלייא בשקולא שערי דמתחברן ,תשיעאה תקונא

  .קרבין נצח מארי תקיף גיבר כחד

 נגדיןדלעילא ו רבות משח מההוא רבות דמשח מבועין תשע ונפקין נגדין אלין תקונין בתשעה

 נש בר אתקרי דדיקנא תקונא ובשלימות דא בדיקנא אשתכחו אלין תקונין תשעה .דלתתא אינון לכל

 תקונא כאן עד .תקיפא גבורה ביה תלייא בקיומיה קיימא יהדיקנ דחמי מאן דכל תקיף גיבר לתתא

  .אפין דזעיר עלאה דדיקנא

 

 ]קלט.  אלין בתקונויו דיקנאב סלסל ,קדישאברי , ברי קום בריה אלעזר לרבי שמעון רבי אמר

 ע"ב[  

יי' לי לא אירא מה , יה במרחב ענני יה קראתי המצר מן( קיח תהלים) ואמר פתח אלעזר' ר קם

 מבטוחיעשה לי אדם, יי' לי בעוזרי ואני אראה בשנאי, טוב לחסות ביי' מבטוח באדם, טוב לחסות ביי' 

 מלכין לשאר הלנצחא בגין מלכא דוד אצטריך תקונין להניו דבדיקנאהכא  תקונין תשעה תנא .בנדיבים

  .עמין ולשאר

 הני כל אמר .אמילם כי' יי בשם סבבוני גוים כל אמר לבתר תקונין תשעה הני דאמר כיון ח"תו

 'יי שם דאינון תקונין דתשעה ובתקונא ,סבבוני גוים דכל משום, אצטריכנא למאי דאמינא תקונין

  .אמילם כי' יי בשם ד”הה עלמאמ צינוןיאש
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 הוו שמהן דשית קדישא בשמא אינון שיתא ,הכא דוד אמר תקונין תשעה דספרא בצניעותא ותנא

  .הוו אדם בכלל נדיבים דהא הוו תלתא ,אינון תרי תימא ואי .אדם ותלת

' יי, תלת אירא לא לי' יי, תרי יה במרחב ענני, חד יה קראתי המצר מן דכתיב שמהן שיתא תנא

 מה אירא לא לי' יי דכתיב תלת אדם .שית' ביי לחסות טוב, חמש' ביי לחסות טוב, ארבע בעוזרי לי

  .תלת בנדיבים מבטוח' ביי לחסות טוב, תרי באדם מבטוח' ביי לחסות טוב, חד אדם לי יעשה

 משום אתחזי דהכי קדישא בשמא אלא אדכר לא אדםהכא  דאדכר אתר דבכל דמלה רזא ח"ות

' יי וייצר( ב בראשית) דכתיב קדישא שמא, ליה אתחזי ומאי .ליה דאתחזי במה אלא אדם הוה דלא

 אלא אדם אדכר לא הכא כך ובגין ,ליה דאתחזי כמה אלהים' יי דהוא מלא בשם ,האדם את אלהים

  .קדישא בשמא

 דשערי עלעוי תרי לקביל ה"י ה"י זמני תרי ,יה במרחב ענני יה קראתי המצר מן כתיב ותנא

 דלא בשמא, בעוזרי לי' יי, אירא לא לי' יי ואמר שארי ותליין אתמשכאן דשערי ומדחמא .בהו אתאחדן

 אינון כל אידתנ הוא הכי אדם לי יעשה מה דאמר ומה .אדם אדכר דא ובשמא קדישא דהוא בשמא חסר

 אתקרי בהו שלפאידמ ומה, כלא דכליל דיוקנא אדם אתקרון בתקונוי ןאתתק כד דמלכא קדישין כתרין

  .דביה ומה תערא בכללא אדם ואתקרי ד"ידו אתקרי דביה ומה ותערא ,קדישא שמא

 ט"מ .בגיניה עביד דבעי מה כל דמלכא דיקנא דאחיד דמאן בגין דוד אמרקד תקונין תשעה ואלין

  .גופא בתר אזיל לא ודיקנא דיקנא בתר אזיל גופא אלא ,גופא ולא דיקנא

 ,ןתרי יה במרחב ענני ,חד יה קראתי המצר מן תרין, כדקאמרן חד ,חושבנא האי אתי גווני ובתרי

 טוב, שיתא בשונאי אראה ואני, חמש בעוזרי לי יי', ארבע אדם לי יעשה מה, תלת אירא לא לי יי'

  .תשעה בנדיבים מבטוח, יי' תמניאב לחסות טוב, שבעה באדם מבטוח יי'ב לחסות

ומה  ,קאמר דדיקנא תקונא על הכא דאמר מה כל דוד אלא .מיירי קא מאי ,יה קראתי המצר מן

 מעילא וידאודנ מקמי דחיק אתרמ דהוא לאתפשטא דיקנא דשארי מאתר יה קראתי המצר מן דאמר

' יי אמר לאתפשטא מאודנוי ונחית דיקנא דאתפשט ובאתר .זמני תרי ה"י ה"י אמר כך ובגין ,שערי תחות

 יקרא בגין ועמין מלכין ויתחות אלאכנע דוד אצטריך האי וכל דחיק דלא אתר דהוא אירא לא לי

  .דא דדיקנא
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 או בידיה אחיד עלאה נש דבר דדיקנא למיהיבח דחמי מאן האי דספרא בצניעותא ותאנא

  .ליה דמצערין אינון ויתחות מאריה ויכנעון עם הוא דשלים ינדעל ליה ידיה דאושיט

 

  .אפין דזעיר דיקנא והוא תקונין בתשעה עלאה דיקנא מתתקן איתנ

 דתליין קוצי מתחות דאודנין פתחא מקמי ונפיק מעילא שערא מתתקן קדמאהקמ ע"א[  ]  תקונא

  .דפומא רישא עד נימין על נימין שערי ונחתין אודנין על

 דרישא ושערי ,דרישא דשערי דקוצי נימין מכל יתיר תקיפין דבדיקנא נימין אלין כל תאנא

 שערי דאתמשכן ובשעתא .קשישין ומנהון ןשעיעי מנהון דרישא שעריאלא , אריכין לא והני אריכין

 אפין זעיר בהאי, בחוץ מאי .נהותר בחוץ חכמות( א משלי) כתיב אפין דזעיר לשערי יומין דעתיק חוורי

  .מוחי תרי דמתחברן

 חללי בתלת ואשתכחו אפין בזעיר דהוו מוחי תלת, מוחי ארבע אימא אלא ,ד"ס מוחי תרי

 שקילן משיכן מניה דאתמשך ןמוחי שאר כל דכליל בורייה על שקיט מוחא וחד, דרישא דגולגלתא

 כך ובגיני, אפין זעיר בהאי מוחי ארבע ןימשתכח .דביה מוחי לתלת אפין זעיר להאי חוורי בשערי

 דהאי אפין וזעיר דעתיקי דעתיק קדישא שמא בהו לדאתכל תפילי דבתי פרשיין ארבע אשתלימו

 שם .ממך ויראו עליך נקרא' יי שם כי הארץ עמי כל וראו( כח דברים) כתיבו קדישא דשמא שלימותא

  .דתפילי בתי רהיטי ארבע דאינון ממש' יי שם', יי

 לא דסתימין סתימא דעתיקין עתיקא דהא משתכחין הכאבד נהותר בחוץ חכמות כך ובגין

 ארבע דאתחברו ובגין .שיאתפר ולא דכלא סתימא חכמתא היאד משום דיליה חכמתא זמין ולא אשתכח

 מכלהו דנפיק מבועא מחד ומתפרשן עיבר לארבע מניה מבועין ארבע אתמשכן אפין זעיר האיל מוחין

  .ארבע הואינ כך ובגין

 ואתמשכן תלין על תלין תליין אינוןו שערי בהני אתמשכן בארבע דאתכלל חכמתא האי ותאנא

 קווצותיו( ה שיר) ד”הה בחושבנא דליתהון מנייהו תליין ןרבוו ורבוא אלפין ואלף לסטרוי חד כל ונגידו

 עד תקיפא דאיהי טנרא וכהאי תקיף חלמיש כהאי לאתבר ותקיפין קשיין וכלהו .תלים תלי, תלתלים
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 דהני ובגין .וסטר סטר לכל ועיבר עיבר לכל תקיפין מבועין ונגדין שערא מתחות ומבועין נוקבין דעבדין

  .צלמות לאור ויוצא חשך מני עמוקות מגלה( יב איוב) כתיב וחשוכן אוכמי שערי

 מתפרשן בלחודייהו דהני משום דרישא שערי משאר יובלחוד תקיפין דדיקנא שערי הני ותנא

 אלין בתקוני דהא הכי לאו ,דינא דכלהו משום אי .תקיפין אמאי .באורחייהו תקיפין ואינון ומשתכחן

 כל תאנא אלא .רחמי כלהו אלין משחא נהרי מבועי ת עשרתל דנחתין ובשעתא ודינא ןרחמי אשתכחו

 אינון וכל ,לדינא לאכפייא תקיפין למהוי בעיין דרחמי אינון כל ,ט"מ .תקיפין כלהו דדיקנא שערי הני

 רחמי עלמא יןבעי כד .סטרין מתרין תקיפין למהוי בעיין כך ובין כך ובין, אינון תקיפין הא דינא דאינהו

 תקיפין למהוי בעו כך ובגין ,רחמי על ונצח תקיף דינא דינא בעי וכד, דינא על ונצחין תקיפין רחמי

, רחמי הוו וכלא שערי באינון דיקנא ומתחזיא קיימין ברחמי דאינון שערי רחמי בעי כדו .סטרין מתרין

  .בדיקנא אתקיים וכלא שערי באינון דיקנא אתחזייא דינא בעי וכד

 בנהרא חידאתס כמאן חייןומתס מתנהרין הני וכל הני כל חוורא קדישא דיקנא אתגלייא וכד

 כלא כחדא נהרין כד תשעה הני וכל ,אשתכח דינא ולית ברחמי כלהו ואתקיימו ביה דהוה ממה עמיקא

 לא אמת לויוא ,חסד ורב אפים ארך' יי( יד במדבר) אחרא זמנא משה אמר כך ובגין .ברחמי חייןסתא

 תניינא זמנא משה אמר וכד אפין לזעיר יומין מעתיק דנהרין מכילן תשעה אינון דמלה דרזא משום קאמר

]קמ ע"ב[    ונהרין יומין מעתיק ונחתין אפין בזעיר ןדמשתכחי דיקנא תקוני ואינהו אמר תקונין תשעה

  .משה אמר לא והשתא בעתיקא תלייא אמת כך ובגין, ביה

 מוחי דתלת מינאא דהא שעיעין ולא תלין על תלין קשישי כלהו אפין דזעיר דרישא שערי תנא

 על טב כחמר קיטכיך ושש יומין דעתיק דמוחא ומשום ,סתימא ממוחא ונהרין ביה משתכחין חללי בתלת

 אפין דזעיר והאי .נקא כעמרנקא, ( ז דניאל) כך ובגין טב במשח ומשיחין שעיעין כלהו שערוי דורדייה

 חכמתא לא אבל נגידנפיק ו חכמתא כך ובגין ,מתקמטי ולא תליין כלהו דהא קשישין ולא קשישין

ומוחא דזעיר אפין  איהו בר יומין דעתיק מוחיה דידע דלית תנינן דהא ושקיטא שכיכא דאיהי דחכמתא

 אפין בזעיר אלהים הבין דרכה ,מקומה את ידע והוא דרכה הבין אלהים( כח איוב) בר איהו הה"ד

  .בעתיק יומין אתמר והוא ידע את מקומה ,אתמר

  .דאתי ובעלמא דין בעלמא ה”קבל ברי בריך שמעון רבי אמר
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 מתחות ונחית דפומא דפתחא אחרא רישא עד דפומא מרישא וסליק שערא נפיק ,תניינא תקונא

  .אבא רבי קום .שפיר בתקונא נימין על נימין אחרא רישא עד פומא

 רב למחזי שפיר תקיף בריכג מלכין בתקוני מתתקן דא דדיקנא תקונא כד ואמר פתח אבא' ר קם

 ביה שגחדא קדישא יקירא דיקנא בתקוני אתבסם וכד, כח ורב אדונינו גדול( קמז תהלים) ד”הה ושליט

 וכד חסד רב יומין דעתיק בנהירו נהיר כד קריאת תניינא תקונא והאי .'וגו רחום אל דיליה בנהירו אקרי

 .אנפין נהירו דהא ואמת אחרא בתקונא אתקרי בדא דא מסתכלי

 אורחא ההוא משום אבל קדישא דעתיקא כגוונא תניינא תקונא דא אתקרי עון נושא ותאנא

 הכא אתקרון לא אורחא לההוא מליין זעירין תקיפין ושערין נוקבין תרין תחותמ תליתאה בתקונא דנפיק

  .אחרא באתר ואתקיימו פשע על ועובר עון נושא

 קדמאי חסדי אקרון וכלהו יומין דעתיק בחסד כלילן חסדים וחמש ושבעין מאה תלת ותניא

 דזעיר וחסד, דכלא סתימא קדישא דעתיקא בחסד כלילן וכלהו, הראשונים חסדיך איה( פט שם) דכתיב

 חסד אפין ובזעיר חסד רב יומין דעתיק קדמאה חסדב ביה קרי דצניעותא ובספרא .עולם חסד אקרי אפין

 מטה חסד רב האיד ואוקימנא .סתם חסד נוצר( שם) וכתיב חסד ורב( לד שמות) כתיב כך ובגין, סתם

  .הבוציני ולאדלקא ליה ירלנה חסד כלפי

 ההוא אקרי לא ארחא לההוא מליין זעירין ושערין נוקבין תרין תחות דנחית אורחא האי נאאתו

 ארחא בההוא ודאשתכח שעריחד משום  תרי גווני. משום עבראתלא אתר דלית פשע על עובר ארחא

 שפתותיו( ה שיר) וכתיב שפוותןד רישא עד אורחא ההוא דנחית משום וחד, לאעברא קשיא אתר הואו

 מכאןו חייס, ולא אגזים גווני בתרי דהכא אורחא והאי .תקיף סומקא ,עובר מור ורדי,וכ סומקין ,שושנים

  .אורחא הואבה בידיה בטש זמני תרי לאגזמא דבעי מאן

 

 יאה תקונא האי .יןדבוסמ אבתקרוב בעלעוי נחיתו וסליק ואתתקן שערא נפיק ,רביעאה תקונא

  .עלאה הוד ,האלאתחז ושפירא
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 הוד תליין ומהאי .זקן הודהאי  ואתקרי דעלעין ליאה ונגיד ואתעטר נפיק עלאה הוד אותנ

 תקונין ,לבשת והדר הוד( קד תהלים) דכתיב יקירא פורפירא ואינון דאתלבש ן יקרלבושי ,והדר

  .דיוקנין מכל יתיר דאדם דיוקנא בהאי ואתתקן בהו דאתלבש

 נהירין תקונין בשאר אתפשט עלאה דיקנא בנהירו ריאתנה כד הוד האי]קמא ע"א[    ותאנא

  .כתיב לחייו( ה שיר) כך ובגין גיסא מהאי פשע על ועובר גיסא מהאי עון נושא הוא האיו

 על עבור ותפארתו( יט משלי) ,פשע על עובר הוא תפארת ,תפארת הוד קרי דספרא ובצניעותא

 .תפארת קריו, כחם בחורים תפארת א”כד תשיעאה בתקונא אלא אוקימנא לא תפארת האי ותאנא .פשע

 .סלקין אחד במתקלא אסתכל וכד

  .מניה נפקין ברכאן כלי ד קדישא מעתיקא לאתברכא אבא רבי אנת יאות ר' שמעון אמר

 

 סומקא ורדא כהאי סומקן ומכאן מכאן תפוחין תרין ואתחזון שערא פסיק ,חמישאה תקונא

 אתמשך תפוחין דתרין מנהירו יוסטר מתרין נהרין כד תפוחין תרי הני .עלמין ושבעין במאתן ןיומתלהט

 דאתעבר ובשעתא .עלמא מתברך נהרין דכד, ויחנך אליך פניו' יי יאר כתיב בהאי .חיורא ואתי סומקא

  .בעלמא רוגזא שתכחא ולא יסתלק כלומר ,אליך פניו' יי ישא כתיב סומקא

 אינון כל נהרין אינון בגין ,קדמאי חסדי קרוןא קדישא מעתיקא דאתנהרן ריןנהי כלהו תאנא

  .עולם חסדי

 

 תלייןו פאין מחמש חדוההוא אקרי , דדיקנא בסחרניה חוטא כחד שערא נפיק ,שתיתאה תקונא

 פאת את תשחית לאו( יט ויקרא) כך ובגין, דאתמר כמה חסד האי לחבלא אבעי ולא ,םוברחמי בחסד

  .כתיב זקנך

 

  .יהודה רבי קום .סטרוי מכל אתפני ופומא פומא על שערי תליין דלא ,שביעאה תקונא
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 ומתקיימן ןבמתנש ןוורבו אלף כמה .פתגמא עירין בגזירת( ד דניאל) ואמר פתח יהודה רבי קם

 רוחא ומההוא .צבאם כל פיו וברוח( לג תהלים) ד”הה, יי' פה אקרו וכלהו מניה ותליין פומא בהאי

 ביה מתלבשן אתפשט כד רוחא הואומה .פומא מהאי תלייןד דלבר אינון כל מתלבשן מפומא דנפיק

 כלהודבהדיה בגין  אחרא מלה אתערבא לא נפיק דרוחא ובאתר .אתקרון' יי פה וכלהו, מהימני נביאי

 ןימתקיימ דהכא משום שיתא כלהו על שליטא תקונא והאי .דנפיק רוחא בההוא לאתלבשא מחכאן פיות

  .סטרוי מכל ואתפני דפומא סוחרניה שקילין שערוי כך ובגיני ומתאחדן כלהו

 .קדישא לעתיקא תא בריך ר' שמעון אמר

 

 לא למעלה אין נןדתני אתחזי דלא קדלא מחפייןו דיקנא בתחות שערי דנחתין ,תמינאה תקונא

 ןאתאחד עלמין אלף תנינן דהא גבורתא לאחזאה משום אתחזי ןקרבי חדנג זמנאואי ב. עפוי ולא ערף

 ,הגבורים שלטי כל .דספרא בצניעותא הוא רזא ,המגן אלף .עליו תלוי המגן אלף( ד שיר) ד”הה מניה

  .גבוראן מאינון חד גבורה מסטר דאתו

 

 שפיר בשקולא כלהו דתליין שערי אינון עד מליא בשקולא שערי דמתחברן ,תשיעאה תקונא

 באינון דכלהו וכללא, דתליין אינון בתר אתמשכן שערי דכלהו משום קרבין נצחן מארי תקיף גיבר כחד

