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 פרשת לך לך 

 

)ישעיה מ"ו( שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה. שמעו אלי  ר' אבא פתח]זהר ח"א עו ע"ב[   

ואורחי דאורייתא ולא מסתכלן בהו,   דאורייתאאבירי לב. כמה תקיפין לבייהו דחייביא דחמאן שבילי 

 ולבייהו תקיפין דלא מהדרין בתיובתא לגבי מריהון ואקרון אבירי לב.  

 הרחוקים מצדקה, דמתרחקי מאורייתא. 

 רחוקיםה, ואינון רחיקין מניה, ובגין כך אקרון אבירי לב. "מתרחקי מקברבי חזקיה אמר ד

ה, בגין כך אינון רחוקים מצדקה. כיון דאינון רחוקים מצדקה, "מצדקה, דלא בעאן לקרבא לגבי קב

דלית לון שלום דכתיב )ישעיה מ"ח( אין שלום אמר יי' לרשעים. מאי טעמא, בגין דאינון  רחוקים משלום

 ה. רחוקים מצדק

ד )תהלים מ"ה( אהבת צדק ותשנא רשע. בגין  "ה ואתקרב, הה"ת"ח אברהם בעי לקרבא לקב

, אתקרב לצדקה, ועל דא כתיב )ישעיה מ"א( אברהם אוהבי. מאי טעמא אוהבי, בגין דכתיב   צדקדאהב 

ליה אברהם מכל בני דריה דהוו אבירי לב ואינון    ]עז ע"א[  ה דרחים "אהבת צדק, רחימותא דקב

 רחוקים מצדקה כמה דאתמר.

רבי יוסי פתח )תהלים פ"ד( מה ידידות משכנותיך יי' צבאות. כמה אית לון לבני נשא לאסתכלא  

ה, דהא כל בני נשא לא ידעי ולא מסתכלי על מה קאים עלמא ואינון על מה קיימין. דכד "בפולחנא דקב

א עבד שמיא מאש וממים מתערבין כחדא ולא הוו גלדי, ולבתר אגלידו וקיימו ברוחא  ה עלמ"ברא קב 

עלאה, ומתמן שתיל עלמא לקיימא על סמכין, ואינון סמכין לא קיימין אלא בההוא רוחא. ובשעתא  

ד )איוב ט'( המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה  "דההוא רוחא אסתלק כלהו מרפפין וזעין ועלמא ארתת, הה
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וסמכין  וקיימיןוכלא קאים על אורייתא, דכד ישראל משתדלי באורייתא מתקיים עלמא יתפלצון. 

 קיימין באתרייהו בקיומא שלים.  

ה עאל לגנתא דעדן לאשתעשעא עם צדיקיא, כלהו  "ת"ח בשעתא דאתער פלגות ליליא וקב

. וכרוזא קרי  יי' אילנין דבגנתא דעדן מזמרן ומשבחן קמיה דכתיב )דה"א ט"ז( אז ירננו עצי היער מלפני

עליונין, מאן מנכון דעייל רוחא באודנוי למשמע ועינוי פקחין למחמי   קדישיבחיל ואמר, לכון אמרין 

  חילאלמנדע. בשעתא דרוחא דכל רוחין ארים בסימו דנשמתא ומתמן נפיק קלא דקליא,  ולבא פתח

 תרין מתעטריןל בין תרין. עיי חדנחית לההוא סטר,  חדסליק לסטר חד,  חדאתבדר לארבע סטרי עלמא. 

עיילי   שיתמנהון לסטר חד ושית מנהון נחתי לההוא סטר.  שיתאפיק גוונין,  חדעיילי בחד.  תלתבתלת, 

 קאים בחד.  עשרהכלילן בעשרה,  שיתמתערין בעשרין ותרין.  תריסרבתריסר, 

  יקומון בדינא, דחושבן אתפקד  אזווי לאינון דניימי, שינתא בחוריהון, לא ידעי ולא מסתכלאן. 

לא מתפתחן,  תרעיןכד אסתאב גופא ונשמתא שטיא על אנפי דאוירא דטיהרא וסלקא ונחתא,    ]עז ע"ב[ 

דענוגי   בגו קוספיתא. ווי לון, מאן יתבע לון, דלא יקומון בעדונא דא, בגו דוכתי  אבניןמתגלגלן 

בידא דדומה, נחתי ולא סלקי. עלייהו כתיב )איוב ז'( כלה ענן   אתמסרןדוכתייהו.  אתפקדןדצדיקיא 

 וילך כן יורד שאול לא יעלה.

בההיא שעתא אתער שלהובא חד מסטר צפון ובטש בארבע סטרי עלמא, ונחית ומטי בין גדפי  

דאתער בר אינון זכאי קשוט דקיימי ואתערו  דתרנגולא ואתער ההוא שלהובא ביה וקרי, ולית מאן 

א )שיר ח'( היושבת  "ה וכל אינון צדיקייא דבגו גנתא דעדן צייתי לקליהון, כד "באורייתא. וכדין קב

 בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני.  

 

. מאי איריא אביוויאמר יי' אל אברם. מה כתיב לעילא, )בראשית י"א( וימת הרן על פני תרח 

א עד ההוא יומא לא הוה בר נש דמית בחיי אבוי בר דא. וכד אתרמי אברם לנורא אתקטיל הכא. אל

 .  מתמןהרן, ובגין דא נפקו 

ויצאו מה כתיב, ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן וגו' ויצאו אתם מאור כשדים.  ת"ח

נפקו, דאינון הוו   שריאברם ו. מאי ויצאו אתם. אלא תרח ולוט עם תרחמבעי ליה, דהא כתיב ויקח  אתו

בריה אשתזיב מגו נורא, אתהדר למעבד  דאברםעיקרא למיפק מגו אינון חייביא. דכיון דחמא תרח 



 

© 2004–2022 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

3 

, ובגין כך ויצאו אתם תרח ולוט. ובשעתא דנפקו מה כתיב, ללכת ארצה כנען, דרעותא דאברםרעותיה 

 דיצאה. ת"ח דהכי הוא, דכיון דאתער לאתדכאה מסייעין לי מאןדלהון הוה למיהך תמן. מכאן אוליפנא 

 . כתיבללכת ארצה כנען, מיד ויאמר יי' אל אברם לך לך. ועד דאיהו אתער בקדמיתא לא 

. ורזא דמלה נהורא  דתשרית"ח מלה דלעילא לא אתער עד דאתער לתתא בקדמיתא על מה 

א, מיד  בנהורא חוורא עד דאיהי אתערית בקדמיתא. כיון דאיהי אתערית בקדמית אתיחדאוכמא לא 

נהורא חוורא שרייא עלה. ועל דא כתיב )שם פ"ג( אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקוט אל, בגין  

לעלמין. וכן )ישעיה ס"ב( המזכירים את יי' אל דמי לכם, בגין   מעלהאדלא יתפסק נהורא חוורא  

דין אתער לאתערא לתתא במה דישרי אתערותא דלעילא. וכן כיון דאתער בר נש אתערותא בקדמיתא, כ

 .אברםאתערותא דלעילא. ת"ח כיון דכתיב ויצאו אתם מאור כשדים וגו', מיד ויאמר יי' אל 

 

דרגא דילך.   לאתקנאויאמר יי' אל אברם לך לך. אמר ר' אלעזר לך לך, לגרמך, לאתקנא גרמך, 

ה יהיב ליה "דהא קב  ]עח ע"א[   הכא בין חייבין אלין. ורזא דמלה לך לך,  אנת למיקםלך לך, לית 

דיישובי עלמא ואסתכל בהו, ואתקל בתיקלא וידע   צנורילאברהם רוחא דחכמתא, והוה ידע ומצרף 

 חילין די ממנן על סטרי יישובא. 

כד מטא לגו נקודא דאמצעיתא דיישובא תקיל בתיקלא ולא הוה סליק בידיה. אשגח למנדע 

מנין וחמא דהא מתמן אשתיל כל עלמא.  חילא די ממנא עלה ולא יכיל לאתדבקא ברעותיה. תקיל כמה ז

  כגוונאדעלה לית ליה שעורא, עמיק וסתים, ולאו איהו  חילאאשגח וצרף ותקל למנדע וחמא דהא  

דסטרי דרגי דישובא. אשגח ותקיל וידע דהא כמה דמההיא נקודא אמצעיתא דישובא, מניה אשתיל כל  

נפקו כל שאר חילין דממנן על כל סטרי עלמא לכל סטרוי, הכי נמי ידע דהא חילא דשרי עלה, מתמן 

 עלמא וכלהו ביה אחידן. כדין )בראשית י"א( ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען. 

.  יכיל לאתדבקאעוד אשגח ותקיל וצריף למיקם על ברירא דמלה דההוא אתר ולא הוה ידע ולא 

וישבו שם. מאי טעמא כיון דחמא תוקפא דהאי אתר ולא יכיל למיקם עליה, מיד ויבאו עד חרן 

דישובא, והוה תקיל   סטרידאברהם. אלא דאיהו הוה ידע וצריף בכל אינון שלטנין מדברי עלמא בכל 

וצריף אינון דשלטין בסטרי דישובא, מדברי ככביא ומזליהון, מאן אינון תקיפין אלין על אלין, והוה 
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יכיל למיקם   דלאיפו דעמיקין סליק בידוי. כד מטא להאי אתר חמא תק והוהתקיל כל ישובי דעלמא 

 ביה. 

ה אתערותא דיליה ותיאובתא דיליה, מיד אתגלי עליה ואמר ליה לך לך, למנדע "כיון דחמא קב

 לך ולאתקנא גרמך.  

מארצך, מההוא סטרא דישובא דהוית מתדבק ביה. וממולדתך, מההוא חכמה דאת משגח ותקיל 

בההוא כוכבא ובההוא מזלא. ומבית אביך, דלא  תולדתא דילך ורגעא ושעתא וזמנא דאתיילידת ביה ו 

אית לך שרשא לאצלחא בעלמא מביתא דאבוך. בגין כך לך לך, מחכמה דא  איתשגח בביתא דאבוך, 

 ומאשגחותא דא. 

תא חזי דהכי הוא, דהא נפקו מאור כשדים והוו בחרן. אמאי יימא ליה לך לך מארצך וממולדתך. 

 אלא עקרא דמלתא כמה דאתמר. 

אשר אראך. אראך מה דלא יכילת למיקם עליה ולא יכילת למנדע חילא דההיא ארעא  אל הארץ 

 דאיהו עמיק וסתים. 

בגין דכתיב לך לך. ואברכך, בגין דכתיב מארצך.    לגוי גדול,ואעשך לגוי גדול וגו'. ואעשך 

 ואגדלה שמך, בגין דכתיב וממולדתך. והיה ברכה, בגין דכתיב ומבית אביך.

ך לגוי גדול, מסטרא דימינא. ואברכך, מסטרא דשמאלא. ואגדלה שמך,  ר' שמעון אמר ואעש

מסטרא דאמצעיתא. והיה ברכה, מסטרא דארעא דישראל. הא הכא כרסייא דארבע סמכין דכלהו כלילן  

   ]עח ע"ב[   ביה באברהם. מכאן ולהלאה ברכאן לאחריני דמתזני מהכא דכתיב ואברכה מברכיך 

 ות האדמה. ומקללך אאור ונברכו בך כל משפח

 

  אלעזרעמיה ר' יהודה ור' יצחק ור' חזקיה. א"ר  והוור' אלעזר הוה יתיב קמיה דר' שמעון אבוי 

האי דכתיב לך לך מארצך וממולדתך. כיון דכלהו נפקו למהך, אמאי לא אתמר ליה דכלהו יפקון. דהא  

ה אתרעי "דאברהם, וחמינן דקבג דתרח הוה פלח לע"ז, כיון דאתער באתערותא טב למיפק בהדיה "אע

 בתיובתא דחייביא ושרא למיפק, אמאי לא כתיב לכו לכם. אמאי לאברהם בלחודוי לך לך.  
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אי תימא דתרח כד נפק מאור כשדים בגין לאהדרא בתשובה הוה, לאו הכי. אלא כד נפק   א"ל

אנת   ליהוו אמרי לאשתזבא נפק, דהוו כלהו בני ארעיה בעאן למקטליה. כיון דחזו דאשתזיב אברהם ה

לחרן לא נפק מתמן לבתר דכתיב   דמטו. כיון נפקהוא דהוית מטעי לן באלין פסילין. ומגו דחלא דלהון  

 . ביהוילך אברם כאשר דבר אליו יי' וילך אתו לוט, ואילו תרח לא כתיב 

פתח ואמר )איוב ל"ח( וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר. האי קרא אוקמוה, אבל וימנע 

 וזרוע רמה תשבר, דא נמרוד.  מנייהו.ים אורם, דא נמרוד ובני דריה דנפק אברהם מרשע

ד"א וימנע מרשעים אורם, דא תרח ובני ביתיה. אורם, דא אברהם. האור לא כתיב אלא אורם 

דהוה עמהון. וזרוע רמה תשבר, דא נמרוד דהוה מטעי אבתריה כל בני עלמא. ובגין כך כתיב לך לך,  

 ולכל אינון דיפקון מינך מכאן ולהלאה. בגין לאנהרא לך 

תו פתח ואמר )שם ל"ז( ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם. ועתה לא  

 .  וגו'ה לאברהם לך לך "ראו אור. אימתי, בשעתא דאמר קב

 ליה לאברהם בההוא אור דלעילא ולאנהרא תמן.  לאתדבקאה  "בהיר הוא בשחקים, דבעא קב

ואת הנפש אשר עשו   ביתיה דכתיבתטהרם, דהא לבתר תבו בתיובתא תרח וכל בני ורוח עברה ו 

 . בשלוםבחרן. תרח דכתיב ואתה תבא אל אבותיך 

 

א  ", אלא וילך, כדאברםוילך אברם כאשר דבר אליו יי'. א"ר אלעזר ת"ח דהא לא כתיב ויצא 

 א כתיב וילך ולא כתיב ויצא. ללכת ארצה כנען, והשת ויצאולך לך, דהא יציאה בקדמיתא עבדו דכתיב 

 יי', דאבטח ליה בכלהו הבטחות. כאשר דבר אליו

 וילך אתו לוט, דאתחבר עמיה בגין למילף מעובדוי, ועם כל דא לא אוליף כולי האי.

ה בגין למיהך בהו ולדחלא מניה מההוא  " א"ר אלעזר זכאין אינון צדיקייא דאולפי ארחוי דקב

 ה. " למיהב דינא וחושבנא לקביומא דדינא דזמין בר נש 

   ]עט ע"א[ פתח ואמר )שם( ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו. האי קרא אוקמוה, אבל   

מעלמא, ההוא יומא דגופא אתבר ונפשא בעיא  לנפקאת"ח בההוא יומא דאשלימו יומוי דב"נ 
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בזמנא דגופא שלטא וקאים על   רשולאתפרשא מניה, כדין אתייהיב רשו לב"נ למחמי מה דלא הוה ליה 

בורייה. וכדין קיימי עליה תלת שליחן וחשבי יומוי וחובוי וכל מה דעבד בהאי עלמא, והוא אודי על 

למידן ליה  ד ביד כל אדם יחתום. ובידיה כלהו חתימין"כלא בפומיה ולבתר הוא חתים עליה בידיה, הה

ד לדעת כל  "עלמא על קדמאי ועל בתראי, על חדתי ועל עתיקי, לא אתנשי חד מינייהו, הה בההוא

אנשי מעשהו. וכל אינון עובדין דעבד בהאי עלמא בגופא ורוחא, הכי נמי יהיב חושבנא בגופא ורוחא 

 עד לא יפוק מעלמא.

אקשי קדל.   לנפקאדבעי  ת"ח כמה דחייביא אקשי קדל בהאי עלמא, הכי נמי אפי' בשעתא

 דאסתכל בהניג "ה בגין למיהך בהו. וחייבא אע"בג"כ זכאה הוא ב"נ דיליף בהאי עלמא ארחוי דקב

ג דחייבא אקשי קדל  "צדיקייא, אקשי קדל ולא בעי למילף. ובגין כך אית ליה לצדיקא למתקף ביה, ואע

 ישבוק ליה יהך ויחריב עלמא.  הוא, לא ישבוק ליה ואית ליה לאתקפא בידיה ולא ישבוק ליה, דאי

כל זמנא דהוה לוט בהדיה לא אתחבר בהדי רשיעיא,   אברהםת"ח מן אלישע דדחה לגחזי. וכן 

כיון דאתפרש מניה מה כתיב, ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן, וכתיב ויאהל עד סדום. מה כתיב 

 בתריה, ואנשי סדום רעים וחטאים ליי' מאד. 

אברם ולא כתיב ויצא אברם, שפיר הוא. אבל סופא דקרא מה כתיב,  א"ר אבא האי דאמרת וילך 

 בצאתו מחרן.

 יציאה מארץ מולדתו הות בקדמיתא.  והאא"ר אלעזר מחרן כתיב, 

רשו לב"נ   דליתויקח אברם את שרי אשתו. מהו ויקח, אלא אמשיך לה במלי מעלייתא, בגין 

וא אומר )במדבר כ'( קח את אהרן, )שם  לאפקא אתתיה למיהך בארעא אחרא בלא רעותא דילה. וכן ה

אברם, משיך לה במלין ואודע לה ארחיהון דאינון בני דרא כמה בישין, ובגין כך   ויקחג'( קח את הלוים. 

 ויקח אברם את שרי אשתו. 

ואת לוט בן אחיו. מה חמא אברהם לדבקא עמיה לוט. אלא בגין דצפה ברוח הקדש דזמין למיפק  

 מניה דוד. 

 .  נפשייהור עשו בחרן. אלין גרים וגיורות דאתקינו ואת הנפש אש

 א"ר אבא אי הכי כמה בני נשא הוו, אי תימא דכלהו אזלו עמיה.
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עם אלהי     ]עט ע"ב[    אקרון כלהובני נשא דהוו אזלין עמיה  ובגין כלהוא"ר אלעזר אין, 

 אברהם, והוה מעבר בארעא ולא הוה דחיל דכתיב ויעבור אברם בארץ.

זכותא   הנפש, לאסגאההכי, אלא ואת  הוינא אמרוהנפש אשר עשו בחרן,  כתיבא"ל ר' אבא אי  

לאחרא, ההוא זכותא תליא ביה ולא אעדי מניה. מנלן, דכתיב   דאזכיעמיה. דכל מאן  דהוודכולהו נפשן 

 נפשן הוה אזיל עמיה דאברהם.  דכולהושו בחרן, זכותא ואת הנפש אשר ע

 

ה עליה דאברהם פתח בלך לך. דהא  "קדמאה דאתגלי קב גלויאלך לך. א"ר שמעון מאי טעמא 

לך. אלא הא קאמרו דרמז בחושבניה מאה, דהא למאה   בלךה. מ"ט פתח "עד הכא לא מליל עמיה קב

בארעא כלא רזא דחכמתא איהו. בגין דאברהם לא    ה"שנין אתייליד ליה בר. אבל ת"ח כל מה דעביד קב 

ביה רמז לההוא אתר דבעי לאתקרבא  דאה כדין כדקא חזי, אמר ליה לך לך, "הוה דביק ביה בקב 

 ה. בג"כ לך לך. ", ואיהו דרגא קדמאה לאעלא לקב ה"בקב 

והאי דרגא לא יכיל אברהם לאתאחדא ביה עד דייעול לארעא דתמן יקבל ליה לההוא דרגא. 

יהודה ויאמר יי' עלה, ויאמר   עריונא דא כתיב )שמואל ב' ב'( וישאל דוד ביי' לאמר האעלה באחת כגו

אנה אעלה ויאמר חברונה. וכי כיון דמית שאול ומלכותא אתחזי לדוד, אמאי לא קביל מלכותא מיד על  

באבהן  כל ישראל. אלא כלא רזא דחכמתא איהו, בגין דדוד לית ליה לקבלא מלכותא אלא עד דיתחבר

דאינון בחברון, וכדין בהו יקבל מלכותא. ועל דא אתעכב תמן שבע שנין בגין דיקבל מלכותא כדקא  

ה עד דעאל "יאות, וכלא ברזא דחכמתא ובגין דיתקן מלכותיה. כגוונא דא אברהם לא עאל בקיומא דקב

 לארעא.

חמי מה כתיב ויעבר אברם בארץ. ויעבר, וילך מבעי ליה. אלא הכא הוא רמז שמא קדישא 

דאתחתים ביה עלמא בע"ב אתוון גליפן, דכלהו בשמא דא. כתי' הכא ויעבר, וכתיב התם )שמות ל"ד(  

 ויעבר יי' על פניו ויקרא.  

ל טובי, והוא רמז , וכתיב התם )שם ל"ג( אני אעביר כויעברסבא, כתיב הכא   ייבאבספרא דר' 

 עלאה כדקא חזי.  מאתרלקדושא דארעא 

 לסטרא דא כדקא חזי. דאעד מקום שכם עד אלון מורה, מסטרא 
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והכנעני אז בארץ. הא אתמר דעד כדין שלטא חויא בישא דאתלטיא ואייתי לווטין על עלמא 

מכל הבהמה וגו'.  דכתיב )בראשית ט'( ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, וכתיב )שם ג'( ארור אתה 

ה. מה כתיב, וירא יי' אל אברם. הכא אתגלי ליה מה דלא הוה ידע,  "ותמן אתקריב אברהם לגבי קב

מניה, וכדין ויבן שם   אתכסידהוה   ]פ ע"א[  על ארעא. ובגין כך וירא, מה  דשלטא ההוא חילא עמיקא 

גלי ליה ההוא דרגא דשלטא מזבח ליי' הנראה אליו. כיון דאמר ליי', מהו הנראה אליו. אלא הכא את

 על ארעא ועאל ביה ואתקיים ביה. 

 ויעתק משם ההרה. מתמן ידע הר ה', וכלהו דרגין דנטיעין בהאי אתר. 

ה  ". פריש פרישו וקביל מלכו שמיא בכלהו דרגין דאחידן ביה. וכדין ידע דקבבה"אויט אהלה, 

ה שליט על כלא,  "תגלי ליה דהא קבשליט על כלא, וכדין בנה מזבח. ותרין מדבחן הוו בגין דהכא א

וידע חכמה עלאה, מה דלא הוה ידע מקדמת דנא. ובנה תרין מדבחן, חד לדרגא דאתגליא וחד לדרגא 

, ולבתר כתיב ויבן שם מזבח  אליו, בקדמיתא כתיב ויבן שם מזבח ליי' הנראה הואדאתכסיא. ת"ח דהכי 

 הו. ליי' סתם, ולא כתיב הנראה אליו. וכלא רזא דחכמתא אי

ד ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה, "וכדין אתעטר אברהם מדרגא לדרגא עד דסליק לדרגיה, הה

חולקיה דאברהם. הלוך ונסוע, דרגא בתר דרגא עד דסליק לדרום, ותמן אתקשר כדקא   והואדא דרום 

 . לדרוםיאות וסליק לדרגיה 

קדישא, כדין מה כתיב, ויהי רעב  בדרגאכיון דאתעטר אברהם בדרגוי בארעא קדישא ועאל 

 ה.  "דקב לגביהבארץ, דלא הוו ידעי ידיעה לקרבא  

ויהי רעב בארץ, דעד כען לא הוה חילא דעל ארעא יהיב תוקפא ומזונא על ארעא, בגין דעד לא  

ולא קיימא בקיומא. כיון דחמא אברהם דהא ההוא חילא דממנא על ארעא לא יהיב תוקפא  אתקדשת

קחזי, כדין וירד אברם מצרימה לגור שם. מנא ידע אברהם, דכתיב לזרעך נתתי את וחילא קדישא כד

מניה.  ידיעין דיפקוןבתקונא קדישא אלא בדרגין  תתקנאהארץ הזאת. כדין ידע אברהם דהא ארעא לא 

 ]פא ע"ב[    וכדין ידע אברהם רזא דחכמתא, דארעא לא תתקן בקדושה אלא כדאמרן.

רים. אלא בגין דשקיל לגן יי' דכתיב כגן יי' כארץ מצרים. דתמן . מ"ט למצמצרימהוירד אברם 

שקיל ונחית חד נהרא דאיהו לימינא דכתיב )בראשית ב'( שם האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ  

שלימתא בעא למנדע כל אינון דרגין   במהימנותאהחוילה אשר שם הזהב. ואברהם כיון דידע ועאל 
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ובגין כך נחת למצרים. ות"ח כפנא לא אשתכח בארעא אלא  מימינא דאתאחדן לתתא, ומצרים הוה נטיל

 כד מסתלקי רחמי מן דינא. 

ויהי כאשר הקריב לבא מצרימה. א"ר אלעזר כאשר הקריב, כאשר קרב מבעי ליה. מאי כאשר 

הקריב, אלא כדכתיב )שמות י"ד( ופרעה הקריב, דאיהו אקריב להו לישראל לתיובתא. אוף הכא הקריב 

 ה כדקא יאות."קבגרמיה ל

 לבא מצרימה, לאשגחא באינון דרגין ולאתרחקא מנייהו ולאתרחקא מעובדי מצרים.

דנחת אברהם למצרים בלא רשו, אשתעבידו בנוי במצרים ארבע מאה   כיוןא"ר יהודה ת"ח 

 , ואצטער כל ההוא ליליא בגינה דשרה. מצרימהשנים, דהא כתיב וירד אברהם מצרימה ולא כתיב רד 

ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את. וכי עד ההיא שעתא לא הוה ידע  

, וכד דשרהוקמוה דעד ההיא שעתא לא אסתכל בדיוקנא אברהם דאשה יפת מראה הות. אלא הא א

 קריב למצרים אתגלייא איהי וחמא בה.

