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Introduction to the Idra Zuta
By; Zion Nefesh

There are many parts of this article that may be difficult to understand for a person
new to Kabbalah or the Zohar. It will become clearer and more important to your
soul the more you repeat reading it.

The death anniversary of Rabbi Shimon Bar Yochai falls on Lag B’Omer or the
thirty –third day of the Omer. It is not a simple holiday; it is a day when the gates
of the heavens are open. Make an effort to celebrate this night and day with people
with the same consciousness.

The following article is not an easy read. Together with the Idra Zuta it is the best
way to connect on Lag B'Omer. Read it and share this document with all your
friends. Read and study it together.
The Idra Zuta, meaning small assembly, is a section of the Zohar, found inside the
portion of Ha’azinu. I wrote a commentary to Haazinu last year and started
revealing the connection between Rabbi Shimon, Moshe, Haazinu and the Idra
Zuta.
I wrote in the article;
The parsha was considered as the song of Moses. It was written in the Torah
in a very unique way and the style is also different. The whole song was
written on two special columns, which are split into two and each become 4
columns of text.
Before the song starts we have 6 regular lines of Torah text, then 35 lines
which split into two columns. On the next Torah Column we have the
reverse image, 35 lines split to two then 6 regular lines.
I believe that a mathematician will find many secrets just from this unique
arrangement of the parsha. Kabbalah sees it as the upper and lower triangles
that form the Shield of David. 70 + 70 lines of the song or 35 x 4.
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא

-2-

Http://DailyZohar.com , http://ZoharYomi.com

This arrangement also looks like two doors, one opening
heaven and one opening toward earth.

towards

At the top of the column, which we discussed last week, we have the letter
Aleph that gave birth to Moses which he kept as a key to move between the
worlds through the doors that he actually created for us.
The letter Aleph is described in Sefer Yetzirah (The Book of Formation) as
a Mother letter, together with Mem and Shin.
In the parsha we find a very unique word in the Hebrew language, it has
only one letter, the letter/word ‘Hey’. It appears as a large letter, which
means that it connects to the level of Binah. The reader of the Torah should
read it as a separate word and not connect it to the next word as normally
read.
This letter appears twice in the Tetragramaton, one time for Binah and one
time for Malchut. Here it is told how Moses connected upper and lower.
At the beginning of the songs he was calling upon heaven and earth to listen
and by that he created the necessary gates for us and for himself. As I
explained in previous commentaries, he will come back. He has the
key and the gates.
The last point I want to share with you is that in the Zohar portion
of Haazinu, we find a special section called "Idra Zuta". In this
part Rabbi Shimon revealed the secrets of Zeir Anpin (six sefirot of
Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod and Yesod) and the connection to
the final Tikkun. Also in the Idra Zuta Rabbi Shimon was leaving the
world and his departure was described in details.
Why was the Idra Zuta placed inside Zohar Haazinu?
The Ari tells us that Rabbi Shimon had a spark of the soul of Moses. He
came to the world to reveal the Zohar, in order to support the Shechina at
the days before revelation of Mashiach and to give us a powerful tool of
connection and protection.
The Zohar and Rabbi Shimon are directing us to the gates that lead to Zeir
Anpin, the "Light".
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא
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Moshe and Rabbi Shimon shared a mission. Just before he passed away, Moshe
created the gate in the Torah at the level of Zeir Anpin. Rabbi Shimon created the
parallel gate at the level of Malchut with the seventy Tikunei Zohar.
Moshe opened his song in Haazinu with “Give ear, O heavens, and I will speak;
and let the earth hear the words of my mouth” (Deuteronomy 32:1)
Rabbi Shimon opened his revelations of the Idra Zuta with “I will speak alone.
All will listen to my words, uppers and lowers.”
The last paragraph of Zohar Haazinu, just before the Idra Zuta, says “When
Moshe said “Give ear O heavens...” the worlds shook and a voice said, “Moshe,
Moshe why are you shaking the whole world, you are only human, and because of
you the world is shaking”. Moshe answered, “Because I call with the name of
God” (Deuteronomy 32:3). At that moment they became silent and listened to his
words.
As you will read in the Idra below, Rabbi Shimon started his revelations with the
gates of heavens opened and in the presence of the Shechinah (The female aspect
of the God in Malchut  )אדניand seventy righteous souls from the Highest level
from the Garden of Eden.
The Tikunei Zohar is the key to the gates created for us by Moshe and Rabbi
Shimon. The Zohar testified to that in the section of Naso, “Because the
Israelites will taste from the Tree of Life, which is this book of the Zohar, they
will go out of exile with mercy”.
Read the Idra Zuta to connect to the heavenly gates, especially on the day of Lag
B'Omer. The more people using the key of Tikunei Zohar, the better are our
chances to open the supernal gates and flood our existence with the upper light
that will remove all darkness from the world.
If you have read this far then you are a person that cares. You are spiritual and
understanding of the value of spiritual tools. Spiritual talks are just “blah - blah”
but connecting to spiritual tools and caring for others are the key to spiritual
change on a personal and global level.
The Daily Zohar project (http://DailyZohar.com) is such a tool. It gives free
access to the Seventy Tikune Zohar to all people that wish to open the gates and
make positive change in the world. Subscribe to be part of it.
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Now continue reading the Idra Zuta below, especially the part with the translation
and commentary that describe the process of opening the heavenly gates.
Zion Nefesh 15 of Iyar, 5769
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Notes on the Tikune Zohar and Idra Zuta
By: Ezra (Jeff) Meiliken
It’s an honor to be part of this bold project of the Daily Zohar, and as Rabbi Shimon Bar
Yochai opens the gates for us, I just wanted to point out that that 35 and 35 lines
comprising the columns of the Song of Moses (Haazinu) total 70 and correspond to
the 70 Tikunim and the 70 final years since the founding of the state of Israel in 1948
(5708). The word tikun  תיקוןitself is comprised of the value 516 (TYKV) plus the final
letter Nun (N) of value 50 representing the 50 gates of Binah, and 516 was the number of
times that the Zohar tells us Moshe needed to pray to bring the final redemption back in
2448, when G-d stopped him at 515, because while he was ready, we were not.
And using the gematria sofit value the word tikun has the value 1216. Now when we
wrote about healing the tikun and the secret of the small letter alef  אin Vayikra we
discussed that we had learned from Rabbi Abraham Abulafia that 1216 was the gematria
of the 2 word phrases “70 languages” (ShBAYM LshVNVT )שבעים לשון, and also for the
“permutation of the letters” (ZYRVP HEVTYVT )צרוף אותיות, including the kolel, but
what we didn’t mention was that the 3330 years from the giving of the Torah on Mt Sinai
in 2448 to the year 5778, the year Rav Ashlag. advised Moshiach will usher in
the geula (final redemption), is precisely 1,216,256 days, and that that final 256 days is
exactly 70% of the final year.
As for the word tikunim תיקונים, its gematria value is 616, the same as H’Torah התורה
(the Torah), That said, let us all connect to Moshe Rabeinu and Rabbi Shimon Bar
Yochai, and thus learn how to overcome the final 70 tikunim through the Torah, the
necessary correct permutation of the letters that open the gates, and through our spiritual
work so that we make the required changes in our lives and throughout the 70languages
of the world.
One final note, it's no coincidence that as we approach L'ag B'Omer, the 33rd day of
the Omer, we just read parasha Emor, he 33rd portion of the Torah and the next two
portions בחוקותי-בהר, usually read together, have 57-78 verses respectively. And also
that the gematria of L'ag B'Omer (LG B’YVMR )לג בעומר, including the kolel for the 7
letters, is 358, that of Moshiach משיח.
Ezra Meiliken 16th of Iyar 5769
http://KabbalahSecrets.com
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כג( תאנא בההוא יומא דרבי שמעון בעא לאסתלקא מן עלמא והוה
 והוו קמ& י רבי א* לעזר ב &ריה.  אתכנשו חבריא לב& י רבי שמעון. מסד& ר מלוי
. והוה מליא ב& יתא.ורבי אבא ושאר חבריא
. בכה רבי שמעון ואמר. זקיף ע& ינוי רבי שמעון וחמא דאתמל&י ב& יתא
 ועד.  הוה רבי פנחס ב* ן יאיר קמאי, בזמנא אחרא כד הו&ינא בב& י מרע& י
 וכד תבנא אסחר א* שא מקמאי. דברירנא דוכתאי אוריכו לי עד השתא
 והשתא חמ& ינא.  ולא הוה עאל בר נש א* לא ברשותא. ומ& עלמין לא אתפסק
.דאתפסק והא אתמל&י ב& יתא
23) On the day that Rabbi Shimon intended to leave the world
he was preparing himself (for the soul to ascend) and the friends
gathered into his house. Before him were Rabbi Elazar (his son)
and Rabbi Aba (The scribe of the Zohar) and the rest of the
friends, so the house was full (the Zohar said before the friends
gathered and now the 'rest' of the friends because those are the three
friends that left the world in the greater assembly).
Rabbi Shimon lifted his eyes and saw that the house was full.
He wept and said, “In another time when I was sick Rabbi
Pinchas ben Yair (Rabbi Shimon's father in law) was with me and
while I was choosing my place (above) my life was extended
until this time. When I came back the fire was surrounding me
and did not cease. Nobody could come to me without
permission. Now I see that the fire stopped and the house is
full.
(All great souls go up to heaven with fire. Usually, when the soul leaves
the body the impure forces try to connect to the body and “suck”
whatever energy is available. The fire protects the body and the soul gets
a direct path to its “resting” place in the heavens. “Rest” is a spiritual
state, not meaning “retired” from work. From the first time Rabbi
Shimon was supposed to leave the world the fire was always present
causing only people with permission to be able to come to him. This was
for the protection of the people from below.)

 פתח ע& ינוי רבי שמעון וחמא מה דחמא ואסחר א* שא. כד ( עד דהוו יתב& י
 ושאר חבריא. להו ואשתארו רבי א* לעזר ב &ריה ורבי אבא1 נפקו כ. בב& יתא
.יתבו אבראי
 פוק חז&י אי הכא רבי יצחק דאנא, אמר רבי שמעון לרבי א* לעזר ב &ריה
.חולקיה
&
 אימא ל&יה דיסד& ר מלוי וי&תיב לגבאי זכאה.מערבנא ל&יה
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא
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24) While they were sitting, Rabbi Shimon opened his eyes and
saw what he saw and the fire returned to surround the house.
(This time the house is full because the friends from the lower world had
left and the souls from heaven came down to honor and escort Rabbi
Shimon on his ascend to the upper world) Everyone left except for
Rabbi Elazar, his son and Rabbi Aba.
Rabbi Shimon said to Rabbi Elazar, his son, “go outside and
look for Rabbi Yitzhak, that I was guarantor for him. Tell him
to put his issues in order and come to my side, worthy is his
place” (in heaven).

 קם רבי.  אמר אן אנון חבריא. כה( קם רבי שמעון ויתיב וחייך וחד& י
 זקיף ידוי רבי שמעון ומצל&י צלותא והוה. א* לעזר ואעיל לון ויתבו קמ& יה
להו1 נפקו כ.  אנון חבריא דאשתכחו בב& י אדרא יזדמנון הכא. חד& י ואמר
.ואשתארו רבי א* לעזר ב &ריה ורבי אבא ורבי יהודה ורבי יוס& י ורבי חייא
 אמר ל&יה רבי שמעון כמה י&אות חולקך כמה ח& ידו.אדהכי עאל רבי יצחק
 יתיב רבי אבא בתר כתפוי ורבי א* לעזר. בע& י לאתוספא לך בהאי יומא
.קמ& יה
25) Rabbi Shimon stood and sat and with smile and joy he said
“where are the friends? Rabbi Elazar rose, called them and
they came and sat in front of him. Rabbi Shimon lifted his
hands with prayer and with joy (Rabbi Shimon was preparing
himself to reveal first time secrets. He stood and lifted his hands in order
to connect to all the ten sefirot and sat to bring it down.) He said
“Those are the friends that were in the Idra house (only those
friends that were in the Idra Rabba were worthy of those new
revelations.) are invited here” Everyone went out. Those who
remained were Rabbi Elazar, his son, Rabbi Aba, Rabbi
Yehuda, Rabbi Yossi and Rabbi Chiya. While this was going on
Rabbi Yitzhak entered. Rabbi Shimon told him, “how worthy
is your place and how much happiness is asked to be added to
you on this day.
Rabbi Aba sat behind his shoulder and Rabbi Elazar, in front
of him.
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כו( אמר רבי שמעון הא השתא שעתא דרעותא הוא  .ואנא בע& ינא למ& יעל
בלא כסופא לעלמא דאת& י  .והא מלין קדישין דלא גליאן עד השתא,
בע& ינא לגלאה קמ& י שכינתא  ,דלא י&ימרון דהא בגריעותא אסתלקנא
מ& עלמא .ועד כען טמירן הוו בלבאי ,למ& יעל בהו לעלמא דאת& י.
26) Rabbi Shimon said “this is the time of goodwill” (on the day
of his leaving the world, the heavens were opened for him and the
Shechina was present. This created a special time (just like at the
moment of the thought of creation) and Rabbi Shimon could reveal new
secrets.) And I want to go into the world to come without any
shame. And here are holy words, which I have not revealed
until now. I want to reveal it in front of the Shechina, so it
)won't be said that I left the world with lack. They (the secrets
were concealed in my heart to this very moment of leaving the
world. (Rabbi Shimon could not reveal such high secrets before because
such revelations would create a spiritual opening that could merge him
with the upper world. In the moments before passing the world, the
)opening to the spiritual world allowed him to reveal all that he knew

כז ( וכך אסדרנא לכו  ,רבי אבא יכתוב  ,ורבי א* לעזר ברי ילע& י  ,ושאר
חברייא ירחשון בלבייהו  .קם רבי אבא מבתר כתפוי  .ויתיב רבי א* לעזר
ב &ריה קמ& יה  ,אמר ל&יה קום ברי  ,דהא אחרא יתיב בההוא אתר  ,קם רבי
א* לעזר.
אתעטף רבי שמעון  ,ויתיב  .פתח ואמר) ,תהלים קטו( לא המ& תים יהללו יה
ולא כל יורד& י דומה  .לא המ& תים יהללו יה  ,הכי הוא ודאי  ,אינון דאקרון
ארי ב& ין אינון דאקרון
מ& תים  ,דהא קודשא בריך הוא חי אק &רי  ,והוא ש &
חיים  ,ולא עם אינון דאקרון מ& תים  .וסופ& יה דקרא כתיב  ,ולא כל יורד& י
דומה  ,וכל אינון דנחתין לדומה  ,בג&יהנם ישתארון  .שאנ&י אינון דאקרון
חיים ,דהא קודשא בריך הוא בע& י ביק &ריהון  .אמר רבי שמעון ,כמה שניא
שעתא )דף רפ''ח ע''א( דא מ& אדרא  .דבאדרא אזדמן קודשא בריך הוא
ורתיכוי  .והשתא  ,הא קודשא בריך הוא ה& יכי )הכא(  ,ואת& י עם אינון
צדיקייא דבגנתא דע& *דן  ,מה דלא אערעו באדרא  .וקודשא בריך הוא בע& י
ביק &ריהון דצדיקייא יתיר מיקרא דיל&יה  ,כמה דכתיב בירבעם  ,דהוה
Http://DailyZohar.com , http://ZoharYomi.com
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 וכ&יון דאושיט.  וקודשא בריך הוא אוריך ל&יה, מקט& ר ומפלח לעבודה זרה
.' )מלכים א יג( ותיבש ידו וגו, דכתיב, אתייבש יד& יה, בל&י דעדו נביאה:יד& יה לק
. א* לא על דאושיט יד& יה לעדו נביאה, ועל דפלח לעבודה זרה לא כתיב
.להו אתאן עמ& יה1 וכ,והשתא קודשא בריך הוא בע& י ביקרא דילן
27) This is how I arrange it for you. Rabbi Aba, will write,
Rabbi Elazar, my son will speak the words and the rest of the
friends will repeat without sound in their hearts.
Rabbi Aba rose from behind his back. Rabbi Elazar was sitting
in front of him. He told him, stand up my son, another will sit
in this place, (Rabbi Shimon is asking his son to give his seat to
another. Who is this “another” is not clear but it is certain that it is a
special soul that came down just to listen to Rabbi Shimon at the time of
great revelations. If Rabbi Shimon moved his son from his front then it
must be a higher soul from above).
Rabbi Shimon wrapped himself (connected to his surrounding
light) and sat. He opened and said (Psalms 115) “The dead shall
not praise “( ”יהThe first two letters of the Tetragramaton, the higher
dimension of the Tree of Life) and not all that goes down to
“Dooma” (a lower level where the evil souls go after death. The letters
are  והand דמ, the last two of the Tetragramaton and דמ, blood. The
dwellers of Dooma are evil people that have committed murders.). “The
dead can not praise God” (he repeats) , that is for sure, as they
are called dead and the Holy One Bless be He, is called living
and his presence is with those who are called living and not
with those who are called dead. At the end of this verse it said
“and not those that goes down to Dooma. And all those that
descend to Dooma will stay in Gehinnom. (The place of the
cleansing of the soul). It’s different for those that are called living
because the Holy One Bless be He desires their honor.
Rabbi Shimon said, How different is this time from the Idra
(Idra Rabba, when all the 10 friends were gathered together), in the
Idra we were visited by the Holy One Bless be He and his
chariot's angels and this time (now at the Small assembly, Idra
Zuta) The Holy One Bless be He came here with the righteous
from the Garden of Eden, which didn't happen in the Idra
(Rabba). The Holy One Bless be He wants the honor of the
righteous more than his own honor. (The Holy one came to this
Idra with the righteous because of the great light revealed by the merit of
Rabbi Shimon. As the heavens opened to welcome Rabbi Shimon his
light was radiated throughout all the worlds, from Malchut to Chokmah.
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא
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The righteous could join this Idra study because Rabbi Shimon was in
between both worlds and they could connect on the same level.)
Like it said in the case of Yerovam, who was offering incense
and worship idols, and the Holy One Bless be He was patient
with him (didn't punish him immediately) but when he pointed his
hand toward Iddo, the prophet, his hand dried up, as it said
(kings1 13:4) and his hand dried up. It is not written that it was
because he worshiped idols but because he stretched his hand
to harm Iddo, the prophet. And now, the Holy One Bless be
He, wants honor for all (the righteous from the Garden of Eden)
who came with him.
,בעיטרין

יקי גליפן
&  וסחרנ&יה ע ' צד,  הא רב המנונא סבא הכא, כח( אמר
. סתימא דכל סתימין,מנהרין כל חד וחד מזיהרא דזיוא דעתיקא קדישא
, אמר, עד דהוה יתיב. אל&ין מלין דאנא א& ימא,והוא את& י למשמע בח* דוותא
, אזדעזעו חברייא דהוו תמן,  אתקינו דוכ &תיה, הא רבי פנחס ב* ן יאיר הכא
 אשתארו קמ& יה )נ''א,  ורבי א* לעזר ורבי אבא. וקמו ויתבו בשיפול&י ב& יתא
 באדרא אש &תכחנא דכל חברייא הוו,  אמר רבי שמעון. עמיה( דרבי שמעון
,להו צייתין למלולי1 וכ,  השתא א& ימא אנא בלחודאי.  ואנא עמהון, אמ &רי
. זכאה חולקי יומא ד& ין.עלאין ותתאין
28) He (Rabbi Shimon) said, here is Rav Hamnunah Saba (a
Mysterious person that appears throughout the Zohar to teach the
friends and open new insights to Torah verses) and surrounding him
were seventy righteous, dressed with crowns, each of them
with light that radiates from the light of "Atika Kadisha" (This
light is the first emanation that created the world), the concealed of
all, and he came with happiness to listen to the words, which I
will say. And when he sat he said “Here is Rabbi Pinchas ben
Yair with us”, prepare a place for him, the friends that were
there were in shock and they stood and moved to sit in the
lower side of the house (distant themselves from the presence of
Rabbi Pinchas, because they knew that he came from the upper worlds.)
Rabbi Elazar and Rabbi Aba stayed close to Rabbi Shimon
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא
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(Rabbi Shimon needed an “anchor” to keep him in this world until he
finished his teaching. Rabbi Aba was behind him and Rabbi Elazar in
front of him since the heavens were opened for Rabbi Shimon, he could
have ascended instantly. He was given permission to reveal the secrets in
a concealed way although he still needed Rabbi Aba and Rabbi Elazar.
The friends were afraid to be taken for “technicality” and not at their
time so they moved back and down to the sides of the house.)
Rabbi Shimon said, in the previous Idra (Idra Rabba), all the
friends were talking and I with them and now I will speak
alone. All will lighten to my words, uppers and lowers. (Rabbi
Shimon in his current state of the beginning of ascent was channeling the
secrets as a gift to them. It was no longer a regular study and exploration
of the spiritual world but a pure delivery of light to everyone, including
us in a generation which is 2000 years later. ) Worthy is my share.
(Rabbi Shimon expressed his appreciation to encapsulate the light that
he was channeling.)
-+-+-+-+
(Rabbi Shimon made the Tikkun (meaning correction, establishment or
bridge) for the light of creation to reconnect to this world with his
seventy Tikunei Zohar. Which is why he merited having the seventy
righteous souls from the highest level to come and escort him on his
ascend to heaven. Each one of the souls represented one of the Tikunei
Zohar.
With that, Rabbi Shimon is telling our generation that he did the work
for us. Rabbi Shimon built the bridge and now we can walk through it to
welcome Mashiach. The Zohar has an awesome light, but, the Seventy
Tikkunim is the bridge to the final redemption. At his point of departure
from this world, Rabbi Shimon revealed to us the deepest secret and tool
for the final generation.
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The final generation began in 1948 with the announcement of the State
of Israel. Seventy years later will be 2018 or 5778 HC. Rabbi Ashlag
prepared the Zohar for us. He started the work on the translation and
commentary of the Zohar in 1943, 5 years before 1948 and completed it
10 years later in 1953. A year later, in 1954, he passed away. The State of
Israel was born in the middle and with the support of his work.