 הה"ד טוב כבחור הים על ונראה, כחם בחורים תפארת( כ משלי) כתיבד דא על אתמשך וכלא תליין

  .ורחמי וגבורתא חילא תפארת הוא ודא גבוראן עביד כגיבר ,כארזים בחור( ה שיר)

 

 דמדין למאריהון למאריהון לגלאה בעינא מלין הני וכל תקונין הני כל ר' שמעוןאמר  תנא

  .ברייא דלא ליה טב נפיק ולא דעייל מאן דכל נפקו לאו עאלוד לאינון ולא במתקלא דאתקלו

  י, לא שנא ולאיה כלא הוי כלא הוא כלא ,חד כלא אפין וזעיר דעתיקין עתיקא מלין דכל כללא

  דיוקנא .שמהן כל דכליל דיוקנא, דיוקנין כל דכליל דיוקנא אלין בתקונין אתתקן .משתני ולא ישתני

 אתחברן כד דיוקנא האי כעין אלא הוי דיוקנא האיב לאו דיוקנא האיב בגוונוי דאתחזי]קמא ע"ב[  

 ביה דאתכללו ותתאין דעלאין דיוקנא הוי דאדם דיוקנא כך בגיןו .דכלא אשלמותאל וכתרין עטרין
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 בהאי אפין דזעיר ותקונא ואתקין תקונוי קדישא עתיקא אתקין ותתאין עלאין כליל דיוקנא דהאי ובגין

  .דיוקנא

 דינא אשתכח נןיומ יארח תפרשןמ נןימ אבל במתקלא הוא כלא, להאי האי בין מה תימא ואי

( כה תהלים) וכתיב קדישא חקלא למחצדי בר אתמסרו לא אלין ורזין .דא מן דא שניין הוו דילן ומסטרא

  .ליראיו' יי סוד

 

 .תקונא גו תקונא אשלים, ן"יודי וייצר, בשני. האדם את אלהים' יי וייצר( ב בראשית) כתיב

 הוא ודא צורה בגו צורה צרד, צר מה י' י' צר., אפין דזעיר ורזא קדישא דעתיקא רזא, למה יודין תרין

 דצר ן"יודי דתרין רזא הוא ודא אלהים' יי מלא שם דאקרון שמהן תרין, צורה בגו צורה ומהו .וייצר

  .אלהים' יי שלים דשמא תקונא ,צורה גו צורה

  .ונוקבא דכר לדכלי אדם, אדם דאקרי דא עלאה בדיוקנא ,לואתכל ובמה

  .ונוקבא מדכר מניה דנפיק זינא ולמסגי לאפקא ,את

 סתים ביה ולעיילא לאשתלפא בגין, למה דא וכל .בגו גו דגושפנקא טברקא, האדמה מן עפר

 יןותתא יןדעילא םחיי דכל נשמתא ,חיים נשמת באפיו ויפח( שם)הה"ד  סתימין דכל סופא עדה דסתימא

  .היב ןומתקיימי נשמתא אמההו תליין

 מדרגא נשמתא אומהה ולאשלפא דא כגוונא בתקונין ולעילא לאתרקא ,חיה לנפש האדם ויהי

הוא  ולמהוי בכלא ומתפשטא בכלא משתכחא נשמתא אההו דיהוי בגין דרגין דכל סופא עד לדרגא

 ,מהאי בר אחרא נשמתא דאית חזיתומ נשמתאהאי  דפסיק כמאן עלמאמ האי דפסיק ומאן .בלחודוי

  .דרין לדרי ודוכרניה הוא שתציא כך ובגין

 תרין מבין מחדוי שארי בתקונוי קנאדי אתתקן כד .ונוקבא דכר כללא ותקין שארי אדם בהאי

 ואשתלף ןיחדי תרי ותקין תפארת האי ואתפשט תפארת דאתקרון דדיקנא שערי דתליין באתר דרועי

 חד ובכללא .דרישא בפרצופא בשערא סטרוי מכל סתימא כלא ,דנוקבא גולגלתא ועבד לאחורוי

  .בית לשבת אדם כתפארת( מד ישעיה) ד”הה ונוקבא דכר אדם תפארת בהאי אתעבידו
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 רישא על ותלי אפין דזעיר מאחורוי דשערי קוצא חד תלייא דנוקבא דרישא פרצופא אתברי כד

 מהו .כארגמן ראשך ודלת( ז שיר) ד”הה גווני בגו לןידכל סומקי כלהו אבריש שערי ואתערו דנוקבא

  .גווני בגו דכלילן גווני, ארגמן

 דנוקבא פרצופאמ ותקין אחרא גיסאל ואתעבר ונקיב דלבא מטבורא תפארת האי אתפשט תאנא

 תקןוא ועייל דדכורא מעוי ואתקן תפארת האי אתפשט תו .שלים ובטבורא שארי מטבורא, טבורא עד

 קרוןדא דרחמי מארי אלף מאה שית אתאחדן ןמעי בהני ותאנא .דרחמי סטרא וכל רחמי כל אתר בהאי

  .'יי נאם ארחמנו רחם לו מעי המו כן על( לא ירמיה) דכתיב םעימ בעלי

 אלסטר ונקיב עברוא בדכורא רחמי ואתפשט בדינא וכליל ברחמי כליל תפארת האי תאנאו

  .מעאהאואתתקנו  דדינא בסטרא דנוקבא מיעוי ותקין אחרא

, לבר מנהון לגו מנהון ביה דכלילן תקונין וארבעין ותמניא במאתן בסטרוי דכורא אתתקן תאנא

 תמן אתפשטת דנוקבא דאחורוי ו בסטראדבקאת דדינא]קמב ע"א[    ןכלהו .דינא ומנהון רחמי מנהון

  .בסטרהא ואתפשטו ואתאחדו

 וארבעין במאתן אתפשטן חמשא ודינין חמשא דדינין בסטרא בה אתגליין ערייתא חמשה ותאנא

 באשהש יד, ערוה באשהש שוק, ערוה באשהש שער, ערוה באשהש קול תאנא והכי .ארחין ותמניא

  .אינון מערוה יתיר אלין ותרין רנאיחב שניוה לא אלין דתרין ואע"ג, ערוה באשהש רגל, ערוה

 והאי דביה דכסותא תקונא אתתקן, בתיקונוי ואתתקן דכורא אתפשט דספרא בצניעותא ותאנא

 דאתקרי דאמה בפומא תליין וכלהו עלמין ותמניא וארבעין מאתן אמה דההוא ארכיה .ביהד אמה אהו

 פום בהאי ותלי קרידא הוא חסד אמה והאי עלאה חסד אתגלי דאמה פומיה ד"יו דאתגלייא וכיון .ד"יו

  .אמה דפום ד"יו דאתגלייא עד חסד אקרי ולא אמה

 ד”הה םשל אקרי אדאתגלי וכיון ,דאמה ד"יו דגלי עד חסד בהאי םשל אברהם קריא דלא ח"ות

 ואשתמרה לו תמים ואהיה( כב ב שמואל) וכתיב .ממש תמים ,תמים והיה לפני התהלך( יז בראשית)

 אחרא ברשותא ד"ליו עייליה דלא ואסתמר ד"יו האי דגלי כל אלא, סיפאב רישא מיירי קא מאי .מעוני

 בת ובעל( ב מלאכי) דכתיב, אחרא ברשותא מאי .דחיי בצרורא צריר ולהוי דאתי עלמאב שלים הויל

  .מעוני ואשתמרה ד"דיו בגלוייא תמים דהוית כיוןו ,לו תמים ואהיה כתיב כך ובגין .נכר אל
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 בנוקבא ואשתקע דנוקבא בשמאלא גבוראן מאינון גבורה סטר אתפשט דא אמה דאתפשט וכיון

 אתר לאצנעא דכלא ערוה אקרי אתר ובההוא דנוקבא גופא דכל כסותא בערייתא םירשו חד באתר

 .חסדין בחמש כליל חסד האיו גבוראן חמש דכליל דא גבורה לאתבסמא בגין חסד דאקרי אמה ההואד

  .ויסטר מתרין כליל אדם ואקרי בדא דא אתבסם, שמאלא גבורה ימינא חסד

 תקונין ואתקין עלמין בנאו דעתיקין עתיקא מלכא יתקונ זמין לא עד תריןכ בכלהו כך ובגין

 תקוני ואתבסמו ואתקיימו עלאה חסד דנחית עד אתקיימו ולא אתבסמא לא נוקבא ההוא לאתקיימא

 דינין דכל אתר ,אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה( לו בראשית) ד”הה חסד דאקרי אמה בהאי נוקבא

 כלא דאתקן עד אתבסם לאד ,מלכו אשר אלא כתיב לא היו אשר .אתתא תקוני נוןיוא תמן משתכחין

  .בדינא דינא אתבסמו ולא אתקיימו דלא ,וימת וימת הה"ד חסד האי ונפיק

 אתחזי לא והא הנהר מרחובות שאול תחתיו וימלוך כתיב והא כלהו דדינא הכי אי תימא ואי

 חד עטרא סטרא דא הנהר מרחובות שאול והאי בתראה דאתקיים מחד בר דינא כלהו תאנא .דינא

דדא היא בינה דמפתחן מינה חמשין תרעין לסטרי עלמא דנהרין ובוסינין  הנהר מרחובות קונפ דאתפשט

 דבסטר מלכו בההוא אתקיימו לא אלא דאתבטלו תימא לא .אתקיימו לא וכלהו .הה"ד מרחובות הנהר

  .עלאה חסד ,הדר מאי .הדר תחתיו וימלוך דכתיב מכלהו בתראה האי ואתפשט דאתער עד נוקבא

  .דקודשא לרוחא דזכי נש בר פעי בדא, פעו מאי .פעו עירו ושם

 ,מהיטבאל .בכולהו כתיב דלא מה אשתו ואתקרי בדא דא אתבסמו בכאן, מהיטבאל אשתו ושם

  .בדא דא אתבסמותא

  .גבורה דמסטר תקונין, מטרד בת

  .ודינא רחמי זהב מי ,בדא דא לוואתכל אתבסמו ,זהב מי בת

  .בשוקין בדרועין אתפרשן בסטרוי, בדכורא אתתא אתדבקת כאן עד

 ביה אתקשרו קשרין תלת]קמב ע"ב[    קדמאה דרועא .שמאלא חד ימינא חד ,דדכורא דרועא

 קשרין תלת, בשמאלא קשרין תלתו בימינא קשרין תלת אלא, ד"ס ואתכלילו .דרועין תרין ואתכלילו

( טו שמות) ,זרוע כתיב לא ימינא אבל חד אלא כתיב לא דרועא כך ובגין, דשמאלא קשריןאתכללו ב

  .לחולקיהון דאחסינו דאבהתא קשרין תלתב אתקרי' יי ימין)תהלים קיח( ', יי ימינך
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 בכל ןיומתקשר מתפשטין תלת כלהו תאנא .משתכחין דגולגלתא חללין בתלת הא תימא ואי

 שב( קי תהלים) ואמר דוד תאיב כך ובגין ,ימינא בדרועא ןיומתקשר תלת בהני אתקשר גופא וכל גופא

 אבן( קיח שם) כתיב כך ובגין ,שלימתא לכורסיא תמן ויתיב דאבהתא עמהון תחברמ דהוה משום ,לימיני

 לקץ לגורלך ותעמוד ותנוח( יב דניאל) ה"דה לימינא דיתיב משום ,היתה לראש פנה הבונים מאסו

 תחות ליה וקביל ימינא מלכא דפריס מאןל חולקיה זכאה .דמלכא לחביבותא דזכי מאןד כלומר ,הימין

  .ימיניה

 וכד .דאמרן קשירין בתלת יתיב אושיט לא ודרועא לא אתפשטו קשריןו יתיב כד ימינא והאי

 אושיט וכד, דרועא ואושיט קשיא דינא דאינון אחרינן תלת מתערין בעלמא ןיומתפשט חייביא מתערין

 אלין תלתד בזמנא. הנטויה זרועך( ט דברים) ,'יי זרוע( נא ישעיה) אתקרי אבל הוא ימינא דא דרועא

 תרעץ' יי ימינך בכח נאדרי' יי ימינך הה"ד רחמיו דינא ועביד ימינא כלא קריתא אחרנין תלתב אתכלילן

  .בהו רחמי ןידמתער בגין ,אויב

 וחמש ותמנין ומאה ימינא דאקרון רבוא אלף ושבעין מאה תלת תאחדןא ימינא בהאי ותאנא

 דכתיב האי והאי תפארת אקרי , בגין כךרועאד תלייא ומהאי מהאי .'יי זרוע דאקרון מזרוע רבוא אלף

  .בדא דא ,תפארתו זרוע( שם) כתיבו ,שמאלא הא ,זרוע .ימינא הא ,משה לימין מוליך( סג ישעיה)

 ובכל, ואצבעא אצבעא כלמ מתאחדן תריסין מארי וחמשין מאה ארבע שמאלא בידא תאנא

 קריתא ימינא וההוא .דבידא אינון כמה וחשוב פוק .תריסין מארימשתכחין  אלף עשר ואצבעא אצבעא

 והנה( ג ב שמואל) דכתיב סיועא הוי יד דאקרי ע"גוא ,קשרין מתלת ימינא מדרועא דאתי קדישא סיועא

 עלמא בכל דסיועין מאריהון אלפין מאה וחמש ותמניא רבוא וארבע אלף מהאי ומתאחדן .עמך ידי

 והוי רועאבד ידא אאתכלל', יי ימין זכו שמאלא יד אתר דבכל ע"גוא .תתאה' יי יד, עלאה' יי יד ואקרון

  .תתאה' יי יד לאו ואי ,ימין ואקרי סיועא

 

  .ליריאיו' יי סוד( כה תהלים) כתיב הכא בעלמא לאחתא קשיין דינין מתערין כד תאנא

 דינין וכל בסופא ונייחין ברישא תקיפין מדכורא דמשתכחין דינין כל דספרא בצניעותא ותאנא

 עד, למסבל עלמא יכלין לא כחדא אתעבידו ואלמלא, בסופא ותקיפין ברישא נייחין מנוקבא דמשתכחין

  .כחדא לאתבסמא לון וחבר דא מן דא פריש דכלא סתימא דעתיקי דעתיק
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 תקונהא כל ואתקין סטרוי ימאחור לנוקבא ופריש אפין לזעיר דורמיטא אפיל לון פריש וכד

 מהו .ויישן האדם על תרדמה אלהים' יי ויפל( ב בראשית) ד”הה לדכורא למיתהא דיליה ליומא ואצנעא

  .'יי תישן למה עורה( מד תהלים) ביה דכתיב האי ,ויישן

 ד”הה וחסד רחמי שקיע אובאתר קנאואת וסלקא נוקבא היא דא, אחת מאי .מצלעותיו אחת ויקח

 לב לכם ונתתי מבשרכם האבן לב את והסירותי( לו יחזקאל) וכתיב ,תחתנה בשר ויסגור( ב בראשית)

  .בשר

 אתתעד ד לון סיים לא ועד ועלעולין ושדין רוחין ברי הוה שבתא למיעל בעי דכ ובשעתא

 כיון .אשתלימו ולא ןבריי לאינון אנח קמיה דיתיבת בשעתא .קמיה ויתיבת ויבתקונ מטרוניתא

 דיקרב הוא מאן ,בינייהו לייעהוא ד מאן באפין אפין ואתחברו]קמג ע"א[    מלכא עם יתבת דמטרוניתא

 אתחברו וכד .לשבת משבת דנן רזין דידעין למידי חכמיםת של עונתן דמלה סתימא כך בגין .בהדייהו

  .ותתאין עלאין ואתתקנו בדא דא דינין אתבסמו כך ובגין ביה אתבסמן דכלא יומא בדא דא אתבסמו

 דא אלין תרין ואתדבקו דינין אתבסמו אי למחזי קדישא עתיקא בעא דספרא בצניעותא ותאנא

 חוה את ידע והאדם( ד בראשית) דכתיב למסבל עלמא יכיל דלא תקיפא דינא דנוקבא מסטרא ונפק בדא

 תקיפא וחויא אתבסמת דלא משוםהכי  הוה ולא ,איש את יי' קניתי ותאמר קין את ותלד ותהר אשתו

  .לאתבסמא יכיל הוה לא כך ובגין, קשיא דדינא זוהמא בה אטיל קשיא

 דנפק כיון .בדינוי קשיא בדינוי תקיף, קשיא תקיף קינפ דנוקבא אמסטר קין דא נפיק וכד

 דינין וכל קשיא תקיפא דהוה קדמאה וסליק, יתיר בסימא אחרא אפיקתו דא בתר ואתבסמת אתחלשת

  .עמיה אתערעו

של  שדה דאקרי בשדה, לעילא דאשתמודע בשדה, בשדה בהיותם ויהי( שם) כתיב מה ח"ת

 בהאי דאתער עד, יותחות ואטמריה ואכפייה מניה קשיא דהוה משום האלאחו דינא האי ונצח .תפוחים

 דמעין דמבסם רבה דימא בשקועא לאחוי וכליל רבה דתהומא בנוקבא ושקעיה מקמיה ואעבריה ה”קב

 בדא דא מתפשטין אינון דטמירין ג”אעו .יהאורח פוםכ אינש לעלמא נשמתין נחתין ומנהון .עלאין

 ,כחדאס"ד  מתרוויהון .רוחא תקיפי חייביא דרשיעייא נשמתהון נחתין גופא ומהאי חד גופא ואתעבידו

  .לסטרוי חדו לסטרוי חד אלא
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 אתר ,כלא דכליל אדם דאקרי קדישא גופא מהאי נשמתהון דמשלפי צדיקייא אינון זכאין

 קדישין מלין הני דכל צדיקייא אתון זכאין .דאתכלא בצרורא תמן מתחבראן קדישין וכתרין דעטרין

 .יהל צייתין ותתאין דעלאין , רוחביה לןיאתכל קדישיןרוחין  דכל רוח עלאה קדישא ברוח מרואדאת

 פיןנא למאריכון ותנדעון בהו ותסתכלון תנדעון אלין דמלין חקלא מחצדי יןדמד מאריהון אתון זכאין

כי  לבבך אל והשבות היום וידעת( ד דברים) ד”הה דאתי לעלמא תזכו ילימ ובהני, בעינא עינא פיןנבא

 בריך חד הוא ,האלהים הוא יומין עתיק' יי. יי' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד

  .עלמין ולעלמי לעלם שמיה

 

 תקוני דהוא דאדם דיוקנא ,לתתא עלאין .לעילא ותתאין לתתא עלאין חמינא ר' שמעון אמר

  .עלאהכללא 

( ה שיר) דכתיב והאיהאי  כחדא בקרטופא שית דכליל ,עולם יסוד וצדיק( י משלי) כתיב תאנא

 אתכלילו ובאדם ובפרט בכלל עלאין כתרין אתכלילו באדם דספרא בצניעותא ותאנא .שש עמודי שוקיו