אחותי היא. ומלה דא  לומ'הנה נא ידעתי, דחמא עמה שכינתא, ובגין כך אתרחץ אברהם  ד"א

אסתלק לתרי גוונין, חד כמשמעו, וחד כדכתיב )משלי ז'( אמור לחכמה אחותי את, וכתיב אמרי נא 

 וכתיב )דברים ה'( ואת תדבר אלינו.  אחותי את,

 ה.  "למען ייטב לי בעבורך. כלפי שכינה אמר, בעבורך ייטב לי קב 

 דחיי.  לאורכאוחיתה נפשי בגללך. בגין דבדא יסתלק ב"נ ויזכה לאסתלק 

אברהם דכלהו מצראי שטיפין אינון בזמה, וכיון דכל האי    ידע. ר' ייסא אמר אתאמרי נא אחותי 

ידע, אמאי לא דחיל על אתתיה דלא אהדר מארחא ולא ייעול לתמן. אלא בגין דחמא  ]פב ע"א[  

 . שכינתא

 

ויהי כבא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה היא מאד. א"ר יהודה בתיבה אעיל 

ד כי יפה היא מאד. "כנהורא דשמשא, הה נהיראיון דאתפתח הוה לה ופתחו לה למיסב מנה קוסטונא. כ

אפיקו לה וחמו לה כמלקדמין, הה"ד ויראו אותה שרי  נהורא אחרא בתיבה.מאי מאד. אלא דחמו 
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פרעה. כיון דכתיב ויראו המצרים את האשה, מאי ויראו אותה שרי פרעה. אלא דאפיקו לה וחמו לה 

 רעה וגו'. כמלקדמין וכדין ויהללו אותה אל פ

ה, ואנון לא "א"ר יצחק ווי לאינון חייביא דעלמא דלא ידעין ולא משגיחין בעבידתיה דקב

בסופא דכתיב )ישעיה   דהויה איהו, דאיהו ידע בקדמיתא מה "מה דהוי בעלמא מעם קב מסתכלי דכל

 .מ"ו( מגיד מראשית אחרית, ואיהו אסתכי ועביד עבידן בקדמיתא בגין לסלקא לון לבתר יומין

שרי לגבי פרעה, לא אלקי הוא, ואלקאותא דא גרים אלקאותא לבתר  דאתנסיבתת"ח אלמלא 

בנגעים גדולים. כתיב הכא נגעים גדולים, וכתיב התם )דברים ו'( ויתן יי' אותות   מצראיכן, דילקון 

ורן  נסין וגב ה עבד"דקבומופתים גדולים ורעים במצרים. מה להלן עשר מכות, אף כאן עשר מכות. כמה  

 ה לשרה נסין וגבוראן ליליא. "לישראל ליליא, אוף הכא עבד לה קב 

 

ג דכל בני עלמא  ")תהלים ג'( ואתה יי' מגן בעדי כבודי ומרים ראשי. אמר דוד אע פתחר' יוסי 

רבש"ע מפני מה  ה"קמי קבייתון לאגחא בי קרבא, ואתה יי' מגן בעדי. ת"ח כתיב מגן בעדי. אמר דוד 

 לא עבדי בי חתימה דברכה כמה דחתמי ברכה באברהם דכתיב אנכי מגן לך, ואמרי מגן אברהם.  

 אברהם כבר בחנתיו וצרפתיו וקאים קמי בקיומא שלים.  ה"קבא"ל 

הכי )שם כ"ו( בחנני יי' ונסני צרפה כליותי ולבי. כיון דעבד ההיא מלה דבת שבע  א"ל דוד אי 

, )שם י"ז( בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמותי בל יעבר פי.  דאמראדכר דוד קמיה על מה 

, ואת צרפתני בל  ולביאמר אנא אמינא בחנני יי' ונסני, ואנת בחנת לבי. אנא אמינא צרפה כליותי 

 א אשכחת לי כדקא יאות. זמותי בל יעבר פי, מאן יתן והאי מלה דחשבית דלא יעבר לי פומאי.תמצא, ל

כבודי, ודא ועם כל דא חתמין ביה ברכה דקאמרן מגן דוד. ובגין כך אמר דוד ואתה יי' מגן בעדי 

 ביה.   אתעטרנאיקרא דילי דאנא  דרגא

 

ם צ"ב( צדיק כתמר יפרח כארז  )תהלי אותו. ר' יצחק פתחויצו עליו פרעה אנשים וישלחו 

בלבנון ישגא. צדיק כתמר יפרח. מפני מה אקיש צדיק לתמר. מה תמר כיון דגזרין ליה לא סליק עד זמן  
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צדיק כיון דאתאביד מעלמא לא סליק אחר תחותוי עד זמן סגיא. כארז בלבנון ישגא אוף הכי   אוףסגיא, 

 נמי. 

קבא, אוף הכי צדיק לא סליק אלא דכר  כתמר יפרח. מה תמר לא סליק אלא דכר ונו צדיק

 . ונוקבא

עלאה  אוף צדיק איהוכארז בלבנון ישגא. מה ארז בלבנון עלאה על כלא וכלא יתבי תחותוי, 

על כלא וכלא יתבי תחותוי. ועלמא לא קיימא אלא על צדיק חד דכתי' )משלי י'( וצדיק יסוד עולם,  

 ועליה קאים עלמא ובגיניה אסתמיך ועליה אשתיל.

 ר' יהודה אמר והא תנינן דעל שבעה סמכין עלמא קיימא דכתיב )שם ט'( חצבה עמודיה שבעה.

קיימי, דאיהו סמכא  ]פב ע"ב[  אחרנין בשביעאה   אבל כלהוא"ל ר' יוסי הכי הוא ודאי, 

,  טובועליה כתיב )ישעיה ג'( אמרו צדיק כי  וזן כלא,ורוי עלמא  לעלמאדעלמא ואיהו צדיק, ודא אשקי 

 וכתיב )תהלים קמ"ה( טוב יי' לכל ורחמיו על כל מעשיו.

סמכא דעלמא  האיאמר ר' יצחק הא כתיב )בראשית ב'( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. דא 

למא  פירין, וכולהו פירין פרחין בע עבידוגנתא אשתקי מניה, ומניה  לגנתאקאים עליה ואיהו אשקי 

ה.  "ואינון קיומא דעלמא, קיומא דאורייתא. ומאן נינהו, נשמתהון דצדיקייא דאינון פרי עובדוי דקב

ה אתי לגנתא דעדן "ובגין כך בכל ליליא וליליא נשמתהון דצדיקייא סלקן, וכד אתפלג ליליא קב

 לאשתעשעא בהו. 

ינון דיתבי במדוריהון בהאי  במאן. אמר ר' יוסי בכלהו, בין אינון דמדוריהון בההוא עלמא, בין א

 ה בפלגות ליליא.  "בהו קב אשתעשעעלמא, בכלהו 

. וכד נשמתהון דצדיקייא נפקי מהאי  דלתתאת"ח עלמא דלעילא אצטריך לאתערותא דעלמא 

ה משתעשע ותאיב לון "עלמא וסלקי לעילא, כלהו מתלבשי בנהורא דלעילא בדיוקנא יקר, ובהו קב

א )דברים י"ד( בנים "ה, כד"רון ישראל דאית לון נשמתין קדישין בנין לקב דאנהו פרי עובדוי. ועל דא אק

 אתם ליי' אלהיכם, בנים ודאי, איבא דעובדוי. 

 היאך. דארעאואפילו אינון  רבי ייסא אמר
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א"ל בגין די בפלגות ליליא כל אינון זכאי קשוט כלהו מתערי למקרי באורייתא ולמשמע 

צייתין לקליהון, וחוטא   גנתא כלהוןה וכל אינון צדיקיא דבגו "תושבחן דאורייתא. והא אתמר דקב

דחסד אתמשך עלייהו ביממא דכתיב )תהלים מ"ב( יומם יצוה יי' חסדו ובלילה שירה עמי. ועל דא  

 תשובחן דסלקין בליליא קמיה דא תושבחא שלים. 

לילא , הוו אמרי הבכורי מצריםה "ת"ח בשעתא דישראל הוו סגירין בבתיהון כד קטל קב

 ותשבחן קמיה.  

יתיב או שכיב בערסיה והוה אמר שירין  דאי הוהמלכא הוה קם בפלגות ליליא.  דודת"ח 

)שם קי"ט( חצות לילה אקום להודות לך. אקום ודאי, בעמידה, לאתעסקא בשירין   היך כתיבותושבחן, 

לכא. דהא תנן מלכא  ואפי' ביומי מלכא משיחא איהו מ לעלמיןותושבחן דאורייתא. ובגין כך דוד מלכא 

משיחא אי מן חייא הוא דוד שמיה, ואי מן מתייא הוא דוד שמיה. ואיהו הוה אתער בצפרא עד לא ייתי 

 דכתיב )שם נ"ז( עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר.

ה בשירין  "ת"ח כל ההוא ליליא דשרה הות לגביה דפרעה, אתו מלאכי עלאי לזמרא ליה לקב

.  לבתרדאנא זמין למעבד  למהה כולכו זילו ועבידו מכתשין רברבין במצרים, רשימו "ותושבחן. א"ל קב 

 מה כתיב, וינגע יי' את פרעה נגעים גדולים וגו'. 

, דהא לא כתיב הכא  ידעוגו'. מנא  ויאמר מה זאת עשיתת"ח מה כתיב, ויקרא פרעה לאברם 

 הכא לא א"ל מדי.. והואכמה דאתמר באבימלך דכתיב ועתה השב אשת האיש כי נביא 

אמר רבי יצחק הא כתיב על דבר שרי אשת אברם, דהכי הוו אמרי ליה על דבר שרי אשת אברם.  

אתמר ולא יתיר, מכתשא דא על דבר שרי   דאדהא לא הוה ממליל עמיה כמה דממליל באבימלך, אלא 

פרעה לאברם  דהא אתתיה דאברהם איהי, מיד ויקרא ידעעמיה. כדין  ממללאשת אברם איהי, ולא הוה 

 ויאמר וגו'. 

 ויצו עליו פרעה אנשים. למה, בגין דלא יקרב בר נש בהו לאבאשא לון. 

ה הכי אנת זמין למעבד לבנוי, את "וישלחו אותו. לוייה עבדו ליה בכל ארעא דמצרים. א"ל קב

 תוזיף לון מארעך דכתיב )שמות י"ג( ויהי בשלח פרעה את העם, דאוזיף לון מכל ארעיה.
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כל כך למה אזדמן ליה לאברהם, ולמאי אצטריך. אלא בגין לגדלא שמיה דאברהם  א"ר אבא 

מנייהו, אתגדל  הוה ב"נ דאשתזיבדאפי' במצרים דאינון חרשי עלמא ולא   ]פג ע"א[    ושרה בעלמא, 

 .  הנגבה ד ויעל אברם ממצרים. לאן אתר, "אברהם ואסתליק לעילא, הה

ו, וקא רמז הכא בחכמתא ודרגין דלתתא דקא רבי שמעון תא חזי כלא רזא דחכמתא איה אמר

. ולא אתפתא בהו כאדם, דכד מטא לקיומיהדלהון וידע לון ולא אתדבק בהו ותב  לעומקאנחית אברהם 

לההוא דרגא אתפתא בנחש וגרים מותא לעלמא. ולא אתפתא כנח, דכד נחת ומטא לההוא דרגא מה  

 אהלה, בה"א.    כתיב, )בראשית ט'( וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך

ולא נחית, ותב לאתריה, לדרגא עלאה  סקאבל באברהם מה כתיב, ויעל אברם ממצרים, 

הוה בגין לאחזאה חכמתא, דאתקיים בקיומא שלים כדקא חזי ליה ולא   ועובדאדאתדבק ביה בקדמיתא. 

הלוך  אתפתא וקם בקיומא ותב לאתריה. הנגבה, דא דרום, דרגא עלאה דאתאחיד ביה בקדמיתא דכתיב 

 ונסוע הנגבה. אוף הכא הנגבה, אתר דאתדבק ביה בקדמיתא.  

ת"ח רזא דמלה, אי אברם לא ייחות למצרים ולא יצטרף תמן בקדמיתא, לא יהא חולק עדביה 

עמא חדא עמא שלים ולקרבא לון לגביה, אי לא    ליהה למעבד ". כגוונא דא לבנוי, כד בעא קב ה"דקב

תמן, לא הוו עמא יחידא דיליה. כגוונא דא אי לא אתייהיבת   יצטרפונחתו בקדמיתא למצרים ולא 

 ה. וכלא רזא חדא. " ארעא קדישא לכנען בקדמיתא וישלוט בה, לא הות ארעא חולקיה ועדביה דקב

 

ריה ורבי אבא ור' יהודה. עד דהוו אזלי א"ר ר' שמעון הוה אזיל בארחא והוה עמיה ר' אלעזר ב 

 שמעון תווהנא היך בני עלמא לא משגיחין למנדע מלי דאורייתא ועל מה קיימי. 

פתח ואמר )ישעיה כ"ו( נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך. האי קרא אוקמוה  

ואי תימא דכלהו   ואוקימנא ליה, אבל ת"ח נפשא דב"נ כד סליק לערסיה נפקת מניה וסלקא לעילא.

 רשימו דקסטובהדי גופא בר חד  ביהולא אשתאר   נפקתחמי אפי מלכא, אלא נפשא  חדסלקאן, לאו כל 

דחיותא דלבא. ונפשא אזלא ובעיא לסלקא, וכמה דרגין לדרגין לסלקא. שטאת והיא אתערעת בהני 

, אסתאבת לאוי קומרין טהירין דמסאבותא. אי היא דכיאת דלא אסתאבת ביממא, סלקא לעילא. וא

מאינון מלין דזמן קריב, ולזמנין   ואתדבקתבינייהו ואתדבקת בהו ולא סלקא יתיר. ותמן מודעי לה מלין 
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לאתרה. גוונא כל ליליא, עד דיתער ב"נ ותאבת  בהאידחייכין בה ומודעין לה מלין כדיבין. וכדין אזלא 

 לאינון חייבי עלמא דמסאבין גרמייהו ונפשייהו.  ווי

ן דלא אסתאבו, כד סלקי בערסייהו נפשא סלקא ועאלת בין כל הני דרגין בקדמיתא, ת"ח אינו

ושטאת וסלקא כפום אורחה. ההיא נפשא דזכת לסלקא   אזלתוסלקא ולא אתדבקת בהו, ולבתר 

אפי יומין ואתדבקת ברעותא לאתחזאה בתיאובתא עלאה, למחמי בנועם מלכא  קמי סבראתחזיאת 

דילה   דכסופאב"נ דאית ליה חולקא תדיר בעלמא דאתי, ודא היא נפשא ולבקרא בהיכליה. ודא הוא 

, ולא אתדבקת בהני זינין טהירין אחרנין, והיא אזלת בתר ה"בקבכד סלקא  בקב"ה תדיר, דכסופא דילה

דנפקת מתמן. ובגין כך כתיב נפשי אויתיך בלילה, בגין למרדף בתרך ולא   בתר אתראזינא קדישא, 

 רא נוכראה.לאתפתאה בתר זינא אח

  ]פג ע"ב[    בלילה ולמרדף בתר דרגא, רוח ביום, דכתיב נפשי אויתיך  נפשי, דאיהי שלטאת"ח 

, אף רוחי בקרבי אשחרך, דא רוח דאיהו שלטא ביממא. ואי תימא  בליליאבלילה, דא נפש דאיהי שלטא 

דתרין דרגין אינון בפרודא, לאו הכי, דהא דרגא חד אינון ואינון תרין בחבורא חד, וחד עלאה דשלטא 

נשמה. וכלהו דרגין סלקאן ברזא דחכמתא, דכד מסתכלן אלין   ואיקריעלייהו ואתדבק בהו ואינון ביה 

, וכד האי שלטא כדין ההוא ב"נ  ביהמה עלאה. והאי נשמה עייל בהו ומתדבקן דרגין יסתכל ב"נ בחכ

 ה. "אקרי קדוש, שלים מכלא, רעותא חדא לגבי קב 

  אתאחידתנפש איהי אתערותא תתאה, ודא סמיכא בגופא וזנת ליה, וגופא אחיד בה והיא 

אתאחידת בגופא,  בגופא. לבתר אתתקנת ואתעבידת כרסייא לאשראה עלה רוח באתערותא דהאי נפש ד

תרווייהו, זמינין לקבלא נשמה,   דמתתקניכמה דכתיב )ישעיה ל"ב( עד יערה עלינו רוח ממרום. לבתר 

דהא רוח אתעביד כרסייא לגבי נשמה לאשראה עליה. והאי נשמה איהי סתימא, עלאה על כלא, טמירא 

ד תסתכל בדרגין תשכח כרסייא לכרסייא וכרסייא לגבי עלאה עלייהו. וכ דאיתדכל טמירין. אשתכח 

 בהאי גוונא מלין סתימין. לאדבקארזא דחכמתא בהאי מלה, וכלא הוא חכמתא 

אתערותא תתאה דאתדבקא ביה בגופא, כגוונא דנהורא דבוצינא, דנהורא   דאיהית"ח נפש 

תתאה דאיהי אוכמא אתדבקת בפתילה ולא אתפרש מנה ולא אתתקנת אלא בה. וכד אתתקנת בפתילה 

  אתעבידחוורא דשרייא על ההוא נהורא אוכמא. לבתר כד מתתקנן תרווייהו   לנהוראייא אתעבידת כרס
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ההוא נהורא חוורא כרסייא לנהורא סתימאה דלא אתחזי ולא אתיידע מה דשרא על ההוא נהורא 

 חוורא, וכדין נהורא שלים. 

בארץ המה א )תהלים ט"ז( לקדושים אשר "הוא ב"נ דאיהו שלים בכלא וכדין אקרי קדוש, כד  כך

 . כגוונא דא ברזא עלאה. ואדירי כל חפצי בם

ה כמה דאתמר דכתיב ליי' הנראה אליו,  "ת"ח בשעתא דעאל אברהם לארעא אתחזי ליה קב

דסליק לאתדבקא גו   עד,  דקביל רוח, ונסועוקביל תמן נפש ובנה מזבח לההוא דרגא. לבתר הלוך  

 סתימא דכל סתימין.   נשמה דאיהי  דאנשמה, כדין ויבן שם מזבח ליי' סתם, 

ולאתעטרא בדרגין. מיד וירד אברם מצרימה, ואשתזיב מתמן ולא  לצרפאלבתר ידע דבעי 

אתפתא גו אינון טהירין, ואתצריף ותב לאתריה. כיון דנחת ואתצריף, מיד ויעל אברם ממצרים, סליק 

ם חכמתא עלאה  ודאי ותב לאתריה ואתדבק במהימנותא עלאה דכתיב הנגבה. מכאן ולהלאה ידע אברה

ה ואתעביד ימינא דעלמא. כדין ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב. כבד מאד, בסטרא  "ואתדבק בקב 

 דצפון.  בסטרא, ובזהב דדרום.  בסטראדמזרח. במקנה, בסטרא דמערב. בכסף,  

כד תסתלק מן עלמא,   וויאתו ר' אלעזר ור' אבא וכלהו חבריא ונשקו ידוי. בכה ר' אבא ואמר 

 מפומך.  דאורייתאר נהורא דאורייתא. זכאה חולקהון דחברייא דשמעין מלין מאן ינהי

אמר רבי שמעון תא חזי מה כתיב, וילך למסעיו, למפקד אתריה ודרגוי. למסעיו, למסעו כתיב.  

ו'( אבן שלמה   "אמאן מסעו, דא דרגא קדמאה דאתחזי ליה בקדמיתא. כתיב הכא מסעו, וכתיב התם )מל

 , והא אוקימנא אבן שלמה ודאי. מסע כמה דאתמר. מסע

 וילך למסעיו, כל אנון דרגין, דרגא בתר דרגא כמה דאתמר.  ובגין כך 

ועד בית אל, לאתקנא אתריה ולחברא לון ביחודא שלים, דהא מנגב ועד בית  ]פד ע"א[   מנגב 

 אל אשתכח רזא דחכמתא כדקא יאות.

 . מאן אהלה, דא בית אל, אבן שלמה כדאמרן.אהלה בה"א בתחלהאל המקום אשר היה שם 

תו רשים ואמר אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, דכתיב ליי' הנראה אליו. וכדין ויקרא 

 שם אברם בשם יי', כדין אתדבק במהימנותא שלימתא.
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, וכתיב ליי' הנראה אליו, ודא  תא חזי בקדמיתא סליק מתתא לעילא דכתיב וירא יי' אל אברם

. ולבתר הלוך ונסוע הנגבה, דרגא בתר דרגא  מסע, וכתיב למסעוהוא דרגא קדמאה כדאמרן, אבן שלמה 

עלמא עלאה. ומתמן   ודא. לבתר סתים מלה כד סליק ואמר ליי' סתם, חולק עדביהעד דאתעטר בדרום 

 יאות.ונחית מעילא לתתא, ואתדבק כלא באתריה כדקא  בדרגוינטיל 

והכא כד תסתכל בדרגין תשכח רזא דחכמתא עלאה. מה כתיב, וילך למסעו מנגב, מסטרא 

ועד  דרגא מנגבדרגא בתר  ונטילדימינא, שירותא דעלמא עלאה, סתימא עמיקא לעילא עד אין סוף, 

 בית אל מעילא לתתא. 

ח אשר עשה  שם אברם בשם יי'. אדבק יחודא באתריה כדקא יאות דכתיב אל מקום המזב ויקרא

, דסליק לה מתתא לעילא, והשתא נחית בדרגין מעילא לתתא, בגין דהיא  עשהשם בראשונה. מאי אשר 

לא תעדי מאינון דרגין עלאין ואינון לא יעדון מנה ויתיחד כלא ביחודא חדא כדקא יאות. כדין אתעטר  

 ה ודאי. "אברהם והוה חולק עדביה דקב

ה והוא מתעטר בהון. זכאין אינון בעלמא דין וזכאין  "זכאין אינון צדיקייא דמתעטרי ביה בקב

אינון בעלמא דאתי. עלייהו כתיב )ישעיה ס'( ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ, וכתיב )משלי ד'(  

 ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום.

( פנה אלי וחנני וגו'. האי קרא  פ"ובי חקל יתבו. פתח ר' שמעון ואמר )תהלים  חדאזלו, כד מטו 

 אית לאסתכלא ביה והא אוקימנא ליה בכמה אתר, אבל בהאי קרא מלין סתימין אית ביה. 

 דאיהו אתעטר ביה קאמר.  דרגא פנה אלי. וכי דוד אמר פנה אלי וחנני. אלא בגין 

כדכתיב )שמואל א' ב'( ויתן עז למלכו. מאן מלכו, דא  תנה עזך לעבדך. תנה עזך, דא עז עלאה 

 מלך סתם, מלכא משיחא. אוף הכא לעבדך, דא מלכא משיחא כדאמרן מלך סתם. 

הא אוקימנא דכד ייתי ב"נ לקבל מלה   איהו. אלאוהושיעה לבן אמתך. וכי לא הוה בריה דישי 

מלך  דתנינן דאא לאבוי. ותו הא עלאה לאדכרא בעי למהך במלה דאיהו ודאי, ועל דא אדכר לאמיה ול

 כדקאמרן. 

אמר ר' שמעון ת"ח מה כתיב, ויהי ריב בין רעי מקנה אברם. רב כתיב, חסר יוד, דבעא לוט 

למהדר לפולחנא נוכראה דפלחי יתבי ארעא, וסופיה דקרא אוכח דכתיב והכנעני והפריזי אז יושב  
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ויסע לוט מקדם. מאי מקדם, מקדמונו של  הה"דבארץ. ומנלן דלוט אהדר לסרחניה לפולחנא נוכראה,  

, אוף  דעלמאמקדמונו  נטלוויהי בנסעם מקדם. מה להלן  התםעולם. כתיב הכא ויסע לוט מקדם, וכתיב 

 . נטל מקדמונו דעלמאהכא 

נא מעלי, לית אנת כדאי  לוט הפרדנטי לביה מיד ויאמר אברם אל  הכיכיון דידע אברהם דלוט 

  דאתחברש אברהם מניה ולא בעא למיהך ולאתחברא עמיה, דכל מאן לאתחברא בהדאי. כדין אתפר

בגיניה. מנלן, מיהושפט דאתחבר עם אחאב.   ]פד ע"ב[   לחייבא סופיה למיהך אבתריה ולאתענש 

יהושפט, וכדין אשתזיב דכתיב ויסיתם  ויזעקואלמלא זכו דאבהן אתענש תמן דכתיב )ד"ה ב' י"ח( 

 . מעליואלהים 

למיהך בהדיה דלוט. ועם כל דא לא בעא לוט למהדר מסורחניה, אלא   אברהםועל דא לא בעא 

ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם, אתנטיל מן קדמאה דעלמא ולא בעא לאתדבקא  

 במהימנותא שלימתא כאברהם. 

אברם ישב בארץ כנען, לאתדבקא באתרא דמהימנותא ולמנדע חכמתא לאתדבקא במאריה. 

ערי הככר ויאהל עד סדום, עם אינון חייבין דעלמא דנפקו מגו מהימנותא דכתיב ואנשי  ולוט ישב ב

סדום רעים וחטאים ליי' מאד. כל חד אתפרש לארחיה כדקא יאות. בג"כ זכאין אינון חברייא דמשתדלי 

ה, ועלייהו כתיב )דברים ד'( ואתם הדבקים ביי' אלהיכם "באורייתא יממא וליליא וחברותא דלהון בקב 

 חיים כלכם היום. 

 

. ר' אבא פתח )יונה א'( ויקם יונה לברוח תרשישה מעמוויי' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט 

ה דכתיב ביה )ירמיה כ"ג( הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם  "מקמי קב יי'. וכי מאן עריקמלפני 

מדרגה. יונתי, דא כנסת יי', והוא אתי למערק מקמיה. אלא כתיב )שיר ב'( יונתי בחגוי הסלע בסתר ה

ישראל. בחגוי הסלע, דא ירושלם דאיהי סלקא על כל עלמא. מה סלע איהי עלאה ותקיפא על כלא,  

, אתר דאקרי בית קדש  בית המקדשאוף ירושלם איהי עלאה ותקיפא על כלא. בסתר המדרגה, דא 

מסתתרא כאתתא   הקדשים, לבא דכל עלמא. ובגין כך כתיב בסתר המדרגה, בגין דתמן הות שכינתא

. כך  ביתךא )תהלים קכ"ח( אשתך כגפן פוריה בירכתי "מביתא לבר, כד נפקתדאיהי צנועה לבעלה ולא 
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בגו גלותא, ובגין   דאיהיכנסת ישראל לא שרייא לבר מאתרהא בסתירו דדרגא אלא בזמנא דגלותא 

 דאיהי בגלותא שאר עמין אית לון טיבו ושלוה יתיר. 