The

process of the gathering of the children of Israel from all the nations
began in 1948. This was the first sign (as is said in the prophecies) of the
Final Redemption.
At the end of this Idra it said that when Rabbi Shimon's soul left his
body, he was laying on his right side smiling. He was happy because he
knew he completed his job.
May we all merit the promised day, today, Amen.
-+-+-+-+

(From this point on begin the and revelations of the Idra Zuta)
 כל יומין.  )שיר השירים ז( אני לדודי ועלי תשוקתו,פתח רבי שמעון ואמר
 בחד קטירא אתקטרנא ב& יה בקודשא בריך, דאתקטרנא בהאי עלמא
, דהוא וכל סיעתא קדישא דיל&יה.  ובגין כך השתא ועלי תשוקתו, הוא
 סתימא דכל, ושבחא דעתיקא קדישא, מלין סתימין,אתו למשמע בח* דוה
 והוא,  דהא כלא ב& יה מתדבק,  ולא פריש,  פריש ואתפרש מכלא, סתימין
.מתדבק בכלא הוא כלא
. אתתקן ולא אתתקן,  סתימא דכל סתימין, עתיקא דכל עתיקין
. בגין דלא שכיח, ולא אתתקן. בגין לקיימא כלא,אתתקן
 ואינון נהורין.  מתקונוי,  דלהטין מנ&יה,  אפיק ט ' נהורין, כד אתתקן
 כבוצינא.  ואזלין ומתפשטין לכל עיבר,  מתנהרין ומתלהטין, מנ&יה
, ואינון נהורין דמתפשטין. דאתפשטין )דמתפשטין( מנ&יה נהורין לכל עיבר
 כך הוא עתיקא.  לא שכיח א* לא בוצינא בלחודוי, כד יקרבון למנדע לון
 ולא שכיח בר אינון.  סתימא דכל סתימין,  )הוא( בוצינא עלאה,קדישא
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא
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נהורין דמתפשטן  ,דמתגליין  ,וטמירן  .ואינון אקרון שמא קדישא  .ובגין
כך כלא חד.
ומה דאמ &רי חברנא בספ &רי קדמא& י  ,דאינון דרגין דאתבריאו  ,ועתיקא
קדישא אתגל&י בהו  ,בכל חד וחד  .משום דאינון תקונין דעתיקא קדישא.
לאו השתא עידנא להנ&י מלין דהא אמ& ינא לון באדרא קדישא .וחמ& ינא מה
דלא ידענא הכי  ,ועד השתא אסתים בלבאי מלה  .והשתא אנא בלחודאי
אסהידנא קמ& י מלכא קדישא  ,וכל הנ&י זכא& י קשוט דאתו למשמע מלין
אל&ין.
גולגלתא ד &רישא חוורא  ,לאו ב& יה שירותא וסיומא  .קולטרא דקטפוי,
אתפשט ואתנהיר  ,ומנ&יה ירתון צדיקייא ד ' מאה עלמין דכסופין לעלמא
דאת& י .מ& האי קולטרא דקטפא ,דהיא גולגלתא חוורא ,נטיף טלא כל יומא,
לההוא זע& יר אנפין  ,לאתר דאתק &רי שמים  ,וב& יה זמינין מ& יתייא לאחייא
לזמנא דאת& י  .דכתיב) ,בראשית כז( וי *תן לך הא= להים מטל השמים.
ישיה  ,ומ& ההוא זע& יר אפין  ,נטיף לחקל תפוחין  .וכל חקל
ואתמלייא &ר &
תפוחין ,נהירין מ& ההוא טלא.
האי עתיקא קדישא טמיר וגניז  .וחכמתא עלאה סתימאה  ,בההוא
גולגלתא משתכח  ,ודאי בהאי עתיקא  ,לא אתגלייא א* לא &רישא בלחודוי,
בגין דאיהו &רישא לכל &רישא  .חכמתא עלאה  ,דאיהי &רישא  ,ב& יה סתים,
ואק &רי מוחא עלאה  .מוחא סתימא  .מוחא דשכיך ושקיט  .ול&ית די&דע ל&יה,
בר איהו.
דף רפ''ח ע''ב
חדא,

תלת &רישין אתגלפן  ,דא  ,לגו מן דא  .ודא  ,לע& ילא מן דא & .רישא
חכמתא סתימאה  ,דאתכסייא  ,ולאו מתפתחא  .וחכמתא דא סתימאה,
ישיה  ,דשאר חכמות) .בראשית קמ''ז ע''א( &רישא עלאה,
&רישא לכל )רישי( &ר &
עתיקא קדישא ,סתימא דכל סתימין& .רישא דכל &רישא),דף רפ''ח ע''ב( &רישא
דלאו &רישא  .ולא ידע  ,ולא אתידע  ,מה דהו&י ב &רישא דא  ,דלא
אתדבק )לא( בחכמתא  ,ולא בסוכלתנו  .ועל האי אק &רי),במדבר כד( ברח לך א* ל
מקומ* ך) .יחזקאל א( והחיות רצוא ושוב.
ובגין כך עתיקא קדישא אק &רי אין  .דב& יה תלייא אין  .וכל אינון שע &רי,
וכל אינון נימין  ,ממוחא סתימאה נפקין) .תליין( וכ1להו שעיעין) ,ס''א
יתבין( בשקולא .ולא אתחז&י קדלא.
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כלא הוא  ,בגין דהאי עתיקא קדישא בחד הו&י  .כלא בח& ידו  ,ולא שניא
מ& רחמ& י לעלמין  .בתלת עשר מכילן דרחמין אשתכח  .בגין דהאי חכמתא
סתימאה דב& יה ,מתפרש תלת זמנין לארבע ארבע .והוא עתיקא ,כליל לון,
ושליט )לון( על כלא.
חד ארחא דנהיר בפלגותא דשע &רי דנפ &קי ממוחא  ,הוא ארחא דנהירין
ב& יה צדיקייא לעלמא דאת& י  ,דכתיב )משלי ד( וארח צדיקים כאור נוגה וגו'.
ועל דא כתיב) ,ישעיה נח( אז תתענג על יי' .ומ& האי ארחא מתנהרין כל שאר
ארחין ,דתליין בזע& יר אנפין.
האי עתיקא סבא דסבין  ,כתרא עלאה  ,לע& ילא  .דמתעטרין ב& יה כל
עטרין  ,וכתרין  ,מתנהרין  .וכל שאר בוצינין מנ&יה מתלהטין )ומתנהרן(  .והוא,
הוא בוצינא עלאה  ,טמירא דלא אתידע) .וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין
ומתנהרין( )רצ''ב ע''ב(

האי עתיקא אשתכח בתלת &רישין  ,וכלילן בחד &רישא  .וההוא
והוא( &רישא עלאה  ,לע& ילא לע& ילא  .ובגין דעתיקא קדישא אתרשים בתלת,
אוף הכי כל שאר בוצינין דנהרין מנ&יה  ,כלילן בתלת  .עוד  ,עתיקא
אתרשים בת &רין  .כללא דעתיקא בת &רין  .הוא כתרא עלאה דכל עלאין,
ישי  .וההוא דהו&י לע& ילא מן דא  ,דלא אתידע  .כך כל שאר
&רישא דכל &ר &
בוצינין ,סתימין בת &רין .עוד עתיקא קדישא אתרשים ואסתים בחד ,והוא
חד  ,וכלא הוא חד  .כך כל שאר בוצינין  ,מתקדשין  ,מתקשרין  ,ומתהדרין
בחד ,ואינון חד.
מצחא דאתגל&י בעתיקא קדישא  ,רצון אק &רי  ,דהא &רישא עלאה דא
סתים לע& ילא  ,דלא אתידע פשיט חד טורנא בסימא  ,יאה  ,דאתכליל
במצחא  .ובגין דאיהו )נ''א דההוא( רעוא דכל רעוין  ,אתתקן במצחא,
ואתגלייא בבוסיטא )ס''א אתגליף בפסיטא( ,האי מצחא אק &רי רצון.
וכד רצון דא אתגלייא  ,רעוא דרעוין אשתכח בכ1להו עלמין  ,וכל צלותין
דלתתא מתקבלין  ,ומתנהרין אנפוי דזע& יר אנפין  ,וכלא ברחמ& י אשתכח,
וכל דינין אתטמרן ואתכפיין.
בשבתא בשעתא דצלותא דמנחה  ,דהוא עידן דכל דינין מתערין,
אתגלייא האי מצחא  ,ואתכפיין כל דינין  ,ואשתכחו רחמין בכ1להו עלמין.
ובגין כך אשתכח שבת בלא דינא  ,לא לע& ילא ולא לתתא  .ואפילו א* שא
)נ''א
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דג&יהנם אשתקע )ס''א אשתכך( באת &ריה  ,ונייחין חייביא  .ועל דא אתוסף
נשמתא דח& דו בשבתא.
ובע& י בר נש למ* חד& י בתלת סעודת& י דשבתא  ,דהא כל מה& ימנותא  ,וכל
כללא דמה& ימנותא  ,ב& יה אשתכח  ,ובע& י בר נש לסדרא פתורא  ,ולמ& יכל
תלת סעודת& י דמה& ימנותא ,ולמ& חד& י בהו.
אמר רבי שמעון  ,אסהדנא עלי לכל אל&ין דהכא  ,דהא מן יומאי לא
בטילנא אל&ין ג ' סעודת& י  ,ובגינ&יהון לא אצטריכנא לתעניתא בשבתא.
שכ&ן בשבתא  .דמאן דזכ&י בהו,
ואפילו ביומ& י אחרינ&י לא אצטריכנא  ,כל *
זכ&י למה& ימנותא של&ימתא  .חד  ,סעודתא דמטרוניתא  .וחד  ,סעודתא
דמלכא קדישא  .וחד  ,סעודתא דעתיקא קדישא  ,סתימא דכל סתימין.
ובההוא עלמא יזכ&י בהו לאל&ין  .האי רצון כד אתגלייא  ,כל דינין אתכפיין
משולשל&יהון.
תקונא דעתיקא קדישא אתתקן בתקונא חד  ,כללא דכל תקונין  .והיא
חכמה עלאה  ,סתימאה  .כללא דכל שאר  ,והאי אק &רי ע& *דן עלאה סתימא.
והוא מוחא דעתיקא קדישא  .והאי מוחא אתפשט לכל עיבר  ,מנ&יה
אתפשט ע& *דן אחרא .ומ& האי ע& *דן אתגלף.
דף רפ''ט ע''א

וההוא )דף רפ''ט ע''א( &רישא סתימא דב &רישא דעתיקא דלא אתידע  ,כד
פשיט חד טורנא )ס''א גוונא(  ,דהוה מתתקן לאתנהרא  ,בטש בהאי
מוחא )נ''א מצחא(  ,ואתגלף  ,ואתנהיר בכמה נהירין  ,ואפיק וארשים
כבוסיטא דא  ,בהאי מצחא  .ואתרשים ב& יה חד נהורא  ,דאק &רי רצון  .והאי
רצון אתפשט לתתא בדיקנא  ,עד ההוא אתר דמתישבא בדיקנא  ,ואק &רי
ח* *סד עלאה  .ודא איהו נוצ& ר ח* *סד  .ובהאי רצון כד אתגלייא  ,מסתכלין
ארי דדינא ומתכפיין.
מ &
ע& ינוי ד &רישא דעתיקא קדישא  ,ת &רין בחד שקילן  .דאשגחין תדירא,
ולא נאים  .דכתיב) ,תהלים קכא( לא ינום ולא יישן שומ& ר ישרא& ל  ,ישרא& ל
קדישא ,בגין כך לא אית ל&יה גבינין על ע& ינא ,ולא כסותא.
ההוא מוחא אתגליף ונהר בתלת חוורין דע& ילא )נ''א דעינא(  ,בחוורא חדא
מסתחיין עינין דזע& יר אנפין  ,דכתיב) ,שיר השירים ה( רוחצות ב* חלב.
דהוא )נ''א בההוא( חוורא קדמאה  .ושאר חוורין אסתחיין ונהרין לשאר
בוצינין.
Http://DailyZohar.com , http://ZoharYomi.com

- 16 -

אדרא זוטא קדישא Idra Zuta -

מוחא אק &רי נביעא דברכתא  ,נביעא דכל ברכאן מנ&יה אשתכחו  .ובגין
דהאי מוחא להיט בג ' חוורין דע& ינא  ,בע& ינא תלא ב& יה ברכתא,
דכתיב) ,משלי כב( טוב עין הוא יבורך  ,דהא במוחא תליין חוורו דע& ינא  .האי
ע& ינא כד אשגח בזע& יר אנפין) ,עלמין( )ס''א אתנהרן אנפין כלהו בחדו(אנהרן כ1להו
בח& דו  .ע& ינא דא  ,הוא כלא ימינא  ,ל&ית ב& יה שמאלא  .עיינין דתתא  ,ימינא
ושמאלא ,ת &רי ,בת &רי גוונין.
בצניעותא דספרא אוליפנא  ,דהא י ' עלאה  ,י ' תתאה  .ה ' עלאה  ,ה'
תתאה  .ו ' עלאה  ,ו ' תתאה  .כל אל&ין עלאין  ,בעתיקא תליין  .תתאין  ,בזע& יר
אנפין אינון  .לאו תליין  ,א* לא אינון ממש  .ובעתיקא קדישא תליין  .דהא
שמא דעתיקא אתכסייא מכלא  ,ולא אשתכח  .אבל אל&ין אתוון דתליין
בעתיקא .בגין דיתקיימון אינון דלתתא .דאי לאו הכי לא יתקיימון.
ובגין כך  ,שמא קדישא סתים וגלייא  .ההוא דסתים לק :בל&יה דעתיקא
קדישא  ,סתימא דכלא  .וההוא )אתגלייא בגיניה דתלייא( )ס''א דאתגלי בגיניה דההוא
דאתגלייא( )דתלייא( בזע& יר אפין  .ובגין כך  ,כל ברכאן בעיין סתים וגלייא  .אל&ין
אתוון סתימן דתליין )בעתיקא קדישא  .תליין  ,אמאי תליין )תליא ( י ' לקיימא י ' דלתתא )ס''א
ודאי בגולגלתא במצחא בעיינין תליא י' )ס''א אמאי( אמא תליא לקיימא לי' דלתתא((

חוטמא  ,בהאי חוטמא  ,בנוקבא דפרדשקא דב& יה  ,נשיב רוחא דחי& י
לזע& יר אפין  .ובהאי חוטמא  ,בנוקבא דפרדשקא  ,תלייא ה'  ,לקיימא ה'
אחרא דלתתא  .ודא רוחא נפיק ממוחא סתימאה  ,ואק &רי רוחא דחי& י.
ובהאי רוחא ,זמינין למנדע חכמתא ,בזמנא דמלכא משיחא .דכתיב) ,ישעיה
יא( ונחה עליו רוח יי ' רוח חכמה ובינה וגו' .האי חוטמא ,חיין מכל סטרין,
ח& דו של&ימא  .נחת רוח  .אסוותא  .בחוטמא דזע& יר אנפין )כמה
דאוקימנא( כתיב) ,שמואל ב כב( עלה עשן באפו וגו'  .והכא כתיב )ישעיה
מח( ותהלתי א* חטם לך.
ובספרא דאגדתא  ,דב& י רב י&יבא סבא  ,אוקים  ,ה ' בפומא  ,והכא לא
מתקיימא הכי  ,ולא אצטרפא )ס''א אצטריכנא(  ,אף על גב דבחד סלקא  ,א* לא
בה ' דינא תליא  ,ודינא בחוטמא תליא  ,דכתיב עלה עשן באפו  .ואי &תימא,
הא כתיב וא& ש מפיו תאכ&ל .עקרא דרוגזא בחוטמא תליא.
כל תקונין דעתיקא קדישא  ,במוחא שקיט וסתים מתתקנן  .וכל
תקונין דזע& יר אנפין  ,בחכמה תתאה מתתקנן  .דכתיב) ,תהלים קד( כ1לם
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בחכמה עשית ,וה' כללא דכלא ודאי .מה ב& ין ה' לה' .ה' דהכא ,דינא אתער
מנה .ודהכא רחמ& י גו רחמ& י.
דף רפ''ט ע''ב
אק &רי.

בדיקנא דעתיקא קדישא  ,תליא כל יקירו דכלא  .מזלא דכלא
מ& האי דיקנא  ,מזלא יקירותא )נ''א מהאי מזלא יקירא( )ממזלא יקירא( דכל יקירין,
מזל&י עלא& י ותתא& י  .כ1להו משגיחין לההוא מזלא  .בהאי מזלא תלייא חי& י
דכלא  ,מזונ&י דכלא  .בהאי מזלא תליין שמיא וארעא  .גשמין דרעוא  .בהאי
מזלא  ,אשגחותא דכלא  .בהאי מזלא תליין כל חיילין עלאין ותתאין) .דף
רפ''ט ע''ב(

תלת עשר נביעין  ,דמשחא דרבותא טבא  ,תליין בדיקנא דמזלא יקירא
דא  .וכ1להו נפקין לזע& יר אנפין  .לא &תימא כ1להו  ,א* לא תשעה מנייהו,
משתכחן בזע& יר אנפין ,לאכפייא דינין) .וכד( האי מזלא ,תלייא בשקולא עד
דושי קדושין דקדושא ב& יה תליין  .בהאי מזלא  ,פשיט
טבורא  .כל ק &
פשיטותא דקוטרא עלאה  .ההוא &רישא דכל &רישין  ,דלא אתידע  ,ולא
אשתמודע ,ולא ידעין עלאין ותתאין .בגין כך כלא בהאי מזלא תלייא.
בדיקנא דא  ,ג ' &רישין דאמ& ינא  ,מתפשטן  .וכ1להו מתחברן בהאי מזלא,
ומשתכחין ב& יה  .ובגין כך  ,כל יקירו דיקירותא  ,בהאי מזלא תלייא  .כל
אל&ין אתוון דתליין בהאי עתיקא  ,כולהו תליין בהאי דיקנא  ,ומתחברן
בהאי מזלא  ,ותליין ב& יה  ,לקיימא אתוון אחרנין  .דאלמל&י לא סליק אל&ין
משה כד אצטריך,
אתוון בעתיקא ,לא קיימין אל&ין אחרנין .ובגין כך אמר *
יי ' יי ' ,ת &רי זימנא )זימני(  ,ופסיק טעמא בגווייהו  .דהא במזלא תלייא כלא.
חולקיה מאן
&
מ& האי מזלא  ,מתכספ& י עלא& י ותתא& י  ,ומתכפיין קמ& יה  .זכאה
דזכ&י להאי.
האי עתיקא קדישא  ,סתימא דכל סתימין  ,לא אדכר  ,ולא אשתכח.
ובגין דאיהו &רישא עלאה לכל עלאין  ,לא אדכר ,בר &רישא חדא ,בלא גופא,
לקיימא כלא.
והאי )נ''א דכל סתימין )ס''א בגין דאיהו ( רישא )עלאה ( עלאין לכל עלאין  ,לא אדכר  ,אלא רישא
חדא  ,בלא גופא  ,לקיימא כלא  .והוא( טמיר וסתים וגניז מכלא  ,תקונוי אתתקנן,
בההוא מוחא סתימאה דכלא  ,דאתפשט ואתתקן כלא ונפיק ח* *סד עלאה,
וח* *סד עלאה אתפשט ואתקן ואתכליל כלא במוחא סתימאה דא  .כד
אתתקן חוורא דא בנהירו דא  ,בטש מאן דבטש  ,בהאי מוחא ואתנהיר,
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ותלייא ממזלא יקירא מוחא אחרא  ,דאתפשט ונהיר לתלתין ות &רין
שבילין  .כד אתנהיר נהיר ממזלא יקירא  .אתנהירו ג ' &רישין עלאין  ,ת &רין
&רישין ,וחד דכליל לון .ובמזלא תליין ,ואתכלילן ב& יה.
ארי לאתגלייא יקירו דדיקנא  ,דאיהו מזלא סתימאה  .ואינון
מכאן ש &
מתתקנן )ביה(  ,כמה דעתיקא קדישא תלת &רישין מתעטרין ב& יה  ,הכי כלא
בתלת &רישין .וכד אתנהרן ,תליין כ1להו דא בדא בתלת &רישין ,ת &רין מת &רין
סטרין ,וחד דכליל לון.
ואי &תימא ,מאן עתיקא קדישא.
תא חז&י ,לע& ילא לע& ילא ,אית דלא אתידע ,ולא אשתמודע ,ולא אתרשים,
והוא כליל כלא  ,ות &רין &רישין ב& יה כלילן )ס''א תליין(  .וכד& ין כלא)חדא( הכי
אתתקן  .וההוא לאו במניינא  ,ולא בכללא ולא בחושבן א* לא ברעותא
דלבא ,על דא אתמר) ,תהלים לט( אמרתי א* שמרה דרכי מ& חטא בלשוני.
אתר ד &שירותא אשתכח  ,מ& עתיקא קדישא  ,דאתנהיר ממזלא  ,הוא
נהירו דחכמתא  ,דאתפשט לתלתין ות &רין עיבר  .ונפקא מ& ההוא מוחא
סתימאה  ,מנהירו דב& יה  .ומה דעתיקא קדישא נהיר בקדמיתא )ס''א
שירותא ממה דאתגלייא )הוי(  ,ואתעביד לתלת &רישין,
בחכמתא(  ,דא היא  .ו &
ו &רישא חדא כליל לון  .ואל&ין תלת מתפשטן לזע& יר אנפין  ,ומ& אל&ין נהרין
כלא.
אתגליף האי חכמתא  ,ואפיק חד נהרא  ,דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא
ועייל )נ''א ועיילן( ב &רישא דזע& יר אנפין  ,ואתעביד חד מוחא ומתמן אתמשיך
ונגיד בכל גופא ,ואש &קי כל אינון נטיעאן  .הדא הוא דכתיב) ,בראשית ב( ונהר
יוצ& א מ& ע& *דן להשקות א* ת הגן וגו'.
תו אתגליף האי חכמתא  ,ואתמשך ועייל ב &רישא דזע& יר אנפין,
ואתעביד מוחא אחרא )ההוא אחרא(  .ההוא נהירו דאתמשכא מנ&יה אל&ין
ת &רין משיכן אתגליפו  ,מתחברן בחד &רישא דעמיקא דב& ירא  ,דכתיב) ,משלי
ג( בדעתו תהומות נבקעו  .ועייל ב &רישא דזע& יר אנפין  ,ואתעביד מוחא
אחרא ,ומתמן אתמשיך ועייל לגו גופא ,ומלייא כל אינון אדרין ואכסדרין
דגופא .הדא הוא דכתיב) ,משלי כד( ובדעת חדרים ימלאו.
דף ר''צ ע''א