 באצבען בפרט ,תקונין הני דכל בדיוקנא דאתמר כמה בכלל עלאין כתרין .וכלל בפרט תתאין כתרין

 בהדייהו אתחזי לא גופא דהא וכלל פרט דאינון דרגלין ןבאצבע תתאין כתרין .חמש גו חמש ןידיד

  .מנייהו אעדיו דגופא בגופא הוו לא כך ובגין, מגופא לבר אינוןו

 למעבד דדינין מאריהון דגופא רגליו אלא .ההוא ביום רגליו ועמדו( יד זכריה) מאי הכי אי

 בכתרין לתתאד דדינין מאריהון ומתאחדן קזטיפין ומנהון רגלים בעלי ואקרון לשנאיהון דישראל נוקמין

  .תתאין

 דא מן דא ךאתמש דאדם כללא נוקבאבו בדכר קדישא דבגופא דלעילא ןתקוני אינון כל תאנא

 מאתר ולהכא להכא ולדא לדא ורידיןו בקטפין דמא דאתמשך כמה לדא דא ןואשקא בדא דא ומתאחדן

  לדאכך כל כתרין קדישין דגופא אשקין דא , לדא דא אשקייןד לגופא משקין ואינון אחרא לאתר דא

  .בגיניהון ומתברכאן יןמעל כלהו דאנהירו עד לדא דא ריןימנה

 מאן כל ומסאבן ומסאבין רחיקין כלהו בגופא ילןאתכל דלא]קמג ע"ב[    כתרין אינון כל תאנא

  .מלין מנהון למנדע ןלגב דיקרב
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 ולאתכללא קדישא גופא בהו דחמן משום אלא .חכמים תלמידי לגבי דלהון תיאובתא מאי תאנא

  .גופא בההוא בהו

 מכללא לבר ליהוון אי ו"דח לא .דגופא בכללא ליתהוןד קדישין מלאכין הא הכי אי תימא יוא

 מלאות םתוגבו( א יחזקאל, )כתרשיש וגוייתו( י דניאל) וכתיב, ןמתקיימי ולא קדישין וולה לא דגופא

 אביןומס דאינון דגופא בכללא דליתהון מהני בר דאדם בכללא כלהו ,גבריאל והאיש( ט דניאל, )עינים

  .בהדייהו דיקרב מאןל ןיומסאב

 לאד קדישא דגופא מכללא ונפקו משתכחין באדם אתבסם דלא דשמאלא מרוחא כלהו ותאנא

 לאתדבקא רבה דתהומא בנוקבא ליןועא עלמאב שאטיןו ואזלין מסאבין כלהו כך ובגין, ביה אתדבקו

 מתדבקאן ולא ופרחן עלמא כל ןושאט דלתתא דאקרי קין דגופא אבכלל קדנפ קדמאה דינא בההוא

( יג ויקרא) עלייהו כתיבד מסאביןד ותתא דלעילא משריין מכל לבר אינון כך ובגיני דגופא בכללא

  .מושבו למחנה מחוץ

 יתיר ןיבסמתדמ אחרנין נפקין קדישא דגופא בכללא יתיר דאתבסם הבל דאקרי וברוחא

 מה ושמעין מסאבין דאלין כללא מהאי ונפקין באוירא תליין כלהו, ןימתדבק ולא בגופא ןיומתדבק

  .להו דקאמרי ידעי מנייהו ותתא, מעילא דשמעין

 אתחברו ונוקבא דכר קדישא גופא דאדם כללא לעילא דאתבסמו כיון דספרא בצניעותא ותאנא

 דלעילא עלמא אשתכלל ומכאן, ותתאין עלאין עלמין ואתבסמו דכלא אתבסמותא ונפק תליתאה זמנא

 חד דכלהו ובגין חד. גופא ואתעבידו בדא דא ומתאחדן עלמין ןומתחבק קדישא דגופא מסטרא תתאדלו

 ,גופא בחד ועיילא רוחא ומשלפא ,לתתא ה”קב לעילא ה”קב, לתתא שכינתא לעילא שכינתא גופא

 חד הוא דכלא, כבודו הארץ כל מלא צבאות' יי דוש קדוש קדושק( ו ישעיה) חד אלא אתחזי לא ובכלהו

  .גופא

 אתקשרת, הכסף נקודות עם לך נעשה זהב תורי( א שיר) כתיבד בדא דא דאתבסמו כיון תאנא

 .דא בלא דא סלקא דלא תמר כהאי דא בלא דא סלקא לא כך ובגיני, בדכורא ואתבסמת רחמיב דינא

 עייל לא עלמא מהאי נפיק כד לבתר דאדם מכללא עלמא בהאי גרמיה דאפיק מאן תנינן האי ועל

  .דגופא מכללא יןקונפ אדם אקרון דלא באינון אלא קדישא גופא דאקרי דאדם בכללא



 

© 2014–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

167 

 ביה הוו דלא דינא ליתד ברחמי דיני דאתבסמו ,הכסף נקודות עם לך נעשה זהב תורי תניא

 דכתיב ,בחרוזים .זהב תורי ד"אכ ,בתורים .בחרוזים צוארך בתורים לחייך נאוו כתיב האי ועל .רחמי

  .הכסף דותונק

  .ומקדשא ירושלם דלעילא מקדשא בי אשתכח .מטרוניתא דא, דנוקבא בכללאד ,צוארך

 דבגויה, מהימנותא מאי .מהימנותא כללא אדם אכל ואתעביד בדכורא מדאתבסמת דא וכל

  .מהימנותא כל אשתכח

 

 על לינה ליה למעבדו בביתא למיבת אסיר ומית מניה נפקת ונשמתא אדם דאקרי מאן ותאנא

 דהוא אדם ,ילין בל ביקר אדם( מט תהלים) דכתיב קלנא ביה יתחזי דלא גופא דהאי יקרא משום ארעא

 ולאהוי בהו  לא בעירי מה ,נדמו כבהמות נמשל הכי יעבדון דאי משום, ט"מ .ילין בל יקרא מכל יקר

 ביה תחזיא לא דכלא יקרא הוא גופא והאי ,רוחא בלא גופא ,כבעירי הכא אוף קדישא רוחא בהו אתחזי

  .קלנא

 פגימותא עביד רוחא בלא יקרא גופא להאי לינה דעביד מאן כל דספרא בצניעותא ותאנא

( א ישעיה) דכתיב בארעא דמלכא קדישא כתרא לינה עביד לא דא]קמד ע"א[    בגין דהא דעלמין בגופא

 נמשל( מט תהלים) בעירי הה"ד מן כחד דמלכא דיוקנא קרידא ראייק גופא חזיד משום בה ילין צדק

  .נדמו כבהמות

 

 ונפלו דאטמרו אינון ,האלהים בני .האדם בנות את האלהים בני ויראו( ו בראשית) תאנא

  .רבה דתהומא בנוקבא

  .הידוע האדם, האדם בנות את

  .עולם ימי כדתנינן עולם דאקרי מההוא', וגו מעולם אשר הגבורים המה להם וילדו וכתיב

  .ברשיעייא לאתדבקא לעלמא דיניןו רוחין נפקין מנהון ,השם אנשי



 

© 2014–2018 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

168 

 האלהים בני, בארץ הוו ל"ועזא א"עז .בארץ הוו דלא אחרנין אלין לאפקא ,בארץ היו הנפילים

  .אתמר וכלא הוא ורזא, בארץ הוו לא

 האי ,'יי וינחם .בארץ הוה דלא דלעילא אדם לאפקא ,בארץ האדם את עשה כי' יי וינחם( שם)

  .אתמר אפין בזעיר

 מאן לאפקא, מלתא תלייא דביה אתעצב איהוד ,ויתעצב אלא נאמר לא ויעצב, לבו אל ויתעצב

  .אתעצב דלא

 דכל ללבא האי דאחזי, למאריה ומקבל תעצבדמ כמאן ,לבו אל אלא כתיב לא בלבו, לבו אל

  .לבין

 אדם תימא ואי .דלעילא אדם לאפקא, האדמה פני מעל בראתי אשר האדם את אמחה' יי ויאמר

 כלא, דכלא הסתימא חכמתא ואלמלא .דא בלא דא קאים דלא משום כלל לאפקא לאו, בלחודוי דלתתא

 האיב ואלמלא .כנתישי אלא שכנתי תקרי אל ,ערמה שכנתי חכמה אני( ח משלי) ד”הה כמרישא אתתקן

  .'יי בעיני חן מצא ונח( ו בראשית) וכתיב ,ארץ יסד בחכמה' יי( ג שם) הה"ד עלמא קאים לא

 קיףאת הסתימא חכמה ודא דכלא כללא הוא והחכמה, מוחא בהאי תליין מוחי כלהו ותאנא

 דאינון ,שליטים מעשרה לחכם תעוז החכמה( ז קהלת) הה"ד ייהובאתר לאתיישבא דאדם תקונא ןיתקוא

 לעינים יראה האדם כי( טז א שמואל) הה"ד רוחא קאים גווב תקונא הוא ואדם .דאדם שלימה תקונא

 כורסייא על דקאים דכלא מהימנותא שלימותא אתחזי תקונא ובהאי .לגו בלגו דאיהו ללבב יראה' ויי

 אנש כבר שמיא ענני עם וארו( ז דניאל) וכתיב, מלמעלה עליו אדם כמראה ודמות( א יחזקאל) דכתיב

  .הקרבוהי וקדמוהי מטא ןיומי עתיק ועד הוה אתי

 דמלין בהו יטעה ולא בהו וישגח דידע דמאן חולקיה זכאה .טעמי וברירן ילימ סתימאן כאן עד

' יי דרכי ישרים כי( יד הושע) כתיבו, ונפקו דעאלו חקלא מחצדי יןמד למארי אלא אתיהיבו לא אלין

  .וגו' בם ילכו וצדיקים

 

 באדרא חברייא זואתגנ הכא דאתגליין אלין במלין אי אמר, קליה וארים ר' שמעון בכה תאנא

 ואמר הדר .עלמא מבני לחד אתגליין דלא בגין הוא ושפיר יאות עלמא מהאי ןואסתלקו דאתי דעלמא
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 דבית ליקרא ולא עבידנא דילי ליקרא לאד סתימין דכל סתימא דעתיקין עתיקא קמי גלי דהא בי הדרי

 ולא פלטרוי לתרעי בכסופא יעלון ולא באורחוי יטעון דלא בגין אלא אלין דחברייא ליקרא ולא אבא

  .דאתי לעלמא עמהון חולקי זכאה .בידיהון ימחון

 וחמו ייסא' ור חזקיה' ור יעקב בר יוסי' ר מיתו אדרא מההוא אלין חברייא נפקו לאד עד תנא

 ומה ואמר צווח .ואשתככו מלה אמר ר' שמעון .פרסא בההוא קדישין מלאכין הול נטלי דהוו חברייא

 טוראב משה דקאים מיומא אתגלי דלא מה ידנא על דאתגלי לאתענשא עלנא אתגזר גזרה ו"ח שמא

 דא בגין אי הכא אנן מה .'וגו לילה וארבעים יום ארבעים' יי עם שם ויהי( לד שמות) דכתיב דסיני

  .אתענשו

 מה לכו אתגלי דהא בהדך דקיימי אלין וחברייא חולקך זכאהו ר' שמעון אנת זכאה קלא שמע

 ובצעירו ייסדנה בבכורו( ו יהושע) כתיב דהא ח"ת אבל]קמד ע"ב[  .  דלעילא חילי לכל אתגלי דלא

 דהא חולקהון זכאה .דאתנסיבו דא בשעתא הוןנפשי אתדבקו ותקיף אסגי אדברעו ש"וכ .דלתיה יציב

  .קמייהו דהוו לאינון כן הוה דלא אסתלקו בשלימותא

 במאתן אתער וקלא רתיכיןב דאינון עלאין אתרגישו ילימ דאתגליין בעוד תאנא .מיתו אמאי

 נפקא מלין באינון נשמתייהו ןימתבסמ דאלין ועד ,אתגליין לתתא עתיקין מלין דהא עלמין וחמשין

 ולא דעאלו משום, אלין ואמאי .עלאי מלאכי להו ונטלו פרסא בההוא וואתקשר בנשיקה נשמתייהו

  .ונפקו עאלו אחריני וכלהו דנא קדמת מן אחרא זמנא נפקו

  .דא בגין חולקנא וזכאה תלתא דהני חולקהון זכאה כמה ר' שמעוןאמר 

  .היום כלכם חיים אלהיכם' ביי הדבקים ואתם( ד דברים) ואמר תניינות קלא נפק

 ךימתבר דעלמא מנה שמע ר' שמעוןאמר  .ריחין ליקלא סד אתרלא הוו מסתכלין בכל ו קמו

  .בהו לאסתכלא יכלין לאד דכלהו אנפוי נהרי והוו .בגינן

ר'  יתיב הוה חד יומא .עציב אבא ורבי ר' שמעון חדי והוה נפקו הושבע עאלו עשרה תאנא

 ומחזיין עלאין מלאכין להו מייתי דהוו תלתא לאלין וחמו מלה ר' שמעון. אמר עמיה אבא ורבי שמעון

  .אבא דרבי דעתיה נח .דכיא דאפרסמונא בטורי עיילי והוו דלהון יקרא בגין דלעילא ואדרין זיןגנ להו
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 משתכחין לא רזין גלי ר' שמעון הוה וכד ,ר' שמעון מבי חברייא אעדו לא יומא מההוא תאנא

 ועלן ,'יי עיני המה שבעה( ד זכריה) דכתיב' יי עיני אנן שבעה שמעון רבי ןלהו קארי והוה אינון אלא

  .מראאת

 לשיתא קיומא לית דהא דכלא שביעאה הוא אנתד משביעאה ןדנהרי יניבוס שיתא אנן אבא ר"א

  .בשביעאה תלי דכלא משביעאה בר

 ר' שמעון אוף קדש' ליי שבת מה .קדש' ליי שבת כתיבו שיתא דכלהו שבת ליה קארי יהודה רבי

  .קדש' ליי שבת

 

 דילן אדרא בבי אשתכח לא אמאי דשערא מארי חרצן חגיר ההוא על תווהנא ר' שמעוןאמר 

מאן דלא  ר' שמעון ל"א .באנפוי נהירין קטפורי ותלת אליהו אתא אדהכי .קדישין מלין דאתגליין בזמנא

  .דהלולא ביומא דמאריה גליפא בקרדוטא שכיח

 עיילתון לא עד עמיה ןווישתכח דייתון אינון כל ה”קב קמי אתברירו יומין אשבע רבי חייך ל"א

 לרב נסין למעבד שדרני יומא דההוא יכילנא ולא בכתפוי ירקט זמין קמיה דאשתכח ובעינא ,אדרא בבי

 דהיכלא חילא להו דרמינא בנסא להו רחישנאתוא דמלכא אבקרונ סרודאתא וחברוי סבא המנונא

 לון ורמינא וחברוי המנונא לרב ואפיקנא ,פרדשכי וחמשא ארבעין דמיתו בקטרוי ואתקטרו דמלכא

 בדילנא לא יומא ההוא וכל יומין תלת אכלו דלא ומייא נהמא קמייהו אוזמינ, ואשתזיבו אונו לבקעת

  .מנייהו

 ואמרו לון ושאילנא ,עלה חברייא מן ותלת סמכין אינון כל דנטלין פרסא אשכחנא תבנא וכד

 דיתבין חברייא דאינוןו חולקך וזכאה ר' שמעון אנת זכאה .וחברוי ר' שמעוןד מהלולא ה”קבד חולקא

  .לכו נהראאל זמיניןד ריןדנהי יניןבוס כמה, דאתי לעלמא לכון אתתקנו דרגין כמה .קמך

 בכל עמיה אזילנא ואנא חמוך יאיר בן פנחס לרבי כתרין חמשין אתעטרו בגינך דא יומא ח"ות

  .ואתתקן דוכתיה בריר אוה דכיא דאפרסמונא דטורי נהרי אינון

  .יומין שאר מכל שבתיבו בזמני]קמה ע"א[    דעטרין בקרטופא צדיקייא ריןקטי ל"א 
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יבא כל  בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש מדי והיה( סו ישעיה) דכתיב דלבר אינון כל פילווא ל"א

  .צדיקייא ש"כ אתיין אליןיי'. בשר להשתחוות לפני אמר 

 דמתעטר, בשבתו שבת ומדי .קדישא רתיכא אבהתי דמתעטרי משום .למה, בחדשו חדש מדי

 ואנת .ויקדש אותו השביעי יום את אלהים ויברך( ב בראשית) דכתיב יומין שיתא אינון דכל שביעאה

 בשביעאה דמשתכחין עדונין ותלת, מכלא יתיר ומתקדש מתעטר תהא דשיתא שביעאה ר' שמעון הוא

 .מכובד' יי לקדושו ענג לשבת וקראת( נח ישעיה) וכתיב, דאתי לעלמא בגינך לאתעדנא צדיקייא זמינין

 .דאתי ובעלמא דין בעלמא מכובד דאקרי יוחאי בן שמעון' ר דא ,'יי קדוש הוא מאן
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 )המשך( נשא פרשת

 

( קג תהלים) פתח יצחק רבי .את בני ישראל אמור להם תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר

 היראה שבכלל המקום לפני היראה גדולה כמה .בנים לבני וצדקתו יראיו על עולם ועד מעולם' יי וחסד

 בו אין שמים ירא שאינו ומי בו כולם יש חטא יראת בו שיש מי שכל נמצא .חסידות הענוה ובכלל ענוה

 .חסידות ולא ענוה לא

 ענוה עקב( כב משלי) ד”הה בכלהו ונכלל עדיף ענוה בענוה ונתלבש היראה מן שיצא מי תאנא

 בו שיש מי וכל לחסידות זוכה ענוה בו שיש מי כלו לענוה זוכה שמים יראת בו שיש מי כלד ,'יי יראת

 עולם ועד מעולם' יי וחסד דכתיב לחסידות', יי יראת ענוה עקב דכתיב לענוה, לכלם זוכה שמים יראת

  .יראיו על

 שפתי כי( ב מלאכי) ד”הה צבאות' יי]קמה ע"ב[    מלאך נקרא חסידות בו שיש אדם כל תאנא

  .צבאות' יי למלאך כהן זכה מה מפניו .הוא צבאות' יי מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן

 הוא ומאן .למטהכהן מ צבאות' יי מלאך אף למעלהמ כהן צבאות' יי מלאך מה יהודה' ר אמר

 כביכול .מעלה של גדול כהן והוא מעלה של חסדן המ אתיו הגדול השר מיכאל דא , צבאות' יי מלאך

 אשתכח לא כהן כך ובגין, רחמי ,חסד מהו .מחסד דאתי משום צבאות' יי מלאך למטה נקרא גדול כהן