ין על ארעא קדישא כלא הוה מתתקן כדקא יאות וכרסיא שלים תא חזי בזמנא דישראל שרי

עלייהו, ועבדי פולחנא ובקע אוירין דעלמא וסליק ההוא פולחנא לעילא לאתריה, בגין דארעא לא 

  שלטין כהשתאהוו מתרחקי, דלא הוו  עמיןאתתקנת לפולחנא אלא לישראל בלחודייהו. ובגין כך שאר 

 בגין דלא אתזנו אלא מתמצית. 

תימא הא חמינן כמה מלכין הוו דשליטין בזמנא דבית המקדש קיים על עלמא. ת"ח בבית   ואי

, אלא אתזנו מתמצית ובה הוו שלטין ולאו עמיןראשון עד לא סאיבו ישראל ארעא לא הוו שלטין שאר 

דחו לה לשכינתא מאתרה ואתקרבת לדוכתא אחרא,  כביכולכל כך. כיון דחבו ישראל וסאיבו ארעא 

 שאר עמין ואתייהיב לון רשו לשלטאה. לטושוכדין 

ה בלחודוי. ובשעתא דחאבו ישראל "אחרא בר קב ולאת"ח ארעא דישראל לא שליט עלה ממנא 

שכינתא מאתרה, ומשכי ומקטרי לאתקשרא  אתדחייאבגו ארעא, כביכול  אחרןוהוו מקטרין לטעוון 

שלטו  ומכדיןהוא לאתקטרא.  קטוראטרת טעוון אחרן גו שכינתא, וכדין אתייהיב לון שלטנותא, בגין דק

עמין  משארשאר עמין ובטלו נביאים וכל אינון דרגין עלאין לא שלטו בארעא, ולא אעדיו שולטנותא 

עמין לא אעדיו, וכ"ש   דשארבגין דאינון משכו לשכינתא לגבייהו. ועל דא בבית שני הא שולטנותא 

ובגין כך כלהו ינקין מן שכינתא דאתקריבת  בגלותא דשכינתא בשאר עמין, אתר דשאר ממנן שלטין,

 גבייהו.

ה, שכינתא הות "ופלחי פולחנא דקב בארעאדא בזמנא דישראל הוו שראן  ]פה ע"א[   ועל 

. ובגין כך כל אינון נביאים דהוו בההוא זמנא לא  לאתגלייאצנועה בינייהו ולא נפקת מגו ביתא לבר  

יונה הוה ערק לבר מארעא קדישא, דלא יתגלי עליה  נטלו נבואה אלא באתרה כדקאמרן. ובגין כך 

 ה. "נבואה ולא יהך בשליחותא דקב

דכתיב )יחזקאל א'( היה  אוקמוהואי תימא הא חמינן דאתגלייא שכינתא בבבל דאיהו לבר. הא 

. וכתיב על הוההיה, דהוה מה דלא הוה מן קדמת דנא מיומא דאתבני בי מקדשא, וההיא נבואה לשעתא 

. נהר דכבר הוה מיומא דאתברי עלמא ושכינתא אתגלייא תדיר עליה דכתיב  י על נהר כבר מאנהר כבר. 

. ודא איהו חד מינייהו,  שם האחד וגו')בראשית ב'( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד וגו' 
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לפום שעתא דאצטריכו לה ישראל לפום צערייהו, אבל בזמנא אחרא לא אתגלייא. ובגין   אתגלייאותמן 

ד )יונה א'( ", אזל מארעא קדישא וערק, ההעלויכך יונה בגין דלא תשרי עלוי שכינתא ולא תתגלי 

 . יי'מלפני 

תא חזי כמה דשכינתא לא אתגליא אלא באתרא דאתחזי לה, אוף הכי לא אתחזי ולא אתגליא 

רוחא  אלא בבר נש דאתחזי לה. דהא מן יומא דסליק על רעותיה דלוט לאתהפכא בסרחניה, אסתלקת 

ד ויי' אמר אל אברם  "לוט מניה, מיד שרא רוח קודשא בדוכתיה, הה כיון דאתפרשקדישא מאברהם. 

 אחרי הפרד לוט מעמו וגו'. 

תא חזי כיון דחמא אברהם דלוט הוה תב לסרחניה, הוה דחיל אברהם, אמר דילמא ח"ו בגין  

רש מניה א"ל שא נא עיניך ה. כיון דאתפ"חברותא דדא אבידנא בגיניה חולקא קדישא דאעטר לי קב

  במהימנותאאתה שם. דאתדבקת ביה בקדמיתא ואתעטרת  אשרוראה מן המקום אשר אתה שם. מאי 

שלימתא. צפונה ונגבה וקדמה וימה. אלין אינון מסעיו דהוו בקדמיתא דכתיב וילך למסעיו, וכתיב 

תא וכדין אתבשר דלא יעדי הלוך ונסוע הנגבה. אלין דרגין עלאין, דאתעטר במהימנותא שלימתא בקדמי

מניה ומן בנוי לעלמין דכתיב כי את כל הארץ אשר אתה רואה. מאי אשר אתה רואה. דא דרגא קדמאה 

אתכליל מכלהו דרגין   דאא ליי' הנראה אליו. ובגין כך אשר אתה רואה, בגין דדרגא  "דאתגליא ליה, כד

 וגו'.וכלהו אתחזון ביה, ובגין כך כי את כל הארץ אשר אתה רואה 

 

ר' אלעזר אערע בבי אושפיזא בלוד והוה עמיה רבי חזקיה. קם בליליא למלעי באורייתא, קם 

 רבי חזקיה גביה. א"ל ר' אלעזר בקיסטרא דקוסטא חברייא שכיחי.

צלו חמדתי וישבתי כן דודי בין הבנים. בפתח רבי אלעזר ואמר )שיר ב'( כתפוח בעצי היער 

ה דאיהו חמיד ומתעטר בגוונוי מכל שאר אילנין, דלא אית דדמי  "קב. כתפוח, דא ופריו מתוק לחכי

 ליה. רשים איהו מכלא, רשים הוא דלית אחרא כוותיה. 

. בצלו, ולא בצלא אחרא. בצלו, ולא בצלא דשאר ממנן. חמדתי. וישבתיבגיני כך בצלו חמדתי 

א )ישעיה מ"א(  ", כדה באהבה"אימתי, מן יומא דהוה אברהם בעלמא, דאיהו חמיד ורחים ליה לקב

 אברהם אוהבי. 
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 ופריו מתוק לחכי, דא הוא יצחק דאיהו איבא קדישא.

פירין קדישין   דעבידד"א בצלו חמדתי וישבתי, דא יעקב. ופריו מתוק לחכי, דא יוסף הצדיק 

יוסף איהו דעביד )בראשית ל"ז( אלה תולדות יעקב יוסף, דכל אינון תולדות דיעקב  וכתי'בעלמא. 

. ובגין כך אקרון ישראל על שמא דאפרים דכתיב )ירמיה ל"א( הבן יקיר לי  עין כלהו שבטיםתולדות כ

 . אפרים

ואתרשים   ]פה ע"ב[    ד"א כתפוח בעצי היער, דא אברהם דדמי ליה לתפוח דסליק ריחין 

במהימנותא שלימתא על כל בני דריה, ואתרשים חד לעילא ואתרשים חד לתתא דכתיב אחד היה 

 ה בר איהו. "דקב במהימנותאטעמא הוה אחד. דלא הוה אחרא בעלמא די סליק אברהם. מאי 

 א"ל ר' חזקיה והא כתיב ואת הנפש אשר עשו בחרן. 

 א"ל עד כען אינון לא הוו בדרגין עלאין דאתעטר בהו אברהם. 

לבתר א"ל תו שמענא דלא אקרי אברהם אחד עד דאסתלק ביצחק ויעקב. כיון דאסתלק ביצחק  

תפוח בעלמא, רשים מכל  הוהכלהו תלתהון אבהן דעלמא, כדין אקרי אברהם אחד וכדין  והווויעקב 

 בני עלמא.

 א"ל שפיר קא אמרת. 

ה.  "ה. בצלו, דא קב", דא קבבין הבניםה. כן דודי "דא קב כמה דאתמרד"א כתפוח בעצי היער, 

אורייתא ואמרו )שמות כ"ד( נעשה  ה על טורא דסיני וקבילו ישראל "חמדתי וישבתי, ביומא דאתגלי קב 

 ונשמע. ופריו מתוק לחכי, אלין מלין דאורייתא דכתיב בהו )תהלים י"ט( ומתוקים מדבש ונופת צופים.

 ה וקיימי עמיה לעילא.  "דקב איבאד"א ופריו מתוק לחכי, אלין נשמתהון דצדיקיא דכלהו 

חד ברזא חד. וכד נחתי לעלמא  ה, כלהו "תא חזי כל נשמתין דעלמא, דאינון איבא דעובדוי דקב

 כלהו מתפרשין בגוונין, דכר ונוקבא, ואינון דכר ונוקבא מחוברין כחדא.

ות"ח תיאובתא דנוקבא לגבי דכורא עביד נפש, ותיאובתא דדכורא לגבי נוקבא עביד נפש,  

דנוקבא  תיאובתאורעותא דתיאובתא דדכורא לגבי נוקבא ואתדבקותא דיליה בה אפיק נפש, וכליל 

, ואתכליל תיאובתא תתאה בתיאובתא דלעילא ואתעבידו רעותא חדא בלא פרודא. וכדין  ליהנטיל ו

 מתדבקן כחדא, ועל דא כלא כליל דא בדא.  תרוייהוכלא נוקבא ואתעברת מן דכורא, ותיאובתין  נטיל
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ודא   לסטריהוכד נשמתין נפקין, דכר ונוקבא כחדא נפקין. לבתר כיון דנחתי מתפרשן דא 

ה בלחודוי, דאיהו ידע זווגא "ה מזווג לון לבתר, ולא אתייהיב זווגא לאחרא אלא לקב "וקב ,לסטריה

בר נש דזכי בעובדוי ואזיל באורח קשוט, בגין דאתחבר נפש   ההואדלהון לחברא לון כדקא יאות. זכאה 

פריו  בנפש כמה דהוו מעקרא, דהא אי זכי בעובדוי דא הוא בר נש שלים כדקא יאות. ובגין כך כתיב ו

מברך, לאתברכא מניה עלמא, בגין דכלא בעובדין דבר נש תליא, אי זכי אי   דא הוא תקונא מתוק לחכי, 

 לא זכי. 

ה אמר לה לכנסת ישראל ממני "א"ר חזקיה הכי שמענא דכתיב )הושע י"ד( ממני פריך נמצא. קב

פש ואתכליל  ודאי פריך נמצא. פריי נמצא לא כתיב אלא פריך, ההוא תיאובתא דנוקבא דעביד נ

. לבתר אשתכחו תרווייהו בעלמא, בדאבתוקפא דדכורא ואתכליל נפש בנפש ואתעבידו חד, כליל דא 

 בחילא דדכורא אשתכח איבא דנוקבא. ודאי

ד"א בתיאובתא דנוקבא אשתכח איבא דדכורא, דאי לאו תיאובתא דנוקבא לגבי דכורא, לא 

 ד ממני פריך נמצא.  "אתעבידו פירין לעלמין, הה

 

יהי בימי אמרפל מלך שנער וגו'. רבי יוסי פתח )ישעיה מ"א( מי העיר ממזרח צדק יקראהו ו

לרגלו וגו'. האי קרא אוקמוה חברייא, אבל האי קרא ברזא דחכמתא איהו, דהא תנינן שבעה רקיעין 

 ה, וכלהו קיימין לאודעא רזא דמהימנותא עלאה. "ה לעילא, וכלהו לאשתמודע יקרא דקב"עבד קב

, ודא הוא רקיעא דדבר לון ונהיר לון לכלהו.  מנייהותא חזי אית רקיעא עלאה סתים לעילא 

ודא לא אתיידע וקיימא בשאלתא דלא ידיעא, בגין דאיהו סתים ועמיק, וכלא תווהין עליה. ובגין כך  

 אקרי מי כמה דאוקמוה דכתיב )איוב ל"ח( מבטן מי יצא הקרח, ואתמר. 

דקיימא על כל אינון שבעה. ואית לתתא רקיעא דאיהו   ו ע"א[  ]פ  והאי הוא רקיעא עלאה 

תתאה מכלהו ולא נהיר, ובגין דאיהו תתאה דלא נהיר ההוא רקיעא דעלייהו אתחבר ביה. ואלין תרין  

אתוון כליל לון בגויה ואקרי ים דההוא רקיעא עלאה דאקרי מי, בגין דכל אינון רקיעין אחרנין  

איבין ונונין לזנייהו. ועל דא אמר דוד   ועבידוכדין איהו ים עלאה   אתעבידו נחלין ועאלין לגביה,

 )תהלים ק"ד( זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות.
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ועל דא כתיב )ישעיה מ"א( מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו. מי העיר ממזרח, דא אברהם. 

 הו רקיעין, דאתעביד ים.  הוא רקיעא תתאה דכל לרגלו, דאצדק יקראהו 

תתאה דאמרן דעביד נוקמין ואפיל שנאין. ובהאי  האי רקיעא)ישעיה מ"א( יתן לפניו גוים. מאן, 

 אשתבח דוד ואמר )תהלים י"ח( ואויבי נתתה לי עורף ומשנאי אצמיתם. 

 .  קטילה הוה "יתן לפניו גוים. אלין אינון עמין דהוה רדיף עליהון אברהם, וקב

 . מאי ירד, אלא ומלכים ירד, אלין מלכין ממנן דלעילא דעלייהו.ומלכים ירד

ה  ". ומלכים ירד, אלין ממנן רברבן דלעילא. דכד עביד קביתן לפניו גוים, אלין עמין דלתתא

 , בכלא עביד דינא, בעילא ותתא. בעמאדינא 

ה  "יעבור שלום אורח ברגליו לא יבא. ירדפם, דא אברהם, דאברהם הוה רדיף לון וקב ירדפם

 ה דאקרי שלום. "הוה עביר קמיה וקטיל לון דכתיב יעבור שלום, דא קב 

דעתך דהוה אברהם אזיל בגו ענני או בגו סוסוון ורתיכין. אלא   סלקאאורח ברגליו לא יבא. 

ה בלחודוי דכתיב "קמיה דאברהם לא מלאכא ולא שליחא אלא קב  הוהאורח ברגליו לא יבא, דלא 

א )זכריה י"ד( ועמדו רגליו ביום  "ה, כד"אורח ברגליו. מאן רגליו, אלין מלאכין דאינון תחותוי דקב

 ההוא וגו'.

ה אתער עלמא לאייתאה לאברהם ולקרבא ליה לגביה,  "ד"א מי העיר ממזרח. ת"ח בשעתא דקב

 ה.  "ן יעקב למיפק מניה ולקיימא תריסר שבטין כלהו זכאין קמיה דקבהאי אתערותא בגין דזמי

א )ישעיה מ"א( "ה הוה קרי ליה תדיר מן יומא דאתברי עלמא, כד" צדק יקראהו לרגלו, דקב 

קורא הדורות מראש. ובגין כך צדק יקראהו ודאי. לרגלו, לאתחברא ביה בפולחניה ולקרבא ליה לגביה,  

 רגליך. א )שמות י"א( העם אשר ב"כד

ד"א מי העיר ממזרח, דמתמן שרותא דנהורא לאנהרא, בגין דדרום ההוא תוקפא דנהורא דיליה 

מגו מזרח איהו. ועל דא מי העיר ההוא נהורא דדרום. ממזרח, בגין דאיהו נטיל ואתזן בקדמיתא, 

 ותיאובתא דההוא רקיעא עלאה למיהב ליה למזרח.

א )תהלים פ"ג( אלהים אל  "תדיר ולא שכיך, כד  צדק יקראהו לרגלו, דא מערב דאיהו קרי ליה

 דמי לך אל תחרש ואל תשקוט אל, בגין דמערב אתער תדיר לגביה. 
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 יתן לפניו גוים ומלכים ירד, דהא מניה קביל תוקפא לאכנעא כל אינון עמין דעלמא.

ה אלא  "רבי יהודה אמר )ישעיה מ"א( מי העיר ממזרח, דא אברהם דלא נטיל אתערותא לגבי קב

ה. אמר דא "מזרח. בגין דחמא שמשא דנפיק בצפרא מסטרא דמזרח, נטיל אתערותא לנפשיה דאיהו קבמ

ואתא חשוכא. אמ' ודאי  הוא מלכא דברא יתי. פלח ליה כל ההוא יומא. לרמשא חמא שמשא דאתכניש 

.  לליליאכל האי יומא, דהא אתחשך קמיה ולא נהיר. פלח ליה  דא הוא דשליט על ההוא דפלחנא

א חמא דאזלא חשוכא ואתנהיר סטרא דמזרח. אמר ודאי כל אלין, מלכא אית עלייהו ושליט לצפר

ה תיאובתא דאברהם לגביה, כדין אתגלי עלוי ומליל עמיה דכתיב צדק  "דאנהיג לון. כיון דחמא קב 

 יקראהו לרגלו, דמליל עמיה ואתגלי עליה.

 

ה כל מלוי אינון בקושטא  "קב ]פו ע"ב[    ר' יצחק פתח )שם מ"ה( דובר צדק מגיד מישרים. 

ה עלמא לא הוה קאים והוה מתמוטט להכא  "ועביד מישרים. במה עביד מישרים. בגין דכד ברא קב 

 ה לעלמא מה לך דאת מתמוטט. "ולהכא. א"ל קב 

 א"ל רבונו של עולם לא יכילנא למיקם דלית בי יסודא על מה דאתקיים. 

אברהם די ירחים לי. מיד קאים עלמא בקיומיה,  ואיהוא"ל הא אנא זמין למיקם בך חד צדיק 

ד )בראשית ב'( אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, אל תקרי בהבראם אלא באברהם, באברהם  "הה

 עלמא.  אתקיים

 זמיןה ההוא אברהם "מישרים, דהא אתיב ליה עלמא לקב  ומגידאמר רבי חייא )ישעיה מ"ה( 

 .  אורייתאקידו דיחריבו מקדשא ויו בניןדיפקון מניה 

 ליה זמין חד בר נש למיפק מניה דאיהו יעקב ויפקון מניה תריסר שבטין כלהו זכאין.   אמר

 מישרים.  ומגידד "מיד אתקיים עלמא בגיניה, הה

. וידבר איהו  אתפרשןר' אלעזר אמר הא אתערנא וידבר, ויגד, ויאמר, כלהו לטעמייהו 

אינון דרגין עלאין, ודא איהו )שם( דובר צדק. ויגד  באתגליא, דרגא לבר, דלא איהו דרגא פנימאה כ

מישרים. מאן מישרים, דא דרגא  ומגידאיהו רמז לדרגא פנימאה עלאה דשלטאה על דבור, ודא הוא 

 דובר.   ולאכתיב  ומגידד )תהלים צ"ט( אתה כוננת מישרים. ובגין כך "עלאה דיעקב שרייא ביה, הה
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 כם את בריתו. א"ר יצחק והא כתיב )דברים ד'( ויגד ל

וכלא בגין לאסתכלא  א"ל הכי הוא ודאי, איהו דרגא דשלטא על תתאה דאיהו דובר צדק, 

איהו מכלא ודרגא  מליאאיהו תתאה, לא תימא דלאו עלאה איהו, אלא ודאי  דדברג ". ת"ח דאעאיכא

 עלאה איהו, וסימניך )שם ל"ב( כי לא דבר רק הוא מכם.

 

וו עמיה רבי חייא ורבי יוסי ורבי חזקיה. אמר רבי אלעזר הא רבי אלעזר הוה אזיל לבי חמוי וה

חמינא דאתערותא דלעילא לאו איהו אלא כד אתער לתתא, דהא אתערותא דלעילא בתיאובתא דלתתא  

 . מלתאתליא 

פתח ואמר )תהלים פ"ג( אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקוט אל. דא הוא אתערותא 

ם אל דמי לך, לאתערא לגבי עלאה ולאתחברא גבי ימינא. מאי  דלתתא בגין לשלטאה. אמר דוד אלהי

כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. ובגין כך אלהים אל   וכתיבוגו',  אויביךטעמא, בגין )שם( כי הנה 

דמי לך, לאתערא לגבי עילא, דהא כדין אתערת ימינא וקטירת לה בהדה. וכד אתקשרת בימינא, כדין  

 אתבר שנאין דכתיב )שמות ט"ו( ימינך יי' נאדרי בכח ימינך יי' תרעץ אויב. 

רבא עליה דאברהם, אתייעטו לאעברא ותא חזי בשעתא דאתחברו כל אינון מלכין לאגחא ק

ליה מן עלמא, וכיון דשלטו בלוט בר אחוה דאברהם, מיד אזלו דכתיב ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי 

הוה דמי לאברהם, ובגין כך וילכו, דכל ההוא קרבא בגיניה  דדיוקניהאברם וילכו. מאי טעמא, בגין 

ה. ותו "מפולחנא נוכראה ואעיל לון בפולחנא דקב  הוה. מאי טעמא, בגין דהוה אברהם אפיק בני עלמא

 בגין לגדלא שמא דאברהם בעלמא ולקרבא ליה לפולחניה.  לוןה אתער "קב

ורזא דמלה, כיון דאברהם אתער למרדף אבתרייהו, כדין אלהים אל דמי לך, עד דאתקשר כולא  

ן דכתיב ימינך יי'  באברהם. וכד אתקשר כולא באברהם, כדין אתברו כלהו מלכין מקמיה כדקא אמר

 .  אויבתרעץ 
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)תהלים ע"ו( ויהי בשלם סכו וגו'. תא חזי כד סליק   פתח. רבי שמעון שלםומלכי צדק מלך  

  חשכאה למברי עלמא אפיק חד שלהובא דבוצינא דקרדינותא ונשף זיקא בזיקא, "ברעותא דקב

 בהו עלמא. חד טיף וחבר לון כחד וברא  תהומיסטרי  ]פז ע"א[  ואוקידת. ואפיק מגו  

ההוא שלהובא סליק ואתעטרא בשמאלא, וההוא טיף סליק ואתעטר בימינא. סלקו חד בחד, 

נחית, אתקטרו דא בדא. נפיק   דסליקאחלפו דוכתי, דא לסטרא דא ודא לסטרא דא, דנחית סליק, 

כדין  מבינייהו רוח שלים, כדין אינון תרין סטרין אתעבידו חד, ואתייהיב בינייהו ואתעטרו חד בחד. 

לעילא ושלם לתתא ודרגא אתקיים. אתעטרת ה"א בוא"ו, וא"ו בה"א, כדין סלקא ה"א   שלם אשתכח

ואתקשרא בקשורא שלים. כדין ומלכי צדק מלך שלם, מלך שלם ודאי, מלך איהו דשליט בשלימו. אימתי  

 .  נהיריןאיהו מלך שלם, ביומא דכפורי דכל אנפין 

ומלכי צדק, דא עלמא בתראה. מלך שלם, דא עלמא עלאה. דאתעטר חד בחד בלא פרודא,   ד"א

 תרין עלמין כחדא, ואפי' עלמא תתאה כלא הוא וחד מלה איהו. 

 .  בההוציא לחם ויין, דתרין אלין 

 והוא כהן לאל עליון, משמש עלמא לקבל עלמא.  

 בעי כהנא לברכא עלמא.והוא כהן, דא ימינא. לאל עליון, עלמא עלאה. ובגין כך 

אברם האי עלמא תתאה כד אתחבר בכהנא רבא. כדין ויברכהו ויאמר ברוך  דנטילת"ח ברכאן 

עליון, הכי הוא ודאי. כגוונא דא בעי כהנא לתתא לקשרא קשרין ולברכא האי דוכתא בגין   לאל

 דיתקשר בימינא, לאתקשרא תרין עלמין כחד. 

ברוך אברם, כמה דאמרינן ברוך אתה. לאל עליון, יי'   .דברכאןברוך אברם. רזא דמלה תקונא 

. וברוך מתתאויברכהו,  בגין כך אלהינו. קונה שמים וארץ, מלך העולם. והאי קרא רזא דברכאן איהו. 

 , מעילא לתתא. אשר מגן צריך בידיךאל עליון 

 ויתן לו מעשר מכל, לאתדבקא באתר דקשורא אתקשר לתתא.
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ייסא וחד יודאי בהדיה, והוה אמר ההוא יודאי )שם כ"ה( לדוד  עד דהוו אזלי אערע בהו ר'

קאמר אליך יי' נפשי אשא. לדוד. וכי אמאי לא כתיב מזמור לדוד או לדוד מזמור. אלא בגין דרגיה 

 לדוד, תושבחתא דאמר בגיניה. 

קדמאה דקאמרן.  דרגא, דא דוד, נפשי. מאן אשאאליך יי' נפשי אשא. אליך יי', לעילא. נפשי 

הוה משתדל לסלקא דרגיה,   יומויא )שם קכ"א( אשא עיני אל ההרים. בגין דכל "שא, אסלק, כד א

 לאתעטרא לעילא ולאתקשרא תמן בקשורא שלים כדקא יאות. 

, ברכי איהו דאמרדרגיה קאמר. ומאי  דדודכגוונא דא )שם ק"ג( לדוד ברכי נפשי את יי', בגין 

 נפשי את יי'. את, לאתקשרא בקשורא לעילא.  

 א )שיר ה'( ומעי המו עליו.  "וכל קרבי. מאן קרבי, אלין שאר חיון ברא דאקרון קרבים, כד

 ד"א ברכי נפשי, בגיניה קאמר. את יי', דא שלימו דכלא. את יי', כללא דכלא. 

 לר' ייסא חמינא לך דהא עם שכינתא קאתית ואתחברת. א"ר אלעזר

ואמר לי כמה מלי מעלייתא. ואנא אגירנא  דאזילנא בהדיה  הווא"ל הכי הוא ודאי, ותלת פרסי 

 .כהשתאליה ליומא דא ולא ידענא דאיהו בוצינא דנהיר 

 מה שמך.  אלעזרא"ל רבי 

 כחדא. ואלעזר יתיבוא"ל יועזר. א"ל יועזר 

בההוא חקל. פתח ההוא יודאי ואמר )ישעיה מ"ג( אנכי אנכי הוא   ]פז ע"ב[   יתבו גבי חד טנרא 

מוחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכור. מאי טעמא תרי זמני אנכי אנכי. אלא חד בסיני וחד בשעתא  

)ישעיה מ"ה( אנכי   כתיבברא עלמא  כדדברא עלמא דכתיב )שמות כ'( אנכי יי' אלהיך, דא הוא בסיני. 