ואל&ין נהרין  ,מנהירו דההוא מוחא עלאה סתימאה  ,דנהיר
במזלא )עתיקא קדישא(  .וכלא דא בדא תליין  .ואתקשר דא בדא  ,ודא בדא  ,עד
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דישתמודע דכלא חד  ,וכלא הוא עתיקא) ,דף ר''צ ע''א( ולא אתפרש מנ&יה
כלום  .אל&ין תלת נהורין  ,נהרין לתלת אחרנין  ,דאקרון אבהן  .ואל&ין נהרין
לבנין .וכלא נהיר מ& אתר חד .כד אתגלייא האי עתיקא ,רעווא דרעוון ,כלא
נהיר וכלא אשתכח בח& דו של&ימתא.
האי חכמתא אק &רי ע& *דן  ,והאי ע& *דן אתמשך מ& ע& *דן עלאה  ,סתימאה דכל
סתימין  .ומ& האי ע& *דן  ,אק &רי &שירותא  .דבעתיקא לא אק &רי  ,ולא הו&י
שירותא וסיומא  ,לא אק &רי אתה.
&שירותא וסיומא  .ובגין דלא הו&י ב& יה &
בגין דאתכסייא ולא אתגלייא  .ואק &רי הוא  .ומ& אתר ד &שירותא אשתכח
אק &רי אתה ,ואק &רי אב .דכתיב) ,ישעיה סג( כי אתה אבינו.
באגדתא דב& י רב י&יבא סבא  ,כללא דכלא  ,זע& יר אנפין אק &רי אתה.
עתיקא קדישא דאתכסייא  ,אק &רי הוא  .ושפיר  .והשתא ק &רינן באתר דא
ד &שירותא אשתכח ,אתה .אף על גב דאתכסייא ,מנ&יה הו&י &שירותא ,ואק &רי
אב  .והוא אב לאבהן  .והאי אב נפיק מ& עתיקא קדישא  ,דכתיב )איוב
כח( והחכמה מ& אין תמצ& א .ובגין כך לא אשתמודע.
תא חז&י  ,כתיב )איוב כח( א= להים ה& בין דרכה  ,דרכה ממש  .אבל והוא ידע
שכ&ן דרכה) .מקומה ממש  .ולא דרכה  .מקומה ממש.
א* ת מקומה  ,מקומה ממש  .וכל *
שכ&ן ההוא חכמה דסתימא ב& יה בעתיקא קדישא.
וכל שכן דרכה (.וכל *
שירותא דכלא  ,מנ&יה מתפשטן תלתין ות &רין שבילין) .שבילין
האי חכמה &
ולא ארחין( ואורייתא בהו אתכלילת בע* שרין ות &רין אתוון  ,וע* *שר אמירן  .האי
שירותא וסיומא אשתכח  .ובגין דא,
חכמה אב לאבהן  .ובהאי חכמה & ,
חכמה עלאה חכמה תתאה .כד אתפשט חכמה ,אק &רי אב לאבהן .כלא לא
אתכליל א* לא בהאי) .ס''א כד מתפשטן חכמות  ,אתקרי אב לאבהן  .כלא לא אתכליל אלא
בהאי( דכתיב) ,תהלים קד( כ1לם בחכמה עשית.
זקף רבי שמעון ידוי  ,וחד& י  ,אמר  ,ודאי עידן הוא לגלאה  ,וכלא אצטריך
בשעתא דא .תאנא ,בשעתא דעתיקא קדישא ,סתימאה דכל סתימין ,בעא
לאתקנא כלא ,אתקין כע& ין דכר ונוקבא  .באתר דאתכלילו דכר ונוקבא לא
אתקיימו  ,א* לא בקיומא אחרא )ס''א כעין דכר( )אלא בדכר( דדכר ונוקבא  .והאי
חכמה כללא דכלא  ,כד נפקא ואתנהיר מ& עתיקא קדישא  ,לא אתנהיר
א* לא בדכר ונוקבא  .דהאי חכמה אתפשט  ,ואפיק מינ&יה בינה  ,ואשתכח
דכר ונוקבא  .הוא  ,חכמה אב  .בינה א& ם  .חכמה ובינה  ,בחד מתקלא
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אתקלו ,דכר ונוקבא .ובגינייהו כלא אתקיים בדכר ונוקבא ,דאלמל&א האי,
לא מתקיימין.

&שירותא דא אב לכלא  ,אב לכ1להו אבהן  ,אתחברו דא בדא  ,ונהירו דא
בדא) .חכמה אב  .בינה אם ) .משלי ב ( כי אם לבינה תקרא( כד אתחברו  ,אולידו,
ואתפשטת מה& ימנותא  .באגדתא דב& י רב י&יבא סבא  ,הכי תאנ&י  ,מהו בינה.
א* לא כד אתחבר דא בדא ,יו''ד בה& ''א ,אתעברת ,ואפיקת ב& ן ,ואולידת .ובגין
כך  ,בינה אק &רי  ,ב& ן י''ה  ,של&ימותא דכלא  .אשתכחו תרווייהו דמתחברן,
וב& ן בגווייהו  .כללא דכלא  .בתקונייהו אשתכח של&ימותא )נ''א בן י''ה  ,תרווייהו
דמתחברן ,ובן בגווייהו .בתקונייהו אשתכחו שלימותא דכלא כללא( דכלא ,אב וא& ם .ב& ן ובת.
ישי ע* ליונין  ,דעאלו ונפקו,
מלין אל&ין  ,לא אתייהבו לגלאה  ,בר לקד &
וידעין ארחוי דקודשא בריך הוא  ,דלא סטאן בהו לימינא ולשמאלא.
חולקיה,
&
דכתיב) ,הושע יד( כי ישרים דר &כי יי ' וצדיקים י&לכו בם וגו' .זכאה
דמאן דזכ&י למנדע אורחוי  ,ולא סט& י  ,ולא יטע& י בהו  .דמלין אל&ין סתימין
ישי ע* ליונין נהירין בהו  ,כמאן דנהיר מנהירו דבוצינא  .לא
אינון וקד &
אתמסרו מלין אל&ין  ,א* לא למאן דעאל ונפיק  .דמאן דלא עאל ונפק  ,טב
ל&יה דלא אב &רי  .דהא גליא קמ& י עתיקא קדישא  ,סתימא דכל סתימין,
דמלין אל&ין נהרין בלבאי  ,באשלמותא דרחימותא ודחילו דקודשא בריך
הוא .ואל&ין בני דהכא ,ידענא בהו דהא עאלו ונפקו ,ואתנהירן באל&ין מלין,
ולא בכ1להו  .והשתא אתנהירו בשל&ימותא כמה דאצטריך  .זכאה חולקי
עמהון ,בההוא עלמא.
דף ר''צ ע''ב

אמר רבי שמעון  ,כל מה דאמ& ינא דעתיקא קדישא  .וכל מה דאמ& ינא
דזע& יר אנפין  .כלא חד  ,כלא הוא חד מלה  .לא )דף ר''צ ע''ב( תלייא ב& יה
פירודא .בריך הוא בריך שמ& יה לעלם ולעלמ& י עלמין.
תא חז&י & ,שירותא דא דאק &רי אב  ,אתכליל ביו''ד  ,דתלייא ממזלא
קדישא  .ובגין כך  ,יו''ד כליל אתוון אחרנין  .י ' סתימא דכל אתוון אחרן  .י'
&רישא וס& יפא דכלא.
וההוא נהר דנגיד ונפיק  ,אק &רי עלמא דאת& י  ,דאת& י תדיר ולא פסיק.
והאי הוא עדונא דצדיקיא  ,לזכאה להאי עלמא דאת& י  ,דאש &קי תדיר
לגנתא  ,ולא פסיק  .על&יה כתיב )ישעיה נח( וכמוצא מים א *שר לא יכזבו
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מ& ימיו  .וההוא עלמא דאת& י  ,אב &רי ביו''ד  ,הדא הוא דכתיב),בראשית ב( ונהר
יוצ& א מ& ע& *דן להשקות א* ת הגן .י' כליל ת &רין אתוון ו''ד.
באגדתא דב& י רב י&יבא סבא תנ&ינן  ,אמאי ו''ד כלילן ביו''ד  .א* לא נטיעה
דגנתא )ס''א ודאי( דא  ,אק &רי ו'  .אית גנתא אחרא  ,דאיהי ד'  .ומ& האי ו',
אשתקייא ד') .דאיהי ארבעה ראשים( והיינו רזא דכתיב  ,ונהר יוצ& א מ& ע& *דן וגו'.
מאי ע& *דן  .דא חכמה עלאה  ,ודא י'  .להשקות  .א* ת הגן  ,דא הוא ו'  .ומשם
יפ &רד והיה לארבעה ראשים ,דא הוא ד' ,וכלא כליל ביו''ד.
שירותא דכלא) ,אקרי( ב& יתא דכלא,
ובגין כך ,אק &רי אב לכלא .אב לאבהן& .
דכתיב) ,משלי כד( בחכמה יבנ*ה בית) .מהאי י ' שירותא וסיומא דכלא(וכתיב) ,תהלים
קד( כ1לם בחכמה עשית  .באת &ריה  ,לא אתגלייא  ,ולא אתידע  .מדאתחבר
באימא אתרמיז באימא ובגין כך אימא כללא דכלא  ,בה אתידע ובה
אתרמיז ,שירותא וסיומא דכלא) .חכמה אקרי( דבה סתים כלא.
כללא דכלא  ,שמא קדישא  .עד השתא רמיזנא  ,ולא אמ& ינא כל אל&ין
יומין  .והאידנא מתגלפין סטרין  ,י'  ,כליל בהאי חכמה  .ה ' דא אימא,
וק &רינן בינה  .ו''ה  ,אל&ין ת &רין בנין  ,דמתעטרן מ& אימא  .והא תנ&ינן  ,דבינה
אתכליל מכלא  .יו''ד דמתחברא באימא  ,ומפקין ב& ''ן  .והיינו בינה  ,א''ב
וא''ם דאינון י''ה ,ב& ן בגווייהו.
השתא אית לאסתכלא  ,בינה  ,ואק &רי תבונה  ,אמאי אק &רי תבונה  ,ולא
בינה .א* לא תבונה אק &רי ,בשעתא דינקא לת &רין בנין ,ב& ''ן וב''ת ,דאינון ו''ה,
וההיא שעתא אק &רי תבונה  .דכלא כליל באל&ין אתוון  ,ב& ''ן וב''ת  ,אינון ו''ה.
וכלא חד כללא ,והיינו תבונה.
בספרא דרב המנונא סבא אמר  ,דשלמה מלכא  ,תקונא קדמאה דגל&י
ואמר) ,שיר השירים א( הנך יפה רעיתי מ& האי הוא  .ותקונא תניינא  ,אק &רי
כלה  ,דאיהי נוקבא דלתתא  .ואינון דאמ &רי  ,דתרווייהו להאי נוקבא
דלתתא אינון  ,לאו הכי .דה& ''א קדמאה לא אק &רי כלה .וה& ''א בתראה,
אק &רי כלה  ,לזמנין )ידיען( ידיעין )לזמנין סגיאין(  .דהא זמנין סגיאין אינון,
דדכורא לא אתחבר עמה ,ואסתלק מינה .בההוא זמנא כתיב) ,ויקרא יח( וא*ל
אשה בנדת טומאתה לא תקרב  .בשעתא דאתדכאת נוקבא  ,ודכורא בע& י
לאתחברא עמה  ,כד& ין אק &רי כל''ה  .ככל''ה ממש אתייא) .אבל( האי אימא,
לא אפסיק רעותא דתרווייהו לעלמין  ,בחד נפקין ,בחד שריין .לא אפסיק
דא מן דא  ,ולא אסתלק דא מן דא  .ובגין כך כתיב ונהר יצ& א מ& ע& *דן  ,יוצ& א
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מ& ימיו.

תדיר  ,ולא אפסיק  .הדא הוא דכתיב  ,וכמוצא מים א *שר לא יכזבו
ובגין כך כתיב רעיתי  ,ברעותא דאחוה שריין  ,באחדותא
של&ימותא )שלימתא(  .אבל הכא אק &רי כלה  ,דכד אתא דכורא לאתחברא
עמה ,היא כלה ,ככלה איהי אתייא ממש.
ובגין כך  ,ת &רי )ויחי רמ''ב( תקונין דנוקב& י פריש שלמה  .תקונא דקדמ& יתא
סתימא ,בגין דאיהי סתימא .ותקונא תניינא פריש יתיר  ,ולא סתים כול&י
האי  .ולבתר תליא כל שבחא בההיא דלע& ילא  .דכתיב) ,שיר השירים ו( אחת
היא לאמה ברה היא ליולדתה  .ובגין דאיהי אימא מתעטרא בעטרא
דכלה  ,ורעותא דיו''ד לא אפסיק מנה לעלמין  ,אתיהיב ברשותה כל ח& ירו
דעבדין  .כל ח& ירו דכלא  .כל ח& ירו דחייביא  ,לדכאה לכלא  .דכתיב) ,ויקרא
טז( כי ביום הז*ה יכפ& ר על&יכ* ם  .וכתיב )ויקרא כח( וקדש *תם א& ת שנת
החמשים שנה יוב& ל היא  .מאי יוב& ל  .כמה דאת אמ& ר )ירמיה יז( ועל יובל
ישלח שרשיו  .משום ההוא נהר דאת& י ונגיד ונפיק  ,ואת& י תדיר  ,ולא
פסיק.
דף רצ''א ע''א

כתיב )דף רצ''א ע''א( )משלי ב( כי אם לבינה תקרא לתבונה ת &תן קול*ך  .כ&יון
דאמר כי אם לבינה תקרא  ,אמאי לתבונה  .א* לא כלא כמה דאמ& ינא  .ה&י
מנייהו עלאה  .בינה עלאה מתבונה  .בינה אב וא& ם וב& ן  .י''ה  :אב וא& ם  ,וב& ן
בגווייהו .תבונה :כלא כללא דבנין ,ב& ן ובת ,ו''ה .ולא אשתכח אב וא& ם ,א* לא
באימא דאימא ודאי )ס''א בבינה  .ובתבונה ודאי אימא( רביעא עלייהו  ,ולא
אתגלייא  .אשתכח דכללא דת &רין בנין  ,אק &רי תבונה  .וכללא דאב א& ם וב& ן,
אק &רי בינה .וכד בע& י לאכללא כלא ,בהאי אתכליל.
והאי אב וא& ם וב& ן  ,אקרון חכמה בינה ודעת  .בגין דהאי ב& ן נטיל סימנין
דאבוי ואמ& יה  ,אק &רי דעת  ,דהוא סהדותא דתרווייהו  .והאי ב& ן  ,אק &רי
בוכרא  .דכתיב) ,שמות ד( בני בכורי ישרא& ל  .ובגין דאק &רי בוכרא  ,נטיל ת &רין
חולקין  .וכד אתרב& י בעטרוי  ,נטיל תלת חולקין  .וב& ין כך וב& ין כך  ,ת &רין
חולקין  ,ותלת חולקין כלא חד מלה  .והאי והאי הכי )ס''א חד( הו&י  ,ירותא
דאבוי ואמ& יה ירית.
מאי ירותא דא  .אחסנתא דאבוי ואימ& יה  ,ות &רין עטרין דהוו גניזין
בגווייהו  ,ואחסינו לב& ן דא  .מסטרא דאבוי  ,הוה גניז בגו&ויה חד עטרא,
דאק &רי ח* *סד  .ומסטרא דאימא  ,חד עטרא דאק &רי גבורה  .וכ1להו מתעטרין
Http://DailyZohar.com , http://ZoharYomi.com

- 23 -

אדרא זוטא קדישא Idra Zuta -

ישיה  ,ואחיד לון  .וכד נהרין אל&ין אב וא& ם על&יה  ,כ1להו אקרון תפילין
ב &ר &
ד &רישא  .וכלא נטיל ב& ן דא  ,וירית כלא  ,ואתפשט בכל גופא  .והאי ב& ן יהיב
לברתא .וברתא מנ&יה אתזן .ועל כל פנים מכאן ,ברא ירית ולא ברתא .ברא
ירית לאבוי ולאמ& יה ולא ברתא  .ומנ&יה אתזן ברתא  .כמה דכתיב) ,דניאל
ד( ומזון לכלא ב& יה) .ואי תימא כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא(.
הנ&י אב וא& ם  ,כלילן ומתחברן דא בדא  .ואב טמיר יתיר  .וכלא אחיד
מ& עתיקא קדישא  ,ותליא ממזלא קדישא  ,יקירו )יקירא( דכל יקירין  .ואל&ין
אב וא& ם  ,מתקנין ב& יתא  ,כמה דאמ& ינא דכתיב) ,משלי כד( בחכמה יבנ*ה בית
ובתבונה יתכונן ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים  .וכתיב )משלי
כב( כי נעים כי תשמ &רם בבטנ*ך) .הני כללא דכלא  ,כמה דאמינא ותליין ממזלא קדישא
יקירא(.

אמר רבי שמעון  ,באדרא לא גל&ינא כלא  .וכל הנ&י מלין  ,טמירין בלבאי
הוו עד השתא  ,ובע& ינא לאטמרא לון לעלמא דאת& י  ,משום דתמן שא* לתא
חוסן ישועות חכמה
*
שאיל לנא  ,כמה דכתיב) ,ישעיה לג( והיה א= מונת ע *תך
ודעת וגו'  ,וחכמה בעיין מיני  ,והשתא רעותא דקודשא בריך הוא בהאי,
הא בלא כסופא איעול קמ& י פלטרוי.
כתיב )שמואל א ב( כי א& ל ד& עות יי'  .ד& עות ודאי  .הוא הדעת  .בדעת כל
פלטרי אתמליין  .דכתיב  ,ובדעת חדרים ימלאו) .בגין כך( דעת אחרא לא
אתגליא  ,דהא טמירא אזיל בגו&ויה  ,ואתכליל ב& יה  .דעת נהיר במוחין,
ואתפשט במוחא כלא) .במוחא ,בגופא כלא ,כי אל דעות יי'(
בספרא דאגדתא תנ&ינן  ,כי א& ל ד& עות יי'  ,אל תק &רי ד& עות  ,א* לא ע& דות.
דהוא סהדותא דכלא  ,סהדותא דת &רין חולקין  ,כמה דאת אמ& ר)תהלים
עח( וי *קם ע& דות ביעקב  .ואף על גב דהאי מלה  ,אוקמוה בספרא דצניעותא
בגוונא אחרא  .התם באת &ריה שלים  ,הכא כלא שפיר  ,וכלא הו&י  ,כד
אסתים מלה.
האי אב וא& ם  ,כ1להו בהו כלילן  ,כלא בהו סתימן  ,ואינון סתימן במזלא
קדישא  ,עתיקא דכל עתיקין  .ב& יה סתימן  .ב& יה כלילן  .כלא הוא  ,כלא הו&י.
בריך הוא ,בריך שמ& יה ,לעלם ולעלמ& י עלמין.
דף רצ''א ע''ב

כל מלין דאדרא יאות  ,וכ1להו מלין קדישין  ,מלין דלא סטאן לימינא
ולשמאלא  ,כ1להו מלין דסתימין  ,ואתגליין לאינון דעאלו ונפקו  ,וכלא הכי
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הוא  .ועד השתא הוו מתכסיין אל&ין מלין דדחילנא לגלאה  ,והשתא
אתגליין  .וגל&י קמ& י )מלכא( עתיקא קדישא  ,דהא לא ליקרא דילי ודב& ית
אבא עבידנא  ,א* לא בגין דלא איעול בכסופא קמ& י פלטרוי עבידנא  .ועוד,
הא חמ& ינא  ,דקודשא בריך הוא וכל הנ&י זכא& י קשוט דהכא משתכחן,
כ1להו מסתכמין על ידי  .דהא חמ& ינא דכ1להו חדאן בהאי הלולא דילי,
וכ1להו זמינין )דף רצ''א ע''ב( בההוא עלמא בהילולא דילי ,זכאה חולקי.
אמר רבי אבא  ,כד סי& ים מלה דא בוצינא קדישא  ,בוצינא עלאה  ,ארים
ידוי  ,ובכה וחייך  .בעא לגלאה מלה חדא  .אמר  ,במלה דא אצטערנא כל
יומאי  ,והשתא לא יהבין לי רשותא  .אתתקף  ,ויתיב  ,ורחיש בשפוות& יה,
שכ&ן ב& יה.
וסגיד תלת זמנין  ,ולא הוה יכיל בר נש לאסתכלא באת &ריה  ,כל *
אמר  ,פומא פומא  ,דזכית לכל האי  ,לא אנגיבו מבועך  .מבועך נפיק ולא
פסק  .עלך ק &רינן )בראשית ב( ונהר יוצ& א מ& ע& *דן  .וכתיב )ישעיה נח( וכמוצא מים
שר לא יכזבו מ& ימיו.
א *
האידנא אסהדנא עלי  .דכל יומין דקא& ימנא  ,תאיבנא למ& ח= מ& י יומא
דא) ,נ''א רעותא לגלאה רזא דא( ולא סליק ברעותי )ס''א בידי(  ,בר האידנא  ,דהא
בעטרא דא מתעטר האי יומא  .והשתא בע& ינא לגלאה מלין  ,קמ& יה
ישי )ברישיה(  .והאי יומא לא
דקודשא בריך הוא  ,דהא כ1להו מתעטרין ב &ר &
יתרחק למ& יעל לדוכ &תיה  ,כיומא אחרא .דהא כל יומא דא ברשותי קיימא.
והשתא ש &רינא לגלאה מלין  ,בגין דלא איעול בכסופא לעלמא דאת& י  .והא
ש &רינא א& ימא.
כתיב) ,תהלים פט( צ* *דק ומשפט מכון כסא* ך ח* *סד וא= מ* ת יקדמו פנ*יך  .מאן
חכימא  ,יסתכל בהאי  ,למ& ח= מ& י אורחוי )ס''א דינוי( דקדישא עלאה  ,דינין
דקשוט ,דינין דמתעטרין בכתרי עלאין .דהא חמ& ינא דכ1להו בוצינין נהרין
מבוצינא עלאה  ,טמירא דכל טמירין  ,כ1להו דרגין לאתנהרא) .נ''א וכלהו אינון
דרגין לאתנהרא( ובההוא נהורא דבכל דרגא ודרגא  ,אתגלייא מה דאתגלייא,
וכ1להו נהורין אחידן  ,נהורא דא בנהורא דא  ,ונהורא דא  ,בנהורא דא,
ונהרין דא בדא ,ולא מתפרשן דא מן דא.
נהורא דכל בוצינא ובוצינא  ,דאקרון תקונ&י מלכא  ,כת &רי מלכא  ,כל חד
וחד  ,נהיר ואחיד בההוא נהורא דלגו לגו  ,ולא מתפרש לבר  .ובגין כך כלא
בחד דרגא אסתלק ,וכלא בחד מלה אתעטר ,ולא מתפרש דא מן דא ,איהו
ושמ& יה חד הוא  .נהורא דאתגלייא  ,אק &רי לבושא דמלכא  .נהורא דלגו
Http://DailyZohar.com , http://ZoharYomi.com