 על עולם ועד מעולם' יי וחסד( קג תהלים) ד”הה היראה מפני ,לחסד כהן זכה מפני מה .דדינא בסטר

  .יראיו

 דאתתקן כמא יצחק רבי אמר .מהו ועולם עולם, על יראיוד"א וחסד יי' מעולם ועד עולם 

  .תרי עולם ,חד עולם קדישא באדרא

  .העולם ועד העולם מן הכי אי חייא ר"א

  .לחד חזרוואת אינון עלמי תרי ל"א

של  אדם עלאה דרזא כללא העולם ועד העולם מן ,דבריך תסתום מתי עד יצחק' לר אלעזר ר"א

 באדרא אוקמוה והא עולם שנות וכתיב עולם ימי וכתיב, ועולם עולם והיינו של מטה ואדם מעלה

  .עלאה קדישא
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  .אימתי .אדם קריתא חטאה דחיל דאיהו מאן דכל ,יראיו על

  .דכלא כללא חסידות ענוה יראה ביה דאית אלעזר ר"א

  .ונוקבא דדכר כללא ןתנ והא יהודה רבי אמר

 אלא עוד ולא ,חטאה דחיל וכדין אדם אקרי נוקבאב דכר דאתחבר דמאן הוא הכי ודאי ל"א

 יראה לא ביה הוו לא נוקבאב דכר אשתכח דלא ומאן .חסד ביה דשריא אלא עוד ולא, ענוה ביה דשריא

( פט שם) דכתיב חסד שרייא אדם דאקרי וכיון ,דכלא כללא אדם אקרי כך ובגין .חסידות ולא ענוה ולא

 ועד מעולם' יי וחסד וכתיב .ונוקבא דכר ואשתכח לא אי לאתבנאה יכיל לאד ,יבנה חסד עולם אמרתי

  .דאדם כללא יראיו, יראיו על עולם

 אחסנא ואחסינו דחסד מסטרא דאתו כהני אינון אלין, על יראיו עולם ועד מעולם' יי וחסד א"ד

 ובעד בעדו וכפר( טז ויקרא) כתיבו ,דלתתא כהני ,יראיו על .דלתתא לעולם דלעילא מעולם דנחית דא

  .דאדם בכללא לאתכללא ,ביתו

  .בנים לבני דזכה משום ,בנים לבני וצדקתו

  .ליה מבעי וחסדו ,וצדקתו מהו הכי אי יהודה רבי אמר

( שם) וכתיב, זאת קחהול מאיש כי( ב בראשית) דכתיב בזאת דתנינן רזא היינו אלעזר רבי אמר

 מסטרא דאתי דכר כך בגין .דכר חסד נוקבא וזאת, חסד דהיינו אישמ אתכלילת וזאת ,אשה יקרא לזאת

 מאי .וצדקתו יתתא הה"דא אקרי כך ובגין סומקא אמסטר דאתיא צדק קריא וזאת, חסד אקרי חוורא

לעבוד  אסור זוג בת לו שאין כהן כל תנינן כך ובגין .בדא דא אתבסמאל זוגו בת דחסד צדקתו ,צדקתו

  .ביתו ובעד בעדו וכפר דכתיב משום

 למשרי עמא מכל יתיר בעי וכהנא אנסיב דלא במאן שריא שכינתא דלית משום יצחק' ר אמר

 תהלים) ד”הה עמא לברכא ובעיין חסידים ואקרון חסד בהו אשר שכינה בהו דשרת וכיון ,שכינה יהב

 בעי חסיד כהנאאקרי ד ומשום .חסידיך לאיש ואוריך תמיך( לג דברים) וכתיב ,יברכוכה וחסידיך( קמה

 חסידים דאקרון משום ,טעמא מאי .תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר כתיב כך ובגין ,לברכא

  .יברכוכה וחסידיך וכתיב
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 תברכו כה, ביראה תברכו כה, הקדש בלשון תברכו כה ,להם אמור ישראל בני את תברכו כה

  .בענוה

' ר דאמר והיינו ,ה"מכ מתערין דינין דכל ה"כ קריא ק"צד האי תאנא, תברכו כה אבא' ר אמר

, משה דאגזים כמה ,ה"כ עד שמעת לא והנה( ז שמות) וכתיב .כה מן מכה כלומר ,רבה מכה מהו אלעזר

 דזמינא ,לזאת גם לבו שת]קמו ע"א[    ולא( שם) וכתיב ,חד וכלא ,'יי אני כי תדע בזאת( שם) וכתיב

  .ארעיה לחרבא

 מחסד דאתי לכהן דא אתמסר כך ובגין, סמאאתב חסד עמה ומדאתחבר דינין מתערין ה"כ ומהאי

 לה תבסמון בדינין אשתכחת כה דהאי ג”אע כלומר, תברכו כה ד”הה ה"כ ותתבסם דתתברך בגין

 דישראל ןהולקבלי לה ותבסמון ה"לכ חסד בהאי ןתברכו ,ישראל בני את תברכו כה דכתיב לה ותברכון

  .ישראל בני את תברכו כה ד”הה דינין בה ישתכחון דלא בגין

 דהא מלה מפרסמין דלא הפריצים משרבו לאפקא אמור אלא כתיב לא להם אמרו, להם אמור

  .סתם אמור דכתיב משמע שמא לפרסמא אתפקדו לא

 זכו, להם אמור יהודה' ר תני אלא .תאמרו כתיב לא אמאי תברכו כה דכתיב כיון ,אמור א"ד

  .סתם אמור זכו לא ,להם

 

 את ראו לא עמי היו אשר והאנשים המראה את לבדי דניאל אני וראיתי( י דניאל) פתח יצחק' ר

 נביאי אינהו תנינן והא, לבדי דניאל אני וראיתי .אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחבא המראה

 ,דחילו אמאי ,ראו לא וכתיב .חול קדש אתעביד הא ,ומלאכי זכריה חגי נינהו ומאן נביא לא ואיהו

  .קדש חול הא ,נביא לאו ואיהו דחיל ולא וראיתי כתיב דניאלו

 אני בזאת מלחמה עלי תקום אם לבי יירא לא מחנה עלי תחנה אם( כז תהלים) כתיב תאנא

 לדוד ה”קב עביד ותנא .נוקמין ליה ולמעבד לאתחסנא חולקיה עדביה זאת, דאמרן יהא בזאת .בוטח

 בתרוי לבנויו דוד תיר תמלכו ותאנא .אנאבהת דאחסינו דכלא עלאין כתרין אנאבהת עם קדישא רתיכא

 ותאנא .דרין לדרי משולטנהון אעדי דלא דא תאמלכו ובנוי הוא ואחסין תקףתא דלעילא מלכו ובאתר

  .קמיה דקאים מאן לית דדוד לבנוי אתער דמלכותא כתרא דהאי בשעתא
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 דניאל יהודה מבני בהם ויהי( א דניאל) דכתיב הוה דדוד הידבנ שוםמ ,לבדי דניאל אני וראיתי

 דיליה דהוה ומשום דאבוי עדבא חולקא אחסנת מסטר אדהי הא וחדי חמא והוא .מישאל ועזריה חנניה

  .סבלי לא ואחריני סביל הוא

 ובשעתא, קמיה למיקם עלמא בני יכלין לא בדינוי אתער ה"כ דהאי בשעתא שמעון רבי אמרו

 פיןבא ומתברך ומתבסמא כה בהאי תחברומ דלעילא חסד אתער מחסד דאתיין כהני ידייהו ןיסדפר

 .עמין שאר ולא בני ישראל, ישראל בני את תברכו כה ד”הה דינא מנהון ואתעדי ישראל לבני נהירין

( לג דברים) דכתיב חסיד דאקרי ידוי על ד"חס דיליה כתרא האי תערדא בגין אחרא ולא כהן כך ובגיני

 אלא יברכוכה תקרי אל ,יברכוכה וחסידיך( קמה תהלים) וכתיב דחסד מסטרא אתי והוא, חסידך איש

  .הקדש בלשון ,תברכו כה .המפורש בשם ,תברכו כה .ה"כ יברכו

 

 מתערין דלעילא קדישין כתרין כל ידוי ופריס קם לתתאמ דכהנא בשעתא יהודה' ר אמר תאנא

 פסיק ולא תדיר קידנפ עומקא מההוא הוכלל אתמשךו דבירא מעומקא ונהרין לאתברכא ומתתקנין

  .מכלהו ומתשקיין ומתברכן עלמין לכלהו מבועין ןידנבע ברכא

 במטרוניתא לאזדווגא דבעי למלך .עלמין הובכל הוי ושתיקותא לחישותא זמנא בההוא ותאנא

 לאזדווגא אתי מלכא הא לחשיןומ זמנא בההוא מתערין לא שמשין וכל בלחישו לה ליעלמ ובעי

  .סתם ישראל כנסת ,כנסת ישראל מאן .ישראל כנסת ,מטרוניתא מאן .במטרוניתא

 אל וייד את אהרן וישא( ט ויקרא) דכתיב שמאלא על ימינא לזקפא בעי יצחק רבי אמר אינת

  .שמאלא על דימינא דשבחא משום ידיו ולא כתיב ידו ,העם

  .בך ימשול והוא( ג בראשית) דכתיב הוא רזא אלעזר רבי אמר

 לקדשא בעייד דיליה קדושה על]קמו ע"ב[    קדושה תוסףדאי בעי ידוי לפרסא דבעי כהן תאנא

 וקדשת דכתיב ידוין מ דמייא קדושה ליטול כהנא דבעי ליואה ,דקדישא ידא מאן .דקדישא ידא על ידוי

 שבט אביך הקרב לוי מטה אחיך את וגם( יח במדבר) בלוים בהו וכתיב, קדישין אינון האו הלוים את

 דקדישא י"ע לאתקדשא בעי ידוי דפריס כהן כל מכאן .כלל אביך שבט ,עליך וישרתוך אתך וילוו

  .קדישא הוי דלא אחרא נש מבר דמייא קדושא יטול לאו יהידושק על ידושאק ליתוסף
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  .בקדמיתא לאתקדשא הוא בעי ידוי על כהנא דאתקדש לוי תאנא דספרא ובצניעותא

 לא שלים דלא כהן דהא בעי לא אחרא כהנא תאנא .אחרא דכהנא ידא על ויתקדש לוי ואמאי

 בדוכנא לסלקא ואתחזי שלים הואד לוי אבל, שלים דלא דפגימא ידא על לאתפגם שלים כהנא האי בעי

  .הלוים את וקדשת דכתיב קדוש אקרי והא הוא שלים הא זמנא משכןב ולמפלח

 על קדושא כהנא יתוסףל בעי כך ובגין, אותם וטהרת( ח שם) דכתיב אקריוטהור  תנחום ר"א

  .קדושתיה

 חד כל קדישין כתרין דיתברכון בגין בדא דא אצבען יתחברון דלא בעי ידוי דפריס כהנא תאנא

 בדא דא לאערבא דלא רשימין באתווי לאתפרש בעי קדישא דשמא בגיןו ליה דאתחזי כמא בלחודוי וחד

  .מלין באינון ולאתכוון

על  ןדתתאיוי יד על עלאי ויתברכון תתאי דיתברכון בגין ןעלאי דיתברכון ה”קב בעא יצחק ר"א

  .יברכוכה וחסידיך( קמה תהלים) דכתיב דלתתא קדישין מכל קדישין דאינוןידוי 

 דיליה ברכתא לאו דמברך ברכתא אהו ומאן מברך ולמאן דא רזא ידע דלא כהן כל יהודה ר"א

 ותורה .סתם דעת ,דעת מאי .מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי( ב מלאכי) הה"ד ברכתא

 דאקרי לעילא תורה אחידא היך סתם תורה  ,מפיהו יבקשו ומאי .מפיהו יבקשו עלאין, מפיהו יבקשו

 צבאות' יי מלאך כי ,ט"מ .הכי דאתקרון עלאין כתרין באינון פ"שבע ותורה שבכתב תורה סתם תורה

  .הוא

  .דאצטריך כמה קדישא שמא ליחדא דלעילא מלין באינון לכוונא בעיכהנא  אתני

 

 ד"יו כתיב דאתגלייא .ואתכסייא אתגלייא קדישא שמא דספרא בצניעותא נינןת ר' שמעון אמר

  .דכלא טמירא ההוא ,דאתכסייא ומהו .אחרן באתוון כתיב דאתכסייא ,א"ה ו"וא א"ה

 דהא בגו דטמירין טמירא ההוא בגין אחרן באתוון אתכסי דאתגלי ההוא ואפילו יהודה ר"א

, רחמי כתרי כ"ב אתוון ב"כב כלילן דכלהו כלהו רחמי ולמיתת קדישא שמא לצרפא כהנא בעי הכא

 אנפין מזעיר דאתגליין' וט מכלא וגניז סתים דעתיקא ג"י ,רחמיב "כ סתימאן שמא דהאי אתוון ובהני

  .גליפן אתוון ב"בכ ידוי פריס כד כהנא מכוון דהוה חד דשמא בצרופא כלהו ומתחברן
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 ,באתווי סתים בעלמא חציפותא מדאסגי .לכלא דא שמא מתגלייא הוה צניעותא הוה כד ותאנא

 גלייאתומ וגניז דטמיר בסתימא מכוין, מכוין במאי .מתפרש ושמא מכוין כהנא מתגלייא הוה דכד

  .רשימין באתוון כלא סתים בעלמא חציפותא מדאסגי .ומתפרש

 דעתיקא מכילן ג"י אמר בקדמיתא. זמני בתרי אמרן משה]קמז ע"א[    רחמי ב"כ הני דכל ח"ות

' ט אמר תניינא זמנא .ולאתבסמא דינין להוכ לאכפיא ואשתכח דדיני אתרב דכלא הסתימא דעתיקין

בהני  ןסתימי מכילן ב"כ הני וכל .דכלא סתימאה מעתיקא ריןהונ אנפין בזעיר דכלילן דרחמי מכילן

 לאלובכ לקבליהון כלילןד אתוון דתריסר שמהן ותלת קראי תלת אלין, וגו' וישמרך' יי יברכך קראי

 לקביל קראי תלת בהני ןדסתימ אתוון ב"בכ מתבסמן ותתאי ועלאי ואתברכו כלהו עלמין  חדאכ אתכוון

 בכל ןסתימ הני בכל לכוונא דבעי ,אמור .אמרו ולא אמור כלהו עלמין הה"ד דכליל דרחמי מכילן ב"כ

 תליין דבחד, ט"מ .חד חסר באדםש אברים ח"רמ חושבן ,אמור .דלעילא ןסתימ במלין ,אמור .דרגין הני

  .כדאמרן קראי תלתכד אמרי  איבה מתברכאן וכלהו, כלהו

  .ותתאין עלאין ברכתא בהאי לאתכללא ,להם

 

 קא מאי רבי אמינא ליה שאילנא ,שמעון ר"ב ' אלעזרדר קמיה יתיבנא חד יומא יוסי ר"א אינת

  .למה בהמה תינח אדם ,'יי תושיע ובהמה אדם( לו תהלים) דקאמר דוד חמא

  .בהמה זכו לא ,אדם זכו ,במניינאהוא  כלא ,שאלת יאות ל"א

  .בעינא קא דמלה רזא רבי אמינא

 קרא בחד וכלא בהמה להו וקרא דלעילא כגוונא אדם לישראל ה”קב קרא ח"ת .אתמר כלא ל"א

 אדם .בהמה הא ,מרעיתי צאן צאני ואתנה .אדם אתם מרעיתי צאן צאני ואתנה( לד יחזקאל) דכתיב

  .'יי תושיע ובהמה אדם כך ובגין ובהמה אדם אקרו וישראל .אדם הא ,אתם

, חדא בשעתא מתברכאן וכלהו, אקרון בהמה זכו לא, דלעילא כגוונא אדם זכו דמלה רזא ועוד

  .'יי תושיע ובהמה אדם ד”הה בישראל בהו אית דכלא ש"וכ, דלתתא ובהמה דלעילא אדם
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 וכלא ,לתתא שתכחא לעילא ומדאשתכח, לעילא דישתכח עד אשתכח לתתא ברכתא לית ח"ות

 דכתיב לביש ,הארץ את יענו והם השמים את אענה( ב הושע) דכתיב לטב .ולביש לטב תליא הכי

  .אדמהב האדמה מלכי ועל במרום המרום צבא על תידופק( כד ישעיה)

 דכתיב לעילאיברכך יי', . ותתאין עלאין לאתברכא סתם להם אמור כתיב כך בגין יהודה ר"א

 .לתתא וישמרך. כחדא כלהו לאתברכא סתם להם אמור .ישראל בניאת  כך ואחר בתחלה תברכו כה

  .לתתא שלום לך וישם ,לעילא פניו' יי ישא .לתתא ויחנך ,לעילא פניו' יי יאר

 הכא וסתים לידאתכל קדישא דשמא גליפן אתוון ב"בכ מתברכאן כחדא כלהו אמר אבא' ר

  .דינא בהו אשתכח דלא רחמי גו רחמי הוואינ, כלהו מתברכאן ב"בכו

  .אליך פניו' יי ישא והכתיב ולא

  .כלל דינא שתכחא דלא בגין ויעבר יסלק ,ישא אבא רבי אמר

 

 שריא דשכינתא משום ביה לאסתכלא לעמא אסיר ידוי פריס דכהנא בשעתא יוסי רבי אמר אינת

  .בידוי

 ,וחי האדם יראני לא כי( לג שמות) כתיב דהא להו אכפת מאי חמאן דלא כיון הכי אי יצחק ר"א

  .חמאן במיתתהון אבל חמאן לא בחייהון

 שכינתאל חמאן דלא ואע"ג לדחלא נ"ב ובעי ידויבד באצבען רמיזא קדישא דשמא משום ל"א

  .שכינתא לגבי ןחציפי עמא ישתכחון דלא בגין דכהני בידייהו לאסתכלא בעאן לא

 בדחילו למיתב עמא צריכין ומתברכאן עילאין ותתאין ידוי פריס דכהנא שעתא אבההו תאנא

 שעתא והוא, בכלהו דינא ולית עלמין בכלהו אשתכח ארעו עידן שעתא אדההו ולינדע באימתא

  .בכלא שלמא ואשתכח פיןא בזעיר דעתיקין עתיקא סתימא דאתגלי
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 ישא יי'  יאר יי'  יברכך ,ד"יו ד"יו ד"יו רישיהון]קמז ע"ב[    קראי תלת בהני שמעון רבי אמר

 לאתברכא ד"יו ד"יו ד"יו ,דאצטריך מאן מעתיקא ולאתברכא אתשלימ מהימנותא לאחזאה כלהו, יי'