 ראתי. עשיתי ארץ ואדם עליה ב

 הוא, בגין לאחזאה דלא הוי פרודא בין עילא ותתא.

 מוחה פשעיך. מעביר פשעיך לא כתיב, אלא מוחה, בגין דלא יתחזון לעלמין. 

 . אלהיךלמעני. מאי למעני, בגין אינון רחמין דתליין בי דכתיב )דברים ד'( כי אל רחום יי' 
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לעילא, דכד אינון חובין סלקין,  ד"א מוחה פשעיך למעני. ת"ח חייבי עלמא עבדין פגימותא 

ונהירו עלאה ויניקו דברכאן לא נחית לתתא, והאי דרגא לא נטיל ברכאן דלעילא לינקא   סלקיןרחמין 

 . לעילא. ובגין כך למעני, בגין דלא יתמנעון ברכאן לינקא לתתאי

א כמה דלא הוי פרודא בין עילא ותת לאתחזאהכגוונא דא )שם ל"ב( ראו עתה כי אני אני הוא, 

 דאתמר. 

ת"ח כגוונא דא כד אשתכחו זכאין בעלמא אתערו ברכאן לעלמין כלהו. כיון דאתא אברהם  

אתער ברכאן לעלמא דכתיב ואברכך והיה ברכה. מאי והיה ברכה. רמז דישתכחון בגיניה ברכאן לעילא  

 , וכתיב ואברכה מברכיך. כל משפחות האדמהדכתיב ונברכו בך  ותתא

, ואיהו אתער דינא  מן חייביאדאית דין ואית דיין לעילא לאתפרעא  אתא יצחק, אודע לכלא

 ה כל בני עלמא."בעלמא בגין דידחלון ליה לקב 

 אתא יעקב ואתער רחמי בעלמא ואשלים מהימנותא בעלמא כדקא חזי.  

דאברהם מה כתיב, ומלכי צדק מלך שלם, דאתעטרת כרסייא בדוכתיה וכדין אשתכח  ביומוי

 ו כלל.מלך שלם, בלא פגימ

כלהו כדקא חזי. הוציא לחם ויין, דלא אתמנעו ברכאן  לעלמיןמזונין  אפיקהוציא לחם ויין, 

א )בראשית א'( תוצא הארץ, מדרגין דלעילא אפיק מזונין וברכאן לעלמין  " מכלהו עלמין. הוציא, כד

 כלהו. 

כמה דחייביא עבדי   לאחזאהוהוא כהן לאל עליון, דאשתכח כלא בשלימו עלאה כדקא חזי, 

 אתיין ברכאן לעלמא ובגינייהו אתברכאן כל בני עלמא.   זכאיןפגימו בעלמא ומנעי ברכאן, הכי נמי 

ויתן לו מעשר מכל. מאי מעשר מכל, מאינון ברכאן דנפקי מכל, בגין דאיהו אתר דכל ברכאן  

 מא מתמן נפקי.דנחתי לעל

ה יהב ליה מעשרא. ומאן איהו, דא דרגא דכל פתחין דמהימנותא  "ד"א ויתן לו מעשר מכל, קב

וברכאן דעלמא ביה קיימי, ואיהו מעשר ואיהו חד מעשרה ואיהו עשרה ממאה. מכאן ולהלאה עאל  

 אברהם בקיומא דלעילא כדקא חזי.

 מאי עבידתך. א"לא"ל ר' אלעזר שפיר קא אמרת. 
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 ואותיבואתא ר' יוסי דכפר חנין למתא וסליקו לון מגבאי  והשתאבאתרי,  ריינא דדרדקיקא"ל 

מתא אגרא כההוא זמנא דדרדקי הוו גבאי, ואסתכלנא בנפשאי דלא אתחזי  בני. והוו יהבין לי גביהלון 

 חכים.  בהדי האילי לאתהני מנייהו למגנא ואגירנא גרמאי 

 א"ר אלעזר ברכאן דאבא אצטריכו הכא.  

חד הוה   יומא, והוה יתיב ולעי כל יומא קמיה דר' שמעון. לבתרקמו, אתו קמיה דר' שמעון 

ג דאתענש לעילא אתענש "עסיק בנטילת ידים קמיה. אמר כל מאן דלא נטיל ידוי כדקא יאות, אע

לתתא. ומאי עונשיה לתתא, דגרים ליה לגרמיה מסכנותא. כמה דעונשיה כך, הכי הוא זכי מאן דנטיל 

   ]פח ע"א[  ואתברך בעותרא.  ידויעל  דשראןלגרמיה ברכאן דלעילא,   ליהי כדקא יאות, דגרים ידו

ידוי במיא ונטיל לון בשיעורא סגייא דמיין. א"ר  דאמלילבתר אקדים ר' שמעון, חמא ליה 

שמעון מלא ידיו מברכותיך. וכך הוה, מההוא יומא ולהלאה אתעתר ואשכח סימא, והוה לעי  

לון אנפין נהירין, קרא עליה ר' שמעון   ואסברבאורייתא, ויהיב מזונא למסכני כל יומא והוה חדי עמהון 

 .  ישראל תתהללואתה תגיל ביי' בקדוש 

 

וגו'. ר' יהודה פתח )שיר ז'( אני לדודי  במחזה לאמרחר הדברים האלה היה דבר יי' אל אברם א

דלתתא אשתכח אתערותא לעילא, דהא לא אתער לעילא עד  דבאתערותאועלי תשוקתו. הא אוקמוה  

 דאתער לתתא. וברכאן דלעילא לא משתכחי אלא במה דאית ביה ממשא ולאו איהו ריקניא.  

דיהו דאמר לה אלישע )מלכים ב' ד'( הגידי לי מה יש לך בבית. דהא ברכאן  מנלן, מאשת עוב

. מה כתיב, ותאמר אין לשפחתך כל בבית כי אם ריקןדלעילא לא שריין על פתורא ריקניא ולא באתר 

אלא כדי משיחת אצבעא   איהושיעורא דהאי משחא לאו  אמרהאסוך. אלא  כי אםאסוך שמן. מאי 

דהא לא ידענא היאך ישרון ברכאן דלעילא בדוכתא ריקניא, אבל השתא דאית  זעירא. אמר לה נחמתני,

 ברכאן.  לאשתכחאלך שמן, דא הוא אתר 

מנלן, דכתיב )תהלים קל"ג( כשמן הטוב וגו'. וסיפיה מה כתיב, )שם( כי שם צוה יי' את הברכה 

 חיים עד העולם. ובאתרא דא שראן ברכאן. 
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הררי ציון, ולא כתיב שמן אלא טל. אלא איהו שמן ואיהו  )שם( כטל חרמון שיורד על  ואי תימא

 ה ממשחא עלאה, דההוא שמן נפק לסטרא דימינא. "דאטיל קב טל איהוטל. ההוא 

תרין אינון, יין ושמן, ואזלו לתרין סטרין, יין לסטר שמאלא, שמן לסטר ימינא. ומסטרא דימינא  

דשמן הוה אתתקן לתתא בקדמיתא, שמן   נפקי ברכאן לעלמא, ומתמן אתמשח מלכותא קדישא. ובגין

 אזדמן לעילא, אריקו דברכאן. 

לאתברכא בנוי. לארקא על דוד ושלמה,  קאיםדהאי שמן דלעילא  ]פח ע"ב[  ת"ח מאתערותא 

, דכתיב ויעמוד השמן. כתיב הכא ויעמוד, וכתיב התם )ישעיה י"א( שורש ישי אשר עומד לנס מנלן

 עמים.

בעי לאשתכחא ריקניא   דלאת"ח משלחן דלחם הפנים, דברכאן נפקין מתמן ומזונא לעלמא, 

אפי' רגעא חדא, בגין דלא יסתלקון ברכאן מתמן. אוף הכי לא מברכין על שלחן ריקניא, דהא ברכאן  

 דלעילא לא שריין על שלחן ריקניא.

ר ועלי תשוקתו. אני לדודי,  ת"ח מה כתיב, אני לדודי ועלי תשוקתו. אני לדודי בקדמיתא, ולבת

 לאתקנא ליה דוכתא בקדמיתא, ולבתר ועלי תשוקתו.

ד"א אני לדודי. דהא תנינן שכינתא לא אשתכחת עמהון דחייביא. כיון דאתי בר נש לאתדכאה  

ד אני לדודי בקדמיתא, ועלי תשוקתו לבתר. אתי בר  ", ההעלויה, כדין שכינתא שריא "ולמקרב גבי דקב 

 אין ליה. נש לאתדכאה מדכ

ה, הוה אברהם תוהא,  "ת"ח אחר הדברים האלה, דרדף אברהם בתר אלין מלכין וקטיל לון קב

ה ואחידנא בהו לקרבא לון לגביה,  "אמר דילמא ח"ו גרענא ההוא אגרא, דהוינא אהדר בני נשא לגבי קב

קבילת   , אגראוגו' שכרך הרבהה אל תירא אברם ". מיד א"ל קבידויוהשתא אתקטילו בני נשא על 

 עלייהו, דהא כלהו לא יזכון לעלמין. 

 . מאי במחזה, אלא בההוא חיזו, דרגא דכל דיוקנין אתחזיין ביה.במחזההיה דבר יי' אל אברם 

א"ר שמעון ת"ח עד לא אתגזר אברהם הוה חד דרגא מליל עמיה, ומאן איהו, דא מחזה דכתיב 

ין שראן על האי דרגא וכדין מליל עמיה, )במדבר כ"ד( מחזה שדי יחזה. כיון דאתגזר הוו כלהו דרג
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אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי. ועד לא אתגזר לא הוו  ]פט ע"א[   ד )שמות ו'( וארא "הה

 אינון דרגין שראן עלוי למללא.  

ואי תימא דהא בקדמיתא כתיב וירא יי' אל אברם, וכתיב ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה, 

הא הכא אינון דרגין עלאין, והשתא אמרן דעד לא אתגזר לא הוו אינון דרגין  ,  ליי'וכתיב ויבן שם מזבח  

 עלאין שראן על האי דרגא למללא עמיה. 

לאתדבקא ביה וידע רזא דמהימנותא,  חכמתאה חכמה לאברהם למנדע "ת"ח בקדמיתא יהב קב

אין הוו שראן  אבל למללא עמיה לא הוה אלא האי דרגא תתאה בלחודוי. כיון דאתגזר כלהו דרגין על

 בגין למללא עמיה, וכדין אסתלק אברהם בכלא כמה דאתמר. דרגאעל האי 

ה. כיון דאתגזר עאל בשמיה ואתאחיד ביה. "ת"ח עד לא אתגזר בר נש, לא אתאחיד בשמא דקב

, דאתאחיד ביה ולא כדקא יאות. דהא מגו  הואואי תימא אברהם דאתאחיד ביה עד לא אתגזר, הכי  

ואתייהיב ליה ברית,  ואתגזרה קריב ליה. לבתר פקיד ליה דיתגזר, "ים ליה קברחימותא עלאה דרח

דא בדא. ברית, קשורא  לאתכללאקשורא דכלהו דרגין עלאין. ברית, קשורא לאתקשרא כלא כחדא, 

 לא הוה עמיה אלא במחזה כמה דאתמר.  מלהדכלא אתקשר ביה. ובגין כך אברהם עד לא אתגזר, 

ברא אלהים, והיינו   בראשיתא "ה עלמא לא אתברי אלא על ברית, כד"ת"ח בשעתא דברא קב 

שמים וארץ לא )ירמיה ל"ג( אם לא בריתי יומם ולילה חקות  דכתי'ה עלמא " , דעל ברית קיים קבברית

 מתפרשאן.  דיומם ולילה דלאשמתי. דהא ברית קשורא איהו 

ה עלמא על תנאי הוה, דכד ייתון ישראל אם יקבלון אורייתא  "אמר רבי אלעזר כד ברא קב

יאות, ואם לאו הרי אנא אהדר לכו לתהו ובהו. ועלמא לא אתקיים עד דקיימו ישראל על טורא דסיני 

ה ברי עלמין. ומאן אינון, זווגין דבני "ים עלמא. ומההוא יומא ולהלאה קבוקבילו אורייתא, וכדין אתקי

 ה מזווג זווגין ואומר בת פלוני לפלוני, ואלין אינון עלמין דהוא ברי."נשא, דהא מההוא זמנא קב

 ]צ ע"א[   ת"ח אנכי מגן לך. אנכי, דא הוא דרגא קדמאה דאתאחיד ביה בקדמיתא. 

. אלא רזא דמלה אלהים, יו"ד ה"א וא"ו ה"א. אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד. אדני יהוהויאמר אברם 

 חבורא דתרין עלמין כחדא, עלמא תתאה ועלמא עלאה.
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בהאי עלמא  ברמאן דלית ליה  דכל  דאוליפנאלי בר,  דהא ליתמה תתן לי ואנכי הולך ערירי, 

 א )ויקרא כ'( ערירים יהיו.  "אקרי ערירי, כד

ה. אלא  "ואברהם על מה אמר מלה דא, דאמר מה תתן לי, כביכול כאילו לא האמין ביה בקב 

ה אנכי מגן לך, בהאי עלמא, שכרך הרבה מאד, בעלמא דאתי. מיד אתער אברהם ברזא "אמר ליה קב

דחכמתא ואמר מה תתן לי, דהא ידענא דלא קביל אגר למיעל ביה בההוא עלמא ב"נ דלא אוליד בר.  

  לבניןדלא זכי   ב"נועל דא אמר מה תתן לי ואנכי הולך ערירי, דהא לא תתן לי דלא זכינא ביה. מכאן 

 פרגודא. בימא, לא זכי בההוא עלמא לאעלא בהאי על

.  החוצה]צ ע"ב[    . מה כתיב, ויוצא אותו דהא לא אולידואברהם הוה חמי באצטגנינות דיליה 

ה לא תסתכל בהאי אלא  ". א"ל קבה צא מאצטגנינות דילך אברם אינו מוליד אברהם מוליד""ל קבא

, אחרא. כהולא מסטרא  בראן אתקשר ליה ד כה יהיה זרעך, רזא דשמא קדישא, דמתמ", ההדשמיברזא 

ההוא סטרא דאתייא מסטרא דגבורה, דהא מסטרא דגבורה קא אתא יצחק. וההוא סטרא דגבורה כה  

 . דככביא ומזלות דלתתאאקרי, דמתמן אתיין איבין ופירי לעלמא ולא מסטרא  

ומזלי. והאמין כדין והאמין ביי', אתדבק לעילא ולא אתדבק לתתא. והאמין ביי', ולא בככביא  

ביי', דאבטח ליה דיסגי אגריה לעלמא דאתי. והאמין ביי', בההוא דרגא דאתייהיב ליה, דמתמן ייתי  

 ליה זרעא לאולדא בעלמא.

 . רחמיג דאיהי דינא כאילו היא ", דאעויחשב ה' לו'ויחשבה לו צדקה, 

 ד"א ויחשבה לו צדקה, דקשיר קשרא עלאה בתתאה לחברא לון כחדא.  

אוליד ישמעאל בעוד דאיהו אברם. אלא ההוא ברא  והאאינו מוליד. וכי תימא  ת"ח אברם

ה לא אוליד בעוד דאיהו אברם. דהא בעוד דאיהו אברם אוליד לתתא, כיון דאתקרי "דאבטח ליה קב

  אולידובגין כך אברם אינו מוליד בקשורא עלאה, אברהם  אברהם ועאל בברית, כדין אוליד לעילא.

 כמה דאמרן ואתקשר לעילא ביצחק.  

 

ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וגו'. רבי אבא פתח )שמואל ב' כ"ב( כי מי אל מבלעדי 

. דוד מלכא אמר האי קרא, כי מי אל מבלעדי יי', מאן הוא שליטא או ממנא  זולתי אלהינויי' ומי צור 
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ה, בגין דכלהו לא ברשותייהו קיימי ולא  "דיכול למעבד מדי מבלעדי יי', אלא מה דאתפקד מעם קב

 יכלי למעבד מדי. 

אלא כלהו בידא   יי'ומי צור, ומאן איהו תקיף דיכול למעבד תוקפא וגבורה מגרמיה מבלעדי 

 . מרשותיהלמעבד מדי בר  יכליה ולא "דקב

ברשותיה ולא כמאן דאתחזי בחיזו דככביא ומזלי, ה כלא "ד"א כי מי אל מבלעדי יי', דקב

 ה אחלף ליה לגוונא אחרא. "דכלהו אחזיין מלה וקב

ה, דאיהו צייר שלים, עביד וצייר  "ומי צור זולתי אלהינו. הא אוקמוה דלית צייר כמה דקב

גין  דיוקנא גו דיוקנא ואשלים לההוא דיוקנא בכל תקוניה ואעיל בה נפש עלאה דדמי לתקונא עלאה. ב

 ה.  "קב  ברכך לית צייר 

לגבי נוקביה ונוקביה אתערת לגביה, כדין   תיאובתאת"ח מההוא זרעא דבר נש, כד אתער 

ה צייר ליה בציורא "מתרין דיוקנין כחד, בגין דקב כלילמנייהו בר חד  ונפיקמתחברן תרווייהו כחדא 

ן דישתכח ההוא דיוקנא  דאתכליל מתרווייהו. ועל דא בעי בר נש לקדשא גרמיה בההוא זמנא בגי

 בציורא שלים כדקא חזי. 

ה, דהא אומנותא וציורא דבר נש איהו כגוונא  "א"ר חייא ת"ח כמה אינון רברבין עובדוי דקב

מזווג זווגין כל חד וחד כדקא חזי ליה. והוא צייר דיוקניהון   ה"ברי עלמין וקבדעלמא, ובכל יומא ויומא 

 עד לא ייתון לעלמא.

ה אחמי ". אלא אוקמוה דקבהוהתא חזי דאמר רבי שמעון כתיב זה ספר תולדות אדם. וכי ספר 

. אי תימא דחמא ברוח קודשא דאינון זמינין לוןליה לאדם הראשון דור דור ודורשיו וכו'. היאך אחמי  

עלמא, כמאן דחמא בחכמתא מה דייתי לעלמא, לאו הכי, אלא חמא בעינא כלהו, וההוא  למיתי ל

דיוקנא דזמינין למיקם ביה בעלמא כלהו חמא בעינא. מאי טעמא, בגין דמיומא דאתברי עלמא, כלהו 

]צא   ה בההוא דיוקנא ממש דזמינין למיקם ביה "נפשאן דזמינין למיקם בבני נשא, כלהו קיימין קמי קב 

 בעלמא.   ע"א[ 
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ה אזמין לון  "כגוונא דא כל אינון צדיקייא בתר דנפקין מהאי עלמא, כלהו נפשאן סלקן וקב 

דיוקנא אחרא לאתלבשא בהו כגוונא דהוו בהאי עלמא. בגין כך כלהו קיימין קמיה וחמא לון אדם 

 הראשון בעינא. 

ומא אינון וקיימו ה בקי"ואי תימא בתר דחמא לון לא קיימי בקיומייהו. תא חזי כל מלוי דקב 

קמיה עד דנחתו לעלמא. כגוונא דא כתיב )דברים כ"ט( כי את אשר ישנו פה וגו'. הא אוקמוה דכלהו 

אשר איננו  ואתבני נשא דזמינין למהוי בעלמא כלהו אשתכחו תמן. הכא אית לאסתכלא, דהא כתיב 

כתיב עמנו עומד היום. אלא   דיפקון מאינון דקיימו תמן, בגין דכתיב עמנו היום, ולא כלהו, ומשמע פה

 אתחזו לעינא, בגין כך כתיב עמנו היום, אע"ג דלא אתחזון.   תמן ולאקיימו  ודאי כלהו

ואי תימא מאי טעמא לא אתחזון הכא כמה דאתחזון לאדם הראשון דחמא לון עינא בעינא, והא  

לאין הוו חמאן  הכא אתחזי יתיר. אלא הכא כד אתייהיבת אורייתא לישראל, חיזו אחרא ודרגין ע

ומסתכלאן עינא בעינא והוו תאיבין לאסתכלא ולמחמי ביקרא דמריהון. ובגין כך חמו יקרא עלאה  

 ה בלחודוי ולא מאחרא. "דקב

ממש  בההוא דיוקנאה "ועל דא כלהו בני נשא דזמינין לקיימא בעלמא, כלהו קיימי קמי קב

. גלמי ראו עיניך.  כלם יכתבוועל ספרך  ד )תהלים קל"ט( גלמי ראו עיניך"דזמינין לקיימא ביה, הה

כהאי. ובגין כך כתיב )שם י"ח( ומי צור זולתי אלהינו, מאן צייר   להוימ"ט, בגין דדיוקנא אחרא עלאה 

 ה."כקב דיוקניהון דבני נשא

דאתכליל מכלהו דרגין. ואי תימא דהא אל   כללא. דא רזא דמלה, דהא אל אל וגו'ד"א כי מי 

איהו דרגא אחרא, בגין דכתיב )שם ז'( אל זועם בכל יום. ת"ח דהא לית אל מבלעדי יי', דלאו איהו  

, דהא זולתי אלהינו. ומי צור יי')ש"ב כ"ב( כי מי אל מבלעדי  דאבלחודוי ולא אתפרש לעלמין, ועל 

)דברים ד'( וידעת היום והשבות אל לבבך כי יי' הוא  צור לאו איהו בלחודוי אלא כלא חד כדכתיב  

 האלהים וגו'.

דכתיב היה דבר  דאמרןתא חזי עד לא אתגזר אברהם הוה ממליל עמיה מגו מחזה בלחודוי כמה 

יי' אל אברם במחזה וגו'. במחזה, בההוא חיזו, דרגא דכל דיוקנין אתחזיין ביה כמה דאתמר. והאי מחזה  

 איהו רזא דברית. 
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וכדין אקרי תימא דבגין כך אקרי מחזה, בגין דאיהו דרגא חיזו דכל דיוקנין אתחזיין ביה  ואי 

. הא אמרת בקדמיתא דעד לא אתגזר אברהם לא הוה ממליל עמיה בר האי דרגא, דלא שראן עלוי מחזה

, והא עד לא אתגזר כתיב היה דבר יי' אל אברם דרגין דרגין אחרנין, והשתא אמרת במחזה, חיזו דכל 

 במחזה. 

ג דבההוא זמנא  "אלא האי דרגא חיזו דכל דרגין עלאין איהו ובחיזו דדרגין עלאין אתתקן. ואע

לא הוה גזיר, האי דרגא בחיזו דדרגין עלאין איהו ובכל אינון גוונין איהו קאים וחיזו דאינון   אברהם

חיזו  ואינוןמכל גוונין,  גוונין קיימי תחותיה, חד מימינא גוון חוור, חד משמאלא גוון סומק, חד דכליל

ג דלא "דכל גוונין עלאין דקיימי עליה. ועל דא בהאי חיזו קאים עליה דאברהם ומליל עמיה, ואע

 אתגזר. כיון דאתגזר מה כתיב, וירא יי' אל אברם. 

, ובאברהם כתיב מחזה סתם. מה בין האי להאי. אלא מחזה שדי, אמר בלעםת"ח מחזה שדי 

דכל דיוקנין עלאין אתחזיין ביה.   סתם, ה' דכל חיזוואינון חיזו דיליה. מחזה  מניה דנפקואלין דלתתא 

 ובגין כך כתיב באברהם מחזה סתם ובבלעם מחזה שדי. 

, אברםועל דא עד לא אתגזר אברהם הוה ליה האי דרגא כדאמרן. כיון דאתגזר מיד וירא יי' אל 

דרגין על האי דרגא, והאי דרגא מליל עמיה כדקא חזי בשלימו. ואברהם  ]צא ע"ב[     שאראתחזון כלהו 

 חזי בשלימו. כדקאמדרגא לדרגא ועאל בברית קיימא קדישא  אתקשר

ת"ח כיון דאתגזר אברהם נפק מערלה ועאל בקיימא קדישא ואתעטר בעטרא קדישא ועאל 

בקיומא דעלמא קאים עליה. וכדין אתקיים עלמא בגיניה בגין דכתיב )ירמיה לג( אם לא בריתי יומם  

ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי, וכתיב )בראשית ב'( אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, בה'  

 ם, וכלא ברזא חדא קאים.  בראם, באברה

ה אחמי ליה לאדם כל אינון דרין דעלמא וחמא לון כל חד וחד, כל דרא ודרא, "דקב בשעתא

כלהו קיימי בגנתא דעדן בההוא דיוקנא דזמינין לקיימא בהאי עלמא. ות"ח הא אתמר כיון דחמא ליה  

כך הוו ליה לאדם תשע מאות  לדוד דלאו ביה חיים כלל, תווה ואיהו יהיב ליה מדיליה ע' שנין, בגין 

בר שבעין   ליהותלתין שנין, ואינון שבעין אסתלקו ליה לדוד. ומלה דא רזא דחכמתא איהו, דדוד לית 

 שנין מאדם קדמאה, וכלא רזא דחכמתא איהו, וכל מה דלתתא כלא איהו ברזא דלעילא.
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תר כד אתיין להאי אינון דיוקנין דנשמתין דעלמא, כלהו זווגין זווגין קמיה. לב כלותא חזי 

 ה מזווג זווגין. "עלמא קב

 בת פלוני לפלוני.  מזווג זווגין ואומרה "קב יהודהאמר ר' 

 א"ר יוסי מאי קא מיירי, והא כתיב )קהלת א'( אין כל חדש תחת השמש. 

 אמר ר' יהודה תחת השמש כתיב, שאני לעילא. 