- 25 -

אדרא זוטא קדישא Idra Zuta -

לגו) ,בההוא נהורא הוא מה( נהורא סתים  ,וב& יה שריא ההוא דלא אתפרש ולא
אתגלייא.
וכ1להו בוצינ&י  ,וכ1להו נהורין  ,נהרין מ& עתיקא קדישא סתימא דכל
סתימין ,בוצינא עלאה .וכד מסתכלן ,כ1להו נהורין דאתפשטן .לא אשתכח
בר בוצינא עלאה ,דאטמר ולא אתגלייא.
בושי קשוט  ,תקונ&י קשוט  ,בוצינ&י קשוט,
באינון לבושין דיקר  ,ל &
אשתכחו ת &רין בוצינין  ,תקונא דכורסייא דמלכא  ,ואקרון צ* *דק ומשפט.
ואינון &שירותא  ,ושל&ימותא  ,בכל מה& ימנותא  .ובהנ&י מתעטרין כל דינין
דלע& ילא ותתא  ,וכלא סתים במשפט  .וצ* *דק מ& האי משפט אתזן  .ולזמנין
ק &רינן לה) ,בראשית יד( ומלכי צ* *דק מ* ל*ך של&ם.
כד מתערין דינין ממשפט  ,כ1להו רחמ& י  ,כ1להו בשלימו  .דהאי מבס& ם
להאי צ* *דק  ,ודינין מתתקנין  ,וכ1להו נחתין לעלמא בשלימו  ,ברחמ& י.
וכד& ין )אקרי( שעתא דמתחברן דכר ונוקבא  ,וכל עלמין כ1להו ברחמ& י,
ובח* דוותא.
וכד אסגיאו חוב& י עלמא  ,ואסתאבת מקדשא  ,ודכורא אתרחק מן
נוקבא  ,וחויא תקיפא שריא לאתערא  ,ווי לעלמא דמתזן בההוא זמנא
מ& האי צ* *דק  .כמה חביל&י טריקין מתערין בעלמא  ,כמה זכאין מסתלקין
מ& עלמא  .וכל כך למה  .בגין דאתרחק דכורא מן נוקבא  ,ומשפט לא ק &רב
בצ* *דק דא .ועל האי כתיב) ,משלי יג( וי&ש נספ* ה בלא משפט ,דמשפט אתרחק
מ& האי צ* *דק ,ולא אתבסמא ,וצ* *דק ינקא מ& אתר אח :רא.
ועל דא אמר שלמה מלכא) ,קהלת ז( א* ת הכל ראיתי בימ& י ה* בלי י&ש צדיק
אוב& ד בצדקו וגו'  ,הב* ל דא) ,ס''א ל''ג הבל דא( הב* ל חדא  ,מ& הבלים דלע& ילא,
דאקרון אפ& י מלכא  ,ודא איהו מלכותא קדישא  ,דכד היא מתערא בדינוי,
כתיב י&ש צדיק אוב& ד בצדקו  .מאי טעמא  .משום דמשפט אתרחק מצ* *דק.
ובגין כך אק &רי ,וי&ש נספ* ה בלא משפט.
דף רצ''ב ע''א
הוא,

תא חז&י  ,כד אשתכח זכאה עלאה בעלמא  ,רחימא דקודשא בריך
אפילו כד אתער צ* *דק בלחודוי  ,יכיל עלמא לאשתזבא בגינ&יה  .וקודשא
בריך הוא בע& י ביק &ריה  ,ולא מסתפ& י )דף רצ''ב ע''א( מן דינא  .וכד ההוא זכאה
לא קיימא בקיומ& יה  ,מסתפ& י אפילו ממשפט  ,ולא יכיל למ& יקם ב& יה  .כל
שכ&ן בצ* *דק.
*
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דוד מלכא  ,בקדמיתא אמר) ,תהלים כו( בחנ&ני יי ' ונס& ני  .דהא אנא לא
מסתפ& ינא מכל דינין  ,אפילו מ& האי צ* *דק  ,וכל *שכ&ן דאחידנא ב& יה  ,מה
כתיב) .תהלים יז( אני בצ* *דק א* ח= ז*ה פנ*יך  ,בצ* *דק ודאי  .לא מסתפ& ינא למ& יקם
בדינוי  .בתר דחב  ,אפילו ממשפט מסתפ& י  ,דכתיב) ,תהלים קמג(ואל תבא
במשפט א* ת עב *דך.
תא חז&י  ,כד מתבסמא האי צ* *דק ממשפט  ,כד& ין אק &רי צדקה  .ועלמא
מתבסמא בח* *סד  ,ואתמליא מנ&יה  .דכתיב) ,תהלים לג( אוה& ב צדקה ומשפט
ארץ.
ח* *סד יי' מלאה ה *
אסהדנא עלי  ,דכל יומאי הו&ינא מצטע& ר על עלמא  ,דלא *יע=רע בדינוי
דצ* *דק  ,ולא יוקיד עלמא בשלהובוי  .כמה דכתיב) ,משלי ל( אכלה ומחתה
פיה  .מכאן ולהלאה  ,כפום כל חד  ,כפום ב& ירא עמקא  ,והא בדרא דא אית
ב& יה זכאין  ,וזעירין אינון דיקומון לאגנא על עלמא  ,ועל עאנא  ,מ& ארבעה
זיוין) .ס''א על עלמא  ,ועלינא בעיין(  .על כ&ן אחידן מלי דא בדא  ,ומתפרשן מלין
דסתימין בעתיקא קדישא ,סתימא דכל סתימין ,וה& יך אחידן אל&ין באל&ין.
מכאן להלאה  ,מלין דזע& יר אנפין  ,אינון דלא אתגליין באדרא  .אינון דהוו
סתימין בלבאי  ,ותמן לא אתקנו) .עד כאן סתימן מלין( השתא אתתקנו
ואתגליין  ,וכ1להו מלין סתימין  ,וברירין כ1להו  .זכאה חולקי  ,ואינון דירתו
שככה לו וגו'.
ירותא דא ,דכתיב) ,תהלים קמד( אש &רי העם *
האי דאוקימנא  ,אב וא& ם בעתיקא אחידן  ,בתיקוני  ,הכי הוא  .דהא
ממוחא סתימאה דכל סתימין תליין) ,נ''א נפקין( ומתאחדן ב& יה) .ואף על גב
דעתיקא קדישא אתתקן בלחודוי( וכד יסתכלון )בכל( מלי  .כלא הוא עתיקא בלחודוי,
הוא הו&י  ,והוא יה& א  .וכל הנ&י תקונין ב& יה) .בס''י לא נמצא אחידן ביה סתימן לא
מתפרשן מניה מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא תליא ביה (א ''ב וא& ''ם מ& האי מוחא נפקו,
אתכלילו במזלא  ,וב& יה תליין  ,וב& יה אחידן  .זע& יר אנפין  ,בעתיקא קדישא
חולקיה דמאן דעאל
&
תלייא ואחיד  .והא אוקימנא מל&י באדרא  .זכאה
ונפיק  ,וינדע אורחין דלא יסט& י לימינא ולשמאלא  .ומאן דלא עאל ונפק,
טב ל&יה דלא אב &רי .וכתיב )הושע יד( כי ישרים דרכ&י יי'.
אמר רבי שמעון  ,מסתכ&ל הו&ינא כל יומא בהאי קרא  ,דכתיב) ,תהלים
לד( ביי ' תתהל&ל נפשי ישמעו ענוים וישמחו  .והאידנא אתקיים קרא כלא.
ביי ' תתהל&ל נפשי ודאי  ,דהא נשמתי ב& יה אחידא  ,ב& יה להטא  ,ב&יה
אתדבקת ואשתדלת ובאשתדלותא דא תסתלק לאתרהא  .ישמעו ענוים
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וישמחו  ,כל הנ&י צדיקייא  ,וכל בנ&י מתיבתא קדישא  ,וזכאין דאתיין
השתא עם קודשא בריך הוא  ,כ1להו שמעין מלי  ,וחדאן  .בגין כך) ,תהלים
לד( גדלו ליי' אתי ונרוממה שמו יחדיו.
שר מלכו בא* *רץ א= דום.
פתח ואמר  ,כתיב) ,בראשית לו( וא& ל*ה המלכים א *
הדא הוא דכתיב) ,תהלים מח( כי הנ&ה המלכים נועדו עברו יחדיו  .נועדו  ,באן
אתר  .בא* *רץ א= דום  .באתר דדינין מתאחדין תמן  .עברו יחדיו  ,דכתיב וימת
וימלוך תחתיו .ה& מה ראו כ&ן תמהו נבהלו נ*חפזו ,דלא אתקיימו באתרייהו,
בגין דתקונין דמלכא לא אתקנו ,וקרתא קדישא ושורוי ,לא אזדמנו.
שר שמענו כ&ן ראינו וגו' ,דהא כ1להו לא אתקיימו,
הדא הוא דכתיב  ,כא *
והיא אתקיימת השתא  ,בסטרא דדכורא  ,דשריא עמה  .הדא הוא דכתיב,
וימלוך תחתיו הדר ו &שם עירו פעו ו &שם אשתו מה& יטבא& ל בת מט &רד בת מ& י
זהב .מ& י זהב ודאי כמה דאוקימנא באדרא.
דף רצ''ב ע''ב
הדר.

והא בספרא דאגדתא דרב המנונא סבא אתמר  ,וימלוך תחתיו
שם אשתו מה& יטבא& ל,
הדר ודאי  ,כמה דאת אמ& ר) ,ויקרא כג( פרי ע& ץ הדר  .ו &
כמה דאת אמ& ר כפות תמרים  .וכתיב) ,תהלים צב( צדיק כתמר יפרח  ,דאיהי
דכר ונוקבא  .האי אתקריאת בת מט &רד  ,בת מ& ההוא אתר דטרדין כלא
לאתדבקא ,ואק &רי אב .וכתיב )איוב כח( לא ידע א= נוש ע* רכה ולא תמצ& א בא* *רץ
החיים .דבר אח& ר ,בת מ& אימא ,דמסטרהא מתאחדין דינין ,דטרדין )דף רצ''ב
ע''ב( לכלא  .בת מ& י זהב  ,דינקא בת &רין אנפין  ,דנהירו בת &רין גוונין  .בח* *סד
ובדינא.
עד לא אב &רי עלמא  ,לא הוו משגיחין אנפין באנפין  ,ובגין כך  ,עלמין
קדמא& י אתחרבו  ,ועלמין קדמא& י בלא תקונא אתעבידו  .וההוא דלא הוה
בתקונא  ,אק &רי זיקין נצוצין  ,כהאי אומנא  ,מרצ& פא )ס''א מרזפתא(  ,כד אכתש
במנא )בראשית קנ''ו ע''א( דפרזלא ,אפיק זיקין לכל עיבר ,ואינון זיקין דנפקין,
נפקין להיטין ונהירין  ,ודעכין לאלתר  .ואל&ין אקרון עלמין קדמא& י  .ובגין
כך אתחרבו ולא אתקיימו .עד דאתתקן עתיקא קדישא ,ונפיק אומנא )ד''א
מאנא( לאומנות& יה.
ועל האי תנ&ינא במתניתא דילן) ,דניצוצא( דבוצינא אפיק זיקין )שמות רנ''ד
ע''ב  ,בראשית ק''ז ע''ב סתרי תורה( בזיקין )נ''א דבוצינא אפיק זיקין ניצוצין( לתלת מאה
וע* שרין עיבר  .ואינון זיקין  ,עלמין קדמא& י אקרון  ,ומיתו לאלתר  .לבתר
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נפיק אומנא )ס''א מאנא( לאומנות& יה  ,ואתתקן בדכר ונוקבא  ,והנ&י זיקין
דאתדעכו ומיתו ,השתא אתקיים כלא .מבוצינא דקרדינותא ,נפק ניצוצא,
פטישא תקיפא  ,דבטש  ,ואפיק זיקין עלמין קדמא& י  ,ומתערב& י )ד''א
ומתדכי( באוירא דכיא ,ואתבסמו דא בדא.
כד אתחבר אב''א ואימ''א  ,וההוא אב הוא  ,מ& רוחא דגניז בעתיק יומין,
ב& יה אתגניז האי או&ירא  ,ואכליל לניצוצא  ,דנפק מבוצינא דקרדינותא
דגניז במ& עוי דאימא  .וכד אתחברו תרווייהו  ,ואתכלילו דא בדא  .נפיק
גולגלתא חד תקיפא  ,ואתפשט בסטרוי  ,דא בסטרא דא  ,ודא בסטרא דא.
כמה דעתיקא קדישא תלת &רישין אשתכחו בחד  ,כך כלא אזדמן בתלת
&רישין ,כמה )רפ''ח ע''ב( דאמ& ינא.
בהאי גולגלתא דזע& יר אנפין  ,נטיף טלא מ& &רישא חוורא )ואחיד ליה(,
וההוא טלא אתחז&י בת &רי גוונ&י  .ומנ&יה מתזן חקלא דתפוחין קדישין.
ומ& האי טלא דגולגלתא דא  ,טחנין מנא לצדיקייא לעלמא דאת& י  ,וב& יה
זמינין מ& תייא לאחייא  .ולא אזדמן מנא דנפל מ& האי טלא  ,בר ההוא זמנא
בזמנא דאזלו ישרא& ל במדברא  ,וזן להו עתיקא דכלא  ,מ& האי אתר  .מה
דלא אשתכח לבתר  .הדא הוא דכתיב) ,שמות טז( הנני ממטיר לכ* ם ל*ח* ם מן
השמים  .כמה דאת אמ& ר )בראשית כז( וי *תן לך הא= להים מטל השמים וגו'.
האי בההוא זמנא  .לזמנא אחרא תנ&ינן  ,קשים מזונותיו *של אדם קמ& י
קודשא בריך הוא  .והא במזלא תלייא במזלא ודאי .ועל כ&ן בנ&י חי& י ומזונ&י,
לאו בזכותא תלייא מלתא  ,א* לא במזלא תלייא מלתא  ,וכלא תליין בהאי
מזלא ,כמה דאוקימנא.
תשעה אלפין רבוא עלמין  ,נטלין וסמכין על האי גולגלתא  .והאי
אוירא דכיא אתכליל בכלא  ,כ&יון דהוא כליל מכלא וכלא אתכליל ב& יה,
אתפשטו אנפוי לת &רין סטרין  ,בת &רי נהורין כלילן מכלא  .וכד אסתכלו
אנפוי  ,באנפין דעתיקא קדישא  ,כלא א* *רך אפים אק &רי  .מאי א* *רך
אפים) .אריך אפים מבעי ליה( א* לא הכי תנ&ינן  ,בגין דאריך אפ& יה לחייביא  .אבל
א* *רך אפים  ,אסוותא דאנפין  .דהא לא אשתכח אסוותא בעלמא  ,א* לא
בזמנא דאשגחין אנפין באנפין.
בחללא דגולגלתא  ,נהירין תלת נהורין  .ואי &תימא תלת  ,ארבע אינון,
כמה דאמ& ינא  ,אחסנ &תיה דאבוי ואמ& יה  ,ות &רין גניזין דלהון  ,דמתעטרן
ישיה  ,ואינון תפלין ד &רישא  .לבתר מתחברן בסטרוי  ,ונהרין
כ1להו ב &ר &
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ועאלין בתלת חלל&י דגולגלתא  .נפקין כל חד בסטרוי  ,ומתפשטין בכל
גופא.
ואל&ין מתחברין בת &רי מוח& י  .ומוחא תליתאה כליל לון  ,ואחיד )ואינון תפלין
דרישא  .ואלין מתחברין בתרי מוחי  .ומוחא תליתאה כליל לון  ,ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא.
לבתר נפקין כל חד בסטרוי  ,ומתפשטין בכל גופא  .והאי מוחא תליתאה אחיד( בהאי סטרא
ובהאי סטרא ,ומתפשט בכל גופא  ,ואתעביד מנ&יה ת &רי גוונ&י כלילן כחדא.
דעת,

ומ& האי נהיר אנפוי  ,ואסהיד באבא ואימא גוונ&י דאנפוי  .והוא אק &רי
בדעת )ס''א בדא( כתיב) ,שמואל א ב( כי א& ל ד& עות ה ' וגו' ,בגין דאיהו בת &רי גוונ&י
לו נתכנו עלילות  .אבל לעתיקא קדישא סתימאה  ,לא נתכנו  .מאי טעמא
נתכנו להאי  .בגין דירית ת &רין חול &קי  ,וכתיב )שמואל ב כב( עם חסיד תתחסד
וגו'.
דף רצ''ג ע''א

והא בקשוט אוקימו חברייא  ,דכתיב) ,בראשית כט( ויג&ד יעקב
ע''א( לרח& ל כי אחי אביה הוא  .ויג&ד  ,הא אוקמוה  ,דכלא רזא דחכמתא  .וכי
ב* ן רבקה הוא  .ב* ן רבקה  ,ולא כתיב ב* ן יצחק  .ר*מ*ז  ,וכלא רמיזא בחכמתא.
ועל האי אק &רי שלים בכלא  .וב& יה אתחז&י מה& ימנותא  .ובגין כך כתיב  ,ויג&ד
יעקב ,ולא כתיב ויאמ* ר.
הנ&י גוונ&י  ,כמה דנהרין בעטרא ד &רישא  ,ועאלין בחלל&י דגולגלתא  .הכי
מתפשטין בכל גופא  ,וגופא אתאחיד בהו) .אבל( לעתיקא קדישא סתימא,
לא נתכנו  ,ולא ייאן ל&יה  ,דהא כלא בחד אשתכח  ,ח& ידו לכלא  ,חיים לכלא.
לא תלייא ב& יה דינא .אבל בהאי ,לו נתכנו עלילות ודאי.
בגולגלתא ד &רישא  ,תליין כל אינון רבוון ואלפין )קוצי( מקוצ& י דשערין,
דאינון אוכמין .ומסתבכין דא בדא ,אחידן דא בדא  ,דאחידן בנהירו עלאה
ישיה מ& אבא  ,וממוחא דאתנהיר מ& אבא  .לבתר נפקין
דמעט& ר )דמתעטר( ב &ר &
ישיה מ& אימא  ,ומשאר מוח& י  .וכ1להו
נימין על נימין  ,מנהירו דמתעטר ב &ר &
אחידן  ,ומסתבכ&י באינון שע &רי דאחידן מ& אבא  ,בגין דאינון מתערבין דא
בדא ,ומסתבכין דא בדא.
וכ1להו מוח& י אחידן בגולגולתא  ,במוחא עלאה  .וכ1להו
משיכן )דאתמשכן( אתמשכן מתלת חלל&י דמוחא) ,אחידן במוחי( מתערבן דא
בדא ,בדכיא במסאבא .בכל אינון טעמין ורזין ,סתימין ומתגליין .ובגין כך
)דף רצ''ג
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כ1להו מוח& י רמיז&י )כך נמצא בס''י( באנכי יי' א= לה* יך וכו' ,כמה דנהורין בעטרא
ד &רישא ,ועאלין בחלל&י דגולגלתא.
כל אינון קוצין אוכמין  ,חפיין ותליין לסטרא דאודנין  .והא אוקימנא,
דבגין כך כתיב) ,מלכים ב יט( הט& ה יי' אזנך ושמע .מכאן אוקימנא ,מאן דבע& י
ישיה דמלכא  ,ויפנ*ה שע &רי מ& על
דירכין מלכא אודנ&יה לק :בל&יה  ,יסלס& ל ב &ר &
אודנוי ,וישמע ל&יה מלכא בכל מה דבע& י.
בפלגותא דשע &רי  ,מתאחדא חד אורחא  ,בארחא דעתיק יומין,
אריהון
ומתפרשן מנ&יה כל אורחוי דפקוד& י אורייתא) ,ואתמנן עלייהו( כל מ &
דיבבא ויללא תליין בכל קוצא וקוצא  ,ואינון מפרשין רשתא לחייביא,
דלא ידעין אינון ארחין .הדא הוא דכתיב) ,משלי ד( *ד *רך רשעים כאפ& לה .וכל
אל&ין תליין בקוצין תקיפין  ,ובגין כך כ1להו תקיפין  .ואוקימנא באינון
אריהון דמתקלא) ,ס''א דרחימותא( דכתיב),תהלים כה( כל
שעיען אתאחדן מ &
ארחות יי ' ח* *סד ו*א= מ* ת  .וכל כך  ,בגין דמשכין ממוחין סתימין דרהיט& י
דמוחא.
ובגין כך משתכח& י כל חד כפום אורחוי  ,מ& חד מוחא באינון קוצין
אריהון דמתקלא) ,דרחימותא( דכתיב כל ארחות יי ' ח*ס*ד
שעיען  ,אתמשכן מ &
ו*א= מ* ת.
אריהון דיבבא
ממוחא תניינא ,באינון קוצין תקיפין ,אתמשכן ותליין מ &
ויללא דכתיב בהו *ד *רך רשעים כאפ& לה לא ידעו במ* ה יכ &שלו  .מאי קא
ירי  .א* לא לא ידעו  ,כלומר לא ידעין  ,ולא בעאן למנדע  ,במ* ה יכ &שלו  .אל
מי &
תק &רי במ* ה  ,א* לא באימא יכ &שלו  .באינון דמתאחדין בסטר דאימא  .מאי
אריהון דיבבא ויללא.
סטרא דאימא .גבורה תקיפא מינ&ה מתאחדן מ &
ממוחא תליתאה  ,באינון קוצין דאינון בא* מצעיתא  ,אתמשכן ותליין
אריהון דמידין )דמארין( .ואקרון אפין נהירין ולא נהירין  .ובהנ&י כתיב)משלי
מ &
ד( פל&ס מעגל רגל*יך .וכלא אשתכח באינון קוצין דשע &רי ד &רישא.
מצחא דגולגלתא  ,מצחא לאתפקדא )ס''א לאתפקרא( חייביא על עובד& יהון.
אריהון דדינין  ,לאינון דלא מתכספין
וכד האי מצחא אתגלייא  ,מתערין מ &
בעובד& יהון  .האי מצחא סומקא כוורדא  .ובשעתא דאתגלייא מצחא
דעתיקא בהאי מצחא  ,אתהדרת חוורא כתלגא  .וההיא שעתא  ,ע& ת רצון
אק &רי לכלא.
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בספרא דאגדתא דב& י רב י&יבא סבא אמר  ,מ*צח  .זכ&י מ* צח  ,מצחא
דעתיקא .ואי לאו ,אשד& י ח' ב& ין ת &רין אתוון ,כמה דאת אמ& ר )במדבר כד(ומחץ
פאת& י מואב.
ואוקימנא  ,דאק &רי נ*צח באתוון רצופין  .וכמה נצחים הוו  .ואף על גב
דנ*צח אחרא )באתרא( בנ*צח אח :רא אסתלק ,ואית נצחים אח :רנין דמתפשטין
בכל גופא  .ובגין דשבתא בשעתא דצלותא דמנחה  ,בגין דלא יתער דינין,
גליא עתיקא קדישא מצחא דיל&יה  ,וכל דינין אתכפיין ואשתככו ולא
אתעבידו.
דף רצ''ג ע''ב