  .כלהו וכן לתתא הכא וישמרך לעילא' יי יברכך כך ובגין ,דכלא מעתיקא פיןא זעיר

 ולימא ידייהו פרסי דכהני בשעתא ליתי בחלמיה דמצער מאן האי ר' שמעוןד קמיה תנא נית

 אתהפך בצעריה צלותיה בעיד ומאן בעלמא ןרחמי אשתכחו שעתא דההיא משום ,אמאי .'וכו ע"רבש

 .לרחמי דינא ליה

 

 לוע עבודתו על איש איש אותם ושמו( ד במדבר) דכתיב כמא תקנו ,ושמו מאי .שמי את ושמו

 בהו יטעון דלא דבעיא, חזי כדקא לשמאלא דשמאלאו לימינא דימינא כתרין בברכתהון לאתקנא, משאו

 כהני לאינון ,למאן .אברכם ואני כדין הכי יעבדון ואי .ותתאין עלאין דיתברכון בגין כלא לאתקנא

 אברך יואנ ילאלע מברכין אינון ,מברכיך ואברכה( יב שם) וכתיב, ברוך ומברכיך( כז בראשית) דכתיב

  .יזכרו או יאמרוו כתיב ולא ושמו כתיב ולפיכך .להו

 ועד ידוי ופריס דקם כהן בחד הוה ועובדא. ידוי סיפרי לא עמא ליה רחמין דלא כהן כל תאנא

 ואתתקן ובריך ידוי ופריס אחר וקם .בחביבותא בריך דלא משום ,ט"מ .דגרמי לאית אתעביד שלים לא

 דכתיב לעמא לברכא ידוי יפרוס לא ליה רחמין לא עמא או לעמא רחים לא דהוא כהן כל .יומא ההוא

  .יברך אלא יבורך תקרי אל ,יבורך הוא עין טוב( כב משלי)

 משגח הוה לישראל לברכא ליה דאתמסר בשעתא ,בבלעם כתיב מה תא חזי יצחק ר"א תאנא

 נאם( כד במדבר) דכתיב בישא עינא בההוא מלוי תלי והוה ברכתא יתקיים דלא בגין בישא בעינא

. העין שתום הגבר ונאם .עלמא בני מכל יתיר להו סאני דהוה מההוא ,בעור בנו מאי .בעור בנו בלעם

  .ברכתא יתקיים ולא יתברכון דלא בגין מנייהו טבא עינא דסתים ,שתום העין

, וראה עיניך פקח( ט דניאל) דכתיב לברכא דעינא פקיחא דאשתכנא ודאי הוא הכי יהודה ר"א

 שתום כתיב רשע ובההוא .עלך עינוי יפקח ה”קב אמר הכי הוה מברך סבא המנונא רבכד ו .ברכאל בגין

  .ידוי על יתברכון דלא בגין העין
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 טבא בעינא מברך ודלא אתקיים ברכתיה טבא בעינא דבריך כהנא כך בגין יצחק ר' אמר ליה

  .כלל ברכתא מניה לא תבעי כלומר ,למטעמותיו תתאו ואל עין רע לחם את תלחם אל( כג משלי) כתיב

, בלעם אל לשמוע .'וגו בלעם אל לשמוע אלהיך' יי אבה ולא( כג דברים) ח"ת יוסי' ר אמר

 עינוי סתים דהוה משום אלא .בלעם אל לשמוע מהו ,כלא עבידבלק  דהא ליה מבעי בלק אל לשמוע

  .ישראל יתברכון דלא בגין

 עיני אפקח אנא, בני יתברכון דלא בגין עינך סתים את רשע לבלעם ה”קב ל"א יוסי ר"א תאנא

  .'וגו לברכה הקללה את לך אלהיך' ה ויהפך ד”הה לברכאן ןול אהפך דתימא מלין וכל

 דכתיב דאוקימנא כמא ,מלחמו מהו .לדל מלחמו נתן כי יבורך הוא עין טוב כתיב דא ועל

 כי כך ובגין מניה קינפ אלהיו לחם הקדשים דקדשי משמע', וגו הקדשים מקדשי אלהיו לחם( כא ויקרא)

  .כתיב לדל מלחמו נתן

 רבי אמר דתנינן דישראל בגיניהון אלא ןמתברכי לא דעלאי ה”קב קמי ישראל חביבין כמה תניא

 שיכנסו עד מעלה של בירושלם יכנס שלא הוא ברוך הקדוש נשבע יוסי רבי אמר חייא רבי אמר יהודה

 דשכינתא זמנא כל כלומר ,בעיר אבא ולא קדוש בקרבך( יא הושע) שנאמר מטה של בירושלם ישראל

 שמא]קמח ע"א[    אשתאר כביכול ,תקנותא לא תקונין וכל אשתלים לא לעילאמ שמא בגלותא הכא

  .ראיחס

 

 אפי דחמי ומאן שכינתא אפי חמינא הא ל"א ,רב בר זירא' ר ביה פגע .ללוד אזיל הוה אבא רבי

 והלכו( ב ישעיה) וכתיב, יי' את לדעת נרדפה נדעה( ו הושע) ד”הה האבתר ולרהטא למיזל בעי שכינתא

 מציון כי ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו' יי הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים

 כל טעמין דאתון מעלייתא מלי מאינון למילף בתרך הךילמ בעינא ואנא .ודבר יי' מירושלם תורה תצא

  .קדישא מאדרא יומא

 אברהם או לאברהם חשבה ה”קב אי ,צדקה לו ויחשבה' ביי והאמין( טו בראשית) דכתיב מאי

  .בלבאי אתישבא ולא לאברהם חשבה ה”קבד שמענא ואנא .ה”קבל חשבה
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 ודאי אברהם, ויחשבה אלא כתיב לא לו ויחשוב ,שבהויח ח"ת .הוי הכי ולא אוקימנא הכי ל"א

 שלך מאצטגנינות צא לאברהם ה”קב ל"א. וגו' החוצה אותו ויוצא( שם) כתיב דתניא ,ה”קבל חשבה

 ולהלאה מכאן .מוליד אברהם מוליד אינו אברם, חמי ואנא חמי את .שמי למנדע אורחא ההוא לאו, וגו'

 שמיה למנדע דמלכא קדישא עשיראה כתרא היא ,ה"כ מאי .זרעך יהיה ה"כ .אחרא בארחא אשתדל

  .מנה מתערין דדינין כתרא והיא

 שמיה ולמנדע לאסתכלא אברהם חדי שעתא בההיא .ממש זרעך, זרעך יהיה כה ותאנא

 דהיא ג”אע כתרא לההוא אברהם חשבה מנה מתערין דדינין ג”אעו ,ה"בכ דאתבשר משום ביה דבקאולא

  .רחמי צדקה כתרא לההוא ,ויחשבה מאי .ויחשבה ד”הה רחמי היא כאלו דינא

 דדיניןע"ג א ואברהם ,מנה מתערין ודינין ק"צד ואתקרי היא עשיראה כתרא ה"כ יצחק רבי אמר

  .רחמי איהיד בגין מנה מתערין לא דדינין צדקה חשבה צדק מהאי מנה

 בשמים כל כי( כט א"דה) א”כד .בכל אברהם את ברך' ויי( כד שם) דכתיב מאי אבא' ר אמר תו

 בגין דכהנא ידא על ה"כ האי מתברך דישראל ןהודבגיניישראל, את בני  תברכו כה וכתיב .ובארץ

 שוכן מציון' יי ברוך( קלה תהלים) כתיב עתיד לבאול בכלא ברכתא שתכחוא לתתא ישראל דיתברכון

 .ירושלם

 

 במאי .לחופה כלה שנכנסה ביום יוסי רבי תאנא .'וגו להקים את המשכן משה כלת ביום ויהי

  .נכנסה דמשה ידוי דעל מלמד אלא .משה כלת ביום אוקימנא

 יכול ולא( מ שמות) כתיבא וה לדוכתא עיילת דלא אתעכבת השתא עד וכי יהודה רבי אמר

  .'וגו מועד אהל אל לבא משה

  .בתורה ומאוחר מוקדם אין יצחק ר"א

 עלית( סח תהלים) דכתיב מאי ר' שמעון אמר דתנינן ,ודאי משה של כלה ,משה כלת ביום ויהי

 אמרו ההר זדעזענ רגליך מעל נעליך של( ג שמות) הקב"ה לו שאמר בשעה אלא .'וגו שבי שבית למרום

 ויברך בראם ונקבה זכר( ה בראשית) כתיב והא ,אדם לסתור תבעי ע"רבש ה”קב לפני הקב"ה מיכאל

 .מאתתיה לאתפרשא אמרת ואת ונוקבא דכר דאיהו במאן אלא אשתכח ברכתא ולית ,אותם
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 שכינתי יחות ובגיניה בשכינתי בידיתנס בעינא אנא השתא ,ורביה פריה משה אוקים הא ל"א

  .עמך דאתנסבא שכינתא ,שבי שבית למרום עלית ד”הה עמיה לדיירא

 שכינתא דנחתא וביומא .למעלה הידוע באדם אדםב   אלא כתיב לא אדםב  , באדם מתנות לקחת

  .ממש משה כלת, משה כלת ד”הה נחתא משה דאתנסבת אההי

 ליה אתנסיבת לא דהא ידיען זמניןל אלא אתפרש דלא ,נעלך של( ה יהושע) כתיב וביהושע

  .וגו' ארצה פניו על יהושע ויפל( שם) דכתיב ליה אתחזי ולא כך כל שכינתא

 .עלמא בני כל על ביקריה בעי דמאריה דמשה חולקיה זכאה .כתיב מתנת ,באדם מתנות ולקחת

 

 דלעילא יומין יהודה ר"א .ליום ליום מהו .נשיא אחד ליום ליום אחד נשיא משה אל' יי ויאמר

 אתתקן חד וכל ןדמתפרשא תחומין תריסר נשיאים,על ידי דתריסר  לאתברכא]קמח ע"ב[    דאתחנכו

 . דאינון נשיאים ידוי על בברכתא ואתחנך

 דתניא ,מתברכן אומות העולם ואפילו תתאה ואפילו לעילא מדבחא בגיני ןאתברכ כלהו תאנא

 נשיאי תריסר קמי למיקם עלמא יכיל לא נשיאין תריסר אלין אקריבוהוה ד לא אלמלא שמעון' ר אמר

 שולטנותא נסיבו דישראל אלין מדאקריבו .לאומותם נשיאים עשר שנים( כה בראשית) דכתיב ישמעאלד

  .ליום אחד נשיא כך ובגיני דכלהו

 כד"א ששים עתודים ששים םילא כלהו. ןדיתברכ בגין אקריבו דלעילא כגוונא דאקריבו מה כל

  .גבורה בסטרו ,לה סביב גבורים ששים( ג שיר)

מא דכתיב בכי תשא ופרשתא דא כתיבא בכי תשא סכום מתקלין דדהבא , כזהב עשרה אחת כף

  .כלהו דאינון שקלי דארמותא
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 בהעלותך פרשת

 

 אתרעי ה”קבד דישראל חולקיהון זכאה .'וגו מחופתו יוצא כחתן והוא( יט שם) פתח יהודה רבי

 דכל דאתי לעלמא וחיין עלמא להאי חיין נש בר אחיד דביה דחיי אילנא דקשוט אורייתא וןל ויהב בהו

 מאורייתא ואתפרש דאורייתא מלי דשביק מאן וכל חייןליה  אחיד בה ואחיד באורייתא דאשתדל מאן

 וכתיב', וגו למוצאיהם הם חיים כי( ד משלי) ד”הה חיין מלוי וכל חיין דהיא בגין מחיין תפרשא כאלו

  .'וגו לשרך תהי רפאות( ג שם)

 מרישא שארי דיליה נהוראו ,לכלא דנהיר שמשא ואוה לתתא מעילא אחיד דחיי אילנא ח"ת

 .שמאלא וחד ימינא חד ,לדרום וחד לצפון חד אחידן סטרין תרין ,מישר בארח דאילנא בגופא ואתפשט

, בתוקפיה ואנהיר ימינא לדרועא אתקיף דאילנא גופא מההוא דאתמר כמא נהיר דשמשא בשעתא ואינון

  .בנהוריה ואתכליל שמאלא נהיר ומתוקפיה

 .חתנתו ביום אמו לו שעטרה עטרה( ג שיר) הוא דא ,חפתו הוא מאן .מחפתו יוצא כחתן והוא

 שירותא הוא דא ,מוצאו השמים מקצה אבתריה בקרא א”כד נהורא דכל רישא הוא דא ,מחפתו יוצא

 דנפשוי רחימתא לכלתיה יערעלא נפיק כד ממש חתן, כחתן נפיק וכדין ,השמים מקצה יהודא דכלא

 ,מערב לגבי ואתפשט שמשא אזלא, מחפתו יוצא כחתן והוא גוונא כהאי .היל הומקבל דרועוי ופריש

 דאתמר כמא באתריה ליה וזויג למערב וקריב בקדמיתא לקבליה אתער צפון סטר אתקריב דמערב כיון

 ישיש כדין .תחבקני וימינו דכתיב ימינא דאיהו דרום סטר ולבתר ,לראשי תחת שמאלו( ב שם) דכתיב

  .ואוקמוה סיהרא לאנהרא ,ארח לרוץ כגבור

  .שמשא מן כחדא נהירין דכלהו עלאין יניןבוס אלין הנרות את בהעלותך ח"ת

 אוקמוה קרא האי .יהלכון פניך באור' יי תרועה יודעי העם אשרי( פט תהלים) פתח אבא' ר

 לאתדבקא ארחוי לון ואוליף]קמט ע"א[    קדישא אורייתא לון יהב ה”קבד ישראל אינון זכאין ח"ת אבל

 כדין דהא ממצרים דנפקו בשעתא להו וקריב .דאתי לעלמא בהו למזכי אורייתא פקודי ולמיטר ביה

 דלא מכלא בני חורין יןחור בני ישראל אקרון וכדין בשמיה אחדאל לון וסליק אחרא מרשותא לון אפיק

 רחימותא ומגו .ותתאין עלאין על דשליט כלא על דסליק בשמיה דאתאחדו אחרא רשותא תחות יהבו
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 ותתא דלעילא בכור כל קטל דא ועל, עלאה דקדושא כגוונא ישראל בכורי בני( ד שמות) לון קרא דלהון

 אלא שרף ולא מלאך לא ה”קב בעא לא כדין עלו .לון לאפקא בגין ותתאין דעלאין ריןואסו ריןקט ושרא

 דשליחא ברשותא הואי ולאו ריןאסו ולמשרי כלא ולמנדע לאבחנא ידע הוה איהו דהא ועוד, איהו

  .בידיה אלא אחרא

 ליליא דרמש בשעתא דאתמר כמא ןריוכב אינון כל לקטלא ה”קב דבעא ליליא בההוא חזי תאו

 בשעתא .בארעא בני מזמרין אחרא שירתא דהא הוא עידן לאו לון אמר ,קמיה לזמרא מזמרין אתו

 וכדין רם בקול הלילא ואמרין מזמרין וישראל נוקמין דיעב כדין ה”קבו צפון רוח אתער ליליא גדאתפל

  .דישראל לקליהון להון צייתין הוו כלהו משריין אינון וכל עלאי ומלאכי מכלא חורין בני לון עבד

 המשקוף על( יב שם) רשימין בתלת לבתיהון רשימו דפסחא ומדמא דמא מההוא דאתגזרו בתר

 דמאההוא  וחמא קהוא נפ אותחבלו קדישא רשימא דאיהו בגין אוקמוה הא ,ט"מ .המזוזות שתי ועל

 .'וגו ולא יתן המשחית הפתח על' יי ופסח ד”הה דישראל עלייהו וחייס פתחא ההוא על רשים

 יתן ולא מהו אחרא אשליח ולא דמצרים בארעא הוא קטיל הוהב"ה ק אי לאסתכלא אית הכא

 ובית הוא' ויי ,בכור כל הכה' ויי( יב שמות) דכתיב הוא הכי אלא .ליה מבעי ישחית ולא ,המשחית

  .אשתכח הכי דינא בי וההוא ,דינו

 דלא בגין מדבחא גבי על דא כגוונא דהא לאשתזבא בגין עובדא לאחזאה בעי דבכלא מכאן

 דדינא יומא דאיהו השנה ראש יום כגון האי אצטריך דלא ובזמנא ,בעובדא האי .מחבלא שתכחי

 ונפשא ברוחא לאחזאה ובעינן ובעותין ליןימ בעינן דישראל עלייהו קיימין בישא דלישנא ומאריהון

 קלא בההוא קימפ ואנן ,אחרא שופר לאתעראו שופר לאחזאה בשופר ,ובמה .אתמר והא דאוקימנא כמא

 ולאתערי ,כחדא ילכל דאיהו קלא אפיק עלאה שופר דההוא כמא יאות כדקא כלא כחדא ודינא רחמי

 בוצינין כלהו מתערין רחמי וכד .יומא בהאי ישלטון דלא דדינא מאריהון ולתברא זלינןא קא רחמי

  .חיים מלך פני באור( טז משלי) כדין ,גיסא ומהאי גיסא מהאי נהרין עלאין

 שעתא בההוא בוסמין קטורת קריב והוה לתתא בוצינין לאדלקא אתכוון דכהנא בשעתא ח"ת

 שמן( כז שם) ד”הה עלמין בכלהו אשתכח וחדווא וחדו כחדא כלא ואתקטר נהרין עלאין בוצינין כדין

  .הנרות את בהעלותך דא ועל, לב ישמח וקטורת
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 זקף אזלי דהוו עד .קרדו טורי ליןבא פגעו ,באורחא אזלי הוו יצחק' ור יוסי' ור אלעזר רבי

 אבא אלו חברייא לאינון אלעזר ר"א .בדחילו ודחלן חשוכן והוו רמאי טורי אינון וחמא אלעזר' ר עינוי

  .אשתכח לא דינאהכא  תלתא דאנן כיון אלא דחילנא לא הכא

 עלאה כלל ואורייתא עלאין רזין אית ומלה מלה דבכל דאורייתא מלי חביבין כמאאמר לון 

 על ללמד לא ללמד הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר כל דאורייתא מכילן ת עשרבתל ותנינן, איקרי

 חד מנה דנפק ג”אע כללא]קמט ע"ב[    דאיהי אורייתא דהא ,יצא כלו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו

 כלו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד לאודאי  לאחזאה ספור ההוא על אתי לא בעלמא ספור

 נפק גרמיה על לאחזאה לאו דאורייתא מכללא יקנפ דהוה ג”אע עובדא ההוא או ספור דההוא בגין יצא

 בחדש התיבה ותנח( ח בראשית) דכתיב כגון .נפק כלא דאורייתא עלאה כללא ההוא על לאחזאה אלא

 לן אכפת מאי ,דעלמא בספור ואתי נפק דאורייתא מכללא קרא האי ודאי .אררט הרי על וגו' השביעי

 דההוא דאמר ומאן .יצא כלו הכלל על ללמד אלא .לישרי חד באתר דהא בהאי או בהאי ריאשד או