בההיא שעתא ממש דנפיק בר  אמר ר' יוסי מאי כרוזא הכא, והא אמר ר' חזקיה אמר רבי חייא 

 .ליהנש לעלמא בת זוגו אזדמנת 

קמי מלכא קדישא עד לא ייתון לעלמא.  מתטמרןאמר רבי אבא זכאין אינון צדיקייא דנשמתהון 

, כל אינון רוחין ונשמתין כלהו כלילן דכר  בעלמאה נשמתין "דהכי תנינן בההיא שעתא דאפיק קב 

. ובשעתא נשאהוא ממנא שליחא דאתפקד על עדואיהון דבני ונוקבא דמתחברן כחדא, ואתמסרן בידא דה

עידן דזווגא  מטאדנחתין ואתמסרן בידוי מתפרשין, ולזמנין דא אקדים מן דא, ואחית להו בבני נשא. וכד 

אתעבידו  מתחברןה דידע אינון רוחין ונשמתין מחבר לון כדבקדמיתא ומכרזא עלייהו. וכד "דלהון קב 

 נא ושמאלא כדקא חזי. ובגין כך אין כל חדש תחת השמש.חד גופא, חד נשמתא, ימי

, דאי זכי ועובדוי אתכשרן,  הואדבר נש. הכי  אורחויואי תימא הא תנינן לית זווגא אלא לפום 

 זכי לההוא דיליה לאתחברא ביה כמה דנפיק.

 ההוא זווגא דיליה. יתבעאמר ר' חייא מאן דאתכשרן עובדוי באן אתר 

דמאריה   ת"ח, דתלמיד חכם פקדוניןוישא בת  כל מה שיש לור אדם לעולם ימכו תנינןא"ל 

 אתפקדן בידיה.  

תאנא ברזא דמתניתא, כל אינון דאתו בגלגולא דנשמתין יכלין לאקדמא ברחמי זווגא דלהון,  

קמי  יקדמנו אחר ברחמים, ושפיר קאמרו, אחר דייקא. ועל כן קשין זווגין  חבירנא שמאועל האי אתערו 

 . וגו'כי ישרים דרכי יי'  כל פנים, ועל ה"קב
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אלעזר, אמר הא רזא דמלה ידענא, אינון דאתו בגלגולא דנשמתין מאן אתר  שלח לר'ר' יהודה 

 להו זווגא. 

לכם וגו'.    וחטפתםשלח ליה כתיב )שופטים כ"א( מה נעשה להם לנותרים לנשים, וכתיב 

   ]צב ע"א[   . תנינןברחמים יקדמנו אחר   האי שמא, ועל מוכחפרשתא דבני בנימין 

ה. זכאה חולקהון דישראל דאורייתא  " ודאי דקשין זווגין קמי קב  השתא הואאמר ר' יהודה 

דגניזין קמיה. ודאי כתיב )תהלים י"ט( תורת יי' תמימה   וגנזייאה וכל טמירין "אוליף להו אורחוי דקב

 אתפרשבאורייתא ולא  דאשתדלוגו'. זכאה חולקיה מאן  משיבת נפש עדות יי' נאמנה מחכימת פתי

דאתפרש מחיי דעלמא דכתיב )דברים ל'( כי היא  כמאן חדא  שעתאמאורייתא  דאתפרשמינה, דכל מאן 

 חייך ואורך ימיך, וכתיב )משלי ג'( אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך.  

 

ויהי אברם בן תשעים שנה וגו'. רבי יוסי פתח )ישעיה ס'( ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ 

ה קרא לון צדיקים. דתניא מאה  ", דקב . זכאין אינון ישראל מכל שאר עמיןנצר מטעי מעשה ידי להתפאר

ותמניא אלפי מארי דגדפין דאזלין וטאסין כל עלמא, ושמעין קלא ואחדין ליה לההוא   וחמשועשרין 

מארי דגדפין  ליהקלא, כמה דתנינן לית לך מלה בעלמא דלית לה קלא, ואזלא וטאסא ברקיעא, ואחדין 

לטב הן לביש דכתיב )קהלת י'( כי עוף השמים יוליך , ודיינין לה הן למאריהון דמדיןוסלקין ההוא קלא  

 את הקול וגו'.  

ונשמתיה נפקת מניה והיא   נאים ושכיבאימתי דיינין לההוא קלא. ר' חייא אמר בשעתא דב"נ 

ד )מיכה ז'( משוכבת חיקך שמור פתחי פיך. מאי "אסהידת ביה בב"נ, וכדין דיינין לההוא קלא, הה

 נש.  טעמא, משום דהיא אסהידת בבר

 בליליא.  ביהרבי יהודה אמר כל מה דב"נ עביד בכל יומא, נשמתיה אסהידת 

, כד נשף יממא ועאל שמשא, מארי דמפתחן קמייתאתאנא אמר רבי אלעזר בתחלת שעתא 

. סתימיןעל שמשא עאל בתריסר תרעין דפתיחין ביממא. בתר דעאל בכלהו, כל אינון תרעין   דממנא

מאן דקאים ואחיד לאינון מפתחן. בתר דסיים כרוזא, כל אינון נטורי   קםכרוזא קאים ושרי לאכרזא, 

, כלא משתככין. כדין דינין דלתתא מתערין ואזלין ושאטין פטראעלמא מתכנשין וסלקין, לית מאן דפתח 
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שירתא   מתעריןבעלמא, וסיהרא שארי לאנהרא ומארי דיבבא תקעין ומיללין. תקעין תניינות, כדין 

ון. כמה מארי תריסין קיימי בקיומייהו ואתערין דינין בעלמא. כדין בני נשא ניימין  ומזמרין קמי מאריה

 ה עביד חסד בבר נש ונשמתא תבת לאתרה."ונשמתא נפקת ואסהידת סהדותא ואתחייבת בדינא, וקב

בפלגות ליליא כד צפורין מתערין, סטרא דצפון אתער ברוחא. קם בקיומיה שרביטא דבסטר 

 דבגנתאה בנמוסוי לאשתעשעא עם צדיקיא "חא ושכיך ואתבסם. כדין אתער קבדרום ובטש בההוא רו 

ה וכל צדיקיא  "דעדן. בההוא שעתא זכאה חולקיה דבר נש דקאים לאשתעשע באורייתא, דהא קב

ד )שיר ח'( היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני. ולא עוד  "לקליה, הה צייתיןדבגנתא דעדן 

בעלמא, דהא עלאין ותתאין נטרין ליה, הדא   למהוי נטירחד חוטא דחסד ה משיך עליה "אלא דקב

 דכתיב )תהלים מ"ב( יומם יצוה יי' חסדו ובלילה שירה עמי. 

 ודאי אית ליה חולקא תדיר בעלמא דאתי.  בהאיא"ר חזקיה כל מאן דאשתדל 

 אמר רבי יוסי מאי טעמא תדיר.

ה אתער בגנתא דעדן, כל אינון נטיען דגינתא "א"ל הכי אוליפנא, דכל פלגות ליליא כד קב

. כביכול  פסיק לעלמיןנחל קדומים, נחל עדנים, דלא  ]צב ע"ב[   אשתקיין יתיר מההוא נחלא דאקרי 

ההוא דקאים ואשתדל באורייתא, כאילו ההוא נחלא אתרק על רישיה ואשקי ליה בגו אינון נטיען 

 דבגנתא דעדן.

צייתין ליה, חולקא שויין ליה בההוא שקיו דנחלא.  גנתאוכלהו צדיקייא דבגו  א"ר יוסי הואיל

 אשתכח דאית ליה חולקא תדיר בעלמא דאתי. 

 

. אערעו בכפר טרשא. כד  בר רב עמיהרבי אבא הוה אתי מטבריה לבי טרוניא דחמוי, ור' יעקב 

 אית הכא תרנגולא. אבאבעו למשכב אמר ר' 

 דביתא אמאי.  מאריא"ל 

 .  עותי למיקם בפלגות ליליארא"ל 

מלינא ליה מיא ונטיף טיף   ערסא, דהא סימנא לי בביתא, דהדין טקלא דקמי אצטריכנאא"ל לא 

בכל ביתא,   קליהטיף. בפלגות ליליא ממש אתרקו כלהו מיא ואתגלגל האי קיטפא ונהים ואשתמע 
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ואשתדל באורייתא, ובגיני  וכדין הוא פלגות ליליא ממש. וחד סבא הוה לי דהוה קם בכל פלגות ליליא

 כך עבד האי.  

 אמר ר' אבא בריך רחמנא דשדרני הכא. 

דקיטפא. קמו רבי אבא ורבי יעקב, שמעו לההוא גברא  גלגולאבפלגות ליליא נהים ההוא  

דהוה יתיב בשפולי ביתא ותרין בנוי עמיה והוה אמר כתיב )תהלים קי"ט( חצות לילה אקום להודות לך 

אי קא חמא דוד דאיהו אמר חצות לילה ולא בחצות לילה. אלא חצות לילה ודאי, על משפטי צדקך. מ

ה אשתכח וסיעתא דיליה, וכדין "ה הכי אקרי. אין, דהא חצות לילה ממש קב " אמר הכי. וכי קב  ה"ולקב

 היא שעתא דעייל בגנתא דעדן לאשתעשעא עם צדיקיא.

 ודאי נשתתף בשכינתא ונתחבר כחדא.  אבאא"ר 

 קריבו ויתיבו עמיה. אמרו ליה אימא מלה דפומך דשפיר קאמרת. מנא לך האי.

דליליא כל דינין   דתחלת שעתא קדמייתאאמר לון מלה דא אוליפנא מסבאי. ותו הוה אמר 

ין דלתתא ה אתער בגנתא דעדן, ודינ"דלתתא מתערין ואזלין ושאטין בעלמא. בפלגות ליליא ממש קב

. מנלן, מאברהם דכתיב  ליליאלא משתכחן. וכל נימוסין דלעילא בליליא לא אשתכחו אלא בפלגות 

 ויחלק עליהם לילה. במצרים, )שמות י"ב( ויהי בחצי הלילה. ובאתרין סגיאין באורייתא הכי אשתכח.

א קאים  תליא. ועל ד בהאיהוה ידע. אלא הכי אמר סבא, דמלכותא דיליה  ומהודוד הוה ידע. 

,  על משפטי צדקיך ה חצות לילה ממש. אקום להודות לך "קריה לקב  והכיבההיא שעתא ואמר שירתא, 

וקם ואמר  ביה בדודדמלכותא מהכא משתכחין. וההיא שעתא אתקטיר  דיניןדהא כל דינין תליין מהכא, 

 שירתא.

 אתא ר' אבא ונשקיה, אמר ליה ודאי הכי הוא, בריך רחמנא דשדרני הכא.

 לילה דינא בכל אתר, והא אוקימנא מלי והכי הוא ודאי, והא אתער קמי דרבי שמעון.ת"ח 

 . חצותאמר ההוא ינוקא, בריה דההוא גברא, אי הכי אמאי כתיב 

 . אתערליליא מלכותא דשמיא  דבפלגותהא אתמר  אמר

 אמר אנא שמענא מלה. 
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 פומך קלא דבוצינא להוי. טברקאאימא ברי,  אמר

א לילה דינא דמלכותא איהו, ובכל אתר דינא הוא, והאי דקאמר חצות בגין  אמר אנא שמענא דה

אנפהא בסטרא   נהיראדינא הוא, דהא פלגותא אחרא  ודאי פלגותא. גווני, בדינא ובחסדדינקא בתרי 

 . כתיבדחסד. ועל דא חצות לילה 

קם רבי אבא ושוי ידוי ברישיה וברכיה. אמר ודאי חשיבנא דחכמתא לא אשתכח בר באינון זכאי  

זכאה אנת רבי שמעון. ווי לדרא  זכאן לחכמתא.דזכו בה. השתא חמינא דאפילו ינוקי בדרא דרבי שמעון 

 דאנת תסתלק מניה. 

 צפרא ואשתדלו באורייתא.    ]צג ע"א[   יתבו עד 

לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי ה ס'( ועמך כלם צדיקים פתח ר' אבא ואמר )ישעי

. מלה דא הא הא אוקמוה חברייא. מאי טעמא כתיב ועמך כלם צדיקים, וכי כלהו ישראל  להתפאר

אורייתא.  פתגמיצדיקי נינהו. והא כמה חייבין אית בהו בישראל, כמה חטאין וכמה רשיעין דעברין על 

ה, דמקריבין בנייהו "כאין אינון ישראל דעבדין קרבנא דרעוא לקב אלא הכי תנא ברזא דמתניתין, ז

ה דכתיב )משלי י'( וצדיק יסוד עולם.  "בהאי חולקא טבא דקב עאליןלתמניא יומין לקרבנא, וכד אתגזרו 

 דכתיבכיון דעאלו בהאי חולקא דצדיק, אקרון צדיקים, ודאי כלם צדיקים. וע"כ לעולם ירשו ארץ, 

 צדיקים.  אקרוןיבאו בו. אינון דאתגזרו  צדיקים, וכתיב  צדקלי שערי )תהלים קי"ח( פתחו 

ה בגנתא דעדן, האי ארץ חד מנייהו, ועל כן אית להו  "נצר מטעי, נצר מאינון נטיעין דנטע קב

דאתי, וכתיב )שם ל"ז( צדיקים ירשו ארץ. )ישעיה ס'( לעולם ירשו ארץ. מהו   חולקא לעלמאלישראל 

 חברייא.  בינימתניתנא דילן, והא אתמר האי מלה לעולם, כמה דאוקימנא ב

הכי אוקימנא דעד השתא לא  ותאנא מאי קא חמא קרא דלא אקרי אברהם עד השתא. אלא

בהאי ה' ושכינתא שריא ביה, וכדין אקרי אברהם. והיינו דכתיב )בראשית ב'(   עיילאתגזר, וכד אתגזר 

, אלא דא חסד קא מייריותאנא באברהם. מאי אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, ותאנא בה' בראם, 

 ודא שכינתא, וכלא נחית כחדא ולא קשיא מלה, והאי והאי הוי. 

 זעירא, וה' דהליי' רברבא, מה בין האי להאי. דבהבראםא"ר יעקב לר' אבא האי ה' 
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ואית דמתני דכלא חד, דכד מנהרא מצדיק כדין קיימא באשלמותא ודא יובלא.  שמיטהא"ל דא 

רברבא, דהא מתנהרא כדקא יאות, ולזמנין דלא קיימא באשלמותא וינקא מסטרא אחרא כדין ה"א וה' 

קיימא באשלמותא וזמנין בפגימותא, ובאנפהא אשתכח ואשתמודע, וכלא  סיהרא. ובגין כך זמנין זעירא

 ברירא דמלה. והאישפיר, והאי 

ין ויהיב לון את קיימא דא.  ה אתרעי בהון מכל שאר עמ"אמר רבי אבא זכאין אינון ישראל דקב 

דכל מאן דאית ביה האי את, לא נחית לגיהנם אי איהו נטיר ליה כדקא יאות, דלא עייל ליה ברשותא 

ה דכתיב )הושע ה'(  "אחרא ולא משקר בשמיה דמלכא. דכל מאן דמשקר בהאי כמאן דמשקר בשמיה דקב

 ביי' בגדו כי בנים זרים ילדו.

ה לפמליא דיליה ואמר  "ברית, קרי קב בהאיבריה לאעליה  פיקאתו אמר ר' אבא בזמנא דבר נש 

וטאס עלמא בד' טאסין ואזדמן תמן. ועל   ז"לאליהו  אזדמןבריה עבדית בעלמא. ביה שעתא  מאןחמו 

 ה. "סליק ואסהיד קמי קב דיליה, והואדא תנינן דבעי בר נש לתקנא כרסייא אחרא ליקרא 

כי עזבו בריתך  ליי', וכתיב קנא קנאתי אליהות"ח בקדמיתא כתיב )מלכים א' י"ט( מה לך פה 

האי קיימא.   קיימיןיסהיד דישראל  דאסהיד האיופומא  אתר ברית תזדמן,. א"ל חייך בכל  ישראלבני 

 דאמר דלטורא על בנוי. מהה, על "אתענש אליהו קמי קב במהוהא תנינן 

ומא והוו אמרי מלי דאורייתא. קמו למיזל. א"ל ההוא גברא במה  אדהכי הוה אתי נהורא די

 דעסקיתו בהאי ליליא אשלימו. 

 אמרי מאי הוא. 

בעאת בעותא דא מנייכו, וגזר קיימא   דביתא, דהא דמארי קיימאא"ל דתחמון למחר אנפוי 

 דאתייליד לי, למחר ליהוי הלולא דיליה. דברא

 , ניתיב., ולמחמי אפי שכינתאבעותא דמצוהא"ר אבא 

בההוא ליליא כנש ההוא גברא כל אינון רחימוי, וכל ההוא    ]צג ע"ב[    אוריכו כל ההוא יומא. 

לימא מלה  חדההוא גברא במטו מנייכו, כל  אמר לוןליליא אשתדלו באורייתא ולא הוה מאן דנאים. 

 חדתא דאורייתא.  
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ואמר )שופטים ה'( בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יי'. מאי קא חמו דבורה   חדפתח 

וברק דפתחו בהאי קרא. אלא הכי תנינן לית עלמא מתקיימא אלא על האי ברית דכתיב )ירמיה ל"ג(  

, דהא שמיא וארעא על דא קיימין. בגין כך כל  חוקות שמים וארץ לא שמתיאם לא בריתי יומם ולילה 

, וכל זמנא דח"ו ישראל מבטלין האי בקיומייהוראל מקיימין האי ברית, נמוסי שמיא וארעא זמנא דיש

 ברית, שמיא וארעא לא מתקיימין וברכאן לא משתכחין בעלמא. 

ת"ח לא שליטו שאר עמין על ישראל אלא כד בטילו מנייהו קיימא דא. ומה בטילו מנייהו, דלא 

. ויעזבו את  וגו'וימכור אותם ביד סיסרא  יי'בני ישראל את  אתפרען ולא אתגליין. ועל דא כתיב ויעזבו

יי' ממש. עד דאתת דבורה ואתנדבת לכל ישראל במלה דא, כדין אתכנעו שנאיהון תחותייהו. והיינו  

דילי, ואת בעי  אתגלייא קיימאה ליהושע וכי ישראל אטימין אינון ולא אתפרעו ולא "קב אמרדתנינן 

שנאיהון. )יהושע ה'( שוב מול את בני ישראל שנית. ועד דאתפרעו  לאעלא להו לארעא ולאכנעא 

ישראל בהאי  דאתנדיבוואתגלייא האי ברית, לא עאלו לארעא ולא אתכנעו שנאיהון. אוף הכא כיון 

ד בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם "את, אתכנעו שנאיהון תחותייהו וברכאן אתחזרו לעלמא, הה

 ברכו יי'. 

 

)שמות ד'( ויהי בדרך במלון ויפגשהו יי' ויבקש המיתו. למאן, למשה.   קם אחרא ופתח ואמר

, דברך קיימימנך  אשדיתולאכנעא מלכא רב ושליטא, ואת  ישראלה וכי את אזיל לאפקא ית "א"ל קב

 לא אתגזר. מיד ויבקש המיתו. 

תאנא נחת גבריאל בשלהובא דאשא לאוקדיה ואתרמיז חד חיויא מתוקדא לשאפא ליה בגויה.  

חיויא  חדה את אזיל לקטלא חיויא רברבא ותקיפא, וברך לא אתגזר. מיד אתרמיז "אמאי חיויא. א"ל קב

ד ותקח צפורה צור. מהו צור, אלא אסוותא. "לקטלא ליה. עד דחמת צפורה וגזרת לברה ואשתזיב, הה

 .רוחא דקודשאומאי אסוותא, דכתיב ותכרות את ערלת בנה, דנצנצא בה 

 

קם אחרא ואמר )בראשית מ"ה( ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר וגו'. וכי אמאי 

עלאה.  מלכוליה  אני יוסף אחיכם, תווהו דחמו דאמרקרי להו, והא קריבין הוו גביה. אלא בשעתא 



 

© 2004–2022 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

42 

אמר יוסף מלכו דא בגין דא רווחנא ליה, גשו נא אלי. ויגשו, דאחזי להו האי קיימא דמילה, אמר דא 

 . ליהגרמת לי מלכו דא, בגין דנטרית 

  יה. מנלן, מבעז דכתיב )רות ג( חימכאן אוליפנא, מאן דנטיר להאי את קיימא, מלכו אתנטרת ל

יצריה, עד דאומי אומאה ונטיר להאי ברית. בגין כך זכה דנפקו  ביהיי' שכבי עד הבקר, דהוה מקטרג 

 ה. "מניה מלכין שליטין על כל שאר מלכין, ומלכא משיחא דאתקרי בשמא דקב

 

לא יירא לבי עם תקום עלי מלחמה  פתח אידך ואמר כתיב )תהלים כ"ז( אם תחנה עלי מחנה 

בר נש ואתרמיזא  לגביתדיר  א זמינאדהי את קיימא  היאבזאת, דא  תאנא מהו. הכי בזאת אני בוטח

לעילא, ובגיני כך אתמר בזאת, כמה דכתיב זאת אות הברית, זאת בריתי, וכלא בחד דרגא. ותאנא זה 

 וזאת בחד דרגא אינון ולא מתפרשן. 

ואי תימא אי הכי, הא שאר בני עלמא הכי. אמאי דוד בלחודוי ולא אחרא. אלא בגין דאחידא 

 כתרא דמלכותא. ביה ואתרמיזא ביה, והיא

אתעדי מניה כל ההוא  ]צד ע"א[   דוד מלכא כדקא חזי, מלכותא  נטרת"ח בגין דהאי זאת לא 

זמנא. והכי אוליפנא, האי זאת אתרמיזא במלכותא דלעילא ואתרמיזא בירושלם קרתא קדישא. בההוא 

נפק קלא ואמר דוד במה דאתקטרת תשתרי. לך טרדין מירושלם ומלכותא אתעדי   עלהשעתא דדוד עבר 

 . ומה דוד מלכא הכי, שאר בני עלמא על אחת כמה וכמה.איתפסהוה, במה דעבר ביה  מינך. והכי

 

פתח אידך ואמר )תהלים צ"ד( לולי יי' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי. תאנא במה זכאן  

את. דהכי תאנא בשעתא דב"נ  בהאיולא אתמסרן בידוי דדומה.  עמיןאר ישראל דלא נחתי לגיהנם כש

האי את דהוא קיימא דקודשא אתפרשן   זקפן וחמאן. עמיהטהירין אתפקדן  חביליןנפיק מעלמא כמה 

 מניה, ולא אתייהיב בידוי דדומה לנחתא לגיהנם, דכל מאן דאתמסר בידוי נחית לגיהנם ודאי. 

בישין לא שלטין ביה בב"נ אי איהו זכי לנטורי ליה להאי   דיניןן. ומהאי את דחלין עלאין ותתאי

מניה מלכותא ואתטריד מירושלים, מיד   מלכא אתעדיה. כיון דדוד "את, בגין דהוא אתאחיד בשמא דקב
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( גם  י"ב דדומה וימות בההוא עלמא, עד דאתבשר ביה דכתיב )שמואל ב'  ליה לידוידחיל דסבר דייחתון 

 א תמות. ביה שעתא פתח ואמר לולי יי' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי. יי' העביר חטאתך ל

 

.  מאי והראני אותו ואח"כ ואת נוהודוד והראני אותו ואת נוהו.  דאמרפתח אידך ואמר מאי האי 

ה. אלא הכי תנינן בההיא שעתא דאתגזר עליה ההוא עונשא, ודוד ידע דעל " מאן יכיל למחמי ליה לקב

בהאי את, ולא אקרי  אתרמיזקא יאות אתענש בהאי, דכלא כחדא אחידא וכלא דלא נטר האי את כד

 דדחילנאקדישא   קיימאאת  אותו, דא. מאי אותו, הוה בעי בעותיה ואמר )שם ט"ו( והראני צדיק

. ובגין כך תלי בבעותיה אותו  אחידאאלין מלכותא וירושלם בהאי  דתריןדאתאביד מנאי. מאי טעמא, 

 לכותא דהאי את לאתריה, וכלא חד מלה.ואת נוהו, דיתהדר מ

 

 ומבשריפתח אידך ואמר )איוב י"ט( ומבשרי אחזה אלוה. מאי ומבשרי, ומעצמי מבעי ליה. אלא 

ממש. ומאי היא, דכתיב )ירמיה י"א( ובשר קדש יעברו מעליך, וכתיב )בראשית י"ז( והיתה בריתי  

,  ממשה "דהאי את, מניה חמי לקב קדישא רשומאבבשרכם. דתניא בכל זמנא דאתרשים ב"נ בהאי 

ביה. ואי לא זכי, דלא נטיר האי את, מה כתיב, )איוב ד'( מנשמת אלוה יאבדו,  אתאחדונשמתא קדישא 

ה לא אתנטיר. ואי זכי ונטיר ליה, שכינתא לא אתפרש מניה. אימתי מתקיימא ביה,  "דקב רשומאדהא 

מ"ט ו' ה' אזלין כחדא. אלא חד דכר וחד נוקבא, אשתתפו  דתניאכד אתנסיב והאי את עייל באתריה. 

  אלכחדא ואקרי חד שמא. כדין חסד עלאה שרייא עלייהו. באן אתר שרייא, בסטרא דדכורא. ומאן חסד, 

 .נוקבאמחכמה עלאה ואתעטר בדכורא, ובגין כך אתבסמת  נפיקודאתי 

תנינן אלוה הכי הוא, אל נהירו דחכמתא, ו' דכר, ה' נוקבא, אשתתפו כחדא, אלוה אקרי.  תו 

  דהואונשמתא קדישא מהאי אתר אתאחדת וכלא תליא בהאי את, ועל דא כתיב ומבשרי אחזה אלוה, 

ה,  "שלימותא דכלא, מבשרי ממש, מהאי את ממש. ועל דא זכאין אינון ישראל קדישין דאחידן ביה בקב 

  אלהיכם חייםאינון בעלמא דין ובעלמא דאתי. עלייהו כתיב )דברים ד'( ואתם הדבקים ביי'  זכאין

 כלכם היום.
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 א"ר אבא ומה בכל כך אתון חכימין ואתון יתבין הכא. 

ד )משלי  "לא ידעין לאן טאסן, הה ]צד ע"ב[    ציפרא ודרורא מאתרייהו אתעקרואמרו ליה אי 

אורחא דילן בכל   והאודד ממקומו. ואתרא דא זכי לן לאורייתא. כ"ז( כצפור נודדת מן קנה כן איש נ

. וכד אנן קיימין בצפרא, ריחי חקלא ונהרי מיא נהרין לן  דפלגותא ניימין ופלגותא אורייתאליליא 

 אורייתא ואתיישבת בלבן.  