בהאי מצחא תליין כ''ד ב &תי דינין  ,לכל אינון דחציפין בעובד& יהון  .כמה
דכתיב) ,תהלים עג( ואמרו א& יכה ידע א& ל וי&ש ד& עה בע* ליון  .והא ע* שרים אינון,
ד' )דף רצ''ג ע''ב( למה  .לק :בל&יהון דד ' מיתות ב& ית דינא לתתא  ,דתליין
מלע& ילא  .ואשתארו ע* שרין  .ובגין כך לא מענישין ב& י דינא עלאה  ,עד
דישלים )נ''א עשרין( וסלקא לכ ' שנין  ,לק :בל&יהון דכ ' ב &תי דינא  .במתניתא
סתימאה דילן תנ&ינן ,לק :בל&יהון דכ''ד ספרים דאתכלילן באורייתא.
עיינין ד &רישא  ,אינון עיינין דלא מסתמרין מנייהו חייביא  .עיינין
דניימין ולא ניימין  .ובגין כך אקרו )שיר השירים ה( ע& יניו כיונים  .מאי יונים.
כמה דאת אמ& ר) ,ויקרא כה( ולא תונו איש א* ת עמיתו  .ועל דא כתיב) ,תהלים
צד( ויאמרו לא ירא* ה י''ה וגו' .וכתיב )שם( הנוטע אז*ן הלא ישמע וגו'.
תקונא דעל ע& ינא  ,שע &רי דמתשערן בשעורא שלים  .מ& אינון שערין
ארי דאשגחותא  ,לאגחא קרבא  .וכד& ין קיימ& י כ1להו
תליין א* ל*ף וז ' מאה מ &
משולשל&יהון ומתפקחין עיינין.
ארי
כסותא דעל עיינין  ,גבינין מתאחדן בהו  .וא* ל*ף )וד ' מאה( רבוון מ &
תריסין אתאחדן בהו  ,ואינון אקרון כסותא דעיינין  .וכל אינון דאקרון
ע& ינ&י יי'  ,לא פקחין  ,ולא אתערון  ,בר בזמנא דאל&ין כסות& י דגבינין,
מתפרשין אינון תתא& י מ& עלא& י  .ובשעתא דאתפרשן גבינ&י תתא& י מ& עלא& י,
ויהבין אתר לאשגחא מתפקחין עיינין  ,ואתחז&י כמאן דאתער
מ &שינת& יה )משנתיה(  .אסתחרו עיינין וחמא לע& ינא פקיחא  ,ואסתחן בחוורא
אריהון דדינין לישרא& ל  .ובגין כך
דיל&יה  .וכד אסתחיין  ,אתכפיין מ &
כתיב) ,תהלים מד( עורה למה תישן יי' הקיצה וגו'.
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דתפילין,

ארבע גוונין אתחזיין באינון עיינין  .מ& אינון נהירין ד ' ב &תי
דנהרין ברהיט& י מוחא  .ז ' דאקרון ע& ינ&י ה'  .ואשגחותא )נפקא( נפ &קי  ,מגוון
אוכמא דע& ינא  .כמה דאוקימנא באדרא  ,דכתיב) ,זכריה ג( על א* ב* ן אחת
שבעה ע& ינים .ואינון גוונין מתלהטין בסטרייהו.
ארי דאשגחותא לדינא  .ואינון אקרון) ,דברי
מסומקא  ,נפקין אוחרנין  ,מ &
ארץ  .משוטטות  ,ולא משוטטים  .בגין
הימים ב טז( ע& ינ&י יי ' משוטטות בכל ה *
דכ1להו דינא .מירוקא ,נפקין אוחרנין ,דקיימין לגלאה עובדין ,ב& ין טב וב& ין
ביש  .דכתיב )איוב לד( כי ע& יניו על דרכ&י איש  .ואל&ין אקרון) ,זכריה ד( ע& ינ&י יי'
משוטטים  .משוטטים  ,ולא משוטטות  .בגין דאינון לת &רין סטרין  ,לטב
ולביש  .מ& חוורא  ,נפקין כל אינון רחמ& י  ,כל אינון טבאן  ,דמשתכח& י בעלמא,
לאוטבא להו לישרא& ל  .וכד& ין אסתחיין )נ''א אסתחרן( כל אינון תלת גוונ&י,
לרחמא עלייהו.
אל&ין גוונין מתערבין דא בדא  ,ואתדבקן דא בדא  .כל חד אוזיף לחב &ריה
מגוונ&י דיל&יה  ,בר מ& חוורא  ,דכ1להו כלילן ב& יה כד אצטריך  ,והוא חפ& י על
כלא  .כל גוונין דלתתא  ,לא יכלין כל בנ&י עלמא  ,לאסחרא לון חוורא,
לאוכמא לסומקא ולירוקא  .והכא באשגחותא חד  ,כ1להו אתאחדן
ואסתחיין בחוורא.
גבינוי לא משתככין ,בר כד בעיין גוונין דחוורא לאשגחא  ,בגין דגבינין
יהבין אתר לאשגחא  ,לכ1להו גוונ&י  .ואי אינון לא יהבין אתר  ,לא יכלין
לאשגחא ולאסתכלא  .גבינין לא קיימין  ,ולא משתככין שעתא חדא
של&ימותא )שלימתא(  ,א* לא פקחין וסתמין  ,סתמין ופקחין  ,משום ע& ינא
פקיחא דקא& י עלייהו  .ועל דא כתיב) ,יחזקאל א( והחיות רצוא ושוב  .והא
אוקימנא.
כתיב )ישעיה לג( ע& ינ*יך תרא* ינה ירושל ם נו*ה שאנן ,וכתיב )דברים יא( תמיד
ע& ינ&י יי ' א= לה* יך בה מ& &רשית השנה וגו'  .דהא ירושלם בעיא כ&ן,
דכתיב) ,ישעיה א( צ* *דק ילין בה  .ובגין כך ירושל ם  ,ולא ציון  .דכתיב) ,ישעיה
א( ציון במשפט תפ *דה וגו' ,דכלא רחמ& י.
ע& ינ*יך  ,ע& ינך כתיב  ,ע& ינא דעתיקא קדישא  ,סתימא דכלא  .השתא  ,ע& ינ&י
יי ' א= לה* יך בה  ,לטב ולביש  ,כמה דאתחז&י) .לסומקא ולירוקא  .והכא באשגחותא חדא,
כלהו אסחרן ואסתחיין בחוורא  .גבינוי לא משתככין  ,בר כד בעיין גוונין לאשגחא( בגין כך לא
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אתקיימו בקיומא תדיר  .והתם ע& ינ*ך תרא* ינה ירושל ם  ,כלא לטב  ,כלא
ברחמ& י .דכתיב) ,ישעיה נד( וברחמים גדולים אקבצ& ך.
דף רצ''ד ע''א

תמיד ע& ינ&י יי ' א= לה* יך בה מ& &רשית השנה  .מ& &רשית חס& ר א ' כתיב  ,ולא
&ראשית באל*ף  .מאן היא .ה& ''א דלתתא  .ולע& ילא כתיב) ,איכה ב(השליך
משמים א* *רץ תפא* *רת ישרא& ל  .מאי טעמא השליך משמים א* *רץ  .משום
דכתיב) ,ישעיה נ( אלביש )דף רצ''ד ע''א( שמים קדרות  ,ועיינין בקדרותא,
בגוונא אוכמא אתחפו.
מ& &רשית השנה  ,מ& אן אתר מסתכלין בירושלם אל&ין ע& ינ&י יי'  ,חזר
ופ& ירש ,מ& &רשית השנה ,דהוא דינא בלא אל*ף ,ודינא אתאחד מסטרהא ,אף
על גב דלאו הוא דינא ממש  .ועד אחרית שנה  ,אחרית שנה ודאי דינא
אשתכח .דהא כתיב) ,ישעיה א( צ* *דק ילין בה ,דהיא אחרית השנה.
תא חז&י  ,א ' בלחודוי אק &רי ראשון  ,דכר  .באל*ף סתים וגניז מה דלא
אתידע  .כד אתחבר האי אל*ף באתר אחרא  ,אק &רי &ראשית  .ואי &תימא
דאתחברא .לא .א* לא אתגליא ב& יה ,ונהיר ל&יה ,וכד& ין אק &רי &ראשית .ואפילו
בהאי &ראשית  ,לא אשגח בירושלם  ,דאלמל&א הות בהאי  ,אתקיימת
תדירא  .אבל מ& &רשית כתיב  .ולעלמא דאת& י כתיב) ,ישעיה מא( ראשון לציון
ה& נה הנם וגו'.
חוטמא דזע& יר אנפין  ,תקונא דפרצופא  .כל פרצופא ב& יה אשתמודע.
חוטמא דא  ,לא כחוטמא דעתיקא קדישא סתימאה דכל סתימין.
דחוטמא דעתיקא  ,חיים דחיים לכלא  .דהא מת &רין נוקבין  ,נפקין רוחין
דחיין ,לכלא .בהאי זע& יר אנפין כתיב) ,שמואל ב כב( עלה עשן באפו וגו'.
בהאי תננא כל גוונ&י )תרי גווני( אחידן ב& יה  ,בכל גוונא וגוונא  ,אחידן כמה
אריהון דדינא קשיא .דאחידן בההוא תננא) .ובגין כך( ולא מתבסמין כ1להו,
מ &
א* לא בתננא דמדבחא דלתתא  .ועל דא כתיב) ,בראשית ח( וירח יי ' א* ת &ריח
ארי דינא ,נחת רוח.
הניחח .מהו הניחח .אתבסמותא דמ &
וירח יי ' א* ת &ריח הניחח  ,א* ת &ריח הקרבן לא כתיב  ,א* לא א* ת &ריח
הניחח  .דכ1להו גבוראן דאחידן בחוטמא  ,וכל דאתאחדן בהו  ,כ1להו
מתבסמן  .וכמה גבוראן מתאחדן כחדא  ,דכתיב )תהלים קו( מי ימל&ל גבורות
יי ' ישמיע כל תהלתו  .והאי חוטמא  ,מ& חד נוקבא נפק א* שא דאכלא כל
שאר א* שין .בחד נוקבא תננא .והאי והאי אשתכח בא* שא ותננא דמדבחא.
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ואתגלייא האי עתיקא קדישא  ,ואשתכך כלא  .היינו דאתמר
מח( ותהלתי א* חטם לך.
חוטמא דעתיקא קדישא אריך  ,ומתפשט  .ואק &רי א* *רך אפים  .והאי
חוטמא  ,זע& יר  .וכד תננא ש &רי נפיק בבהילו  ,ואתעביד דינא  .ומאן מעכ&ב
להאי .חוטמא דעתיקא .וכלא כמה דאמ& ינא באדרא ,ואתערו חברייא.
ובספרא דרב המנונא סבא  ,אוקים הנ&י ת &רי נוקב& י  .מ& חד תננא וא* שא.
ומ& חד נייחא ורוחא טבא  .דאית ב& יה ימינא ושמאלא  ,וכתיב )ס''א
דכתיב( )הושע יד( ו &ריח לו כלבנון  .ובנוקבא כתיב) ,שיר השירים ז( ו &ריח אפ& ך
שכ&ן ב& יה .ושפיר קאמר.
כתפוחים .ומה בנוקבא הכי ,כל *
ומה דאמר וירח יי ' א* ת &ריח הניחח  .הניחח בת &רי סט &רי  ,חד נייחא,
דאתגלייא עתיקא קדישא סתימא דכל סתימין  ,דהאי הוא נייחא
ואתבסמותא לכלא  .וחד אתבסמותא דלתתא  ,בההוא תננא וא* שא
דמדבחא  .ובגין דאיהו מת &רין סטרין  ,כתיב ניחח  .וכלא בזע& יר אנפין
אתמר.
ת &רי אודנין  ,למשמע טב וביש  .ותרווייהו סלקין לחד  .דכתיב) ,מלכים ב
יט( הט& ה יי ' אזנך ושמע  .אודנא לגו בגו דיל&יה  ,תלייא ברשימין עקימין,
בגין דיתעכב קלא לאעלא במוחא  ,ויבחין ב& יה מוחא  ,ולא בבהילו  ,דכל
מלה דהו&י בבהילו ,לא הוה בחכמתא של&ימתא.
אריהון דגדפין  ,דנטלין קלא מ& עלמא  ,וכ1להו
מ& אודנין אל&ין תליין כל מ &
הכי אקרון אזנ&י יי'  ,דכתיב בהו) ,קהלת י( כי עוף השמים יוליך א* ת הקול
וגו'  .כי עוף השמים יוליך א* ת הקול  ,האי קרא קשיא  ,השתא מאי קול
איכא הכא  ,דהא &רישא דקרא כתיב גם במדעך מ* ל*ך אל תקל&ל  ,במדעך
כתיב  ,ובחד &רי משכבך וגו'  .מאי טעמא כי עוף השמים יוליך א* ת הקול,
והא ל&יכא הכא קלא.
)ישעיה

דף רצ''ד ע''ב

א* לא ודאי כל מה דחשיב בר נש  ,וכל מה דיסתכל בלבוי  ,לא עביד
מלה  ,עד דאפיק ל&יה בשפוות& יה  ,והוא )ואף על גב דאיהו( לא אתכוון ב& יה.
וההיא מלה דאפיק  ,מתבקעא באוירא) ,דף רצ''ד ע''ב( ואזלא וסלקא וטסא
ארי דגדפין,
בעלמא  ,ואתעביד מנ&יה קלא  .וההוא קלא נטלין ל&יה מ &
וסלקין ל&יה למלכא  ,ועייל באודנוי  .הדא הוא דכתיב) ,דברים ה( וישמע יי'
א* ת קול דב &ריכ* ם) .במדבר יא( וישמע יי' ויחר אפו.
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ובגין כך  ,כל צלותא ובעותא דבע& י בר נש מקמ& י קודשא בריך הוא  ,בע&י
לאפקא מלין בשפוות& יה  ,דאי לא אפיק לון  ,לאו צלות& יה צלותא  ,ולאו
בעות& יה בעותא  .וכ&יון דמלין נפקין  ,מתבקעין באוירא  ,סלקין וטסין
ואתעבידו קלא  ,ונטיל לון מאן דנטיל  ,ואחיד לון לאתרא)נ''א
לכתרא( קדישא ,ב &רישא דמלכא.
מתלת חלל&י דמוח& י ,נטיף נטיפא לאודנין ,וההוא אק &רי נחל כרית .כמה
דאת אמ& ר) ,מלכים א יז( נחל כרית ,כלומר ,כרותא דאודנין .וקלא עייל בההוא
עקימא  ,ואשתאב בההוא נהרא  ,דההוא נטיפא  .וכד& ין אתעכב תמן,
ואתבחין ב& ין טב לביש  .הדא הוא דכתיב) ,איוב לד( כי אז*ן מלין תבחן  .ומאי
טעמא אז*ן מלין תבחן  .משום דאתעכב קלא בההוא נהרא דנטיפא,
בעקימותא דאודנין  ,ולא עייל בבהילו  .ובגין כך אתבחין ב& ין טב
לביש) ,שם( וח& יך יטעם ל*א= כול .מאי טעמא ח& יך יטעם ל*א= כול  .בגין דיתעכב
תמן ,ולא עייל בבהילו בגופא ,ועל דא יטעם ויתבחן ,ב& ין מתיקא למרירו.
בהאי נוקבא דאודנין  ,תליין נוקבין אוחרנין  ,נוקבא דעיינין  .נוקבא
דפומא .נוקבא דחוטמא .מ& ההוא קלא דעייל בנוקבא דאודנין  ,אי אצטריך
עייל לנוקב& י דעיינין  ,ונבעין דמעין  .מ& ההוא קלא אי אצטריך  ,עייל
לנוקבא דחוטמא דפרדשקא  ,ומפ &קי תננא וא* שא מ& ההוא קלא  .הדא הוא
דכתיב) ,במדבר יא( וישמע יי' ויחר אפו ותבער בם א& ש יי' .ואי אצטריך ,עייל
ההוא קלא לנוקבא דפומא  ,ומליל וגזר מלין )נ''א גזרין( מ& ההוא קלא  .כלא
מ& ההוא קלא דאודנין  .עייל בכל גופא ואתרגיש מנ&יה כלא) .ס''א כמה
תלייא( )וכלא תלייא( בהאי אודנא  .זכאה מאן דנטיר מלוי  .על דא כתיב) ,תהלים
לד( נצור לשונך מ& רע ושפת* יך מדב& ר מרמה.
האי אודנא ק &רי ב& יה שמיעה  .ובשמיעה אתכלילן אינון מוח& י  .חכמה
אתכליל ב& יה  ,דכתיב) ,מלכים א ג( ונתת לעבדך ל&ב שומ& ע  .בינה  ,כמה דאת
אמ& ר )שמואל א ג( דב& ר כי שומ& ע עב *דך) .מלכים ב יח( כי שומעים אנחנו) .ובהני תליין
כלא( דעת  ,כמה דאת אמ& ר) ,משלי ד( שמע בני וקח אמרי) .משלי ב( ומצותי
תצפון אתך  .הא כלא תליין באודנין בהאי אודנא תליין צלותין ובעותין
ופקיחא דעיינין  .הדא הוא דכתיב) ,מלכים ב יט(הט& ה יי ' אזנך ושמע פקח
ע& ינ*יך ורא& ה .הא כלא ב& יה תלייא.
בהאי אודנא  ,תליין רזין עלאין  ,דלא נפקין לבר  ,בגין כך היא עקימא
לגו  .ורזא דרזין סתימין ב& יה  ,ווי לההוא מגל*ה רזין  .ובגין דהאי אודנא
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כניש רזין  ,ועקימותא דלגו נטיל לון  ,לא גל&י רזין לאינון דעקימין
בארחייהו  ,א* לא לאינון דלא עקימין  .הדא הוא דכתיב) ,תהלים כה(סוד יי'
יראיו ובריתו להודיעם ,דנטל&י ארחוי ונטל&י )ונטרי( מלין.
ל &
ואינון דעקימין בארחייהו  ,נטל&י מלין ועיילין לון בבהילו  ,ול&ית בהו
אתר לאתעכבא  .וכל נוקבין אחרנין  ,מתפתחין ב& יה  ,עד דנפקין מלין
בנוקבא דפומא  .ואל&ין אקרו חייב& י דרא  ,שנוא& י דקודשא בריך הוא.
במתניתא דילן תנן  ,כאילו קטיל גוברין  ,וכאלו פלח לעבודה זרה  .וכלא
בחד קרא ,דכתיב) ,ויקרא יט( לא ת& ל&ך רכיל בעמ* ך לא תעמוד על דם &רע* ך אני
יי' .מאן דעבר על האי &רישא דקרא ,כאילו עבר על כלא.
דף רצ''ה ע''א