 עלאה אורייתא איהו לאו הכי דאי, רוחיה תיפח אאתיא ק ספור ההוא על לאחזאה דאורייתא ספור

  .דקשוט אורייתא עלאה קדישא אורייתא ודאי אלא ,דקשוט אורייתא

 בדעתך סליק ואי הל למכתב ש"כ דהדיוטא מלה שתעילי יקראאיהו  לאו ו"ב מלך חזי תא

 כל כניש דאיהו אלא אורייתא מנייהו ולמעבד למכתב קדישין מלין ליה הוה לא ה”קב עלאה דמלכא

, דבלק מלין, דבלעם מלין, דאתון מלין, ביעקב דלבן מלין, דהגר מלין, דעשו מלין כגון דהדיוטין מלין

 תורת( ב מלאכי) אקרי אמאי הכי אי .אורייתא מנייהו ועביד דכתיבין ספורין שאר וכל דזמרי מלין

, טהורה' יי יראת, ברה' יי מצות, ישרים' יי פקודי, נאמנה' יי עדות, תמימה' יי תורת( יט תהלים) ,אמת

 מלה וכל תמימהאקרי תורה ' יי תורת ודאי אלא .דאורייתא מלי אינון אליןו, וגו' מזהב הנחמדים וכתיב

 אתיא קא גרמיה על לאחזאה לאו ספור ההואד מלה ההואו עלאין אחרנין מלין לאחזאה אתייא ומלה

  .תמרדא כמא אתיא קא כללא על לאחזאה אלא

 דדינא בשעתא .אחרנין שכן כלו כך קרא האי ,טהרי ארר לעבחדש השביעי  התיבה ותנח חזי תא

 רשימין כמה כורסייא בההוא עלמא למידן דדינא כורסייא על יתיב ה”קבו שריין ודינין עלמאא בתלי

 כך ובגין אתגניזו תמן דפתיחו ספרין כלהו ,דמלכא אחמתא בגו הבגוו גניזין פיתקין כמה הב אתרשימו
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 דדינא יומא דאיהו השביעי בחדש אלא שריא ולא תקןתא לא כורסייא והאי ,מלכא מן מלה אתנשי לא

 ,השביעי בחדש התבה ותנח דא ועל .כרסייא ההוא קמי ןמעבר כלהו ביה ןאתפקד עלמא בני דכל יומא

  .דעלמא דינא דאיהו ודאי השביעי בחדש

 בההוא שכיחין דכלהו ויללא דיבבא מארי דדינין מאריהון כורסייא סמכי אלין ,אררט הרי על

  .דעלמא בדינא כרסייא ההוא תחות קיימי וכלהו יומא בהאי אתערו תריסין מארי וכמה ה”קב קמי יומא

 עלייהו חייס ה”קבו בשופר ותקעין קמיה ומתחננן ובעאן יומא בההוא צלותא מצלאן וישראל

 אןבע דא ועל .תרועה יודעי העם אשרי( פט שם) ואמרי פתחי ותתאי עלאי וכל, לרחמי דינא הפךו

 כתיב דא ועל ,בחכמתא מלה עבידו בתרועה ביה כווןוא דמלה עקרא דידע דתקע דההוא יומא בההוא

  .אתמר והא תרועה שומעי כתיב ולא ,תרועה יודעי העם אשרי

 

 ר"א .עאלו לגווה, מערתא אחד ואשכחו אתר לחד סליקו ליליא רמש כד ,יומא ההוא כל אזלו

  .קןמת יתיר דאיהו אתר אשתכח אי מערתא גול חד ליעול אלעזר

 את בהעלותך אמר דהוה קלא חד שמע ,ביה דשרגא נהוראו אחרא מערתא וחמא יוסי' ר עאל

  ]קנ ע"א[  עלאה ואמא נהורא ישראל כנסת נטלא הכא .הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל הנרות

 עלאה לגבי קטרין כלהו שבשבין פרחין דקיקין ריןטופס תרין בה ,נהרין מינה בוצינין וכלהו מתעטרא

  .לתתא ומתמן

 לאתרחשא האי לן אקדים ה”קבד ניעול אלעזר' ר ל"א .אלעזר' ר לגבי אתא ,וחדי יוסי' ר שמע

  א.סיבנ לן

 יקר מה( לו תהלים) אלעזר ר"א .באורייתא לעאן דהוו נשא בני תרי חמו דעאלו כיון ,עאלו

 יקר מה אלעזר רבי אמר .כלהו וחדו ויתבו אלין אלין קמו .יחסיון כנפיך בצל אדם ובני אלהים חסדך

  .בוצינין תקו, אדלדא באתר ה”קב לן דיעב חסד, לכו דאשכחנא אלהים חסדך

 פולחנין תרין דכהנא ידא על אתעביד כחדא דהא באדלקותך ממש בהעלותך אמר יוסי רבי

( ל שמות) דכתיב, לב ישמח וקטרת שמן( כז משלי) כד"א וקטרת שמן ,ומאי ניהו .חדא קשורא דאינון
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 את אהרן ובהעלות וכתיב, קטורת סמים בבקר בבקר בהטיבו את הנרות יקטירנה אהרן עליו והקטיר

  .בהעלות התם שנא ומאי בהטיבו הכא שנא מאי .יקטירנה הערבים בין הנרות

  .חד כלא יהודה' ר אמר

( מד ירמיה) א”כד חמרא רווי טובים, מיין דודיך טובים כי( א שיר) א”כד בהטיבו אמר יוסי רבי

  .טובים ונהיה לחם ונשבע

  .תמיד משתה לב וטוב( טו משלי) א”כד ממש הטבה אמר יהודה' ר

 בכלהו משתכחי ןאוברכ עילואן כדין יןדנחל משקיו ואתרוויין דאתשקיין בזמנא דהא ,ובהעלות

  .ובהעלות, הובכל וחדו

 לאשקאה מישר בארח נגיד ונחלא בנחלא נהירין נהיר דכלא דעמיקא בשעתא אמר אחא רבי

 דכלא עמיקאא ד ,עלאה מסטרא דאתי בהעלות ,נפקי דכלא קאיממע דהא בגין בהעלות כתיב כדין כלא

 .עלמין בכלהו שתכחימ וברכאן אתברכא כנסת ישראל כדין .מלה חד וכלא מחשבה דאקרי

 

 לך זבול בית .עולמים לשבתך מכון לך זבול בית בניתי בנה( ח א מלכים) כתיב פתח יצחק רבי

 זבול דאקרי אית חד ורקיע ,זבול בית אקרי כדין בהו טאיושל מלכא גנזי כל בידהא אתפקדן כד ,ודאי

  .זבול בית אקרי יאוה כלא ולסדרא ברכאן לקבלא כחתאש דא דהא

 כחדא דאשתתפי מלמד ,באהלך ויששכר בצאתך זבולן שמח אמר ולזבולן( לג דברים) כתיב ח"ת

 בחולקיה .לדא חולקא יהיב ודא לדא חולקא יהיב ודא ,באורייתא ולעי יתיב ודא קרבא ואגח נפיק דא

 כגוונא לתתא דהא ואוקמוה מתמן נפיק תכלת דהא בגין אתחזי והכי כנרת ים אקריו ימא דזבולון

  .חד באתר וכלא לתתא תכלת לעילא תכלת, לתתא כנרת ים לעילא כנרת ים ,דלעילא

 שם יקראו הר עמים( שם) דכתיב ,הוא דהכי ומנלן .קרבא לאגחא למיפק זבולון ירית דא ועל

 ,לזבולון יהיב אורייתאד חולקא ויששכר .יינקו ימים שפע כי ,ט"מ .ודאי צדק זבחי, צדק זבחי יזבחו

 היא דאורייתא דברכתא מיששכר זבולון לאתברכא כחדא אשתתפי דא ועל ,ודאי דאורייתא חולקא

  .דכלא ברכתא
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 לה ואחסין אורייתא אגר יהיב שתיתאה דא ודרגא הוא הכי ודאי דאורייתא אאחסנ אמר אבא' ר

 דהא גווני שתמודעןדא ללבן תכלת בין משיכיר תנינן דא ועל ,לתכלתא חוורא אחסין ,כנסת ישראלל

 בידהא מלכא זייני וכל דמלכא קרבין כל דא ועל .אתעבר ותכלתא לעלמא אתי וחוורא ר"בק אקרי כדין

  .אוקימנא והא אתמנן

 אלין ,שרים חפרוה .ישראל כנסת דא ,באר .העם נדיבי כרוה שרים חפרוה באר( כא במדבר)

 אלהי עם נאספו עמים נדיבי( מז תהלים) דכתיב אבהן אלין ,העם נדיבי כרוה .לה דאולידו ואמא אבא

 האי כד דא ועל .צדיק ,ומנו ,היעל דקאים חד דדרגא י"ע מנהון לאתברכא]קנ ע"ב[    בגין, אברהם

  .נטלא דאבהן בסיועא נטלא

 משכאתלא ואתי דאימא מסטרא מזיינא קינפ דיצחק בשעתא באר אקרי .ים ואקרי באר ואקרי

 דאבא ירןמנה אתנהרא כד ,ים .אוקמוה הא דמרים באר דיצחק באר אקרי כדין ,לה ומלי דדא אבתרה

 . וגו' הים אל הולכים הנחלים כל( א קהלת) א”כד בהלג ןיאזל נחלין ,ים אקרי כדין

ונהר יחרב ויבש. אזלו  ים מני מים אזלו( יד איוב) כתיב בגלותא ישראל כנסת אתגליד ומיומא

 דהוא ,אבד הצדיק( נז ישעיה) כתיב דא ועל .צדיק דא ,ויבש יחרב ונהר .ישראלכנסת  דא, מים מני ים

 נהר דההוא מנגידו דיןידנג ונחלין נהרין אינון כל כניש והוא גווהל דעייל ויקירא עלאה נהר הוה

 ןירת ומתמן אגמהא ומלי גווהל עייל והוא עלאה מעדן ונפיק דנגיד לעלמין מימוי פסקין דלא קדישא

  .בכלא ןאברכ כלהו עלמין

 מינה ומתברכן ינקין לתתא וישראל אתברכן כלהו עלמין ישראל כנסת דאתברכא בשעתא ח"ת

 ההולך האלהים מלאך ויסע( יד שמות) כתיבד דאתמר כמה דישראל עלייהו אגנא דהיא אוקימנא והא

 ,נטלא דאבהן בסיועא שעתא ההיאו אוקימנא והא ישראל כנסת דא ,האלהים מלאך .לפני מחנה ישראל

 אבהתא בהון דכליל קדישא שמא קראי באלין אתמסר כך ובגין משתכחי כלא לגבה משתכחי אינון וכד

  .כסדרא וחד למפרע וחד כסדרא קרא חד והמדאוק כמא

   דא כגוונא כסדרא מלאך ויסע
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 כ א ל מ ע ס י ו

 ה ה מ י ה ל א ה

 ח מ י נ פ ל ך ל

 ו ל א ר ש י ה  נ

 י ר ח א מ כ ל י

 מ ע ע ס י ו מ ה

 פ מ נ נ ע ה ד ו

 מ ע י ו מ ה י נ

 מ ה י ר ח א מ ד

  

 למיהך מישר בארח כלהו אתוון ואלין ישראל לכנסת לה ואעטר בעטרוי אברהם אתעטר הכא

 כד אימא הוי ,ון כלאבמטלנ נטלין אימתי .ויסע כתיב דא ועל .'יי יצוה יומם( מב תהלים) כד"א ביממא

  .אתוון ע"בב דאיהו קרא חד ודא .שמשא נהיר

 כתיב דא ועל ישראלכנסת  לגבי בדינא ואשתכח אתוון ב"בע דאשתכח נמי הכי דיצחק תניינא

  .אלין ילולקב אלין יללקב ,ישראל מחנה ובין מצרים מחנה בין ויבא

 כך ובגין ,הוא מניה וחשוכא עננא ,הוידיצחק  דעיבא יומאד הוא דהכי ,והחשך הענן ויהי

  דא כגוונא מישר בארח ולא עקימא בארח למפרע דאתוון סדורא
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 ה כ ל ה ל י ל ה

 ק ר ב ז ה א ל ז

 ה ל י ל ה ו ל א

 ש כ ו י א ר א ת

 י ה ע נ נ ו ה ח

 י ש ר א ל ו י ה

 ו ב י נ מ ח נ ה

 ח נ ה מ צ ר י מ

 ו י ב א ב י נ מ

 

 אל זה קרב לאו בדינוי יצחק דעאל דכיון ,והחשך הענן ויהי דכתיב למפרע כלהו אתוון דא ועל

 באר דהאי בגין יכלין לא דהא בדא דא קריבו לא דאברהם מסטרא דאתו אינון ,זה אל זה כתיב .זה

ו יכיל ולא זה אל זה קרב לא ביצחק אתחבראו אתמלייא דכד ,הלילה את ויאר א”כד ביצחק אתדבקא

 אתקשר כדין ,באמצעיתא ליה ושארי ליצחק ונטל באברהם ואתחבר יעקב דאתא עד קרבאלאת

  .ישראל ואשתזיבו בדא ודא בדא דא מהימנותא

 לסטרין סליק דא שמא דא ועל גבייהו משתכחי צדיקייא שאר שתכחימ דאבהן באתר ותנינן

  .חד לארחא נפקין דכלהו ג”אע מתפרשן אחרנין

 סליקין תקיפין גלגליןב רבא ימא אתעביד ביה ואתקשר דיצחק מסטרא ר"בא האי נהרא כד

 ומגו לקבלה אתי אברהם .לתתא ונחית סליק]קנא ע"א[    לעילא נטיל בתקיפו רוגזאב בזעף ונחתין

 ותבר ומאיך רוגזהא ושכיך יעקב דאתא עד קרביןמ הוו לא זה אל זה ותקיפו וחימתא וזעפא רוגזא

 ברוח מאי .'וגו עזה קדים ברוח הים את' יי ויולך הים על ידו את משה ויט( יד שמות) ד”הה ימאד גלגלי

  .אהרוגז לתברא הלקבל תקיף ,עזה קדים

 דאברהם לסטרא מיא גוואתפל רוגזין ימיממ ימא אריק ,המים ויבקעו לחרבה הים את וישם

 כדקא מישר בארח כלהו אתוון דא ועל ,דא ולסטרא דא לסטרא ,המים ויבקעו ד”הה דיעקב ולסטרא

  יאות
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 ת א ה ש מ ט  י ו

 מ י ה ל ע ו ד י

 ו ה י כ ל ו י ו

 ר ב מ י ה ת א ה

 ז ע מ י ד ק ח ו

 ה ל י ל ה ל כ ה

 י ה ת א מ ש י ו

 י ו ה ב ר ח ל מ

 מ י מ ה ו ע ק ב

 

  .מסטריה דאתו אינון וכל דיעקב אבסטר מישר בארח אינון אלין

 קשורא חד קשורא דאיהו אשתמודע דאבהן בזווגא קדישא שמאד בתקונא עובדא דא ועל

 מישר בארח למיהך חברייא וידעין ,כלא אתעביד כחדא דאבהן ובזווגא שלימתא רתיכא למהוי מהימנא

 לחסד אלסיוע לרחמי לדינא אורחין אשתכחו דאבהן קשורא דא ובשמא יאות כדקא עובדין לאתקנא

 וידעין דאורייתא אורחוי דידעין צדיקייא אינון זכאין .לבישו לטב למותא לחיי לאורייתא לדחילו

  .דאתי ובעלמא דין בעלמא אינון זכאין ,קדישא דמלכא יבאורח למיהך
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 כהת אכא ללה מהש עלמ סיט ילי והו

 הקמ הרי מבה יזל ההע לאו אלד הזי

 חהו מלה ייי נלכ פהל לוו כלי לאו

 ושר לכב אומ ריי שאה ירת האא נתה

 ייז רהע חעמ אני מנד כוק להח יחו

 מיה עשל ערי סאל ילה וול מיכ ההה

 פוי מבה נית ננא עממ החש דני והו

 מחי ענו יהה ומב מצר הרח ייל נממ

 מומ היי יבמ ראה חבו איע מנק דמב

 

 דיקום מאן לית כחדא מתחברן וכד בדא דא דמתקשרי בקשורין בעובדין ןהובמטלני אבהן הא

  .קמייהו

 חדא בקשורא ואמצעיתא רישא .אחרנין ארבעו אבהן תלת בהו דמתקשרן אינון קשורין שבעה

 דכל שלימו תליתאה .יודין בתלת חדא קשורא ואינון זה אל זה תניינא .דמיא בירא דחפרו אינון ואלין

 אילנא דנפיק נהרא וביש טב חמישאה .עלייהו קיימא דגופא קיימין סמכין תרין רביעאה .מהימנותא

 בגין דאמרן רישא בההוא אתמר בקדמיתא שביעאה .ברחמי דינא שתיתאה .דכלא עמיקתא ומותא דחיי

  .סחרניהב ןימתאחדו ענפין דכל קיומא אני אקרי אמצעיתא דאיהו ובגין דכלא אמצעיתא דאיהו

 ביה דמתאחדאן אינון כלו חדא רתיכא אשתמודע אחרא לדרגא חדא מדרגא אלין דרגין שבעה

  .מלי אוקימנא והא עלייהו דאתפקדא דרגא דההוא אבתריה ןיאתנהג וכלהו לדרגא מדרגא וכן

 להו דאסחרו ענני שבעה ואלין אשתכח מהימנותא כל ןמשתכחי דרגין דאלין בשעתא ח"ת

 וכדין בהו נטלין אחרנין דרגין כלהו נטלין אלין וכד נטלא באבהתא שכינתא נטלא כד כך בגין ,לישראל

  .יאות כדקא כנסת ישראל מתעטרא

 אלא ,ביה חולקיה מאי יהודה הכי אי .סתם כנרת ים ,כנרת ים יריתד ןינדקאמר זבולן ח"ת

  .סטרין בכל ביה דואתאח כלא מלכותא לינט יהודה
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 זמנא הכא אמאי, דבה מה וכל ותקונהא דמנרתא עובדא אתמר הא פרשתא האי אמר אלעזר רבי

 ואשתעי קרא אתא ליה דאתחזי תקונא וכל דמדבחא קורבנא לעילא קריבו דנשיאים כיון אלא .אחרא

 דאהרן ידא על הידיל בוצינין וכל מנרתא דהא דאהרן ידא על לעילא תקונא אדה דמנרתא עובדא

  .הוכל נהריןמ

 סטרין ארבעל שבטין אינון תריסר אוקמוה והא הל אתקנאאינון ל נשיאים תריסר מדבחא ח"ת

 ידא על לאדלקא בוצינין בשבעה אתמני]קנא ע"ב[    מנרתא .דלעילא כגוונא תריסר וכלהו דגלים ארבע