  עונשיהדינא על  בההואואתר דא הא דיינוה לעילא זמנא חדא, וכמה סרכי תריסין אסתלקו  

קא מסייעא לן, ומאן דאתפרש   ואתראא. וכדין אתשדלותא דילן יממא וליליא באורייתא הוא, דאוריית

 מכאן כמאן דאתפרש מחיי עלמא.

זקיף ידוי רבי אבא ובריך לון. יתבו עד דנהר יממא. בתר דנהר יממא אמרו לאינון דרדקי  

 להאי גברא רבא.  חדתא, וכל חד לימא מלה וחמודקמייהו, פוקו 

 יממא. אמר חד מנייהו זמין האי יומא אשא מלעילא.  דהא נהרנפקו וחמו 

 ביתא. ובחדאמר אחרא  

 אמר אחרא חד סבא הכא דזמין האי יומא לאתוקדא בנורא דא. 

 א"ר אבא רחמנא לישזבן. תווה ולא יכיל למללא. אמר קוטרא דהורמנא בארעא אתפסת. 

. ור' אבא אתלהיטו אנפוי  וכך הוה, דההוא יומא חמו חברייא אפי שכינתא ואסתחרו באשא

 מחדוותא דאורייתא. בנורא

תאנא כל ההוא יומא לא נפקו כלהו מביתא, וביתא אתקטר בקיטרא, והוו חדתאן מלי בגווייהו 

  הואההוא יומא אורייתא מטורא דסיני. בתר דאסתלקו לא הוו ידעי אי הוא יממא ואי  מקבלין כאלו 

 ליליא.

טיבו למריה דביתא,  לקשראדחכמתא  מלהכל חד מינן  אמר ר' אבא בעוד דאנן קיימין לימא

 מריה דהלולא. 
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.  נשבעה בטוב ביתך קדוש היכלךפתח חד ואמר )תהלים ס"ה( אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, 

 מן דא.   לעילאמן דא, ודא   לגובקדמיתא חצריך, לבתר ביתך, ולבתר היכלך. דא 

 הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו. א )ישעיה ד'( והיה "ישכון חצריך בקדמיתא, כד

א )משלי כ"ד( בחכמה יבנה בית. החכמה יבנה בית לא כתיב,  "נשבעה בטוב ביתך לבתר, כד

בחכמה יבנה בית, היינו דכתיב )בראשית  לא כתיב אלאדחכמה בית אקרי, אלא  משמעדאי כתיב הכי, 

 .  הגןב'( ונהר יוצא מעדן להשקות את 

, האי והאי, ה' י' כלר, דא הוא שלימו דכלא, דהכי תנינן מהו היכל, כלומר קדוש היכלך לבת

 וכלא אשתלים כחדא.

  לקרבנארישא דקרא מה מוכח דכתיב אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך. האי מאן דאקריב בריה 

מדוריה בתרין אדרין ואחיד   דשויה בההוא קרבנא ואתרעי ביה וקריב ליה, "דקב  ורעואה, "קמי קב

 להאי ולהאי, דאינון תרין אתקשרו כחדא דכתיב ישכון חצריך, חצריך ודאי, תרי. 

בגיני כך חסידי קדמאי סבאן דהכא, כד מקריבין בנייהו לקרבנא דא, פתחי ואמרי אשרי תבחר 

מברך אשר קב"ו  אמרי נשבעה בטוב ביתך קדוש היכלך. לבתר  עליהותקרב ישכון חצריך. אינון דקיימי 

 אמרי כשם שהכנסתו לברית וכו'. עליהדקיימי  אינוןלהכניסו בבריתו של אברהם אבינו. 

וכפר בעדו ובעד ותנינן בקדמיתא לבעי ב"נ רחמין עליה, ולבתר על אחרא, דכתיב )ויקרא ט"ז( 

א נקטינן . וכפר בעדו בקדמיתא, ולבתר ובעד כל קהל ישראל. ואנן אורחא דישראל  ביתו ובעד כל קהל

 לקמאן.  שפירוהכי 

אמר ר' אבא ודאי כך הוא ויאות מלה, ומאן דלא אמר הכי אפיק גרמיה מעשרה חופות דזמין 

דאתי, וכלהו מתקשרן בהאי, ובגיני כך עשרה מלי דמהימנותא אית  לעלמאה למעבד לצדיקיא "קב

  דיןבעלמא  חולקכוןכאה . זמניהבהאי קרא, אשרי תבחר ותקרב וגו'. וכל מלה ומלה חד חופה אתעביד 

בגופייכו בטורא דסיני   ]צה ע"א[    קיימתוןובעלמא דאתי, דהא אורייתא מתקשרא בלבייכו כאילו 

 בשעתא דאתיהיבת אורייתא לישראל.  
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את פתח אידך ואמר )שמות כ'( מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך 

. תאנא כל מאן דקריב בריה שמי אבא אליך וברכתיךצאנך ואת בקרך, בכל המקום אשר אזכיר את 

ה, וכאילו בני מדבחא שלימתא קמיה. בגיני "לקרבנא דא, כאילו אקריב כל קרבנין דעלמא לקמיה דקב

ה  "כך בעי לסדרא מדבחא במאנא חד מלייא ארעא, למגזר עליה האי קיימא קדישא, ואתחשיב קמי קב

כאילו אדבח עליה עלוון וקרבנין עאנא ותורי, וניחא ליה יתיר מכלהו דכתיב וזבחת עליו את עולותיך 

. מהו אזכיר את אבא אליך וברכתיך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי את צאנך ואת בקרךואת שלמיך 

 מילה דכתיב בה )תהלים כ"ה( סוד יי' ליראיו ובריתו להודיעם.   דאשמי. 

מה ודאי כמה דאמינא. בתריה מה כתיב, ואם מזבח אבנים תעשה לי. רמז לגיורא  האי מזבח אד

 לבא, האי אקרי מזבח אבנים.  קשיכד אתגייר דאיהו מעם קשי קדל, 

פולחניה אחרא    ה, בגין דינשי"דקבהוא. דבעי לאעלא ליה בפולחנא   מאילא תבנה אתהן גזית. 

, למיעל בפולחנא קשיותגזר ולא אעדי מניה ההוא דעבד עד הכא ויעדי מניה ההוא קשיו דלבא. ואי א

, הרי הוא כהאי פסילא דאבנא דגזרי ליה מהאי גיסא ומהא גיסא ואשתאר אבנא כדבקדמיתא. קדישא

, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, הכי, דאי אשתאר דאשתאר בקשיותיהבגין כך לא תבנה אתהן גזית, 

 כלומר ההוא גזירו דאתגזר לא מהניא ליה. 

ה, ובעי למחדי בהאי  "קמי קב בחדוותאבגיני כך זכאה חולקיה דמאן דאקריב האי קרבנא 

 דכתיב )שם ה'( וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אוהבי שמך.   כל יומאחולקא 

 

אני אל  אל אברם ויאמר אליופתח אידך ואמר ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יי' 

ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים, האי  . האי קרא אית לעיינא ביה, והיה תמיםתהלך לפני שדי ה

כד מטא להני יומין וירא יי' אל  ה, אלא האידנא"קבבכמה אורחין. וכי עד השתא לא אתגלי ליה   קושיא

. תדעויאמר יי' אל אברם, ויי' אמר אל אברם, ויאמר לאברם ידוע  והלא כתיבאברם ולא קודם. 

, וכד מני להו כתיב וירא יי' אל אברם, אשתמע דעד השתא לא אתגלי עלוי. ועוד מני יומויוהאידנא 

 דכתיב בן תשעים שנה ותשע שנים, בקדמיתא שנה ולבסוף שנים.  

ה לא  "קב כךדהוה אטים וסתים,  כמהאלא הכי תאנא, כל אינון יומין לא כתיב וירא. מ"ט, אלא 

וירא. מ"ט, משום דבעא לגלי ביה הא את כתרא  וכתיבאתגלי עליה כדקחזי. האידנא אתגלי עליה 
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אטים בשרא. אלא אמר  אי הוהה לאפקא מניה זרעא קדישא, וקדישא לא להוי "קדישא, ועוד דבעא קב

זרעא קדישא, להוי הוא קדישא   דינפוקהשתא דהוא בן תשעים שנה ותשע שנים וזמן קריב הוא 

 בקדמיתא ולבתר ינפוק מניה זרעא קדישא. בגין כך מני יומוי בהאי ולא בכל הני זמני קדמיתא. 

תו תשעים שנה, דכל יומוי קדמאי לא הוו שנים אלא כחד שנה, דלא הוו יומוי יומין. השתא 

 אינון ולא שנה.  להאי, שניםדמטא 

י. אלא הכי תאנא, עבד ויאמר אליו אני אל שדי. מאי משמע דעד השתא לא קאמר אני אל שד

ה כתרין תתאין דלא קדישין לתתא, וכל אינון דלא אתגזרו יסתאבון בהון ורשימין בהון. ומאי "קב

בהו. בתר דאתגזרו   ואתדבקןבהו  יסתאבון, דאתחזי בהו שי"ן דל"ת ולא יתיר, ובגין כך דבהוןרשומא 

  ]צה ע"ב[    דישא, את קיימא שלים, נפקין מאלין ועאלין בגדפוי דשכינתא ואתגליא בהו יו"ד רשימא ק

ואתרשים בהו שד"י ואשתלים בקיומא שלים. ועל דא כתיב בהאי אני אל שדי, התהלך לפני והיה 

 . דשד"י, גזר גרמך והוי שלים ברשימא דל"ת ברשימא דשי"ן  חסראתמים, שלים. דהשתא את  

ואל שדי יברך ומאן דאיהו ברשומא דא אתחזי לאתברכא בשמא דא דכתיב )בראשית כ"ח( 

דשליט על כל כתרין תתאין, וכלא מדחלתיה  ההואשדי, ההוא דברכאן נפקן מניה,  ואלאותך. מהו 

ומזדעזעין. בג"כ מאן דאתגזר, כל אינון דלא קדישין אתרחקן מניה ולא שלטין ביה. ולא עוד   אסתימן

כל אינון דאתגזרו   לעולם ירשו ארץ.אלא דלא נחית לגיהנם דכתיב )ישעיה ס'( ועמך כלם צדיקים 

אקרון צדיקים, ובגין כך לעולם ירשו ארץ, דלא ירית האי ארץ אלא ההוא דאקרי צדיק. אוף הכא ועמך 

 . כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ

א"ר אבא זכאין אתון בעלמא דין ובעלמא דאתי. זכאה חולקי דאתינא למשמע מלין אלין  

קדישא, עלייכו כתיב )שם מ"ד( זה יאמר ליי' אני וזה יקרא  מלכאמפומיכון, כלכו קדישין, כלכו בני 

מנכון אחיד ואתקשר במלכא קדישא   וחדבשם יעקב וזה יכתוב ידו ליי' ובשם ישראל יכנה. כל חד 

ארץ דאקרי ארץ החיים דרברבנוהי אכלין ממנא דטלא  מההואעלאה, ואתון רברבין ממנן תריסין 

 קדישא.

רץ שמלכך בן חורין ושריך בעת יאכלו. וכתיב אי לך ארץ שמלכך  ואמר )קהלת י'( אשריך א פתח

נער ושריך בבקר יאכלו. הני קראי קשיין אהדדי, ולא קשיין. האי דכתיב אשריך ארץ, דא ארץ דלעילא 

כתיב )דברים י"א( ארץ אשר יי'   עלהדשלטא על כל אינון חיין דלעילא ובגין כך אקרי ארץ החיים. 
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ב ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה, לא תחסר כל בה  , וכתיאותהאלהיך דורש 

 א )שמות ד'( בני בכורי ישראל.  "ה, כד"בן חורין, דא קב  דמלכךדייקא. וכל כך למה, משום 

א )ויקרא כ"ה( יובל היא קדש תהיה לכם, וכתיב וקראתם דרור  "בן חורין. מהו בן חורין, כד 

 י, בג"כ בן חורין.  בארץ. דהא כל חירו מיובלא קא את

ואי תימא בן חורין, ולא כתיב בן חירות. הכי הוא ודאי, בן חירות מיבעי ליה. אלא במתניתא  

, כד מתחברן י' בה' כדין כתיב )בראשית ב'( ונהר יוצא מדן להשקות את הגן. ולא  תנינןסתימאה דילן 

אשריך ארץ שמלכך בן חורין   תימא כד מתחברן אלא מתחברן ודאי. ובגין כך בן חורין כתיב, ועל דא

 ושריך בעת יאכלו, בחדוותא בשלימו ברעוא.

אתיהיבו לרברבין   עמיןדשאר  ארצות, דתניא כל שאר האי דלתתאאי לך ארץ שמלכך נער, 

תריסין דממנן עלייהו, ועילא מכלהו ההוא דכתיב ביה )תהלים ל"ז( נער הייתי גם זקנתי, ותאנא האי  

ל דא כתיב אי לך ארץ שמלכך נער, ווי לעלמא דמסטרא דא ינקא. וכד קרא שרו של עולם אמרו. וע

 ישראל בגלותא ינקין כמאן דיניק מרשותא אחרא.

יומא. בבקר, ולא בזמנא אחרא דיומא. דתניא בשעתא דחמה   בכלושריך בבקר יאכלו, ולא 

מא. מאן גרים זורחת ואתיין וסגדין ליה לשמשא, רוגזא תלי בעלמא. בשעתא דמנחה רוגזא תלייא בעל

 האי, משום דמלכך נער, ההוא דאקרי נער. 

ואתון זכאי קשוט, קדישי עליונין, בני מלכא קדישא, לא ינקין מהאי סטרא אלא מההוא אתר 

 קדישא דלעילא. עלייכו כתיב )דברים ד'( ואתם הדבקים ביי' אלהיכם חיים כלכם היום.  

 

כרם היה לידידי בקרן בן  ת דודי לכרמו, ואמר )ישעיה ה'( אשירה נא לידידי שיר ר' אבא פתח

ויטעהו שורק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו ויקו לעשות ענבים ויעש , ויעזקהו ויסקלהו שמן

. הני קראי אית לאסתכלא בהו. אמאי כתיב שירה, תוכחה מבעי ליה. לידידי, לדודי מבעי ליה,  באושים

שמן. אסתכלנא בכל אורייתא ולא אשכחנא אתרא   כמה דכתיב שירת דודי. כרם היה לידידי בקרן בן

 שמן. בןקרן  ]צו ע"א[   דאקרי 
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אלא הני קראי הא אוקמוה חברייא בכמה גוונין, וכלהו שפיר והכי הוא. אבל אשירה נא 

לידידי, דא יצחק דהוה ידיד, ואקרי ידיד עד לא יפוק לעלמא. אמאי ידיד, דתנינן רחימו סגי הוה ליה  

אברהם אבוה ואקרי שלים ואתוסף ליה ה"א לאשלמותא, וכן   דאתגזרה ביה, דלא אתעביד עד "לקב 

 לשרה האי ה"א אתיהיבת לה.

הכא אית לאסתכלא, ה"א לשרה שפיר, אבל לאברהם אמאי ה"א ולא יו"ד, יו"ד מבעי ליה דהא  

א מה"א עלאה  סתים בגוון, אברהם סליק לעילא ונטיל רז הוא דהוההוא דכר הוה. אלא רזא עלאה 

ודאי. ובגין כך אברהם  נוקבאדאיהו עלמא דדכורא. ה"א עלאה וה"א תתאה, האי תליא בדכורא והאי 

זרעך, זרעך ממש, דהוה  ותניאכה יהיה זרעך,  דכתיבבה"א דלתתא,  נחתתושרה   דלעילאסליק בה"א 

אתגזר גר צדק אקרי,  שארי למיעל בהאי קיים, ומאן דשארי למיעל בהאי קיים עאל. ובגיני כך גיורא ד

  כתיבבגין דלא אתא מגזעא קדישא דאתגזרו. ועל דא מאן דעאל בהאי, שמיה כהאי, אברהם. בגין כך 

כה יהיה זרעך, זרעך ממש. ואתמסר ליה ה"א, ואי לאו דאתמסר ה"א לשרה הוה ליה לאברהם לאוליד 

ההי"ן כחדא ואולידו  לתתא כמה דהאי כ"ה אולידת לתתא. בתר דאתמסרת ה"א לשרה אתחברו תרין  

לעילא, ומאי דנפק מנייהו הוא יו"ד, בגיני כך יו"ד את רישא דיצחק, דכר. מכאן שארי דכורא 

לאתפשטא, ועל דא כתיב )בראשית כ"א( כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא בך. יצחק אוליד לעילא  

 דכתיב )מיכה ז'( תתן אמת ליעקב. יעקב אשלים כלא. 

בהאי אתאחיד ולא יתיר, והא כתיב חסד לאברהם. אלא חולקא דיליה כך ואי תימא וכי אברהם 

. ועל דא לא אתגזר אברהם שאריחסד עם בני עלמא, אבל לאולדא, הכא אחיד ומהכא  דעבדהוא, בגין 

 , ורזא דמלה הא אתיידע ואוקימנא במתניתא דילן. ותשעאלא בן תשעים 

אקרי. ועל דא יעקב אשלים   חסדלאולדא ובגין כך יצחק דינא קשיא נפק לאחדא לחולקיה, ו

כלא מהאי סטרא ומהאי סטרא. מסטרא דאחידו אברהם ויצחק לחולקיהון לעילא הוא שלימותא,  

מסטרא דאתיהיב להו לאולדא מתתא לעילא הוא שלימותא. ועל דא כתיב )ישעיה מ"ט( ישראל אשר  

 בך אתפאר, ביה אתאחידו גוונין מעילא ומתתא. 

שירה דכתיב )שם ה'( אשירה נא לידידי, שירה ודאי, דהא אקרי לאולדא ועל דא כתיב הכא 

 לא יפוק לעלמא.   דהאי אקרי עדדכר, 
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א )ירמיה י"א( מה לידידי בביתי. ואברהם  ", אשירה נא לידידי, דא אברהם, כדדאואית דאמרי 

 מה דאמינא דדא יצחק הכי הוא. עלירית ירותא דאחסנת חולקא דא, אבל 

, דודי צח ואדום. ידידי אחיד בדודי,  זה דודיה דאקרי דודי דכתיב )שיר ה'(  "קב , דאדודישירת 

 דכר, ומניה אתנטע כרם דכתיב כרם היה לידידי בקרן בן שמן. 

אתנטע. חזר ואמר בקרן. מאי קרן, דכתיב    ובמאיהאי כרם  במאי דנפיקמאי בקרן בן שמן, אלא 

)יהושע ו'( בקרן היובל, בקרן היובל שארי. והאי קרן אתאחיד בההוא דכר דאקרי בן שמן. מהו בן שמן,  

א בן חורין, ותרווייהו חד מלה. שמן דמתמן נגיד משחא ורבו לאדלקא בוצינין, ובגין כך בן שמן  "כד

ינין, עד דנטיל ליה וכניש ליה האי קרן, ודא אקרי קרן היובל.  . שמן ורבו נגיד ונפיק ואדליק בוצודאי

בגיני כך לית משיחותא דמלכותא אלא בקרן, ועל דא אתמשך מלכותא דדוד, דאתמשח בקרן ואתאחיד  

 ביה.

ויסקלהו, דאעדי מניה ומחולקיה   ]צו ע"ב[    , כהאי עזקא דאסתחר לכל סטרין. ויסקלהוויעזקהו 

לחולקיה דכתיב   כרםון תריסין, כל אינון כתרין תתאין, והוא נסיב ליה להאי כל אינון רברבין, כל אינ

 )דברים ל"ב( כי חלק יי' עמו יעקב חבל נחלתו.

. מכאן שארי  כלה בה"אא )ירמיה ב'( ואנכי נטעתיך שורק כלה זרע אמת, "ויטעהו שורק, כד

דכתיב כה יהיה זרעך, וכלא  אברהם לאולדא לעילא, ומהאי נפק זרע אמת, כלה זרע אמת ודאי, היינו 

 חד מלה. זכאה חולקהון דישראל דירתו ירותא קדישא דא. 

א )משלי י"ח( מגדל עז שם יי' בו  "סופיה דקרא )ישעיה ה'( ויבן מגדל בתוכו. מהו מגדל, כד

 ירוץ צדיק ונשגב, בו ירוץ צדיק ודאי. 

א )תהלים קי"ח( פתחו לי שערי צדק. מאי משמע, דכל בר  "וגם יקב חצב בו. דא תרעא דצדק, כד

ישראל דאתגזר עייל בתרווייהו וזכי לתרווייהו. ומאן דקריב בריה לקרבנא דא עייל ליה בשמא קדישא,  

ן שמיא וארעא דכתיב )ירמיה ל"ג( אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא  מתקיימי דאועל 

 שמתי. 
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ה אנפין באנפין בהאי יומא. זכאה חולקנא דזכינא "מריה דהלולא דא זכה לכלא, למחזי קב  והא

להאי יומא, וזכאה חולקך עמנא. והאי ברא דאתייליד לך קרינא עליה )ישעיה מ"ג( כל הנקרא בשמי  

 . ורב שלום בניךיצרתיו אף עשיתיו, וכתיב )שם נ"ד( וכל בניך למודי יי'  בראתיו ולכבודי

אוזפוה לרבי אבא תלת מילין. אמרו ליה האי מריה דהלולא אושפיזך זכה לכולי האי בגין  

 דקיים קיומא דמצוה.

 אמר מאי היא. 

ברא קדמאה  אמר ההוא גברא דביתאי אתת אחי הוות, ומית בלא בנין, ונסיבנא לה. ודא הוא

 דהוה לי מנה, וקרינא ליה בשמא דאחי דאתפטר. 

 א"ל מכאן ולהלאה קרי ליה אידי, והיינו אידי בר יעקב.  

 בריך לון ר' אבא ואזיל לארחיה.  

כד אתא סדר מלין קמיה דר' אלעזר, ודחיל למימר לר' שמעון. יומא חד הוה קמיה דר' שמעון,  

יו וידבר אתו אלהים לאמר אני הנה בריתי אתך. משמע דעד  וא"ר שמעון מאי דכתיב ויפול אברם על פנ

דלא אתגזר הוה נפיל על אנפוי ומליל עמיה, בתר דאתגזר קאים בקיומיה ולא דחיל. אני הנה בריתי  

 אתך, דאשכח גרמיה גזיר. 

 קמיה מאינון מלי מעלייתא דשמענא בהאי. לימאאמר ליה ר' אבא אי ניחא קמיה דמר, 

 אמר ליה אימא.

 אמר ליה דחילנא דלא יתענשו על ידאי. 

 אמר ליה ח"ו )תהלים קי"ב( משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח ביי'. 

 סח ליה עובדא וסדר קמיה כל אינון מלין. 

דכל תלתין יומין  גוזרנאאמר ליה וכי כל הני מלי מעלייתא הוו טמירין גבך ולא אמרת להו. 

אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות. וכך הוה. אמר  אלין תלעי ותנשי. ולא כתיב )משלי ג'(

 חברייא.  ויגלון בכל בניגוזרנא דבאורייתא דא יגלון לבבל 

 חלש דעתיה דרבי אבא. יומא חד חמא ליה ר' שמעון, אמר ליה טופסרא דלבך באנפך שכיח. 
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 אמר ליה לא על דידי הוא אלא על דידהו. 

יגלון ביני חברייא ילפון  וכד ין אתגליין בינייהו כל כך, אמר ליה ח"ו דאתענשו אלא בגין דמל

 דעלעמנא  אסתכםה "מלין בגווייהו. דהא מלין לא אתגליין אלא ביננא, דהא קב אורחי ואתכסייןאינון 

 ידנא אתגליין מלין.

ה לאכרזא על בנוי ויימא אז "יבקע כשחר אורך וגו'. זמין קב אז)ישעיה נ"ח(  יוסיאמר רבי 

 יי' יאספך.  כבודאורך וארוכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך  יבקע כשחר
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 פרשת וירא

 

רבי חייא פתח )שיר ב'( הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו.  ]צז ע"א[  

ה עלמא יהב בארעא כל חילא דאתחזי לה. וכלא הוה בארעא ולא  "הנצנים נראו בארץ. כד ברא קב

, וארעא גליאת איבהא אתחזי לעלמאאדם כלא  דאתאאדם. כיון  דאתאעד  לעלמאאפיקת איבין 

 וחילהא דאתפקדו בה. 

ד )בראשית ב'( וכל שיח השדה "כגוונא דא שמים לא יהבו חילין לארעא עד דאתא אדם. הה

טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יי' אלהים על הארץ ואדם אין לעבוד את  

מטירו על ארעא, בגין דאדם אין, דלא  ולא אתגלון, ושמיא אתעכבו דלא א תולדיןכל  אתטמרוהאדמה. 

אשתכח ולא אתברי וכלא אתעכב בגיניה. כיון דאתחזי אדם, מיד הנצנים נראו בארץ וכל חיילין 

 ואתיהיבו בה.  דאתטמרו

לא אתברי  כדה, מה דלא אשתכח "עת הזמיר הגיע, דאתתקן תקונא דתושבחן לזמרא קמי קב

 אדם.

אשתכח בעלמא עד דאתברי אדם.   ]צז ע"ב[     ה לא"דהא מלה דקבוקול התור נשמע בארצנו. 

ד )בראשית ג'(  "כיון דאשתכח אדם כלא אשתכח. בתר דחטא כלא אסתלק מעלמא ואתלטיא ארעא, הה

ארורה האדמה בעבורך וגו', וכתיב כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כחה לך וגו', וכתיב וקוץ ודרדר 

 תצמיח לך. 

. אתו בני עלמא וחבו קמיה  וישכרבעלמא. ולבתר וישת מן היין אתא נח ותקין קרדומין ופצירי 

 כמלקדמין, והוו קיימי עד דאתא אברהם.  דארעאה, ואסתלקו חילין "דקב

 . דארעא, מיד הנצנים נראו בארץ, אתתקנו ואתגלו כל חילין  לעלמא כיון דאתא אברהם 

ה דיתגזר. כיון דמטא ההוא זמנא דברית אשתכח ביה "עת הזמיר הגיע, בשעתא דאמר ליה קב

ה הוה באתגלייא ביה, הה"ד "כל האי קרא ואתקיים עלמא ומלה דקב אתקיים, כדין דאתגזרבאברהם 

 וירא אליו יי'.
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אברהם. דעד לא אתגזר לא הוה מליל עמיה אלא  בשעתא דאתגזררבי אלעזר פתח האי קרא 

ו קיימי על ההיא דרגא. כיון דאתגזר, מיד הנצנים נראו בארץ, מגו דרגא תתאה, ודרגין עלאין לא הו

 אלין דרגין תתאין דאפיקת ואתקינת האי דרגא תתאה. 