חולקיהון דצדיקייא  ,דעלייהו כתיב) ,משלי יא( ונ*א= מן רוח מכ *סה
&
זכאה
דבר  .נ*א= מן רוח ודאי  ,דהא רוחא דלהון מ& אתר עלאה קדישא אשתליף,
ובגין כך נ*א= מן רוח אקרון  .וסימן דא אוקימנא  ,ההוא דמגל*ה רזין  ,בידוע
דנשמת& יה  ,לאו איהו מגופא דמלכא קדישא  .ובגין כך ל&ית ב& יה רזא  ,ולא
מ& אתר דרזא הוא  .וכד תיפוק נשמת& יה  ,לא אתדבקא בגופא דמלכא  ,דהא
חולקיהון
&
לא את &ריה הוא .ווי לההוא בר נש ,ווי ל&יה ,ווי לנשמת& יה .זכאה
שכ&ן רזין עלאין דקודשא בריך הוא) .רזין עלאין
דצדיקייא  ,דמכסין רזין  ,כל *
דמלכא קדישא( עלייהו כתיב) ,ישעיה ס(ועמ& ך כולם צדיקים לעולם יירשו
ארץ) .דף רצ''ה ע''א(
*
אנפוי  ,כתרין תקרובין דבוסמא) .כלהו( סהדותא על מה דאמ& ינא  ,דהא
סהדותא בהו תליא  .ובכלא תליא סהדותא  .אבל הנ&י תקרוב& י דבוסמא,
חוורא וסומקא  ,סהדותא לאבא ואימא  .סהדותא לאחסנא דירית ואחיד
לון  .והא במתניתא דילן אוקימנא  ,כמה פרס& י ב& ין חוורא לסומקא,
ואתכלילן ב& יה כחדא בסטרא דחוורא.
כד אתנהיר מנהירו דחוורא דעתיקא  ,חפייא ההוא חוורא על סומקא.
וכ1להו בנהירו אשתכח  .וכד& ין כתיב) ,במדבר ו( יא& ר יי ' פניו א& ל*יך  .וכד חייבין
סגיאין  ,תליין דינין בעלמא  ,אשתכחת סגירותא בכלא )ס''א בעלמא(.
וסומקא אתפשט באנפין  ,וחפא כל )נ''א על( חוורא  .וכד& ין כלא אשתכח
עושי רע) .בגדי קנאה כתיב )ישעיה נט ( בגדי
בדינא  .וכד& ין כתיב )תהלים לד( פנ&י יי ' ב &
נקם( וכלא בהאי תלייא ,ובגין דא סהדותא הוא בכלא.
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ארי תריסין מחכאן להנ&י גוונ&י  ,מצפאן להנ&י גוונ&י  .כד
כמה וכמה מ &
נהירין גוונ&י  ,כל עלמין כ1להו בח& דו  .בזמנא דנהיר חוורא  ,כלא אתחזו
בההוא גוונא .וכד אתחז&י בסומקא כלא הכי אתחזו בההוא גוונא.
באל&ין תקרובין דבוסמא  ,שארי דיקנא לאתחזאה  ,מ& &רישא דאודנין,
ונחית וסליק בתקרובא דבוסמא  ,שערין אוכמין דדיקנא  ,בתקונא יא* ה
שפיר  .כגיבר תקיף  ,שפיר  .משחא דרבות דדיקנא עלאה דעתיקא  ,בהאי
דיקנא דזע& יר אנפין אתחז&י ,ונהיר.
שפירו דהאי דיקנא  ,בט ' תקונין אשתכח  .וכד משחא דרבות  ,דתלת
עשר נביעין דדיקנא דעתיקא קדישא נהיר בהאי דיקנא  ,אשתכחו כ''ב
תקונין  .וכד& ין מתברכין כ1להו  .וישרא& ל סבא מתברכא בהאי,
וסימן) ,בראשית מח( בך יב &רך ישרא& ל  .כל תקונין דדיקנא דא  ,אוקימנא
באדרא קדישא  ,דכ1להו מתיקונין דעתיקא קדישא אתקנו  .והכא בע& ינא
לגלאה  ,מה דלא אתגל&י תמן  ,בגין למ& יעל בלא כסופא).הא כל תקונין דדיקנא
אוקימנא דכלהו מתיקונין דדיקנא )דעתיקא( עתיקא קדישא אוקימנא באדרא קדישא(

שיתא אינון  ,ט ' אקרון  .תקונא קדמאה  ,נפק ההוא ניצוצא בוצינא
דקרדינותא  ,ובטש בתחות שערא ד &רישא  ,מתחות קוצין דעל אודנין,
ונחית מקמ& י פתחא דאודנין עד &רישא דפומא  .הא תקונא דא מ& עתיקא
קדישא לא אשתכח  ,א* לא כד נגיד מזלא דעתיקא קדישא  ,ותלייא מנ&יה
ההוא מבועא דחכמתא )חסר(  ,כד אימא אתמשכא ואתכלילת באוירא
דכיא  ,ההוא חוורא נקיט אימא )חסר(  ,וניצוצא עאלת ונפקת  ,ואתאחד דא
בדא ,ואתעבידת חד תקונא.
וכד אצטריך סלקא דא על דא  ,ואתכסיא חד מקמ& י חדא .ובגין כך כלא
אצטריך ,חד למ* עבד נוקמין .וחד לרחמא .ועל האי תאיב להאי דיקנא דוד
מלכא ,כמה דאוקימנא.
בהאי דיקנא ט ' תקונין אשתכחו  ,שיתא רבוון דתליין בהו  ,ומתפשטין
ערי דתחות תקרובא דבוסמין.
בכל גופא  .ואל&ין שיתא דתליין  ,תליין בש &
תלת מ& האי סטרא  ,ותלת מ& האי סטרא  .וביקירותא דדיקנא  ,תליין תלת
אחרנין  .חד לע& ילא בשפוון  ,ות &רין באינון שערין דתליין עד טבורא  .וכל
הנ&י שיתא ,ג' מכאן וג' מכאן ,אתמשכן ותליין כ1להון ,באינון שע &רי דתליין
ומתפשטין בכל גופא.
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ובגין דהנ&י תלתא אינון ביקירו דדיקנא יתיר מכ1להו  ,כתיב בהו שמא
קדישא .דכתיב) ,תהלים קיח( מן המ& צר קראתי יה ,ענני במ* רחב יה ,יי' לי לא
אירא  .והא דאוקימנא באדרא  ,מן המ& צר קראתי יה  ,מ& אתר דש &רי דיקנא
לאתפשטא ,דהוא אתר )ס''א דחיק( רחיק מקמ& י אודנין ,שפיר הוא.
ובספרא דאגדתא דב& י רב י&יבא סבא  ,הכי אמר ואוקים  ,ד &שירותא
דדיקנא מ& ח* *סד עלאה  ,דכתיב) ,דברי הימים א כט( לך יי ' הגדולה והגבורה
ארי  ,ותשעה אתמשכן ותליין בדיקנא,
והתפא* *רת וגו'  .וכלא הוא  ,והכי ש &
ארי  ,וקיומא לא מתקיימין א* לא באתר אח :רא  ,כמה
ומקמ& י אודנין  ,הכי ש &
דאוקימנא.
דף רצ''ה ע''ב

וכד אצטריך עלמא לרחמ& י  ,אתגלייא מזלא קדישא  .וכל הנ&י תקונין
דבדיקנא יקירא דזע& יר אנפין  ,כ1להו רחמ& י משתכח& י  .וכד אצטריך לדינא,
מתחזייא דינא  ,וכד& ין עבדין נוקמין לשנא& יהון דישרא& ל  ,לאינון דעקין
להו) .דף רצ''ה ע''ב( כל יקירו דדיקנא  ,באינון שע &רי דתליין אינהו  ,משום
דכלא בהאי תליין.
כל הנ&י שע &רי דדיקנא דזע& יר אנפין  ,כ1להו קשישין תקיפין  ,משום
דכ1להו אכפיין לדינין  ,בשעתא דמזלא קדישא אתגל&י  .וכד בעא לאגחא
ארי נצחן קרביא  .וכד& ין מריט
קרבא  ,בהאי דיקנא אתחז&י כגבר תקיף  ,מ &
מאן דמריט ,ואגליש מאן דאגליש.
משה זמנא תניינא  ,בשעתא דאצטריך
*
הנ&י תשעה תקונין  ,אמרן
לאהדרא לון כ1להו רחמ& י  .דאף על גב דתל&יסר תקונין לא אמרן השתא,
בכוונא תלייא מלתא  ,דהא לא י&יעול בהנ&י תקונין לאדכרא  ,א* לא במזלא
אתכוון  ,ואדכר ל&יה  .הדא הוא דכתיב) ,במדבר יד( עתה יגדל נא כח יי' .מאן
כח יי'  .ההוא דאק &רי מזלא קדישא  ,סתימא דכל סתימין  .דחילא דא,
משה דא  ,ואדכר דא  ,ואתכוון ב& יה,
ונהירו דא  ,ממזלא תל&י  .וכ&יון דאמר *
אמר הנ&י תשעה תקונין  ,דתליין בזע& יר אנפין  .בגין דינהירו כ1להו  ,ולא
ישתכח דינא .ועל דא כלא במזלא תל&י.
האי דיקנא כד שראן שע &רי )ס''א לאתערבא( לאתערא )לאתארכא(  ,אתחז&י
ארי נצח קרבין  .בהאי דיקנא  ,נגיד משח דרבות
כגיבר תקיף כגיבר מ &
יורד
מ& עתיקא סתימאה .כמה דאת אמ& ר) ,תהלים קלג( כ *שמ* ן הטוב על הראש &
על הזקן זקן אהרן.
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כוורדא.

אל&ין שע &רי לא חפיין על שפוון  ,ושפוון כ1להו סומקין
דכתיב) ,שיר השירים ה( שפתותיו שושנים  .שפוון מרחשן גבורה  ,מרחשן
חכמתא  .באינון שפוון תליין טב וביש  ,חי& י ומותא  .מ& אל&ין שפוון תליין
אריהון דאתערותא  ,דכד מרחשין אל&ין שפוון  ,מתערין כלא
מ &
למגזר )מארי( דינא  ,בכל ב &תי דינין) ,דמדוריהון בהון  ,ובגין כך( דאקרון עירין.
דכתיב) ,דניאל ד( בגז&רת עירין פתגמא ובמ& אמר וגו') .ובמימר קדישין שאלתא(
מאי עיר  .בספרא דאגדתא  ,כמה דאת אמ& ר) ,שמואל א כח( ויהי ע *רך.
דמתערין דינין לאינון דלא אתרחימו לע& ילא ,בגין כך מתערין אל&ין דאינון
ארי דבבו) ,ס''א להו( )בכלהו( ועם כל דא בת &רי גוונ&י ברחמ& י ודינא  ,ועל דא
מ &
אקרון עיר וקדיש דינא ורחמ& י.
ובאל&ין שפוון  ,אתחז&י פומא כד אתפתח  .רוחא דנפיק מן פומא  ,ב&יה
מתלבשין כמה א* ל*ף ורבבן  .וכד אתפשט  ,מתלבשין ב& יה נביאן מה& ימנ&י.
וכ1להו פ* ה יי ' אקרון  .כד מלין נפקין מן פומא  ,ומתרחשין בשפוון,
מתנהרין לכ1להו תמנ&י ס &רי אלפין עלמין  ,עד דמתקטרין כ1להו כחדא,
בתמנ&יסר אורחין ושבילין ,דאשתמודען.
וכלא מחכאן לפומא דא) ,בדא( בלישן ממל&ל רברבן בקיטרא דטיהרא
בעוטרא  .ועל דא כתיב) ,שיר השירים ה( חכו ממתקים  ,ממתקים ודאי  .מאי
חכו  .כמה דאת אמ& ר) ,איוב לד( וח& יך יטעם ל*א= כול  .וכ1לו מחמדים  ,א& ש ומים.
א* שא ומייא מתתקנן) ,ס''א מתדבקין ויאן( יאן בצייורוי),בציורוי( דהא גוונ&י
מתחברן כחדא.
חכו  ,באתוון רשימן  ,דמתגלפן בעטרוי גלידין )גליפין( אחה''ע בגרון  .א',
דטריד מלכין) ,דניאל ב( ומהעד& א מלכין  ,ומה &קם מלכין  .ח'  ,דטריד ונחית,
וסליק ועטיר ,כביש בא* שא גליף ברוחא  .ה' יניקה דאימא ,סטיר לנוקבא,
אתפשט לנוקבא רבא  ,בתיאובתא דקרתא קדישא) ,עד דמתקטרי( מתקט &רי
אתרין דא בדא  .כמה דאת אמ& ר) ,שיר השירים ד( הר המור גבעת הלבונה  .ע'
טיהרא דטיפסא  ,גליפא בטיפסא  ,רהיטין דענפין מתאחדן  ,לסטרוי
לרוחין גליפין.
והא ברז&י דאתוון דשלמה מלכא  ,אתעטרו אל&ין אתוון ד'  ,בד ' גיכ''ק
בח& יך כמה דאת אמ& ר וח& יך יטעם ל*א= כול) ,איוב ו( הי&אכ&ל תפ& ל מבלי מ* לח
עשה הצדקה שלום) .תהלים יט( הנ*ח= מדים מזהב
וגו' .וכתיב )ישעיה לב( והיה מ &
ומפז רב ומתוקים וגו' .מתוקים ודאי.
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דוד מלכא אמר  ,גם עבדך נזהר בה* ם וגו'  .אסהדנא עלי דכל יומאי
אזדהרנא בהו  ,דלא לאטעאה בהו  ,בר יומא חד דעטירנא עט &רי מלכא,
במערתא דמ& רוניא  ,וחמ& ינא בוצינא דא* שא מתלהטא אפותיא
דמ& רוניא )נ''א דמערתא(  ,ואזדעזענא  .מ& ההוא יומא אזדהרנא בדעתאי בהו,
חולקיה מאן דאזדהר במתיקא דמלכא,
&
ולא שביקנא לון כל יומאי  .זכאה
וטעים בהו כדקחז&י  .על דא כתיב) ,תהלים לד( טעמו וראו כי טוב יי ' וגו'.
וכתיב )משלי ט( לכו לחמו בלחמי וגו'.
דף רצ''ו ע''א

אתפשט דכורא בדעת  ,ואתמליין אכסדרין ואדרין  ,מ& &רישא דגולגלתא
ש &רי ,ואתפשט בכל גופא ,מחדוי ודרועוי ובכלא .מ& אחורוי ,אתדבק ניצוצא
דבוצינא דקרדינותא  ,ולהטא ואפיק )דף רצ''ו ע''א( ג1לגלתא חדא  ,סתימא
מכל סטרוי  ,ונהירו )ס''א ונחיתו( דת &רי מוח& י גליפן בה  ,ואתדבקת בסטרוי
דדכורא  .בגין כך אתק &רי )שיר השירים ה( יונתי תמתי  ,אל תק &רי תמתי א* לא
תאומתי ודאי.
שערוי דנוקבא כלילן ב& יה גוונ&י )ס''א גווני בגו גווני(  ,כדכתיב) ,שיר השירים
ראשך כארגמן  .אתקטר גבורה בחמ& ש גבוראן  ,ואתפשטת נוקבא
&
ז( ודלת
בסטרהא ,ואתדבקת בסטרוי דדכורא.
עד דאתפרשא מסטרוי  .ואתיאת לאתחברא עמ& יה אפין באפין  .וכד
מתחברן מתחזיין חד גופא ממש  .מ& הכא אוליפנא  ,דכר בלחודוי  ,אתחז&י
פלג גופא  ,וכ1להו )וכלא איהו( רחמ& י  .וכך נוקבא  .וכד מתחברן כחדא  ,אתחז&י
כלא חד גופא ממש  ,והכי הוא  .אוף הכא  ,כד דכר אתחבר בנוקבא  ,כלא
הוא חד גופא ,ועלמין כ1להו בח& ידו ,דהא כ1להו מגופא שלים מתברכן.
והיינו רזא) ,שמות כ( על כ&ן ב& רך יי ' א* ת יום השבת ויקד &שהו  .דהא
אשתכח כלא בחד גופא שלים  ,דהא מטרוניתא אתדבקת במלכא,
ואשתכח גופא חד .ועל כ&ן ברכאן משתכחין בהאי יומא .ומ& הכא ,מאן דלא
אשתכח דכר ונוקבא  ,אק &רי פלג גופא  ,ול&ית ברכתא שריא במלה פגימא
וחס& ירא  ,א* לא באתר שלים  ,במלה שלים  ,ולא בפלגות מלה  ,ופלגות מלה
לא אתקיים לעלמין ,ולא אתברכן לעלמין.
נוי דנוקבא  ,כלא מנוי דדכורא הוא  .והא אוקימנא מל&י  ,ואשתמודען
ב& ינ&י חברייא  .מ& האי נוקבא מתאחדן כל אינון דלתתא  .מנה ינקין  ,ובה
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תבין  ,והיא אתקריאת א& ם לכ1להו  .כמה דאחרא א& ם לגופא  ,וכל גופא
מנה )ס''א לגנתא וכל גנתא מנה( ינקא .כך האי א& ם לכ1להו אחרנין דלתתא.
כתיב) ,משלי ז( א= מור לחכמה אחותי את  .אית חכמה ואית חכמה  ,והאי
נוקבא ,אתק &רי חכמה זע& ירא לגב& י אחרא ועל דא כתיב) ,שיר השירים ח( אחות
לנו קטנה ושדים א& ין לה וגו' .דהא דא בגלותא אתמשך  .אחות לנו קטנה,
ודאי קטנה אתחז&י אבל רברבא היא  ,וסגיאה היא  ,דהא היא שלימו
דנטיל מכלא  .כמה דכתיב) ,שם( אני חומה ושדי כמגדלות  .ושדי  ,דהא
מליין אינון לינקא לכלא  .כמגדלות  ,דאינון נהרין רברבין דנפקו מ& אימא
עלאה.
תו אתפשט דכורא בימינא ושמאלא  ,בירותא דאחסנא  .וכד גוונ&י
אתחברו  ,אק &רי תפא* *רת  .ואתתקן כל גופא  ,ואתעביד אילנא רברבא,
ותקיף  ,שפיר ויא* ה) ,דניאל ד( תחותוהי תטל&ל ח& יות ברא  ,ובענפוהי ידורון
עופ& י שמיא ,ומזון לכלא ב& יה .דרועוי ימינא ושמאלא .בימינא חיים וח* *סד,
בשמאלא מיתה וגבורה  .מ& עוי  ,אתתקן בדעת  ,ואתמליין כל אכסדרין
ואדרין ,כמה דאמ& ינא ,דכתיב) ,משלי כד( ובדעת חדרים ימלאו.
תו אתפשט גופא  ,בת &רין שוקין  .ומתאחדן ב& ינייהו ת &רין כוליין  ,ות &רין
ב& יע& י דדכורא  .דכל משחא ורבות וח& ילא )דדכורא( דכל גופא  ,בהו אתכנש,
דכל חיילין דנפיק  ,מנהון נפקין  .ושריין כלא בפום אמה  .ובגין כך אקרון
צבאות) ,דכל גופא ,בהו אתכנש  ,ושריין כלא בפום אמה  .ובגין כך אקרון צבאות  ,דכל חיילין )דנפקי(
דנפיק ,מנהון נפקי( ואינון נ*צח והוד .תפא* *רת ,ידו ''ד .נ*צח והוד ,צבאות .ובגין כך
ידו''ד צבאות.
אמה דדכורא  ,סיומא )נ''א כסותא( דכל גופא  ,ואק &רי יסוד  .ודא הוא דרגא
דמבס& ם לנוקבא  .וכל תיאובתא דדכורא לגב& י נוקבא  ,בהאי יסוד עייל
לנוקבא  ,לאתר דאק &רי ציון  .דהתם הוא אתר כסותא דנוקבא  ,כב& ית *רח* ם
לאתתא .ובגין כך ,יי' צבאות אק &רי יסוד.
כתיב )תהלים קלב( כי בחר יי ' בציון אוה למושב לו  .כד אתפרשת
מטרוניתא  ,ואתחברת במלכא אנפין באנפין  ,במעל&י שבתא  .אתעביד כלא
חד גופא  ,וכד& ין יתיב קודשא בריך הוא בכורסי&יה  .ואק &רי כלא שמא
שלים  ,שמא קדישא  ,בריך שמ& יה לעלם לעלמ& י עלמין  .כל אל&ין מלין
סליקנא עד יומא דא  ,דאתעטר בהו לעלמא דאת& י  ,והשתא אתגליין הכא,
זכאה חולקי.
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דף רצ''ו ע''ב