 ומנרתא פנימאה אומדבח .דמנרתא בעובדא אוקמוה והא אתעבידאו קיימא את על ומנרתא דכהנא

 ןדתרי ואוקימנא .לב ישמח וקטרת שמן( כז משלי) דכתיב והא אוקמוה דכלא לחדוותא כחדא קיימי

 דחמי ומאן .להאי נפיק ומהאי, קרבנין לקרבא וחד לחדוותא קיימא האיד דכלא פנימאה חד, הוו מדבחן

  .אשתכח דשמן בשעתא אלא קטרתא ביאתקר לא דא ועל .הוהי אדני דמלה רזאו ,ינדעו יסתכל

 בגין ,מותנא טעמא מאי .מותנא ולסלקא ותאלחדו הוא קטרת מלכא דשלמה בספרא אשכחנא

 האי וכד, קיימא ביה אדכל פנימאה מההוא דנהירו וקשורא וחדו וחדוותא אשתכח דלבר מהאי דדינא

 קטרת דא ועל .מותנא לבטלא קיימא קטרת כך ובגין ,דינא למעבד יכיל ולא אסתלק דינא כל אתער

 עלייהו ,דאתי ובעלמא דין בעלמא ישראל אינון זכאין .פנימאה בההוא אתקריב יאוה דכלא הוא קשירו

 .'וגו אתה עבדי לי ויאמר( מט ישעיה) כתיב

 

 לון ולאמשכא לון לדברא לון ולדכאה דבעי אוקמוה הא .מתוך בני ישראל הלוים את קח

 ירבי דלא בעי דדינא מסטרא דאתי וכל ,דדינא וסטרא שמאלא דרועא דאינון בגין באתרייהו לאתקשרא

 לאתחפייא ובעייא לבר שערא יתחזי דלא גוונא כהאי אתתא דא ועל ,בעלמא דינא סגידי בגין שערא

 בליואי דא ועל .דדינא מסטרא דאתיין אינון כל אתברכן וכדין ,אתמר והא ואוקימנא אשער ולכסי רישא

 בגין כהנא לון ריםדא עד לאתרייהו סלקין לא ליואי ואתמר .'וגועל כל בשרם  תער והעבירו כתיב

  .לשמאלא תדיר מדבר דימינא

 כפרים אינהו אלא ,פרים ט"מ .פרים בתרין דוכתייהול ליואי דסלקין ביומא אמר ר' שמעון

 חילא דכל בגין תלייא ביה תקונא וכל חילא כל כהנא. אדומה פרה דאקרי פרה להאי בשמאלא לקבלא
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 ועם עלמא לאתקנא קיימא וביה הוי כלהו דישראל דרועא כהנא דא ועל, קיימא ימינא בדרועא דגופא

  .דכלא הוא עקרא וגופא ושמאלא בגופא אלא בלחודוי אשתכח לא דא כל

 ועשרין חמש, דוכתיהואתעטר ב סליק ועשרין חמש בר ,יפלח שנין ועשרין חמש ליואה ח"ת

 דאשא וכיון דביה דאשא תוקפאמ נחית ולהלא שנין דחמשין דרגא להאי סליק כד נ"ב דהא יפלח

 כל בהדיה אתקשר לא דזמרה דקלא ועוד .ביה דאתקשר אתר לההוא פגים הא אתקרר דגופא וחמימותא

 כך ובגין, בחלשא ולא קיימא תקיף דדינא באתר דהא תקפאתלא בעי אלא גםיתפא דלא בעי וקלא כך

 לאחזאה לאבעי ד דא ועל חלשא ולא תקיפא דינא דאיהו ביה דאתקשר אתר ההוא יפגים דלא בעי

 ולשמאלא לימינא סטי ולא אורחוי וינדע באורייתא שתדלדי נ"ב הוא זכאה .סטרין בכל כלל תאולשח

  .וגו' יי דרכי ישרים כי( יד הושע) דכתיב

 

 אלא .אתמר והא פסח הכא ט"מ אבא ר"א', וגו בשנה השנית סיני במדבר משה אל' יי וידבר

 חדא זמנא ליה דעבדו כיוןהשתא , במצרים אלא איהו לא פסח דהא חשיבו דישראל הוה השנית בשנה

 ולא במצרים זמניה עברד יחשבון דלא העל לון ואזהר ה”קב אתא .יתיר אצטריך דלא חשיבו במצרים

  .דרין לדרי להו לאתקנא השנית בשנה סיני במדבר כך]קנב ע"א[    בגין ,יצטריך

 דאורייתא פקודין דכל אתר בההוא אחרא זמנא לון פקיד השתא במצרים להו אזהר דהא ג”אעו

 וחד שנה חד ,אהו עלאה רזא אלא, הראשון בחדש השנית בשנה מאי .השנית בשנה דא ועל בואתיה ביה

 פקודין דכל בזמנא הוה וכדין, לסיהרא דנהיר שמשא דא שנה, סיהרא דא חדש, להאי האי בין מהו .חדש

 .ביה אתמסרו דאורייתא

 

, דהדיוט ומלין בעלמא ספור לאחזאה אתא אורייתא דהא דאמר נ"ב לההוא ווי אמר ר' שמעון

 לאחזאה אי .מכלהו יתיר ובשבחא דהדיוט במלין אורייתא למעבד יכלין אנן דא בזמנא אפילו הכי דאי

 ונעביד אבתרייהו נזיל הכי אי .יתיר עלאין מלין בינייהו אית דעלמא קפסירי אפילו דעלמא ילימ

  .כהאי גוונא דאורייתא מלין כל אלא .אורייתא מנייהו
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 .לעילא עלאי מלאכי לתתא ישראל, קלותאת מתקלא בחד תתאה ועלמא עלאה עלמא ח"ת

 לתתא דנחתין בשעתא ,עלאה באתר האי, וגו' רוחות מלאכיו עושה( קד תהלים) כתיב עלאי מלאכי

 יכלין לא עלמא דהאי כגוונאבלבושא  ןמתלבשי לאו ואי עלמא דהאי מלבושיב מתלבשי נחתיאע"ג ד

 כלהו עלמין וברא להו דברא אורייתא כך ןבמלאכי ואי .עלמא לון סביל ולא עלמא בהאי למיקם

 עלמא יכיל לא עלמא דהאי לבושיןב דמתלבשא לאו אי עלמא להאי נחתתאד כיון ,בגינה וקיימין

  .למסבל

 איהואורייתא  לבושא דההוא דחשיב מאן .איהו דאורייתא לבושא דאורייתא ספור האי דא ועל

 גל( קיט שם) דוד אמר כך בגין .דאתי בעלמא חולקא ליה יהא ולא רוחיה תיפח אחרא מלה וולא ממש

  .דאורייתא א דאלבוש דתחות מה, מתורתך נפלאות ואביטה עיני

 שפירא לון דאתחזי בלבושא נש לבר חמאן כד יןאטפש ואינון ,לכלא דאתחזי לבושא אית ח"ת

 אית אורייתא גוונא כהאי .נשמתא דגופא חשיבותא, גופא לבושא דההוא תאחשיבו .יתיר מסתכלין לא

 .עלמא דהאי ספורין דאינון בלבושא מתלבשא גופא האי .תורה גופי דאקרון אורייתאמלין דו גופא לה

 ןימסתכל לא יתיר . אינון דידעידאורייתא ספור דאיהו לבושא בההוא אלא ןמסתכלי לא דעלמא טפשין

 דסיני בטורא דקיימו אינון עלאה דמלכא יועבד חכימין .לבושא ההוא תחות דאיהו בגופא אלא בלבושא

 בנשמתא לאסתכלא זמינין דאתי ולעלמא .ממש אורייתא דכלא עקרא דאיהו בנשמתא אלא ןמסתכלי לא

  .דאורייתא דנשמתא

 אינון אלין וחיליהון שמיא .לנשמתא ונשמתא ונשמתא וגופא לבושא אית לעילא נמי הכי ח"ת

 .לנשמתא גופא היא דא ועל ישראל תפארת דאיהי לנשמתא דמקבלא גופא דא ישראל כנסת .לבושא

 קדישא עתיקא איהו דא לנשמתא ונשמתא ,ממש אורייתא דאיהי ישראל תפארת דא דאמרן נשמתא

 ואינון בעלמא ספור אלא איהו לאו אורייתאן דהא דאמרי חייביא לאינון ווי .בדא דא אחיד וכלא

 לא חמרא .יאות כדקא באורייתא מסתכליאינון ד צדיקייא אינון זכאין .יתיר ולא דא בלבושא מסתכלי

 אלא לאסתכלא בעי לא בגיני כך אורייתא .דא בלבושא אלא יתיב לא אורייתא כך ,בקנקן אלא יתיב

 .אינון לבושא ספורין אלין וכל מלין ליןא כל דא ועל ,לבושא תחות דאית במה
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 עובדא דאחזי מאן כל אתמר הא יוסי רבי אמר .ויעשו מאי .במועדו הפסח את ישראל בני ויעשו

 והא ליה עביד כאילו כביכול מלה ההוא אתער בגיניה דהא לעילא ליה עביד כאילו יאות כדקא לתתא

 ]קנב ע"ב[.  אתמר

 דאיהו איש אלא .אמאי זמני תרי איש איש .'וגו לנפש או בדרך רחוקה טמא יהיה כי איש איש

 ,ט"מ .עלאה שכינתא עלוי שרייא לאו גרמיה פגים והוא קדישא עלאה נשמתא לקבלא תחזידא איש

 גרמיה מסאב והוא איש למהוי דיתחזי איש, איש איש דא ועל .לגרמיה ליה בימסאו גרים דאיהו בגין

  .דלעילא קדושא העלוי שרי דלא

 מאי .מלה לאחזאה אתיין וכלא באורייתא נקודין אינוןמ מעשר חדא הוא דא ,רחוקה בדרך או

 איהו הא לעילא ליה דמסאבין כיון .לעילאמ ליה מסאבין גרמיה מסאיב דאיהו נ"דב בגין ,רחוקה בדרך

 לכון למקרב דאתרחק אחיד רחוקה בדרך הא ,ביה אחידן ישראל דזרע ארחא מההוא רחוקה בדרך

  .ןמתקשר דאתון כמא כוןל ולאתקשרא

  .או דכתיב משמע מלין תרי דאתחזי, רחוקה בדרך או לנפש טמא יהיה כי כתיב והא יצחק ר"א

 לא האי או האי אפילו ומשמע ליה דמסאבין בתר כאן, ליה מסאבין לא עד כאן יוסי' ר אמר

  .ליה עבדין דישראל בזמנא פסחא יעבדון ולא דלעילא קדושא עלוי ריאש

 הא גרמיה ומתקן תדכידא כיון אלא לא ,גרמיה מתקן לא אי עביד תניינא בירחא הא תימא ואי

 עלאה דבדרגא תימא איו לעילא. ליה מדכאן גרמיה דמדכי נ"ב כל מכאן .פסחא למעבד תניינא ירחא

 לסיהרא ליה נטלו בזמניה פסחא דעבדו קדישא זרעא ישראל דהא הכי לאו, תניינא בירחא קאים יתיר

 דצדיקא עלאה יסודא תימא לא ,יסודא מאי .בניינא נטיל בקדמיתא יסודא דנטיל ומאן אכחד ולשמשא

 אבן הוא והאי ,פנה לראש היתה הבונים מאסו אבן( קיח תהלים) א”כד טבא דאבן יסודא אלא דעלמא

  .דשארי מאן העל דשארי

אבל כלא נטיל אפי' בירחא תניינא  בזמנא פסחאל דנטיל כמאן לאו איהו ודאיאמר  יהודה רבי

 בקדש דמעלין בגין לעילא מתתא נטיל בזמניה פסחא דנטיל דא ,טעמא מאי. ולא כאיהו דנטיל בזמניה

 שויין ולא בכלא ןישוי כך בגין .לתתא מעילא נחית]קנג ע"א[    זמניה בתר ליה דנטיל ודא, מורידין ולא

 .ליה אית יתיר שבחא בזמניה פסחא דמקרב מאן כך בגין ,סליק ולא נחית ודא נחית ולא סליק דדא
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, קדישא בשמא ליה זכי באורייתא דזכי מאן כלד באורייתא ןידזכא בכלא ןידזכא ישראל אינון זכאין

 ]קנג ע"ב[   .דאתי ובעלמא דין בעלמא ישראל אינון זכאין

 

 קרנו לעד עומדת צדקתו לאביונים נתן פזר( קיב תהלים) פתח חייא' ר .המשכן את הקים וביום

 ,בעלמא זוריפ יכול .עוד ונוסף מפזר יש( יא משלי) א”כד פזר מאן .לאביונים נתן פזר .בכבוד תרום

 עוד ונוסף ,בכלא ,עוד ונוסף מאי .יאות פזורא האי ניילמסכ דיהיב כיון .לאביונים נתן פזר ל"קמ

  .בחיי עוד ונוסף, בעותרא

 מותא ביה דשרי אתר ההוא אלא .עוד ונוסף מאי ,עוד ףיויוס מפזר יש ליה מבעי הכי קרא האי

  .ליה לאוספא דלעילא מחיים דיתוסף ליה םגר הוא

 לאוספא דחיי אילנא אתער ניילמסכ דיהיב מאן דכל אסהיד קרא חייא רבי אמר יהודה רבי

 ההוא ליה דאצטריך בשעתא דא דגרים נש ובר לעילא וחדו חיים אשתכח וכדין דמותא אילנא אלההו

( קיב תהלים) ד"אכ עוד ונוסף כך ובגין ויוליע אגין דמותא אילנא וההוא עליה קאים דחיי אילנא

 כמאן וחיין. קיומא ליה לזמנא נש דבר עליה עומדת ,לעד עומדת מאי .לעד עומדת]קנד ע"א[    צדקתוו

 לשיזבא עליה וקיימי ליה יהבין אילני תרי ואינון ליה יהבין נ"ה חיין לגבי ואתער חיין ליה יהיב דאיהו

  .חיין ליהע ולאוספא ליה

 גרים נ"ב דהאי דלעילא בכבוד ,ובמה .תרום קרן ההוא דאמרן מה על ח"ת .בכבוד תרום קרנו

  .ותתא לעילא ברכאן ולארקא כחדא לון לחברא

 דחדוא יומא יומא ההוא כדין נשא דבני בעובדיהון אתקם דמשכנא זמנא בכל אמר אבא רבי

 עלמא בההוא ליה גרים דא דגרים מאן .כלהו ריןיונה בוצינין הובכל אתרק שאודק רבות ומשח דכלא

 שם) וכתיב ,ממות תציל וצדקה( י משלי) ד”הה דאתי עלמאל חיין ליה ויהא עלמא בהאי שתזיבא ,דאתי

  .היום נכון עד ואור הולך נגה כאור צדיקים וארח( ד
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 האופנים ילכו החיות ובלכת( א יחזקאל) פתח שמעון רבי .'וגו כסף חצוצרות שתי לך עשה

 דאי ןאזלי הוו דלעילא בקוזפירא ,החיות ובלכת .האופנים ינשאו הארץ מעל החיות ובהנשא אצלם

 .אנפין לבתר והאי אנפין מקמי האי כגוונא אלא ,לתתא לאו לעילא לעילא דהאי תימא

 כעין כך בגין .נהירין דאנפין ןבקולמיטו ןדאתברכ בזיוון סטרין ארבעב זיקין מארבע זיקא 

 ארבע כלהו דכליל ם"אד ר"שו ר"נש ה"ארי פרישן דגלין זויין ארבע דאינון החיות כמראה ראשכ

  .כלא וכלילן טיןידשל מלאכין

 מזרח .לימינא פרישא דגלאד בפרישו רשים ל"מיכא ה"ארי מזיינא משריא ,קדמאה דגלא

 וחד לאורייתא חד, אל"צדקי אל"יופי, ידיה תחות ממנן תרי ,בנהירו במטלנוי אזיל דשמשא שירותא

 ,שמאלא לסטר חד נטיל כל, דימינא מסטרא מזיינין משריין כמה נטלין אלין כד .דאזיל בשוקא למיהך

  .ברתתו בזיע באימתא בדחילו וכלהו יהויתחות ממנן ורבוון אלף ,להו ומעטר ונהיר אזיל שמשא

 סוחרניה אריוותא אלף ושבעין מאה תלת ,לגביה חילוי לכל כניש ימינא ידיה אושיט אריה

 ןעימז ומשריין חילין וכל רקיעין ןימזדעזע אריה האי געי כד .באמצעיתא בינייהו ואיהו ה"ארי דההוא

 כלהו כדין ,לתתא דגיהנם דרגין מאה וחמש באלף ונחית מתלהטא דינור נהר קלא יאמה ,דיליה מדחילו

  .יירא לא מי שאג אריה( ג עמוס) כתיב דא ועל אשא ןאלהטתומ ןימזדעזע דגיהנם חייבי

 מאריהון כל ,שמאלא ידיה אושיט .געאן כלהו אריוותא אלף ושבעין מאה תלת ,תניינות געי

 בראשית) א”כד תחותיה וכלהו עלייהו פשיט ידא וההוא, ידא ההוא תחות ואתכפיין דחלין לתתא דדינין

  .אויביך בעורף ידך( מט

 אשא דההוא אבחוור ושושן דחזור אפין כל ןמלהט כלהו ,חוורא מאשא וחד חד לכל גדפין ארבע

 נהיר מזרח לסטר חד ,דשמשא בחוורא נהירין כלהו ,סטרין לארבע וחד חד לכל אנפין ארבע .ןישקיע

 ,שמשא לגבי דשמשא כצלא נהירו בלא חשוךו צפון לסטר וחד נהוריה דאתכניש מערב לסטר וחד בחדו

  .כחדא ואזלין ושמאלא ימינא וצלא דשמשא בגין נהיר שמשא חשוך צלא

 חדא רישא .רישין בתלת ומשמאלא מימינא וכלהו זיינא דנטלין אינון כל עמיה דאזלין חושבן

 עלייהו ארים דאיהו בימינא חילא יקנפ .חד רישא אינון אלין ,מאה ושית אלף וארבע אלף שבעין דיליה

 .חושבנא לון דלית עלאין עם תתאין דרגין אלין על אלין ,שלטונין אלין תחות לתתא ממנן אינון כל בר
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  כל בר מאה וארבע אלף וארבע אלף חמשין דיליה חושבן קדמאה ברישא דאזיל תניינא רישא

  .חושבנא לון דלית סטרין ארבעל דתחות ממנן ינוןא]קנד ע"ב[  

 הכי ימינא דנטיל כגוונא .מאה וארבע אלף אלף ושבע חמשין בתרייהוא דאזיל תליתאה רישא

 וכלהו המשכן והורד קדמאה האי דנטיל כיון .מבתרייהו נמי הכי מקמייהו נמי הכי שמאלא נטיל נמי

 .כתיב באופנים החיה רוח כי( א יחזקאל) כדין ,מסטריה כלהו דתושבחן מארי שירתא אמרי ליואי