 עת הזמיר הגיע, אלין ענפוי דערלה.

ההוא פנימאה דכלא, וההוא קול  ]צח ע"א[   וקול התור נשמע בארצנו, דא קול דנפיק מגו 

 ימו. נשמע, ודא קול דגזר מלה למללא ועביד לה של

דאתגזר מה כתיב, וירא  כיוןת"ח דעד לא אתגזר אברהם לא הוה עליה אלא האי דרגא כדאמרן. 

אליו יי'. למאן, דהא לא כתיב וירא יי' אל אברם. דאי לאברם, מאי שבחא הכא יתיר מבקדמיתא עד לא 

יל עמיה, מה  אתגזר דכתיב וירא יי' אל אברם. אלא רזא סתימא איהו, וירא אליו יי', לההוא דרגא דמל

 אתגלי קול ואתחבר בדבור כד מליל עמיה.  והשתאדלא הוה מקדמת דנא עד לא אתגזר. 

על האי  דשארוחכמתא דכלהו דרגין   גלי הכאוהוא יושב פתח האהל. והוא, ולא גלי מאן. אלא 

 דרגא תתאה בתר דאתגזר אברהם.

 לי ביה. ת"ח וירא אליו יי', דא הוא רזא דקול דאשתמע דאתחבר בדבור ואתג

 והוא יושב פתח האהל, דא עלמא עלאה דקאים לאנהרא עליה.

 כחום היום, דהא אתנהיר ימינא, דרגא דאברהם אתדבק ביה. 

   ]צח ע"ב[    ד"א כחום היום, בשעתא דאתקריב דרגא לדרגא בתיאובתא דדא לקבל דא.  

 

רא עליה הוה אטים, כיון דאתגזר אתגלי כלא וש  אתגזרוירא אליו. אמר רבי אבא עד לא 

 שכינתא בשלימו כדקא יאות.

תא חזי והוא יושב פתח האהל. והוא, דא עלמא עלאה דשרי על האי עלמא תתאה. אימתי,  

 .  דשארי ביה עמיהכחום היום, בזמנא דתיאובתא דחד צדיק 
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מיד וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו. מאן אנון שלשה אנשים. אלין אברהם 

 יניק ואתזן.  ]צט ע"א[   יצחק ויעקב דקיימי עליה דהאי דרגא ומנייהו 

 דיליהכדין וירא וירץ לקראתם, דתיאובתא דהאי דרגא תתאה לאתחברא בהו וחדוותא  

 לאתמשכא אבתרייהו. 

 רסייא לגבייהו.כ לאתקנאוישתחו ארצה, 

ג דאיהו כרסייא לגבייהו, "ה לדוד מלכא חד סמכא מכרסייא עלאה כאבהן. ואע"ת"ח עבד קב

אבל בזמנא דאתחבר בהו איהו חד סמכא לאתתקנא בכרסייא עלאה. ובגין כך נטל מלכותא בחברון דוד 

 מלכא שבע שנין, לאתחברא בהו והא אתמר. 

 

בני  אינוןהר יי' ומי יקום במקום קדשו. ת"ח כל ר' אבא פתח ואמר )תהלים כ"ד( מי יעלה ב

ה, כל אינון יומין דבני נשא "עלמא לא חמאן על מה קיימי בעלמא, ויומין אזלין וסלקין וקיימי קמי קב

בהו בהאי עלמא, דהא כלהו אתבריאו וכלהו קיימי לעילא. ומנלן דאתבריאו, דכתיב )שם קל"ט(   קיימין

ד )מלכים א'  "אסתלקא מהאי עלמא, כלהו קריבין קמי מלכא עלאה, ההימים יוצרו. וכד מטאן יומין ל

 ב( ויקרבו ימי דוד למות, )בראשית מ"ז( ויקרבו ימי ישראל למות.

איהו בהאי עלמא לא אשגח ולא אסתכל על מה קאים, אלא כל יומא ויומא  בגין כך ב"נ כד

לאן אורחא סלקין לה,   ידיעא חשיב כאילו הוא אזיל ברקנייא. דהא כד נשמתא נפקת מהאי עלמא ל

אתיהיב לכלהון נשמתין.   ]צט ע"ב[    דהא אורחא לסלקא לעילא לאתר דנהירו דנשמתין עלאין נהרין לא 

 לבתר דנפיק מניה. אתמשךדהא כגוונא דאיהו אמשיך עליה בהאי עלמא, הכי 

מניה  ה ותיאובתא דיליה אבתריה בהאי עלמא, לבתר כד נפיק "ת"ח אי ב"נ אתמשיך בתר קב

איהו אתמשיך אבתריה ויהבין ליה אורח לאסתלקא לעילא בתר ההוא משיכו דאתמשיך ברעותא כל 

 יומא בהאי עלמא.

א"ר אבא יומא חד אערענא בחד מתא מאינון דהוו מן בני קדם, ואמרו לי מההיא חכמתא דהוו 

ידעין מיומי קדמאי. והוו אשכחן ספרין דחכמתא דלהון, וקריבו לי חד ספרא והוה כתיב ביה דהא 

מלעילא כגוונא דההוא רעותא   רוחאבהאי עלמא, הכי אמשיך עליה  ליהכגוונא דרעותא דב"נ איכוון 
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לההיא מלה מלעילא לתתא לגביה. ואי   אמשיך, איהו עלאהדאתדבק ביה. אי רעותיה איכוין במלה 

 מלעילא לתתא לגביה.  ליהרעותיה לאתדבקא בסטרא אחרא ואיכוין ביה, איהו אמשיך 

 ילאמעוהוו אמרי דעקרא דמלתא תלייא במלין ובעובדא וברעותא לאתדבקא, ובדא אתמשך 

 לתתא ההוא סטרא דאתדבק בה. 

, והיאך רעותא  דאצטריכןואשכחנא ביה כל אינון עובדין ופולחנין דככביא ומזלי ומלין 

 לאמשכא לון לגבייהו.  ]ק ע"א[   לאתכוונא בהו בגין 

כגוונא דא מאן דבעי לאתדבקא לעילא ברוח קודשא, דהא בעובדא ובמלין וברעותא דלבא 

 מלתא לאמשכא ליה לגביה מעילא לתתא ולאתדבקא בההיא מלה.   בההיא מלה תלייא לאתכוונא

והוו אמרי כמה דבר נש אתמשך בהאי עלמא, הכי נמי משכין ליה כד נפיק מהאי עלמא. ובמה 

דאתדבק בהאי עלמא ואתמשך אבתריה, הכי אתדבק בההוא עלמא, אי בקודשא בקודשא ואי במסאבא  

 במסאבא.  

סטר ואתדבק ביה לעילא, ואתעביד ממנא שמשא לשמשא   אי בקודשא, משכין ליה לגבי ההוא

ה בין אינון שאר מלאכין. כמה דהכי אתדבק לעילא וקאים בין אינון קדישין דכתיב )זכריה ג'(  "קמי קב

 ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה.  

סטר ואתעביד כחד מנייהו לאתדבקא בהו.   לההואהכי נמי כגוונא דא, אי במסאבא, משכין ליה 

שעתא דנפיק מהאי עלמא נטלין ליה ושאבין ליה בגיהנם, בההוא  ובההואואינון אקרון נזקי בני נשא, 

אתר דדייני לון לבני מסאבא דסאיבו גרמייהו ורוחייהו. ולבתר אתדבק בהו ואיהו נזקא כחד מאינון נזקי 

 דעלמא.

, בגין דלא   רין אליןמגו ספאמינא לון בני קריבא דא למלין דאורייתא, אבל אית לכו לאתרחקא 

תסטון מבתר   לאיסטי לבייכו לאלין פולחנין ולכל אינון סטרין דקאמר הכא, דילמא ח"ו   ]ק ע"ב[ 

  דחכמתאלון לבני נשא, בגין דבני קדם חכימין הוו וירותא  טעייןה. דהא כל ספרים אלין "פולחנא דקב

שים אשר לאברהם נתן אברהם ירתו מאברהם דיהב לבני פלגשים דכתיב )בראשית כ"ה( ולבני הפלג 

מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. ולבתר אתמשכו בההיא חכמה לכמה  

 סטרין.
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דיעקב לאו הכי דכתיב )שם( ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, דא    וחולקאאבל זרעא דיצחק 

,  כתיבא סטרא יעקב. מה חולקא קדישא דמהימנותא דאתדבק ביה אברהם, ונפק מההוא עדבא ומההו 

)שם כ"ח( והנה יי' נצב עליו, וכתיב ואתה יעקב עבדי וגו'. בגיני כך בעי ליה לב"נ לאתמשכא בתר 

 .  ביהה ולאתדבקא "קב

נקי כפים, דלא עביד בידוי טופסא ולא  יי'. אהדר ופירשת"ח )תהלים כ"ד( מי יעלה בהר 

בהו במה דלא אצטריך. ותו דלא אסתאב בהו ולא סאיב בהו לגופא, כאנון דמסאבין גרמייהו  איתקף

 בידין לאסתאבא. ודא הוא נקי כפים.

פולחנא  לאתמשכא מבתרובר לבב, כגוונא דא דלא אמשיך רעותיה ולביה לסטרא אחרא, 

 ה. "דקב

א נפש דוד, סטרא נפשי ד ]קא ע"א[ אוקמוה   כתיב, והא. נפשו נפשיאשר לא נשא לשוא 

יסתלק בעובדין דכשרין על   דנפשיה, בגין דכד יפוק מהאי עלמא נפשיה דבר נשדמהימונתא. נפשו דא 

א )תהלים קט"ז( אתהלך לפני יי' בארצות החיים.  "בהו למיהך בין כל אינון קדישין, כד  דאתקייםמה 

 . יי'ובגין דלא נשא לשוא נפשי, ישא ברכה מאת 

ה שדר לגביה תלת מלאכין באתגליא לאקדמא "הוה יתיב וכאיב, וקב  ת"ח בתר דאתגזר אברהם

ליה שלם. ואי תימא דהא באתגליא, וכי מאן יכיל למחמי מלאכין, והא כתיב )שם ק"ד( עושה מלאכיו 

, דהא ודאי אינון רוחין  לךלארעא כגוונא דבני נשא. ולא יקשה   ונחתי. אלא ודאי חמא לון, רוחות

נשא ממש, כחיזו  כבניוביסודי דגולמין ואתחזו  באויריןלעלמא מתלבשין קדישין, ובשעתא דנחתי 

 דלהון. ודיוקנא

אבתרייהו, בגין דלא   רהטג דהוה כאיב ממילה, "ות"ח אברהם חמא לון כחיזו בני נשא, ואע

 למגרע מה דהוה עביד מקדמת דנא. 

 

,  נו"ן יו"דדכתיב ויאמר אדני באל"ף דל"ת  חמא לון ממה בודאי בחיזו מלאכיןא"ר שמעון 

. וחמא  דתחותהשכינתא הוה אתיא ואלין הוו סמיכין דילה וכרסייא לגבה, בגין דאינון גוונין תלת 

אתגזר. בקדמיתא לא הוה ידע  ]קא ע"ב[    השתא בגין דאתגזר, מה דלא הוה חמי מקדמת דנא עד לא 
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בשליחותא לגביה, בשעתא דאמרו ליה איה שרה  ואתיאןמלאכין אלא דאנון בני נשא, ולבתר ידע דאנון 

 אשתך ובשרו ליה בשורת יצחק. 

 ה.  "אליו, אתוון נקודות אי"ו, וסימן אי"ו רמז למה דלעילא, רמז לקב

ויאמר הנה באהל. כתיב הכא הנה באהל, וכתיב התם )ישעיה ל"ג( אהל בל יצען וגו'. ת"ח כיון  

ונוקבא כחדא, רזא דמהימנותא. כדין אמר   חבורא דכרא בגין דנקוד אי"ו, אמאי כתיב לבתר איה. אל

 .אשתכחויאמר הנה באהל, תמן הוא קשורא דכלא ותמן 

, אמאי כתיב איה. אלא לא ידעי באהל. וכי לא הוו ידעי מלאכי עלאי דשרה איה שרה אשתך

. וכי כמה  דאתמסר להו למנדע. ת"ח )שמות י"ב( ועברתי בארץ מצרים אני יי' מאיבהאי עלמא אלא 

ה  "ה. אלא בגין דאינון לא ידעי בין טפה דבוכרא לההוא דלא בוכרא, בר קב " לקב  ליהשליחין ומלאכין 

בלחודוי. כגוונא דא )יחזקאל ט'( והתוית תו על מצחות האנשים. ואמאי צריכין, אלא בגין דאינון לא  

אה על עלמא. ומ"ט, בגין  ה לאיית"דזמין קב מלין, כגון כל ידעידאתמסר לון למנדע  מאיידעי אלא 

 ה אעבר כרוזא בכלהו רקיעין בההיא מלה דזמין לאייתאה על עלמא.  "דקב

בעלמא בעי בר נש לאתכסיא בביתיה ולא  ]קב ע"א[    כגוונא דא בשעתא דמחבלא אשתכח 

אין,  מנייהוא )שמות י"ב( ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר. "יתחזי בשוקא בגין דלא יתחבל, כד 

 כתיב, )ירמיה כ"ג( אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם יי'.   ה מה"קב אבל מקמי 

אשוב אליך כעת חיה   שובאיה שרה אשתך, דלא בעו לומר קמה. כיון דאמר הנה באהל, מיד 

למיכל לא אמרו ליה מדי, בגין דלא   לא זמין קמייהודעד והנה בן לשרה אשתך וגו'. ת"ח אורח ארעא, 

 יתחזי דבגין ההיא בשורה קא אזמין להו למיכל. בתר דכתיב ויאכלו כדין אמרו ליה ההיא בשורה. 

 . אלא בגין יקרא דאברהם אתחזי הכי.אכליןויאכלו. סלקא דעתך וכי מלאכי עלאי 

ל אשא, ולא אתחזי. וכל מה דיהב לון  אמר ר' אלעזר ויאכלו ודאי, בגין דאינון אשא דאכי

 . דאכלי מההוא סטרא דלעילאאברהם אכלי בגין 

, ובגין כך אקריב קמייהו ואכלי. ונטיר אברהם איהות"ח כל מה דאכיל אברהם, בטהרה 

לא יכיל לקרבא לביתיה, כדין ידע אברהם דהא בביתיה דכיא ומסאבותא, דאפילו בר נש דאיהו מסאב 

 .הכי הואטבילה או עביד ליה לנטרא שבעה יומין כדקא חזי ליה בביתיה.  יהמסאב איהו ועביד ל
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והיה לפנות  כתי'. מאי תקנתיה, לילהאשר לא יהיה טהור מקרה  ואישת"ח כתיב )דברים כ"ג( 

, דהוו תרי מסאבו, לא סגירו או נדהאחרא כגון זיבה או  ]קב ע"ב[   ערב ירחץ במים. אערע ביה טומאה 

 דאערע ביה לבתר. ביןטומאה אחרא,  דאיקבילדאערע ביה קרי קודם  ביןלה, בההיא טבי סגיא

ואברהם ושרה הוו מתקני טבילה לכולהו, איהו לגברי ואיהי לנשי. מאי טעמא אעסק אברהם 

לדכאה לבני נשא, בגין דאיהו טהור ואקרי טהור דכתיב )איוב י"ד( מי יתן טהור מטמא לא אחד. טהור,  

 מתרח. דא אברהם דנפק 

רבי שמעון אמר בגין לתקנא ההוא דרגא דאברהם, ומאן איהו, מים. בג"כ אתקין לדכאה בני  

לאתקפא  עלמא במיא. ובשעתא דאזמין למלאכין, שירותא דמלוי מה כתיב, יוקח נא מעט מים, בגין 

ן  , מדכי לון מסטרא דע"ז ומדכי לונשאדרגא דמיין שראן בה. ובגיני כך הוה מדכי לכל בני  ההוא

מסטרא דמסאבא. וכמה דאיהו מדכי לגוברין, הכי נמי שרה מדכאת לנשין, ואשתכחו כלהו דאתיין 

 לגבייהו דכיין מכלא. 

ת"ח אילנא נטע אברהם בכל אתר דדיוריה תמן, ולא הוה סליק בכל אתר כדקא יאות, בר 

דאתאחיד   ה ומאן"בשעתא דדיוריה בארעא דכנען. ובההוא אילנא הוה ידע מאן דאתאחיד ביה בקב 

ה, אילנא הוה פריש ענפוי וחפי על רישיה ועביד עליה צלא יאה. ומאן " בע"ז. מאן דאתאחיד בקב

ידע אברהם ואזהיר  הוהלעילא. כדין   סלקיןדאתאחיד בסטרא דע"ז, ההוא אילנא הוה אסתלק וענפוי 

מאן דאיהו   מקבל ליה אילנא. הוהדאיהו דכיא   מאן. במהימנותאליה, ולא אעדי מתמן עד דאתאחיד 

אילנא, ומאן   תחותוי דההואדמייא הוה  עינאמסאב לא מקבל ליה, כדין ידע אברהם ומדכי לון במייא. 

ענפוי. כדין ידע אברהם דאיהו מסאבא ובעי   אסתלקו סלקין לגביה ואילנא  מייאדצריך טבילה מיד 

 .לאסתאבא שבעהטבילה מיד. ואם לאו, מיא נגיבן, כדין ידע דבעי 

ת"ח דאפילו בשעתא דאזמין לון למלאכין אמר לון והשענו תחת העץ, בגין למחמי ולמבדק בהו, 

אילנא דחיי לכלא, ובגין   ה קא עבד, דאיהו"לקביל קב ובההוא אילנא הוה בדיק לכל בני עלמא. ורזא 

 כך והשענו תחת העץ, ולא תחת ע"ז.

אתא אברהם, באילנא  י עלמא. כדלכל בנמותא  חב וגרםות"ח כד חב אדם, בעץ הדעת טוב ורע  

 אחרא אתקין עלמא, דהוא אילנא דחיי, ואודע מהימנותא לכל בני עלמא. 
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אשוב אליך כעת חיה. א"ר יצחק שוב אשוב, שוב ישוב מבעי ליה, דהא מפתחא דא למפקד  שוב

אנון דלא אתמסרו בידא  מפתחןה איהו ולא בידא דשליחא אחרא. כמה דתנינן תלת "עקרות בידא דקב

דשליחא, דחיה ותחיית המתים וגשמים. והואיל דלא אתמסרו בידא דשליחא, אמאי כתיב שוב אשוב.   

ה דהוה קאים עלייהו  ". אלא ודאי קבאי תימא דקב"ה קאמר, הא כתיב ויאמרו אליו איה שרה אשתך

 מלה, בג"כ כתיב ויאמר שוב אשוב אליך.  אמר

ר סתם או ויקרא סתם, הוא מלאכא דברית ולא אחרא. ויאמר,  ות"ח בכל אתר דכתיב ויאמ

. ויאמר, ולא קאמר מאן הוא. ויקרא, דכתיב לקול יי' אלהיךדכתיב )שמות ט"ו( ויאמר אם שמוע תשמע 

, עלה אל יי')ויקרא א'( ויקרא אל משה, ולא קאמר מאן הוה. אמר, דכתיב )שמות כ"ד( ואל משה אמר 

.  הוה ]קג ע"א[    א דכתיב ויאמר שוב אשוב, ויאמר סתם ולא קאמר מאן אוף הכמאן הוה.  קאמרולא 

 . אליך, ובגין כך כתיב ויאמר שוב אשוב  ה"קב אלא בכל הני מלאכא דברית הוה, וכלא 

והנה בן לשרה אשתך. מאי טעמא לא כתיב והנה בן לך. אלא בגין דלא יחשוב דהא מן הגר 

 איהו כדבקדמיתא. 

 

'( בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן יכבד אב, דא יצחק לאברהם. אימתי  )מלאכי א פתחרבי שמעון 

ליה, בשעתא דעקד ליה על גבי מדבחא ובעא למקרב ליה קרבנא, ויצחק בר תלתין ושבע שנין הוה   כבד

חד לא יכיל למיקם קמיה, ואיהו אוקיר ליה לאבוי ועקד ליה  בעט ברגלאואברהם הוה סבא, דאילו 

 רעותיה דאבוי. כחד אימרא בגין למעבד 

ליה לחרן ועבד כל רעותיה דאברהם ואוקיר ליה,  דשדרועבד אדוניו, דא אליעזר לאברהם, 

, וכתיב )שם( ויאמר עבד אברהם אנכי, בגין  מאד ויגדלכמה דכתיב )בראשית כ"ד( ויי' ברך את אדוני 

ואיהו כדקא יאות, שפיר  לאוקיר ליה לאברהם. דהא בר נש דהוה מייתי כסף וזהב ואבני יקר וגמלין 

בחיזו, לא אמר דאיהו רחימא דאברהם או קריבא דיליה, אלא אמר עבד אברהם אנכי, בגין לסלקא  

 בשבחא דאברהם ולאוקיר ליה בעינייהו.

ועל דא בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתון ישראל בני, קלנא בעינייכו לומר דאנא אבוכון או 

. בגין כך והנה בן, דא הוא בן ודאי, ולא ישמעאל. דא הוא בן  ודיכבדאתון עבדין לי. ואם אב אני איה 

 דאוקיר לאבוי כדקא חזי.  
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 אשתך, בן לשרה, דבגיניה מיתת, דבגיניה כאיבת נפשה עד דנפקת מינה. לשרה

ויי' פקד את שרה   כדיןה יתיב בדינא על עלמא. "והנה בן לשרה, לאסתלקא בגיניה בשעתא דקב

 . לשרהשרה בגיניה דיצחק, ועל דא איהו בן ל  כאשר אמר. הא מדכרינן

 לברא מן דכורא.  ליהנוקבא נטלא  דהאוהנה בן לשרה, 

 

ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו. מאי והוא אחריו, והיא אחריו מבעי ליה. אלא רזא איהו, 

, . פתח האהל, דא דרגא תתאהה. והוא אחריו הוה אמר"פתח האהל, דא קב ושרה שומעת מה דהוה אמר 

יומא דהות שרה בעלמא לא שמעת מלה  עלאה. מןליה דרגא  דאודיפתחא דמהימנותא. והוא אחריו, 

 ה בר ההיא שעתא."דקב

ד"א דהות יתבא שרה פתח האהל בגין למשמע מלין, והיא שמעת האי מלה דאתבשר בה  

 אברהם. והוא אחריו, אברהם דהוה יתיב אחורוי דשכינתא.  

ים. מאי באים בימים, שעורין דיומין דאתחזי כדין להו, חד מאה ואברהם ושרה זקנים באים בימ

א כי בא היום, דאערב יומא  "וחד תשעים, עאלו ביומין, שעורא דיומין כדקא יאות. באים בימים, כד

 למיעל.

חדל להיות לשרה ארח כנשים. וההיא שעתא חמאת גרמה בעדונא אחרא, ובגין כך אמרה 

 לאולדא בגין דאיהו סבא.  ואדוני זקן, דהא איהו לאו כדאי

 

ה אסתלק  "ר' יהודה פתח )משלי ל"א( נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ. תא חזי קב

איתי בעלמא ולא הוה מן יומא דאתברי עלמא דיכיל  ולאגניז וסתים בעלויא סגיא.  ואיהוביקריה, 

אסתלק לעילא לעילא.  לקיימא על חכמתא דיליה ולא יכיל לקיימא ביה, בגין דאיהו גניז וסתים ו

וכלהו עלאי ותתאי לא יכלין לאתדבקא, עד דכלהו אמרין )יחזקאל ג'( ברוך כבוד יי' ממקומו. תתאי  

. עלאי אמרי דאיהו לתתא דכתיב )שם נ"ז(  כבודךאמרי דאיהו לעילא דכתיב )תהלים קי"ג( על השמים 

ומו, בגין דלא אתיידע ולא הוה על כל הארץ כבודך. עד דכלהו עלאי ותתאי אמרי ברוך כבוד יי' ממק

   ]קג ע"ב[    מאן דיכיל לקיימא ביה. ואת אמרת נודע בשערים בעלה. 
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כל חד, כמה   דמשערה, דאיהו אתידע ואתדבק לפום מה "אלא ודאי נודע בשערים בעלה, דא קב

באינון  נודעברוחא דחכמתא. ולפום מה דמשער בלביה, הכי אתידע בלביה, ובגין כך  לאתדבקאדיכיל 

 ולמנדע ליה. הוה דיכיל לאתדבקאשערים. אבל דאתידע כדקא יאות, לא 

א )תהלים כ"ד( שאו שערים ראשיכם  "רבי שמעון אמר נודע בשערים בעלה. מאן שערים, כד

ה, ואי לא, לא יכלין  " רגין עלאין, בגינייהו אתידע קבוהנשאו פתחי עולם. ובגין אלו שערים דאינון ד

 . לאתדבקא

 דאינוןדיכיל למנדע לה אלא בגין אלין שייפין דגופא  איהו מאןת"ח דהא נשמתא דב"נ לאו 

ה אתידע ולא אתידע, בגין דאיהו "דרגין דעבדין אומנותא דנשמתא, בג"כ אתידע ולא אתידע. כך קב 

ז וטמיר מכלא, אבל באינון שערים דאינון פתחין לנשמתא אתידע  נשמתא לנשמתא, רוחא לרוחא, גני

 ה.  "קב

פתחא דצדק,   דאה. פתח האהל, "ת"ח אית פתחא לפתחא ודרגא לדרגא, ומנייהו ידיע יקרא דקב

. דא פתחא קדמאה לאעלא ביה, ובהאי פתחא אתחזון כל שאר  צדקא )שם קי"ח( פתחו לי שערי "כד

 שאר פתחין, בגין דכלהו שראן עליה.  כלהוזכי למנדע ביה פתחין עלאין. מאן דזכי להאי, 

פתחין אסתלקו מניה, ולא יכלין   כלהווהשתא דפתחא דא לא אתידע, בגין דישראל בגלותא,  

למנדע ולאתדבקא. אבל בזמנא דיפקון ישראל מן גלותא זמינין כלהו דרגין עלאין למשרי עליה כדקא  

אה יקירא, מה דלא הוו ידעין מקדמת דנא דכתיב )ישעיה י"א(  יאות, וכדין ינדעון בני עלמא חכמתא על

ונחה עליו רוח יי' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יי'. כלהו זמינין לאשראה על האי 

בגין למידן עלמא  לתתאפתחא תתאה דאיהו פתח האהל, וכלהו זמינין לאשראה על מלכא משיחא 

 .  דליםדכתיב ושפט בצדק 

כמה דאתמר, דכתיב ויאמר שוב אשוב אליך כעת   הוהי כך כד אתבשר אברהם האי דרגא בגינ

מליל, מה חיה. ויאמר, לא כתיב מאן הוה, ודא הוא פתח האהל. ועל דא ושרה שומעת האי דרגא דהוה 

מקדמת דנא, דכתיב ושרה שומעת פתח האהל, דהוה מבשר ואמר שוב אשוב אליך כעת חיה  דלא שמעת

 והנה בן לשרה אשתך. 