האי מטרוניתא  ,כד אתחברת עם מלכא  ,כל עלמין מתברכן  ,ואשתכחו
שירותא בתלתא.
בח* דוותא דכלא) .דף רצ''ו ע''ב( כמה דדכורא כליל בתלתא  ,ו &
כך כלא הכי  ,וסיומא דכל גופא הכי  ,ומטרוניתא לא מתברכא  ,א* לא
בכללא דתלתא אל&ין  ,דאינון נ*צח הוד יסוד  ,ומתבסמא ומתברכא באתר
קדש הק :דשים דלתתא  .דכתיב) ,תהלים קלג( כי שם צוה יי ' א* ת
דאק &רי *
הברכה .דהא ת &רין דרגין אינון לע& ילא ותתא  .ובגין כך ל&ית רשותא למ& יעל
תמן  ,בר כהנא רבא  ,דאת& י מן סטרא דח* *סד  .בגין דלא עייל לההוא אתר
קדש הק :דשים  ,ומתבסמת
דלע& ילא  ,א* לא ההוא דאק &רי ח* *סד  ,ועייל ב *
קדש הק :דשים בגו לגו  ,אתר דאק &רי ציון  .ציון
נוקבא  .ומתברכא האי *
וירושלם ,ת &רין דרגין אינון ,חד רחמ& י ,וחד דינא .ציון ,דכתיב) ,ישעיה א( ציון
במשפט תפ *דה .ירושל&ים ,דכתיב) ,ישעיה א( צ* *דק ילין בה כמה דאוקימנא.
וכל תיאובתא דדכורא לגב& י נוקבא  ,הכא הוא  ,וק &רינן להו ברכה,
קדש.
דמתמן נפ &קי ברכן לכ1להו עלמין  ,וכ1להו מתברכן  .האי אתר אק &רי *
וכל ק :דשים דדכורא עיילין תמן  ,בההוא דרגא דאמ& ינא  ,וכ1להו אתיין
מ& &רישא עלאה דגולגלתא דדכורא  ,מסטרא דמוח& י עלא& י  ,דשריין ב& יה,
ונגיד ההיא ברכה בכל שייפ& י גופא  ,עד אינון דאקרון צבאות  .וכל ההוא
נגידו דאתנגיד מכל גופא  ,מתכנ &שי תמן  ,ועל דא אקרון צבאות  ,דכל
צבאות דעלאין ותתאין תמן נפקין  .וההוא נגידו בתר דאתכניש  ,תמן
שריין ל&יה בההוא יסוד קדישא  ,כלא חוורא  ,בגין כך אק &רי ח* *סד  .וההוא
קדש הק :דשים  ,דכתיב )תהלים קל''ג( כי שם צוה יי ' א* ת הברכה
ח* *סד עייל ל *
חיים עד העולם.
אמר רבי אבא  ,לא סי& ים בוצינא קדישא למ& ימר חיים  ,עד דאשתככו
מלוי  ,ואנא כתבנא  ,סברנא למכתב טפ& י  ,ולא שמענא  .ולא זקיפנא &רישא,
דנהורא הוה סגי  ,ולא הוה יכילנא לאסתכלא  .אדהכי אזדעזענא  ,שמענא
ארי ואמר )משלי ג( א* *רך ימים ושנות חיים וגו'  .שמענא קלא
קלא דק &
אחרא) ,תהלים כא( חיים שאל ממך וגו'.
כל ההוא יומא  ,לא אפסיק א* שא מן ב& יתא  ,ולא הוה מאן דמט& י לגב& יה,
דלא יכילו דנהורא וא* שא הוה בסוחרנ&יה  .כל ההוא יומא נפילנא על
קדש הק :דשים,
ארעא  ,וגע& ינא  .בתר דאזיל א* שא  ,חמ& ינא לבוצינא קדישא *
דאסתלק מן עלמא ,אתעטף שכיב על ימינ&יה ,ואנפוי חייכין.
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קם רבי א* לעזר ב &ריה  ,ונטיל ידוי ונשיק לון  ,ואנא לחיכנא עפרא
דתחות רגלוי  .בעו חברייא למבכ&י  ,ולא יכילו למללא  .שארו חברייא
בבכיה  ,ורבי א* לעזר ב &ריה נפיל תלת זמנין  ,ולא יכיל למפתח פומ& יה.
לבתר פתח ואמר  ,אבא אבא  .תלת הוו  ,חד אתחזרו  .השתא תנוד ח& יותא,
צפ:ראן טאסין ,משתקען בנוקבאן דימא רבא ,וחברייא כ1להו שתיין דמא.
קם רבי חייא על רגלוי ואמר  ,עד השתא בוצינא קדישא מסתכל )ס''א
משתדל( עלן  .השתא לאו הוא עדן  ,א* לא לאשתדלא ביק &ריה  .קם רבי א* לעזר
ורבי אבא  ,נטלו ל&יה בטיקרא דסיקלא  ,מאן חמא )ס''א ערעורא
וערבוביא( ערבוביא דחברייא  ,וכל ב& יתא הוה סליק &ריחין סליקו ב& יה
בפורי&יה ,ולא אשתמש ב& יה ,א* לא רבי א* לעזר ורבי אבא.
ארי תריסין דכפר צפ:רי וטרדאן בהו )ס''א דצפרי וטרדיא
אתו טריקין  ,ומ &
והוו( בנ&י מרוניא  ,צווחין בקטירין  ,דחשיבו דלא יתקבר תמן  .בתר דנפק
פורייא  ,הוה סליק באוירא  .וא* שא הוה להיט קמ& יה  ,שמעו קלא  ,עולו
ואתו  ,ואתכנשו להילולא דרבי שמעון) ,ישעיה נז( יבא שלום ינוחו על
משכבותם.
ארץ מרגיז
כד עאל למערתא שמעו קלא במערתא  ,ז*ה האיש מרעיש ה *
ממלכות  ,כמה פטרין ברקיעא משתככין )ס''א ולא משתכחין(ביומא ד& ין בגינך,
חולקיה
&
אריה משתבח ב& יה בכל יומא .זכאה
דנא רבי שמעון ב* ן יוחאי ,דמ &
לע& ילא ותתא .כמה גניזין עלאין מסתמרן ל&יה  ,על&יה אתמר )דניאל יב( ואתה
לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך ל &קץ הימין .עד כאן האדרא קדישא זוטא
ל&ך &
דף רצ''ז ע''א

אמר רבי יוס& י  ,כמה חביבין ישרא& ל קמ& י קודשא בריך הוא  ,בקדמיתא
קרא לון גוי קדוש  ,דכתיב) ,דברים יד( כי עם קדוש אתה וגו' .לבתר קרא לון
קדש ישרא& ל ליי ' &ראשית )דף רצ''ז ע''א( תבואתה  .מה
קדש  ,דכתיב) ,ירמיה ב( *
*
קדש עלאה מכלא ,דהכי תנ&ינן ,כד אתחברן
ב& ין האי להאי .אמר רבי אבא* ,
דושי כחדא  ,אקרון קדוש  .וכ1להו סלקין ומתכנשין לההוא אתר
כ1להו ק &
קדש.
עלאה ,דאק &רי *
קדש ישרא& ל אתעביד מנייהו  .ובגין
ובגין כך ק ' ק ' ק' )קדוש קדוש קדוש( * ,
קדש ישרא& ל
דישרא& ל בתלת דרגין מתעטרן  ,כד אתחברן כחדא  ,אקרון *
ליי'  ,דאיהי &ראשית  .והא אוקימנא תבואתה  ,בה& ''א  .כל אוכליו י*אשמו,
מאי כל אוכליו י*אשמו  .אמר רבי אבא  ,הא אתמר  ,דכתיב),ויקרא כב( ואיש
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קדש  ,וישרא& ל אקרון
קדש בשגגה  .וכתיב )שם( וכל זר לא יאכל *
כי יאכל *
קדש ,בגין כך כל אוכליו י*אשמו.
*
קדש) .ס''א
אמר רבי א* לעזר & ,שירותא וסיומא דכלא  ,אתכליל ב *
קדש אק &רי  ,וכד נהיר דא חכמה עלאה  ,חכמה דשלמה
א'( וחכמה עלאה *
ות *רב חכמת שלמה  ,דקיימא סיהרא
נהיר  .כמה דכתיב) ,מלכים א ה( &
קדש,
באשלמותא  .והא אוקימנא  .וכד אתברכא מיסוד  ,הכי ק &רינן לה *
דאיהו אנהיר בשלימו  .וכד לא אתנהרא מתעטרא באשלמותא  ,ק &רינן לה
קדש כההוא דלע& ילא  .וכד מתברכא מ& האי יסוד,
קדש  ,ולא אתק &רי *
רוח ה *
וינקא לכל אינון דלתתא  ,אתק &רי א& ם  ,כההיא דלע& ילא  .וק &רינן ל&יה
קדש הק :דשים  ,דב& יה כלה דכתיב),שיר השירים
ק :דשים  .וכד& ין ק &רינן ל&יה *
ד( אתי מלבנון כלה וגו' .מאי לבנון  .דא ע& *דן  ,דאתלב& ן מכל סטרין  .וע& *דן הא
ידוע לגב& י חברייא.
שם יי ' א* קרא  .אמר רבי שמעון,
תאנא  ,כתיב כי &שם יי ' א* קרא  ,מאי כי &
גודל  ,דא גדולה  ,הצור
גודל ל&אלה& ינו  .אמר רבי אבא  ,הבו *
הא כתיב הבו *
תמים פע:לו  ,דא גבורה  .כי כל דרכיו משפט  ,דא תפא* *רת  .א& ל א= מונה  ,דא
נ*צח  .וא& ין עו*ל  ,דא הוד  .צדיק  ,דא יסוד  .וישר  ,דא צ* *דק  .הוא כלא שמא
שם יי' א* קרא.
קדישא דקודשא בריך הוא ,ובגין כך כי &
ומשה בההיא שעתא גל&י להו לישרא& ל.
אמר רבי יוס& י & ,שם יי ' ממש * .
דכתיב) ,דברים לא( ב* ן מ& אה וע* שרים שנה אנכי היום וגו'  .מכאן אוליפנא,
ההוא זכאה דחכמתא עלאה ב& יה  ,כד מט& י יומא לאסתלקא מ& עלמא  ,בע& י
משה.
לגלאה ההיא חכמתא  ,לאינון די רוח קדישא ב& ינייהו  .מנלן  .מ *
דכתיב ב* ן מ& אה וע* שרים שנה אנכי היום .וכתיב) ,שם( ועתה כתבו לכ* ם א& ת
השירה הזאת וגו'.
ואם לאו  ,על&יה כתיב) ,משלי ג( אל תמנע טוב מבעליו  .כמה דאת
אמ& ר) ,משלי ד( כי ל*קח טוב נתתי לכ* ם וגו') .משלי ג( בהיות לא& ל ידך לעשות.
עד לא תסתלק מן עלמא ,ולא אתייהיב לך רשותא לגלאה.
אמר רבי חייא  ,האי קרא אוליפנא מנ&יה חכמתא עלאה  ,והכי הוא.
אבל ס& יפ& יה דקרא  ,מק &שר קשרא דמה& ימנותא  ,במאי דכתיב הוא  .כמה
דאת אמ& ר  ,צדיק וישר הוא  .כלומר הוא כלא  .הוא חד בלא פרודא  .דאי
&תימא כל הנ&י סגיאין אינון  ,חזר ואמר הוא  ,כ1להו סלקין ומתקשרן
ומתאחדן בחד  .וכלא  ,הוא היה  ,והוא הוה  ,והוא יה& א  .והוא חד  .בריך
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שמ& יה לעלם ולעלמ& י עלמין) .על( עד כ&ן מתקטרין מלין  ,ומתאחדין מלין
קדישין ,דשמא דקודשא בריך הוא.
חולקיה מאן דק &רי למלכא  ,וינדע למק &רי כדקא יאות  .ואי איהו
&
זכאה
ק &רי ולא ידע למאן ק &רי  ,אתרחיק קודשא בריך הוא מנ&יה  ,דכתיב),תהלים
קמה( קרוב יי ' לכל קוראיו וגו'  .קרוב יי ' לכל קוראיו  ,למאן קרוב  .חזר
ואמר  ,לכל א *שר יקראוהו ב* א= מ* ת  ,וכי אית מאן דיק &רי ל&יה בשקרא  .אמר
רבי אבא אין  ,ההוא מאן דק &רי ולא ידע למאן דק &רי  .מנלן  .דכתיב לכל
א *שר יקראוהו ב* א= מ* ת  .מאי ב* א= מ* ת  .בחותמא דגושפנקא דמלכא  ,דהוא
שלימו דכלא  .הדא הוא דכתיב) ,מיכה ז( ת &תן א= מ* ת ליעקב ח* *סד לאברהם.
חולקיה דמאן דעאל,
&
ובגין כך לכל א *שר יקראוהו ב* א= מ* ת כתיב  .זכאה
ונפק למנדע ארחוי דקודשא בריך הוא  .ועל דא כתיב) ,משלי ד( וארח
צדיקים כאור נוגה וגו' .וכתיב)ישעיה ס( ועמ& ך כ1לם צדיקים וגו'.
דף רצ''ז ע''ב

תניא אמר רבי יצחק  ,כל הנ&י תקונין  ,וכל הנ&י מל&י  ,למחצד& י חקלא
אתמסרן  .ותנ&ינן  ,חייבין כביכול עבדין פגימותא לע& ילא  .מאי פגימותא.
כמה דכתיב  ,שח& ת לו לא בניו )דף רצ''ז ע''ב( מומם דהא כל הנ&י תקונין לא
משתכח& י כדקא יאות  .כתוב א* חד אומ& ר) ,ישעיה נט(וילבש צדקה כשריין,
בושת  .א* לא אמר רבי יצחק,
וכתוב א* חד אומ& ר )שם( וילבש בגד& י נקם תל *
וילבש צדקה ,בזמנא דישרא& ל זכאן .לא זכו ,וילבש בגד& י נקם וגו'.
אמר רבי יוס& י מאי פגימותא  .כמה דתנ&ינן  ,דאבהן לא מסתפקין )ס''א
שכ&ן בנין  .כמה דאת אמ& ר,
מסתפקן( לאתברכא מ& ההוא שקיו דנחלא  .כל *
שח& ת לו לא בניו מומם .מאי לו לא ת &רי זמנ&י .א* לא חד לע& ילא ,וחד לתתא.
והיינו דאמר רבי שמעון  ,כל זמנא דחייביא סגיאו בעלמא  ,כביכול
שמא קדישא לא מתברך בעלמא  .וכל זמנא דחייביא לא סגיאו בעלמא,
שמא קדישא מתברך בעלמא  .הדא הוא דכתיב) ,תהלים קד( יתמו חטאים
וגו'  ,ברכי נפשי א* ת יי ' הללויה  .אמר רבי אבא  ,מקרא ז*ה ממש הוא,
דכתיב שח& ת לו לא בניו מומם  .מאן גרים לחבלותא דא  .דור ע &קש
ופתלתול ,בגין דאינון חייביא ודרא אשתכח הכי.
משה כל הנ&י מלין  ,ואדכר שמא קדישא כדקא
בגין כך בתר דאמר *
יאות  ,אמר ודאי צדיק וישר הוא  ,מלה בתקונ&יה  .אבל שח& ת לו לא בניו
מומם  .מאי טעמא הכי  .משום דאינון דור ע &קש ופתלתול  .אמר רבי
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יהודה  ,לו לא  ,כלומר לגרמייהו עבדין דא חייבין  ,דגרמין לאסתלקא
ברכאן מ& עלמא  .אמר רבי אבא  ,לו לא  ,הא אוקימנא והכי הוא  .מה כתיב
בת &ריה  .הליי ' תגמלו זאת  ,לשלמא גמול דא לקודשא בריך הוא  ,על כל
אינון טבאן דגרים לך ,ועביד לק :בלך.
רבי א* לעזר פתח) ,ויקרא כו( ואף גם זאת בהיותם בא* *רץ אויב& יה* ם וגו'.
זכאין אינון ישרא& ל  ,על כל עמין עובד& י כוכבים ומזלות  ,דאף על גב
אריהון  ,קודשא בריך הוא לא בע& י לשבקא לון  .דבכל אתר
דארגיזו קמ& י מ &
דגלו ב& ינ&י עממיא ,קודשא בריך הוא עמהון בגלותא .הדא הוא דכתיב ואף
גם זאת בהיותם בא* *רץ אויב& יה* ם וגו'.
רבי אבא אמר ,ואף גם זאת בהיותם.
תא חז&י  ,כמה חביבותא דקודשא בריך הוא לגב& יהון דישרא& ל  ,דאף על
גב דגרמין למגל&י ב& ינ&י עממיא ,שכינתא לא אתעדיאת מנהון לעלמין .דלא
&תימא דאינון בלחודייהו בגלותא משתכחין  .א* לא ואף גם זאת עמהון
משתכחין .הדא הוא דכתיב ואף גם זאת בהיותם בא* *רץ אויב& יה* ם וגו'.
למלכא דארגיז על ב &ריה  ,גזר על&יה עונשא לאתרחקא מנ&יה  ,ולמ& יזל
לארעא רחיקא  .שמעה מטרוניתא ואמרה  ,הואיל וברי אזיל לארעא
רחיקא ,ושד& י ל&יה מלכא מ& ה& יכל&יה ,אנא לא א* שבוק ל&יה ,או תרוונא כחדא
ניתוב לה& יכלא דמלכא או תרוונא כחדא נ&יתיב בארעא אחרא  .לזמנין,
פקיד מלכא על מטרוניתא  ,לא אשכחה  .דהוות אזלת עם ב &ריה  ,אמר,
הואיל ומטרוניתא תמן ,תרווייהו יתובון.
ובזמנא דפקיד קודשא בריך הוא למטרוניתא  ,פקיד לה בקדמיתא,
ובגינה פקיד לבנוי  .הדא הוא דכתיב) ,שמות ו( וגם אני שמעתי א* ת נאקת
בנ&י ישרא& ל וגו'  .מאן גרים דאנא שמענא עקתהון  .כביכול  ,מטרוניתא.
דדכרנא לה  .הדא הוא דכתיב) ,שמות ו( וא* זכור א* ת בריתי  .וכתיב )שמות
ב( ויזכור א= להים א* ת בריתו  .וכד קודשא בריך הוא י&הדר לישרא& ל מן
גלותא  ,מה כתיב) .דברים ל( ושב יי ' א= לה* יך א* ת שבותך ורחמ* ך  ,דא
מטרוניתא .ועוד כתיב) ,תהלים פה( רצית יי' ארצ* ך שבת שבות יעקב.
אמר רבי יהודה  ,הליי ' תגמלו זאת  ,בגין דאתון דור ע &קש ופתלתול,
אתון הו&יתון גרמין דתגל&י זאת בגלותא  .הליי ' תגמלו זאת  .דא הוא גמול
דעביד עמכון  ,בכל אינון נימוסין דמצרים  ,בכל אינון אתוון דעבד לכו  ,דא
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הוא גמול דאתון שלמין להאי זאת  .מאן גרם לכון דא .בגין דאתון עם נבל
ולא חכם ,ולא מסתכלין בכל אינון טבן דעבד לכו עד השתא.
הליי ' תגמלו זאת  ,דא שכינתא  .והא אוקימנא מל&י  ,דתנינן ,ה& ''א
דבהבראם) ,בראשית ב( זע& ירא .ה& ''א דבהליי' רברבא .והא אתמר דתניא ,אמר
רבי יהודה  ,ה& ''א דבכל אתר קודשא בריך הוא  ,ואק &רי א& ם  .ות &רי עלמין
נינהו  ,דכתיב) ,תהלים קו( מן העולם ועד העולם  .והא תנ&ינן ברזא
שמ* ן כתית רביעית ההין.
דקרא) ,במדבר כח( ב *
דף רח''צ ע''א

תניא רבי יהודה אומ& ר ,בכמה את &רי אסתכלנא ,דקודשא בריך הוא לא
אעד& י )דף רח''צ ע''א( רחימותא מנייהו דישרא& ל  ,דבכל אתר דאינון הוו,
קודשא בריך הוא ב& ינייהו  .דכתיב) ,ויקרא כו( לא מאסתים ולא געלתים
לכלותם להפ& ר בריתי אתם  .דייקא אתם ,ב& ינייהו עמהון לא אעד& י מנייהו
לעלמין.
רבי יצחק הוה אזיל בארחא  ,ופגע ב& יה רבי חייא  ,אמר ל&יה
חמ& ינא )להו( באנפך  ,דהא במדורא דשכינתא מדורך  .מאי כתיב) .שמות
ג(וא& &רד להצילו מיד מצרים  .וא& &רד  ,א& &רד מבע& י ל&יה  .וא& &רד בקדמיתא.
א& ימתי  .כד נחת יעקב למצרים  .ולמה  .להצילו מיד מצרים  .דאלמל&א לא
הוה ב& ינייהו  ,לא יכלין למסבל גלותא  .כמה דאת אמ& ר )תהלים צא( עמו אנכי
בצרה אחלצ& הו ואכבד& הו.
אמר ל&יה  ,ודאי בכל אתר דישרא& ל שריין  ,קודשא בריך הוא ב& ינייהו.
וכל אתר דחכימ& י דרא אזלין  ,קודשא בריך הוא אזיל עמהון,
דכתיב) ,שם( כי מלאכיו יצו*ה לך וגו'  .מנלן דכתיב) ,בראשית לב( ויעקב הלך
לדרכו וגו'  ,ויאמ* ר יעקב כא *שר ראם מחנ&ה א= להים ז*ה  .השתא נשת &תף
כחדא  ,ונ&יזיל בארחא  ,דהא ידענא דלאתר חד אזל&ינן  ,לקבלא אנפוי
דשכינתא  .אמר ל&יה  ,ודאי  .אמר רבי יצחק  ,תנ&ינן  ,שלוח& י מצוה א& ינן
ניזוקין  ,לא בהליכתן ולא בחזרתן  .ואנן לאתחזאה קמ& י קודשא בריך הוא
אזל&ינן ,ולא דחילנא.
עד דהוו אזל&י  ,אמר רבי חייא  ,כתיב )בראשית ב( א& ל*ה תולדות השמים
ארץ  ,לאכללא קודשא
ארץ  .השמים  ,לאכללא קודשא בריך הוא  .וה *
וה *
בריך הוא וכל מה דלתתא ,אינון אקרון תולדות השמים מנייהו.
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אמר ל&יה אי הכי מהו בהבראם  ,ואתמר בה ' בראם  .אמר ל&יה כלא חד
מלה  ,כד שמים אתחברו  ,האי ה ' אפיקת תולדות  ,ואינון אקרון תולדות
ארץ  .אמר ל&יה אי הכי  ,במאי אוקימנא בה ' בראם  ,באברהם.
השמים וה *
אמר ל&יה כלא חד מלה הוא  ,באברהם  ,היינו השמים  ,דמתמן שריין
ארץ ,וכלא חד מלה.
לאתפשטא .בה' בראם ,היינו וה *
אמר ל&יה  ,ודאי הכי הוא  ,והא אוליפנא  ,דכתיב  ,א& ל*ה תולדות השמים
ארץ  .ותנ&ינן  ,העולם הז*ה נברא בה'  ,דכתיב בהבראם  .והעולם הבא,
וה *
נברא בי'  ,דכתיב) ,בראשית ב( ונהר יוצ& א מ& ע& *דן להשקות א* ת הגן  .לאכללא
ארץ.
השמים .א* ת הגן ,לאכללא א* ת ה *
והא אוקימנא  ,דכתיב) ,שיר השירים ד( מעין גנים  ,דא היא השמים  ,בא&ר
מים חיים  ,דכתיב) ,בראשית כז( ויכרו שם עבד& י יצחק בא& ר,
דכתיב)שם( ויע &תק משם ויחפור בא& ר אח* *רת וגו'  .ונוזלין מן לבנון  ,דאינון
מתעטרין לע& ילא  ,וסלקין ב &רישא דמלכא  .דכתיב) ,תהלים קח( כי גדול מ& על
שמים חס *דך.
מן לבנון  ,מתמן נפקין לבינה  .ונגיד ואתמשך לכל זוויין  ,עד דנגדין
אינון מבועין  ,ונחתין לאתכנשא לאתר דאק &רי ימא רבא  .דכתיב),קהלת
א( כל הנחלים הולכים א* ל הים וגו'  .וכתיב) ,ישעיה נא( הביטו א* ל צור
חוצב *תם וגו'  .לבתר כתיב) ,שיר השירים ד( גן נעול אחותי כלה וגו'  .ומכאן,
נפיקו תולדות לכלא  .דכתיב  ,בהבראם  ,בה ' בראם ממש  ,באברהם  .אמר
רבי יצחק ,ואפילו ביעקב ממש .וכלא חד מלה.
אמר רבי יצחק  ,כד אנן יתבין לקמ& יה דרבי שמעון  ,כלא אתמר קמ& יה
באתגליא  ,ולא אצטריכנא לכל האי  .אמר ל&יה  ,לאו רבי שמעון כשאר בנ&י
משה  .עד דהוו אזל&י  ,אמר רבי
נשא  ,דכ1להו קמ& יה  ,כשאר נביא& י לקמ& י *
חייא  ,כתיב) ,ישעיה מט( התשכח אשה עולה מ& רח& ם ב* ן בטנה וגו' .האי קרא
ירי  .אמר רבי יצחק  ,אי בקטורא דחברייא,
אוקמוה  ,והכא מאי קא מי &
סמיכא לא אסמכנא ,אנן מה נ&ימא.
אמר ל&יה  ,דהא קלא דרמיזא חד  ,שמענא יומא חד  ,כד הוה אזילנא
בארחא ,ולא ידענא מאן אמר ,ולא
ידענא מלה  .ותא חז&י  ,ז ' יומין הוו דחלישנא על דא  ,ולא טעימנא מדי.
והשתא אזלנא לגב& יה דבוצינא קדישא  ,דל&ימא לי דילמא א& דכר  .אמר
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ל&יה  ,דילמא ההוא יומא דהוה אזיל רבי א* לעזר לגב& יה דחמוי  ,וההוא
יומא אזילנא עמ& יה ,והא אדכרנא מלה.
דף רח''צ ע''ב