 

 סליק נשר האי .חסדי שמשי עמיה ממנן תרי, ם"דרו ל"אוריא ר"נש מזיינא משרייא ,תניינא דגלא

  .דשמשא בתוקפא וחד חד כל סטרין בכל סלקין משריין כמה ,מקמיה דגדפין מאריהון וכל

 א”כד לגופא ומכסייא אברוי וסליק נשר להאי מטי רוחא וההוא נפיק פנימאה דרוחא רוחא

 נץ נשר האי. וגו' קנו יעיר כנשר כעין כדוגמא כגוונא .לתימן כנפיו יפרוש נץ יאבר המבינתך( לט איוב)

 כמה ,לעילא מתתא סליק קמיה סמכא חד .וחדאן מצפצפן כלהו דגדפין מארי וכל נץ בהדיה יונה בהדיה

  .ןושאט אזלין וחדאן מצפצפן ועאלין נחתין פריןצ

 גופי בתרי דגדפין מארי אלף וחמשין מאה תלת חילוי לכל כניש ,ימינא גדפא אושיט נטיל כד

  .דרגין מכמה מסטרייהו מצפצפן ונחתין סלקין אחרנין כלהו ,קלא ארים .כחדא ה"וארי ר"נש

 ארבעין חד רישא, רישין דאלין וחושבן ,חושבן בחד וכלהו אלין במשריין כחדא אינון רישין תלת

 ארבעין תליתאה רישא, מאה ותלת אלף ותשע אלף חמשין תנינא רישא, מאה וחמש אלף ושית אלף

  .וחמשין מאה ושית אלפין הוחמש

 חילין כל מכריזי תרי אלין כד .משריין כלהו מקמי דאזלי כרוזי תרי ןנפקי סטרין ןתרי מאלין

 במשריין נטלין כולהו ,רקיעין דכלהו לאנט חמי מאן .ןמתכנשי כלהו רברבן עם ןזעיר חיוון משריין וכל

  .משכנא דההוא לקמיה

 ליןחי אינון כל יזדעזעון דלא בגין קלא פשיט דאריה מסטרא דאתי ההוא מנייהו דחד בשעתא

 דהאי משריין אינון כל .פשיט ולא קלא מתבר קרי דאחרא בשעתא .משריין רישי אינון כל מתכנשי כדין

 כלא דא כגוונא, לתתא כסף חצוצרות שתי ןליא לקביל .במטלנייהו מתכנשי לאתכנשא כלהו נשר

  .לתתא
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 דמתכנשי אינון ,אצלם האופנים ילכו החיות ובלכת( א יחזקאל) ,כתיב מה נטלין אלין כד ח"ת

  .כלהו נמי הכי אסתכל דרישא כגוונא ,הויגבי

 

 קרנוי דשמאלא מסטרא שור האי .חזקי קפצי עמיה ממנן תרי ,צפון גבריאל שור ,תליתאה דגלא

  .חייס ולא ברגלוי ורפסא נגח ,דליק דנור כאשא מלהטן עיינין ,באסתכלותא רגיז ,עינוי תרי בין סלקין

 דכל אחמתא .קמיה ושטאן געאן כלהו טריקין חבילי כמה רבא תהומאמ נפקי שור האי געי כד

 כד ,קמיה דינג אשא נהרי שבעה .וכתיבין קיןסל בספרא כלהו עלמא חובי כל דהא קמיה תלייא חובין

 כלו כדיב ולא קדמיתאכד אתמלא נהר וההוא חדא בגמיעא ליה ושאיב נור די נהר ההוא הגבי אזיל צחי

 לא גחלתייהו דמייא נהרא חד נפיק דאריה דמסטרא ואלמלא .אשא אכלי אשא שאבין חיילין אינון

  .למסבל עלמ' יןליכ

 בחשוכא ןאטיוש אזלין נמוסין גרדיני כמה .נהירו אשתכח לא ,אשתכח תמן דשמשא חשוכא

 אשא אוכמא אשא חוורא אשא אית דלא תימא ואי .חשוך אוכמא נורא דא בסטרא דדליק וראנ וההוא

 נגיד ומתמן אשתכח הכי לעילא לעילא ד"ועכ, הוא הכי ודאי דהא תימא לא, גווני דתרי אשא סומקא

  .תתאי לאלין

 אשי בתרי ,חוורא אשא גבי על אוכמא ואשא חוורא אשא ,אשתכחת במה אורייתא תנינן

  .אורייתא אשתכחת

 רוח, לארבע גאתפל והאי איהו]קנה ע"א[    חד מיא, לארבע אתפלג והאי איהוחד  אשא ח"ת

  .לארבע גאתפל והאי איהו חד

, מאה ושבע אלף ותרי אלף שתין חד רישא, דלהון חושבן .אלין במשריין אתחברו רישין תלת

 אינון כל בר מאה וארבע אלף וחמשין תלת אחרא רישא, מאה וחמש אלף וחד ארבעין תניינא רישא

 הודאינ נמוסין גרדיני כמה בר דרגין על דרגין כלהו חושבנא לון ולית בסטרייהו דאתפרשן אחרנין דרגין

  .דלהון דינאבו גבייהו דאשתכח מאן ווי .כחמרי נשכין ככלבא חציפין לתתא
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 אתכליל דאדם בסטרא ,אסוותא כאבה .מערב אל"רפ ם"אד ,רביעאה דגלא רביעאה בסטרא

 יוקיד דלא וןהל וכפית רבא תהומאב לון לאעלא מבעי כד דשור בקרנוי אחיד האי .אתסיו האעל דינא

  .עלמא

 דא בסטרא .כלל דהברה מלה משתמע לא ,בחשאי מלה הכא ,דקה דממה קול שריא דא תראב

 תרועה ותקעתם כך בגין .אאתר להאי לאנהרא אתכניש שמשא ,דסליק מאן סליק ,דשריא מאן שריא

 צפון סטר כך ובגין צפון סטר לאכפייא ,תרועה אמאי .האי ולאו האי לאו הכא אבל, דרום בסטר

  .לאחורא

 דינין לתברא זמינין אינהו ,ומדרום ממזרח אמרן דקא סטריתרי מ דאינון בגין חצוצרות שתי ח"ת

 בחצוצרות ותקעתם' וגו ובמועדיכם שמחתכם וביום כך ובגין מכסף אינון דא ועל לון ולאכפייא

 ה”קבד ישראל אינון זכאין .לתתא בין לעילא בין סתם, לפני יי' אלהיכם ונושעתם מאויביכם ונזכרתם

 ישעיה) ד”הה בתושבחתייהו בהו אשתבח ה”קבו עמין שאר כל על עלאה חולקא לון בויה ביקריהון בעי

  .אשר בך אתפאר ישראל אתה עבדי לי ויאמר( מט

 

 בתרי אמאי לאחורא מנוזר דאיהו נ לאסתכלא אית הכא אמר אלעזר רבי .'וגו הארון בנסוע ויהי

  .הכא דוכתי

 והמאוק והא ,ונוקבא דדכר כללא פשוטא, נוקבא כפופה וןנ ידיעא הא כפופה וןנ תימא ואי

  .הפוכה לצד שני ולא למטה[ נ] דא כגוונא לבתר אתהדר אמאי .הארון בנסוע ויהי דא באתר

( ה עמוס) דכתיב חברייא אוקמוהו בגלותא דהיא בגין אתמר לא ביתך יושבי באשרי וןנ ח"ת

 שלשת דרך לפניהם נוסע' יי ברית וארון ,לעילא כתיב מה אלא .ישראל בתולת קום תוסיף לאו נפלה

  .יתיב ארונא גבי על שכינתא והא עליה נטיל נ' ארונא נטיל דהוה כיון ,מנוחה להם לתור ימים

 בעא לא ה”קב מישר מארח סטאן דאינון ג”אע דהא דישראל לגבייהו ה”קבד חביבותא ח"ת

  .בעלמא יקומון לא הכי לאו דאי לקבלייהו אנפוי אהדר זמנא ובכל לון לשבקא

 ומגו עמיה ונטיל מניה תפרשא הוה לא נ ,יומין תלתא ארח קמייהו לינט הוה ארונא פוק חמי

 לאז איהו כד זלתאודע איילא כהאי ארונא לגבי ואסתחר לקבליהון אנפוי אהדר דישראל דלהון רחימו
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 לגבי גופא וכתפי דישראל לקבלייהו אנפין חרתאס 'נ הארון בנסוע דא ועל, קדנפ לאתר יהפנא אהדר

 לגבייהו אתהדר 'נ כדין .לגבן אנפך אהדר ,ןל תשבוק לא' יי קומה אמר משה נטיל כד דא ועל .ארונא

 ארונא שארי הוה וכד .דרחים למאן אנפיה הדראתד כמאן ]נ הפוכה לצד שני ולא למטה[ דא כגוונא

  .אתהדר ובכלא ארונא לגבי ואתהדר מישראל יהאנפנ'  אהדר כדין למשרי וישראל

 נון בעי הכי דאי מישראל אנפוי אהדר לא הכא אבל ודאי הוא הכי ברי אלעזר שמעון' ר אמר

 הדרתא לא ודאי אלא ,ארונא לגבי מישר בארח והאי מנוזר האי ,דלעילא דאחרא מגוונא לאתהפכא

 קאים ושכינתא ארונא שארי כדין ,'יי שובה משה אמר ארונא דשארי בשעתא ,עביד ומה .מנייהו אנפוי

]קנה ע"ב[    לגווה כליל כדין כך ובגין ,דארונא ולקבליה דישראל לקבלייהו ואנפין אחרא בסטרא

  .כמתאוננים העם ויהי דכתיב לבתר גרמו דישראל אלא ,ולישראל לארונא

 גיסא בהאי ובין גיסא בהאי דבין דאמר סבא אייס דרב מספרא דאמרן אנא אלעזר רבי אמר

  .אתהדר

  .ודאי הוא והכי סבא המנונא דרב בספרא תשכח הכי דאמינא דא אבל קאמר שפיר ל"א

 

 גדוד גד( מט בראשית) א”כד בארעא וחילין זרעא לקיימא יוסי רבי אמר .הוא גד כזרע והמן

  .קדישא מארעא לבר דישראל עלייהו שריא מן כך אחרא בארעא חולקיהון נטלו דגד זרעא מה .יגודנו

 .נאמיאוק והא בגופא גשיםואי לאוירא נחית כד קפיתוא חוורא אדידג כזרעא, הוא גד כזרע

  .דלעילא ימינא כגוונא חוור דאיהו בדולחא כההוא, הבדולח כעין ועינו

 

 ,לי עושה את ככה אםו דכתיב נוקבאדכ לעילא חליש דא במלה דמשה שנא מאי יצחק רבי אמר

 אמר כך בגין ,איהו דנוקבא אתר אתר וההוא קאמר ביה שארי דמותא לאתר אלא .ליה מבעי אתה ,את

 אתהדר דא ועל מותא ביה שרייא לא דחיי דבאילנא אוקימנא והא דמותא אילנא ודא ,הרוג נא הרגני

  .ליה מבעי והכי אתה ולא את ואמר דמותא אילנא לגבי
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 ,לך הרי זמנא בכל מותא בעי את ה”קב ל"א .'וגו איש שבעים לי אספה משה אל' יי ויאמר מיד

  .אשר עליך ושמתי עליהם הרוח מן ואצלתי

 על .אמרי הוו דא מלה ומידד אלדד דהא לארעא ייעול ולא ימות דאיהו משה ידע דהכא ח"ת

 אההו ןדמקבלי עליה קיימי כמה דהא גרמיהל ללטייא ביה שארי דרוגזא בשעתא לאינש לבעי לא דא

 איהו לאו השתא, הוה דישראל לתועלתא דכלא בגין מניה קבילו לא מותא דבעא יןחרנא יןבזמנ .מלה

 דמשה דא ואמרו ומידד אלדד לבתר אשתארו דא ועל .מניה קבילו כך ובגין ודוחקא רוגזא מגו אלא

 לאו דמשה עליה מקנאו משהד הלגבי יהושע אתא כך ובגין ,לארעא לישראל לון ייעול ויהושע יתכניש

( לו שמות) א”כד מלין אינון מנהון מנע ,כלאם מאי .כלאם משה אדני אמר דא ועל דיליה יקראעל  אשגח

  .בעא לא ומשה, ממש מניעותא, מהביא העם ויכלא

 על סליקא דאיהו דמשה חולקיה זכאה .לי אתה המקנא ,כתיב מה .דמשה ענוותנותיה חמי פוק

  .עלאי נביאי שאר כל

  .שמשא לגבי סיהראשפירו דכ משהד הלגבי נביאי שאר כל יהודה רבי אמר

 

 אינון כמה יוסי ר"א .חזקיה' ור יוסי' ר עמיה והוו באורייתא ולעי חד ליליא יתיב הוה אבא רבי

  .כלום עלמא דההוא במלי ןחיימשג דלא לבא תקיפי נשא בני

 אשר רעה יש( ו קהלת) ואמר פתח .לון עביד קא גופא שייפי בכל אזדאח דלבא בישא אבא ר"א

 ולא עלמא דהאי במלי לשלטא דבעי דלבא בישא תוקפא היא דא ,רעה יש .גו'ו השמש תחת ראיתי

  .מדי עלמא דההוא במלי אשגח

וכבוד  ונכסים עושר האלהים לו יתן אשר איש דכתיב אוכח בתריהאד קרא ,רעה הוא אמאי

 דכתיב כיון ,קשיא קרא האי .חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלהים לאכול ממנוואיננו 

 לנפשו חסר נונאי דהא ממנו לאכול האלהים ישליטנו ולא אמאי יתאוה אשר מכל לנפשו חסר ואיננו

 מתלבשןד דאורייתא לייכמ ןאחר יליבמ אינון מתלבשן מלכא דשלמה מלוי וכל הוא רזא אלא .כלום

  .עלמא בספורי
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 ויהיב עלמא בהאי אזיל נ"דב אתמר הכי קרא האי השתא בלבושא לאסתכלא דבעינן ג”אע ח"ת

 דאיהו ההוא ,קרן מאי .קרן לגביה שתאראחרא וא לעלמא ביה דיזכי בגין עותרא ה”קב]קנו ע"א[    ליה

 בתר ליה ויקבל קרן להאי אבתריה אראתלאש בעי כך בגין .נשמתא בית רראתצלא אתר הואד יםקא

 ההוא אלא עלמא בהאי קיימא וולא עלמא דההוא אילנא הוא קרן הואדה בגין עלמא מהאי דיפוק

 למזכי עלמא לההוא ליה קיימא והקרן בהאי דזכי נ"ב אכיל דיליה איבא דא ועל ,מניה דנפיק איבא

  .דלעילא עלאין בחיין ביה

 אשתאר אילנא וההוא כלום גרמיהמ לנפשיה חסר וליתיה יהבתרא ואתמשך גרמיה דסאיב ומאן

 בההוא ולמזכי ממנו לאכל האלהים ישליטנו ולא כדין לעיל ליה ולקבלא בדחילו לקבליה שויה ולא

 ליה בדיה במה למזכי נש בר בעי כך בגין .ילבש וצדיק יכין( כז איוב) א”כד ,יאכלנו אחר איש ,עותרא

 ראצרי למהוי אחרא לעלמא קרן ההוא לגביה שתאראו עלמא בהאי מיניה לדיכו עלמא לההוא ה”קב

  .דחיי בצרורא

 שאר מכל ענו דאיהו משה וכי .הרוג נא הרגני לי עושה את ככה אםו כתיב ודאי יוסי רבי אמר

  .אמאי, למיתה גרמיה מסר למיכל ישראל מניה דשאילו בגין עלמא בני

 על למותא ליאתשא ולא קמיה אבאיש לא משה ,הוא עלאה ורזא אוליפנא מלה האי אבא ר"א

  .ישראל דשאילו

 בשעתא .הוה צדקה אחיד דהא אחרא נביאה דיאתאח דלא במה אקסל והוה דיאתאח משה ח"תו

 ההוא השתא ודאי ואמר משה חדי השמים מן לחם לכם ממטיר הנני( טז שמות) לישראלב"ה ק ל"דא

 אחרא לדרגא לנחתא דאחדרו משה דחמא כיון .לישראל מן אשתכח בגיני דהא אשתכח בי שלימו

 דהא פגים דילי מדרגה הא הוא הכי אי אמר הקלוקל בלחם קצה ונפשנו אינהו אמרוו בשר ושאילו

  .פגים עמינדב בן ונחשון פגים ואהרן פגימא אנא הא ,במדברא מן ישראל ייכלון בגיני

 את .לארעא שמייא מן נחית ואנא דילה במיכלא נוקבא דחשיבנא, לי עושה את ככה ואם אמר

 בעיניך חן מצאתי נא אם הרוג נא הרגני הכי אי .ודרגי אתרי ולמפגם דנוקבאלאתר  לנחתא ,לי עושה

  .תתאה אבדרג לאחדא ודאי רעתי, ברעתי אראה ואל

 אחרא מיכלא להו למיתן אינון הא וגו'.אמר ליה איש שבעים לי אספה משה אל' יי ויאמר כדין

 כיון דכלהו ,ט"מ .עליהם ושמתי עליך אשר הרוח מן ואצלתי דא ועל .דילך בדרגא פגיםאת  תהא ולא
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 בגין .שמשא מן לאנהרא בגין עליהם ושמתי דא ועל ,שמשא לאנהרא לה בעי בסיהרא אתאחדו אינון

  .יתפגים דלא בגין דמשה ידא על אתייא לא דא מיכלא האי

ותגל  ואמך אביך ישמח( כג משלי) כתיב עליה ,ביקריה בעי ה”קבד דמשה חולקיה זכאה

 ה”קב דמשה ,אימיה דלתתא דא יולדתך ותגל ,ישראל כנסת דא ואמך ,ה”קב דא אביך ישמח .יולדתך

  .אתר בכמה והמואוק בו אדבר פה אל פה דכתיב כלל אמצעי בלא עלמא נביאי מכל יתיר ליה רחים

 סרי מחד קדישא דשמא רזא והוא אוקמוה האו, לה נא רפא נא אל ויאמר' יי אל משה ויצעק

 ה”קב כל שכן ,לאטרחא]קנו ע"ב[    בעי לא למלכא דידיה דעל בגין יתיר לצלאה משה בעי ולא אתוון

 ה”קב זמין דאתי ולזמנא .דיליה על יתיר דצדיקייא יקריהוןב בעי ה”קב אתר ובכל ,דמשה יקרא על בעא

 במרום ורננו ובאו( לא ירמיה) כד"א דציון בחדוותא לון ולמחדי עמיןשאר מ דישראל עלבונא למתבע

  .ולשבי פשע ביעקב נאם יי' גואל לציון ובא( נט ישעיה) וכדין', וגו ונהרו אל טוב יי' ציון