תא חז&י  ,הכי אמר רבי א* לעזר משמ& יה דאבוי  ,אמרו ישרא& ל קמ& י
קודשא בריך הוא  ,מיומא דנפלנא בגלותא  ,קודשא בריך הוא שביק לן
שי לן  .הדא הוא דכתיב) ,ישעיה מט( ותאמ* ר ציון עזבני יי ' ויי '
בגלותא  ,ואנ &
שכ&חני  .אמרה שכינתא  ,התשכח אשה עולה  ,וכי ישרא& ל דאקרון בנין,
כמה דאת אמ& ר) ,דברים יד( בנים א *תם ליי ' א= לה& יכ* ם  .מ& רח& ם ב* ן )דף רח''צ
שורק כ1לה ז*רע א= מ* ת.
&
ע''ב( בטנה  ,כמה דאת אמ& ר) ,ירמיה ב( ואנכי נטעתיך
ארץ  .ואנכי
גם א& ל*ה תשכחנה  ,דכתיב) ,בראשית ב( א& ל*ה תולדות השמים וה *
לא א* שכח& ך ,מכאן ,דקודשא בריך הוא לא שביק לון לישרא& ל לעלמין.
תו אמר  ,התשכח אשה עולה מ& רח& ם ב* ן בטנה  .דא הוא רזא עלאה,
דאמר קודשא בריך הוא  ,הא מלין אל&ין בשמ& יה אחידן  ,כמה דקודשא
בריך הוא לא אנ &שי שמ& יה ,דהא הוא כלא .כך קודשא בריך הוא לא אנ &שי
לון לישרא& ל דאינון אחידן בשמ& יה ממש  .אתרגיש רבי חייא  ,אמר ודאי
דא היא מלה  .בריך יה& א קודשא בריך הוא דאערענא לך  ,וידענא מלה.
וידענא מאן ההוא דשמענא מנ&יה.
ותא חז&י  ,דההוא יומא דרהיטנא ד ' מיל&י  ,ולא אשכחנא מאן הוה  .אמר
ל&יה ,בגין דעאלנא בחד מערתא דרבי א* לעזר נפיש שעתא חדא  .ק &רי על&יה
אורך וגו'  .אז תקרא ויי'
רבי חייא הנ&י קרא& י) ,ישעיה נח( אז יבקע כשחר *
יענ*ה וגו ' אז תתענג על יי ' וגו') .דברים לב( זכור ימות עולם בינו שנות דור
ודור וגו'  .זכור ימות עולם  ,רבי אבא אמר  ,מאן ימות עולם  .אינון שיתא
יומין  ,דעבד קודשא בריך הוא עלמא בהו  .דכתיב) ,שמות לא( כי &ש *שת ימים
עשה יי' וגו'& .ש *שת ימים ,ולא ב &ש *שת ימים ,והא אוקימנא .בינו שנות דור
ודור  .כלומר  ,אינון ימות עולם  ,ידעו וישתמודעו כל אינון שנין ויומין  ,וכל
דרא ודרא ,עד דרא דא דאתון קיימין.
שאל אביך ויג&דך  ,דא קודשא בריך הוא  .הדא הוא דכתיב  ,הלא הוא
אביך קנ*ך  .ויג&דך  ,והוא יגל*ה עומקא דחכמתא  .ומאי היא  .א* לא כד אינון
שיתא יומין שכלילו עלמא  ,לא שכלילו ל&יה  ,א* לא בגינך  ,דת& ית& י אנת
ותקי& ים אורייתא  .דתנ&ינן  ,כל מה דעבד קודשא בריך הוא  ,על תנאי עבד,
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דכד י&יתון ישרא& ל  ,אי יקבלון אורייתא יאות  ,ואי לא דיהדר ל&יה לתהו
ובהו .ובגין כך ,אינון ימות עולם ידעו ואשתמודען כלא.
והא תנ&ינן ,הנהו ענפ& י דאילנא ,ה& יך מתאחדן בגו אילנא ,והא אוקימנא,
כד& ין קודשא בריך הוא ב &רר לון  ,לממנן תריסין  ,על שאר עמין  ,ואתון מה
כתיב  .כי ח& ל*ק יי ' עמו יעקב ח* ב* ל נחלתו  ,דלא יהב להו לרברבא  ,ולא
למלאכא  ,ולא לממנא אחרא  ,והאי עמא דקודשא בריך הוא נסב
חולקיה.
&
ל
באן אתר אשכח ל&יה  .ימצא& הו בא* *רץ מדבר ובתהו יל&יל ישימון וגו'.
דכתיב) ,יהושע כד( *תרח אבי אברהם וגו' .וא* קח א* ת אביכ* ם א* ת אברהם וגו'.
ומ& הכא דבר להו לישרא& ל בכל דרא ודרא  ,ולא אתפרש מנייהו  ,ודבר להו
*שר יעיר קנו.
*שר יעיר קנו וגו').דברים לב( כנ *
ברחמ& י  ,הדא הוא דכתיב כנ *
אמר רבי יוס& י  ,לא אשכחנא מאן דחייס על בנוי  ,כהאי נשרא  .ועל דא
תנ&ינן  ,כתיב) ,יחזקאל א( ופנ&י ארי&ה א* ל הימין ופנ&י שור מ& השמאל  .נ **שר באן
*שר
דוכ &תיה  .באתר דיעקב קאים  .הדא הוא דכתיב) ,משלי ל( *ד *רך הנ *
בשמים  .בההוא אתר ממש  .מאי טעמא  .בגין דאיהו רחמ& י על בנוי  ,ודינא
*שר דא.
לגב& י אחרנין .כך קודשא בריך הוא ,דבר לבנוי כנ *
מה כתיב יי ' בדד ינח* נו וא& ין עמו א& ל נ&כר  .הוא בלחודוי  ,דכתיב) ,שמות
יג( ויי ' הול&ך לפנ&יה* ם וגו'  .וא& ין עמו א& ל נ&כר  ,דלא דבר להו לישרא& ל לא
מלאכא  ,ולא ממנא אחרא  ,דאינון אקרון א& ל נ&כר  .ודא הוא דאמר
משה) ,שמות לג( אם א& ין פנ*יך הולכים אל תעל&נו מז*ה  .הדא הוא דכתיב  ,יי'
*
בדד ינח* נו .הוא בלחודוי ,וא& ין עמו א& ל נ&כר.
חולקיהון דישרא& ל  ,דקודשא בריך הוא דבר עמהון) ,בישראל( הכי
&
זכאה
עלייהו כתיב) ,תהלים קלה( כי יעקב בחר לו יה ישרא& ל לסגולתו,
וכתיב) ,שמואל א יב( כי לא יטוש יי' א* ת עמו וגו' .מאי טעמא לא יטוש ה' א* ת
עמו  .בעבור שמו הגדול  ,בגין דהאי בהאי אתדבק  .ועל דא לא ישבוק לון
קודשא בריך הוא  ,דבכל אתר דאינון שריין  ,קודשא בריך הוא עמהון
כמה דאוקימנא) .דברים לב( לו חכמו ישכילו זאת  .אמר רבי יוס& י  ,כל הנ&י
משה לישרא& ל  ,בר ההוא שמא
קרא& י דהכא  ,אוכח& י אינון  ,דאוכח להו *
קדישא  ,דגל&י ב &שירותא דמלוי  .אמר רבי אבא  ,ואפילו מה דאוכח
לישרא& ל ,בכללא דשמא קדישא הוא ,דל&ית מלה באורייתא דנפיק מכללא
דשמא קדישא .דאורייתא כלא שמא דקודשא בריך הוא אינון.
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דף רצ''ט ע''א

והנ&י קרא& י ידיעאן אינון  .אבל בגין דשמא )דף רצ''ט ע''א( דקודשא בריך
הוא רשים בהאי פרשתא  ,אצטריכנא עד השתא  .והכא הא כתיב  ,לו
חכמו ישכילו זאת ,זאת ודאי ,והא בכמה אתר אוקימנא האי ,דאי ישרא& ל
ינדעון האי  ,א& יך זאת אחידא בדינוי לאתפרעא מן חייביא  ,יבינו
לאחריתם ,ויסתמרו למ* ה= ו&י בה .כמה דכתיב) ,איוב כ( וא* *רץ מתקוממה לו.
דבר אח& ר לו חכמו ישכילו זאת  .דאיהי מתקשרא בהו בישרא& ל  ,כד
נטרין פקוד& י אורייתא  ,ויתבין עמה בשלם  ,ינדעון דסייעתא דהאי זאת
עמהון  ,לאתפרעא משנא& יהון  .וישרא& ל דאינון זעירין ב& ינ&י עממיא  ,ינדעון,
א& יכה ירדוף א* חד א* ל*ף ושנים יניסו רבבה  .ומאן גרים להו  .האי זאת,
דהוה בהו בשלם  ,כד עבדין פקוד& י אורייתא  .ולעלמין לא אתעד& י מנייהו,
למ* עבד להו נוקמין) .דברים לב( אם לא כי צורם מכרם ויי ' הסגירם  .מאי
טעמא כי צורם מכרם .בגין צור ילדך *תשי ,דתקונין לא שראן כדקא יאות
באתרייהו  .אם לא כי צורם מכרם  .אמר רבי יהודה דא אברהם  ,כמה
דאוקימנא  ,דאמר אברהם יתחייבון ישרא& ל בגלותא  ,ולא י&יעלון בג&יהנם
דת &רין אל&ין גלותא וג&יהנם  ,לא יסבלון ישרא& ל  .וקודשא בריך הוא
אסתכם על ידוי  ,דכל זמנא די יחובון ישרא& ל  ,יפלון בגלותא  ,וישתעבדון
בהו שנא& יהון .ובגין כך ,צורם מכרם ודאי ,ויי ' הסגירם ,ואסתכם על ידוי.
משה בהאי שירה הכי,
תניא  ,אמר רבי יהודה  ,מאי טעמא אוכח להו *
בגין דאינהו זמינין למ& יעל לארעא  ,ולאש &רי ב& ינייהו שכינתא  ,ובגין כך
אוכח להו על האי.
רבי יצחק אמר  ,בת &רי את &רי קודשא בריך הוא זמין לאוכחא להו
לישרא& ל  ,וחדאן אומות העולם  .חד דכתיב) ,הושע יב( וריב ליי ' עם יהודה
ולפקוד על יעקב כדרכיו וגו'  .שמעין אומות העולם חדאן  ,אמ &רי  ,השתא
יש &תצון מ& עלמא  ,כד חמ& י קודשא בריך הוא דאינון חדאן  ,מה כתיב
בת &ריה .בב* *טן עקב א* ת אחיו וגו' .כד שמעין ,אמרין ,דא הוא תשובה.
לאתתא דהוה לה קטטה בברה  ,אזלת למקביל על&יה דינא  ,חמאת
לדיינא דאין נפשין  .מנייהו לאלקאה  ,לצלבא  ,לאוקדא  ,אמרה ויי מה
אעביד מן ברא  .כד סי& ים דינא  ,אמר לההיא אינתו  ,אימא  ,מה אעביד לך
בריך  ,אמרה קובלני  ,עכ''מ) .דברים לב( ימצא& הו בא* *רץ מדבר ובתהו  ,ודאי
לבתר עב& ד לכל אינון קליפין  ,דיהון כ1להו משתעבדין ל&יה  .עד הכא הוה
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כתיב בההוא ספרא  ,דקרטנא אסיא לבתר הוה רשים בהאי קרא  ,כל
ירי
נטורא דאצטריך אסיא חכים למ* עבד למרע דשכיב בב& י מרע& יה ,ב& י אס &
ארי עלמא.
דמלכא ,למפלח למ &
דכד אזיל אסיא חכים לגב& יה  ,ימצא& הו בא* *רץ מדבר ובתהו יל&יל
ישימון  ,מרעין דשריין על&יה  ,אשכח ל&יה באסירו דמלכא  .אי &תימא
הואיל וקודשא בריך הוא )ס''א פקיד( יפקוד לתפשא ל&יה  ,דלא ישתדל בר
נש אבת &ריה  .לאו הכי  ,דהא דוד אמר) ,תהלים מא( אש &רי משכיל א* ל דל וגו',
דל ההוא דשכיב בב& י מרע& יה  .ואי אסיא חכים הוא  ,קודשא בריך הוא
יהיב ל&יה ברכאן ,לההוא דישתדל ב& יה.
וההוא אסיא  ,ימצא& הו בא* *רץ מדבר  ,בב& י מרע& יה שכיב  .ובתהו יל&יל
ישימון  ,דאינון מרעין דחקין ל&יה  .מאי אצטריך ל&יה למ* עבד  .יסובב* נהו
יסוב& ב סבות  ,וי&ית& י עלות  ,בגין דימנע מנ&יה אינון מלין דנזקין ל&יה  .יקיז
ל&יה ,ויפיק מנ&יה דמא בישא .יבו &ננ*הו יסתכל ויבין ההוא מרעא ממה הו&י,
ויסתכל בגין דלא יתרב& י עלוי  ,וימאך ל&יה  .לבתר יצ *רנהו כאישון ע& ינו,
בגין דיה& א נטיר כדקא יאות  ,באינון מש &קי  ,באינון אסוותא דאצטריכו
ל&יה  ,ולא יטע& י )ס''א מינייהו( ב& ינייהו  .דאלמל&י יטע& י  ,אפילו במלה חד,
קודשא בריך הוא חשיב על ההוא אסיא ,כאלו שפיך דמא וקטל&יה.
דף רצ''ט ע''ב

בגין דקודשא בריך הוא בע& י  ,דאף על גב דההוא בר נש איהו בב& י
ירי  ,דישתדל בר נש על&יה  ,ויסי& יע
ירי דמלכא  ,ואיהו אסיר בב& י אס &
אס &
ירי  .והוה אמר הכי  .קודשא בריך הוא דן דינין
ל&יה לאפקא ל&יה מב& י אס &
רושי  ,ה& ן לעקור  ,ה& ן לענוש
דבנ&י עלמא לע& ילא  ,ה& ן למו*ת ה& ן )דף רצ''ט ע''ב( לש &
נכסין  ,ולאסורין  .מאן דאתחז&י לענוש נכסין  ,נפל בב& י מרע& יה  ,ולא יתס& י,
עד די &תן כל מה דאתגזר על&יה  .כ&יון דאתענש בממונ&יה  ,ויהיב כל מה
ירי .ועל דא אצטריך לאשתדלא על&יה
דאתגזר על&יה ,אתס& י ,ונפק מב& י אס &
שיה ויפוק.
די &תן עונ &
ירי ,עד דישתרש
רושי ,יתפסון ל&יה ,ויהב& י ל&יה בב& י אס &
מאן דיתחז&י לש &
מכלא  .ולזמנין דישתרש משייפ& י  ,או מ& חד מנייהו  ,ולבתר יפקון ל&יה מב& י
ירי  .מאן דיתחז&י למו*ת  ,הכי הוא  ,דאילו י &תן כל כופרא  ,וכל ממונא
אס &
דעלמא לא ישתזיב.
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ועל דא אצטריך לאסיא חכים  ,לאשתדלא על&יה  ,אי יכיל למ& יהב ל&יה
אסוותא מן גופא  ,יאות  .ואי לאו  ,י &תן ל&יה אסוותא לנשמת& יה  ,וישתדל על
אסוותא דנשמתא .ודא הוא אסיא דקודשא בריך הוא ישתדל על&יה בהאי
עלמא ובעלמא דאת& י.
אמר רבי א* לעזר  ,עד השתא לא שמענא מ& אסיא דא  ,ומספרא דא  .בר
מזמנא חדא  ,דאמר לי טייעא חדא  ,דשמע לאבוי  ,דאסיא חד הוה ביומוי,
דכד הוה מסתכל בבר נש ,כד איהו בב& י מרע& יה ,הוה אמר ,דא חי ודא מ& ת.
והוו אמרין על&יה דהוא זכאה קשוט  ,דחיל חטאה  .וכל מה דלא יכיל )אצ''ל
למזבן( למדבק מה דאצטריך  ,איהו הוה קנ&י  ,ויהיב מדיל&יה  .הוה אמרין,
דל&ית חכים בעלמא כגינ&יה  .ובצלות& יה הוה עביד יתיר  ,ממה דהוה עביד
בידוי .וכדדמ& י לן ,דא הוה ההוא אסיא.
אמר ההוא טייעא  ,ודאי ספרא דיל&יה בידי איהו  ,דקא יריתנא מ& אבי
אבא  ,וכל מלוי דההוא ספרא  ,כ1להו אתייסדון על רזין דאורייתא  ,ורזין
סתימין אשכחנא ב& יה  ,ומלין דאסוותא סגיאין  ,דאיהו אמר דלא יאות
למפעל לון ,בר )אי( איהו דחיל חטאה.
ואינון ממה דהוה עביד בלעם ,דהוה לחיש לחישין על מרע ,והוה אמר
בפומוי ואתס& י מיד  .וכ1להו בריר לון בההוא ספרא  .ואמר  ,דא אסור  ,ודא
מותר למאן דדחיל חטאה  .בגין דמרעין סגיאין אמר  ,דתלייא אסוותא
דלהון  ,בלחישו דפומא  .ואינון מסטרא דנחש  ,ומנהון מסטרא ד *ק *סם  .וכל
אינון דאסור לומר בפומא  ,ואסור למ* עבד בעובדא  ,הוה אמר  .עד
דאשכחנא על מרעין ידיעאן דאצטריך לומר כך  .ולנדוי&י בנדוי ובשמתא,
על ההוא מרע .ואיהו תווהא סגי לגבן.
חד& י רבי א* לעזר  ,וחדו חברייא  .אמר רבי א* לעזר  ,אי ההוא ספרא הוה
לגבן נ*חמ& י מה איהו אמר .אנא אמסר במסירה ,על מנת לאחזאה לבוצינא
קדישא  .ותנ&ינן  ,אמר רבי א* לעזר  ,ההוא ספרא הוה בידי ת &ריסר ירח& י,
ואשכחנא ב& יה נהורין עלאין ויקירין .כד מט& ינא לאינון רזין דהוה מבלעם
תווהנא.
יומא חד לחישנא באתר חד  ,והוו אתוון סלקן ונחתן  .עד דחמ& ינא
בח* למא  ,ואמר לי  ,מה לך למ& יעל בתחומא דלא דילך  ,ולא אצטריך לך.
אתערנא  ,ואבאיש קמאי  ,על רזין סתימין דהוו תמן  .שדרנא לההוא
יודאי ,ורבי יוס& י ברבי יהודה שמ& יה ,ויהיבנא ל&יה ספרא.
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וברזין דבלעם אשכחנא  ,מ& אינון שמהן דמלאכין דשדר ל&יה בלק  ,ולא
הוו מסתדרן על תקונייהו כדקא יאות  .אבל כמה זינ&י אסוותא אשכחנא
ב& יה  ,דקא מתתקנ&י על תקונ&י אורייתא  ,ורזין סתימין דילה  .וחמ& ינא
דאינון בחסידותא  .וצלותין ובעותין לקודשא בריך הוא  .ואי &תימא  ,דהוה
סוקי אורייתא  ,או ברזין דאורייתא  .חס ושלום  .א* לא
עביד אסוותא בפ &
הוה אמר רזין דאורייתא  ,ועל ההוא רזא אפיק רזין דאסוותא  ,דלא
חמ& ינא כההוא גוונא לעלמין  .אמ& ינא בריך רחמנא  ,דאחכים לבנ&י נשא
מ& חכמתא דלע& ילא.
ומ& אינון מלין דבלעם נסיבנא  ,וחמ& ינא בהו דלא הוה בעלמא חכים
בחרשין כגינ&יה  .אמ& ינא  ,בריך רחמנא דבט& ל מ& עלמא חרשין  ,דלא יטעון
בנ&י נשא מבתר דחלתא דקודשא בריך הוא יתברך ויתעל*ה שמו אמ& ן.

ברוך יי' לעולם אמ& ן ואמ& ן ימלוך יי' לעולם אמ& ן ואמ& ן.

Visit: Http://DailyZohar.com, http://RabbiShimon.com
http://KabbalahSecrets.com
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