 

© 2004–2022 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

63 

ה לגביה דאברהם, דהא לא נפק מניה יצחק עד דאתגזר. לבתר  "ת"ח כמה הוא חביבותא דקב

קדישא, דאתגזר אתבשר ביה ביצחק, בגין דאיהו כדין זרעא קדישא, ועד לא אתגזר לאו איהו זרעא 

 וכדין איהו כמה דכתיב )בראשית א'( אשר זרעו בן למינהו.

בגו ערלה ואתדבק   דנפיקות"ח עד לא אתגזר אברהם ההוא זרעא דיליה לא הוה קדישא, בגין 

ואוליד לעילא,  בקודשא לעילאואתדבק  קודשאבערלה לתתא. לבתר דאתגזר נפק ההוא זרעא בגו  

 ואתדבק אברהם בדרגיה כדקא יאות.

 מיא אעדו ואולידו חשוכא.  ודאיכד אוליד אברהם ליצחק נפק קדישא כדקא יאות.  ת"ח

 

ה יצחק דכתיב )בראשית י"ז(  "ר' אלעזר שאיל יומא חד לר' שמעון אבוי, א"ל האי דקרא ליה קב 

 וקראת את שמו יצחק, אמאי, דהא אתחזי דעד לא נפק לעלמא קרא ליה יצחק. 

דאינון  ותא שאיל לליואידגבורה קא אתיין.  בסטראיא מיא, דהא מ נטיל א"ל הא אתמר דאשא 

בדיחין לההוא סטרא במאני זמר ותשבחן לקביל האי סטרא, בגין כך יצחק איהו חדוה בגין דאתי 

 מההוא סטרא ואתדבק ביה. 

קרא  תא חזי יצחק בדיחותא, חדוה, דאחלף מיא באשא ואשא במיא, ועל דא אקרי הכי ובגין כך 

ליה לאברהם. ות"ח בכלהו אחרנין שבק לון   דאודעלא יפוק לעלמא שמא דא   עד [ א " ]קד ע ה   "קב ליה

ה לאמיה למקרי ליה  "ה למקרי לון שמהן ואפי' נשי הוו קראן לבנייהו שמהן, אבל הכא לא שבק קב"קב

במיא   שמא אלא לאברהם דכתיב וקראת את שמו יצחק, אנת ולא אחרא בגין לאחלפא מיא באשא ואשא

סטריה. כיון דאתבשר אברהם ביצחק מה כתיב, )בראשית י"ח( ויקומו משם האנשים לאכללא ליה ב

 וישקיפו על פני סדום.

ה טיבו עם כל בריין וכל שכן לאינון דאזלי באורחוי,  "ר' אלעזר אמר תא חזי כמה אנהג קב

דינא דאפי' בזמנא דבעי למידן עלמא איהו גרים למאן דרחים ליה למזכי במלה עד לא ייתי ההוא 

ה רחים ליה לב"נ משדר ליה דורונא, ומאן איהו, מסכנא בגין דיזכי ביה.  "לעלמא. דתנינן בשעתא דקב

דאתמשך מסטר ימינא ופריש ארישיה ורשים ליה, בגין דכד   חוטאוכיון דזכי ביה איהו אמשיך עליה חד 
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אסתלק מניה  ןכדימחבלא יזדהר ביה וזקיף עינוי וחמא לההוא רשימו,  דההואייתי דינא לעלמא 

 ה במה דיזכי.  "ואזדהר ביה. בגיני כך אקדים ליה קב

ה לאיתאה דינא על סדום אזכי קודם לאברהם ושדר ליה דורונא למזכי עמהון "ות"ח כד בעא קב 

ד ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה, ולא "בגין לשזבא ללוט בר אחוה מתמן, הה

דאזכי קודם עם אנון תלת מלאכין. כגוונא דא בר נש   מאימאי ויזכור, . ולוטכתיב ויזכור אלהים את 

  דכלה אדכר ליה לההיא צדקה דעבד, בגין "בצדקה עם בני נשא, בשעתא דדינא שריא בעלמא קב דזכי

ה אדכר ליה לההוא "עליה לעילא, ואפי' בשעתא דדינא שריא עלוי קב שעתא דזכי ב"נ הכי אכתיב

ה  "א )משלי י"א( וצדקה תציל ממות. בגיני כך אקדים ליה קב"שא, כדטיבו דעבד וזכה עם בני נ

 לאברהם בגין דיזכי וישזיב ללוט. 

אברהם וזכה בהו,  ןוישקיפו על פני סדום. ת"ח ויקומו משם האנשים, מההיא סעודה דאתקין לו

ביה,  דאברהם ולמזכי  בגיניהדמלאכין הוו זכה בהו וכל ההוא מיכלא לא אשתאר מניה כלום  דאע"ג

 דהא כתיב )בראשית י"ח( ויאכלו, באשא דלהון אתאכיל.  

כליל בחבריה  חדואי תימא הא תלת מלאכין הוו, האי אשא והאי מיא והאי רוחא, אלא כל 

מן  דזנוובגיני כך ויאכלו. כגוונא דא )שמות כ"ד( ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו, אכילה ודאית אכלו 

ובגין כך לא אשארו ממה דיהיב לון   דאברהםסטרא  לאתזנא מההואגרמו שכינתא. אוף הכא ויאכלו, 

דלעילא. אוף   ברכתאדיזכי לההיא  דברכה בגין מכסא אברהם כלום. כגוונא דא בעי ליה לב"נ למשתי 

אינון אכלו ממה דאתקין לון אברהם בגין דיזכון לאתזנא מסטרא דאברהם, דהא מההוא סטרא נפיק 

 מזונא לכלהו מלאכי עלאי. 

שקיפו, אתערותא דרחמי לשיזבא ללוט. כתיב הכא וישקיפו, וכתיב התם )דברים כ"ו(  וי

 השקיפה ממעון קדשך. מה להלן לרחמי אוף הכא לרחמי.

)בראשית י"ח( ואברהם הולך עמם לשלחם, למעבד לון לויה. אמר ר' ייסא אי תימא דאברהם  

רגיל הוה למעבד ג דהוה ידע  "ר אעידע דמלאכין אינון, אמאי אעביד לון לויה. אלא אמר ר' אלעז

, בגין דכך אצטריך ליה לבר נש למעבד לויה לאושפיזין  בכלהו בני נשא דזמינין עמיה למעבד לון לויה

ה עליה דאברהם דכתיב ויי' אמר  "דהא כלא בהאי תליא. ובעוד דאיהו הוה אזיל עמהון אתגלי קב 

  לבר נשעמהון. ת"ח כד בר נש עביד לויה  ב[  " ]קד ע ה הוה אזיל   "דקב ויי', בגין. מאברהםהמכסה אני 
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איהו אמשיך לשכינתא לאתחברא בהדיה ולמהך עמיה באורחא לשזבא ליה, ובגין כך בעי ליה לבר נש  

 לאושפיזא בגין דחבר ליה לשכינתא ואמשיך עליה לאתחברא בהדיה. בג"כ ויי' אמר. לאלוויי

 

המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. ר' חייא פתח )עמוס ג'( כי לא יעשה יי' אלהים  ויי' אמר

 דעבידמה  וכלה אתרעי בהו, "דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. זכאין אינון זכאי עלמא דקב

ה בעא לשתפא  "כלום, בגין דקב מנייהומין למעבד בעלמא על ידי דזכאין עביד ליה ולא כסי ברקיעא וז

 לצדיקייא דלא תהא פתחון פה לרשיעייא בכל מה דאיהו עביד. בהדיה 

לצדיקייא בגין דאינון אתיין ומזהרין לבני נשא לאתבא מחובייהו ולא   ת"ח כלא גלי להו

 .עבידה אודע לון רזא דאיהו "חא דפומא לגביה. בגיני כך קביתענשון מגו דינא עלאה ולא יהא לון פת

 תו בגין דלא יימרון דהא בלא דינא עביד בהו דינא. 

לאסתמרא מחובייהו. ומה   ידעיולא משגיחין ולא  ידעיאמר ר' אלעזר ווי לון לחייביא דלא 

ו לצדיקייא בגין  ה די כל עובדוהי קשוט ואורחתיה דין לא עביד כל מה דעביד בעלמא עד דגלי לה"קב

נשא לא כ"ש דאית לון למעבד מלייהו דלא ימללון בני נשא   בנידלא יהא לון פתחא דפומא לבני נשא, 

סטיא עליהון, וכן כתיב )במדבר ל"ב( והייתם נקיים מיי' ומישראל. ואית לון למעבד דלא יהא לון 

דלא יהא ליה למדת דינא  פתחון פה לבני נשא ויתרון בהון אי אינון חטאן ולא משגחי לאסתמרא, 

 ה פתחא דפומא לגבייהו. ובמה, בתשובה ועובדין דכשרן. "דקב

  א[  " ]קה ע ה יהב כל ארעא לאברהם   "תא חזי ויי' אמר המכסה אני מאברהם. א"ר יהודה קב

דכתיב )בראשית י"ג( כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה   אחסנא וירותת עלמיןלמהוי ליה 

ה אצטריך לאעקרא אתרין אלין. אמר "כתיב )שם( שא נא עיניך וראה. ולבתר קב , וולזרעך עד עולם

 . בג"כ ויי' אמר וכו'לאודע ליה.  ארעא לאברהם, אצטריךה כבר יהבית "קב

ה )שם י"ח( זעקת סדום ועמורה כי "ג דאמר ליה קב"אמר רבי אבא ת"ח ענותנותא דאברהם דאע

דינא בסדום, לא בעא קמיה לשזבא ליה ללוט  י למעבדרבה, ועם כל דא דאוריך עמיה ואודע ליה דבע

ה ללוט ושזיב ליה " ולא יעביד ביה דינא. מ"ט, בגין דלא למתבע אגרא מן עובדוי. ועל דא שלח קב

 בגיניה דאברהם דכתיב )שם י"ט( ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה וגו'. 
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מכלהו דאית   בינייהוולא אשתכח  להו חייביןמאי אשר ישב בהן לוט. הא אתמר אבל בגין דכו

 ליה מידי דזכו בר לוט. מכאן אוליפנא בכל אתר דדיירין ביה חייבין חריב איהו. 

אשר ישב בהן לוט. וכי בכלהו הוה יתיב לוט. אלא בגיניה הוו יתבי דלא אתחרבו. ואי תימא  

 בזכותיה, לא, אלא בזכותיה דאברהם.

דעביד ב"נ לזכאה ההוא שמושא אגין עליה בעלמא. ולא עוד אלא א"ר שמעון ת"ח דשמושא 

ג דלא "ג דאיהו חייבא אוליף מאורחוי ועביד לון. ת"ח דהא בגין דאתחבר לוט בהדיה דאברהם אע"דאע

אוליף כל עובדוי אוליף למעבד טיבו עם בריין כמה דהוה עביד אברהם, ודא הוא דאותיב לכל אינון 

 בתר דעאל לוט בינייהו.  קרתי כל ההוא זמנא דיתבו

 .ה אמר ליה"בההוא זמנא דקבא"ר שמעון ת"ח דשכינתא לא אעדי מניה דאברהם 

ה דכתיב )שמות  " דא אתגלי עליה קב  בדרגאא"ל ר' אלעזר והא שכינתא הוה מליל עמיה, דהא 

 ו'( וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי. 

זעקת סדום ועמורה כי רבה. בקדמיתא ויי' אמר,   א"ל הכי הוא ודאי. ות"ח מה כתיב, ויאמר יי'

   ב[  " ]קה ע דרגא עלאה דאתגלי ליה על דרגא תתאה.    יי', דאיהוויאמר  לבתר

)בראשית י"ח( ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה. למאן קאמר. אי תימא   כתי'

לאינון מלאכין, מאן חמא מליל עם דא ופקיד לדא. אלא לאברהם קאמר דברשותיה קיימין אינון אתרי. 

 ד"א לאינון מלאכין.  

א אברהם ושכינתא דל אלאמה דאתמר לאברהם, מאי טעמא עשו, עשה מבעי ליה, מאי עשו. 

 דאתמר למלאכין, בגין דהוו זמינין תמן והוו משתכחין למעבד דינא ועל דא עשו. מהאעדי מניה. 

ה דאיהו אמר ארדה נא ואראה, והא  ", כתרגומו עבדו. וכי לא הוה ידע קבלמעבדד"א עשו, 

  ירידה. ואראה, ראייה דא היא האיכלא אתגלי קמיה. אלא ארדה נא מדרגא דרחמי לדרגא דדינא והיינו 

 לאשגחא עליהון במאן דינא ידין לון.  

אשכחן ראייה לטב ואשכחן ראייה לביש. ראייה לטב דכתיב )שמות ב'( וירא אלהים את בני  

ה  "לאשגחא עלייהו בדינא. ועל דא אמר קב ואראה, בגיןישראל וידע. ראייה לביש דכתיב ארדה נא 

 המכסה אני מאברהם. 
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ברכה דא הכא. אלא בגין לאודעה דאפי' בשעתא  ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום. מ"ט 

על דא וכלא ברגעא חדא   וברחמיה יתיב בדינא על עלמא לא אשתני, דהא יתיב בדינא על דא "דקב

 ובשעתא חדא. 

א"ר יהודה והא כתיב )תהלים ס"ט( ואני תפלתי לך יי' עת רצון. זמנין דאיהו עת רצון וזמנין  

ין דלא שמע, זמנין דאשתכח וזמנין דלא אשתכח דכתיב )ישעיה  דלאו איהו עת רצון, זמנין דשמע וזמנ

 נ"ה( דרשו יי' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב.

ליה  ברךא"ר אלעזר כאן ליחיד כאן לצבור, כאן לאתר חד וכאן לכולי עלמא, בגיני כך  

 וכתי'דכתיב )בראשית ב'( אלה תולדות השמים והארץ בהבראם,  לאברהם דאיהו שקיל ככל עלמא

 כמה דאזמין לאברהם. ה לעלמא"קב , הכי תנינן תלתין צדיקים אזמין יהיהאברהם. ב

. מן השלשים הכי נכבד, באפתח ואמר )שמואל ב' כ"ג( מן השלשים הכי נכבד ואל השלשה לא 

ה לעלמא ולא יבטל לון מניה. ובניהו בן יהוידע כתיב ביה מן "אלין אינון תלתין צדיקים דאזמין קב 

השלשים הכי נכבד, איהו חד מנייהו. ואל השלשה לא בא, דלא שקיל לתלתא אחרנין דעלמא קאים 

זכה למיעל בחושבנא אבל ואל   תלתיןעלייהו. ואל השלשה לא בא, למהוי במניינא כחד מנייהו. באינון 

 א בהו ולמהוי עמהון בחולקא חדא. השלשה לא בא, דלא זכה לאתחבר

 ה ברכיה באינון תלתין צדיקים.", ובגין כך קב הוויהיה, כמה דתנינן תלתין 

קדמי מה דאינון עבדין לכל   ה לאברהם זעקת סדום ועמורה כי רבה, דהא סליקת"ת"ח א"ל קב

מעם גר  עלמא, דכל עלמא מנעי רגלייהו דלא למיעל בסדום ועמורה דכתיב )איוב כ"ח( פרץ נחל

הנשכחים מני רגל דלו מאנוש נעו. פרץ נחל מעם גר, פרצה הוה פריץ נחל לאינון בני עלמא דעאלו 

דנהרא ואיהו דנטיל  בעומקאיהבי למיכל ולמשתי לבר נש אחרא, שדיין ליה  דחמאן דהוולתמן, דכלהו 

למיעל תמן. ומאן ליה הכי נמי. ועל דא כלהו בני עלמא הוו נשכחים מני רגל, דמנעי רגלייהו דלא 

דעאל דלו מאנוש נעו, דהוו דלי גופא בכפנא דלא הוו יהבי ליה למיכל ולמשתי ואשתני דיוקניה משאר 

דכתיב דלו מאנוש נעו. כתיב הכא נעו, וכתיב התם )משלי ה'( נעו מעגלותיה, הכי נמי הוו  נשאבני 

למיעל תמן דכתיב   א[  " ]קו ע  סטאן מעגלין ואורחין דלא למיעל תמן. ואפילו עופי שמיא הוו מנעי 

. ובגיני כך כולי עלמא הוו צווחין על סדום ועל עמורה ועל כלהו קרתי  עיט)איוב כ"ח( נתיב לא ידעו 

 דכלהו כגוונא חדא הוו. 
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זעקת סדום ועמורה כי רבה. אמר ליה אברהם אמאי. אמר ליה וחטאתם כי כבדה מאד, בגיני כך  

עי ליה, דהא כתיב זעקת סדום ועמורה ותרי קרתי הוו, אמאי  ארדה נא ואראה הכצעקתה. הכצעקתם מב

 הכצעקתה. אלא הא אוקמוה.

, מתכנשי בחד טיף ועאלין בגו נוקבי  קוטרי בכתפא ת"ח בסטרא דתותי קלא דברדא סלקין 

אתעבידו חד. קלא דסליק מתתא  צלילן קלי דכולהודתהומא רבא, אתעבידו חמש בחד, חד איהו כד 

כא כחד, וההוא קלא סלקא ונחתא, תבעא דינא לאתמשכא לתתא. כד האי קלא  עאל בינייהו ואתמש

 ה בדינא."סלקא למתבע דינא כדין אתגלי לאשגחא קב 

אמר רבי שמעון הכצעקתה. מאן הכצעקתה, דא גזרת דינא דתבעא דינא כל יומא, דהכי תנינן 

סף, בגין דגזרת דינא צווחת ה על דזבינו אחוי דיוסף ליו"כמה שנין קיימא גזרת דינא ותבעא מקמי קב

)אסתר ב'( בערב היא  כמה דכתיבעל דינא ועל דא הכצעקתה הבאה אלי. מאי הבאה אלי, דא הוא רזא 

 .אתמרבאה ובבקר היא שבה, ודא הוא הבאה אלי תדיר. כגוונא דא קץ כל בשר בא לפני והא 

 

בא דרחמנותא  ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע. אמר רבי יהודה מאן חמא א

, עשה לך תיבת עצי גפר, ואשתיק ולא  לפניכאברהם. ת"ח בנח כתיב ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא 

ארדה   רבהה זעקת סדום ועמורה כי "אמר ליה מידי ולא בעא רחמי. אבל אברהם בשעתא דאמר ליה קב

 ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע. ואראה, מידנא 

. אברהם תבע דינא  מידיף אברהם לא עבד שלימו כדקא יאות. נח לא עביד אמר רבי אלעזר או 

כדקא יאות דלא ימות זכאה עם חייבא ושארי מחמשים עד עשרה. עבד ולא אשלים דלא בעא רחמי בין 

, דכיון  משהכך ובין כך, דאמר אברהם לא בעינא למתבע אגר עובדוי. אבל מאן עבד שלימו כדקא יאות, 

ל"ב( סרו מהר מן הדרך וגו', עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו, מיד מה כתיב, )שם(  ה )שמות "דאמר קב

, עד דאמר )שם( ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר אלהיוויחל משה את פני יי' 

 ג דכלהו חטו לא זז מתמן עד דאמר ליה )במדבר יד( סלחתי כדברך.  "כתבת. ואע

כח בהו זכאי ואם לאו לא. ועל דא לא הוה בעלמא בר נש  אבל אברהם לא אשגח אלא אי אשת

 דיגין על דריה כמשה דאיהו רעיא מהימנא.
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ויגש אברהם ויאמר, אתקין גרמיה למתבע דא. אולי ימצאון שם חמשים, שרא מחמשים דאיהו  

 , סופא דכל דרגין. מעשראשירותא למנדע עד עשרה דאיהו 

בין ראש השנה ליום הכפורים, בגין כך שרא  אמר רבי יצחק עד עשרה, אלין עשרה יומין ד

אתר דקיימא בתשובה, בגיני כך לא נחת  לאומחמשים עד עשרה. וכיון דמטא לעשרה אמר מכאן ולתתא 

 לתתא מעשרה.

וגו'. אמר רבי יוסי ת"ח מה כתיב  ולוט יושב בשער סדוםויבואו שני המלאכים סדומה בערב 

כלה לדבר אל אברהם, דהא כיון דאתפרש שכינתא   ב[  " ]קו ע לעילא, )בראשית י"ח( וילך יי' כאשר   

מאברהם ואברהם תב לאתריה כדין ויבאו שני המלאכים סדומה בערב, דהא חד אסתלק בשכינתא  

מא, וכי כל אינון דהוו אתיין איהו רהט בתרייהו. מאי טע לון לוטואשתארו אינון תרין. כיון דחמא 

דינא. אעיל לון לביתיה ויהיב לון למיכל ולמשתי, ובני מתא היך לא קטלין ליה, דהא לברתיה עבדו 

בני מתא, ועם כל דא כיון דעאלו לביתא אתכנשו    ביהבגין דהוה בליליא חשיב דלא יסתכלון  אלא

 כלהו ואסחרו לביתא.

 דכתיב וירא לוט וירץ לקראתם.  אלא בגיןיהו. אמר ר' יצחק אמאי רהט לוט אבתרי

רבי חזקיה ורבי ייסא. חד אמר דיוקנא דאברהם חמא עמהון, וחד אמר שכינתא אתיא עלייהו. 

וירץ לקראתם מפתח האהל. מה להלן חמא  ויראכתיב הכא וירא לוט וירץ לקראתם, וכתיב התם )שם( 

רץ לקראתם ויאמר הנה נא אדני באל"ף דל"ת נו"ן  וירא לוט וי ועל דאשכינתא, אוף הכא חמא שכינתא, 

 יו"ד. 

סורו נא. גשו נא מבעי ליה, מאי סורו נא. אלא לאהדרא לון סחרניה דביתא בגין דלא יחמון לון 

 בני מתא ולא יעלון באורח מישר לביתא, ובגין כך סורו נא.

 

ה. כמה אית לון רבי חזקיה פתח )איוב כ"ח( כי הוא לקצות הארץ יביט תחת כל השמים ירא

ה ולאשתדלא באורייתא יממא ולילי, דכל מאן דאשתדל באורייתא "דקב בפולחנאלבני נשא לאסתכלא 

  ואילנא דחיי איהיה אשתבח ביה לעילא ואשתבח ביה לתתא, בגין דאורייתא אילנא דחיי איהי "קב

 דאתי. ובעלמא א[  " ]קז ע בה למיהב לון חיין בעלמא דין    דאתקיפולכל אינון 
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"ח כי הוא לקצות הארץ יביט, למיהב לון מזונא ולספקא לון מכל מה דאצטריכו, בגין דאיהו  ת

אשגח בה תדיר דכתיב )דברים י"א( תמיד עיני יי' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה. בגין דארץ 

ון דא מה כתיב בה, )משלי ל"א( ממרחק תביא לחמה, ולבתר איהי יהבת מזונא וטרפא לכל אינון חיו

ברא דכתיב )שם( ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה. ועל דא כי הוא לקצות הארץ יביט 

מה דאצטריך כל חד וחד דכתיב  בכלתחת כל השמים יראה, לכלהו בני עלמא למיהב לון מזונא וספוקא 

 )תהלים קמ"ה( פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. 

תכלא עובדוי דבר נש ולאשגחא בכל מה דעבדי בני נשא ד"א כי הוא לקצות הארץ יביט, לאס

 בעלמא. תחת כל השמים יראה, מסתכל וחמי לכל חד וחד.

ה עובדין דסדום ועמורה שדר לון לאינון מלאכין לחבלא לסדום. מה כתיב, "ת"ח כיון דחמא קב

א על רישייהו דנהיר דקא סלק זהראוירא לוט, חמא לשכינתא. וכי מאן יכיל למחמי שכינתא. אלא חמא 

 כמה דאתמר, ובגין שכינתא ההוא נהירו דנהיר קאמר. נו"ן יו"דוכדין ויאמר הנה נא אדני באל"ף דל"ת 

סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם. לא עבד הכי אברהם, אלא בקדמיתא אמר ורחצו  

. אבל לוט אמר סורו נא אל בית עבדכם ולינו ולבתר וסעדו לבכםרגליכם ולבתר ואקחה פתח לחם 

 ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם, בגין דלא ישתמודעון בהו בני נשא.

עבדי אורחין דעאלין תמן, לא הוה ב"נ דיכנוש לון   הוו. בגין דכך ויאמרו לא כי ברחוב נלין

 לביתא, ועל דא אמרו לא כי ברחוב נלין. מה כתיב, ויפצר בם מאד וגו'. 

ה עביד דינא בעלמא שליחא חדא עביד ליה, והשתא חמינן תרי שלוחי, אמאי, וכי  "ת"ח כד קב 

 אשתאר חד.  ליה, לבתרליה ללוט ולשזבא  הוה לאפקא תרי, חד. אלא חד הוה, ומה דאמר חדלא סגי 

. ר' חייא פתח )ישעיה י"ג( הנה  גפרית ואש מאת יי' מן השמיםויי' המטיר על סדום ועל עמורה 

, בגין דלא עביד  אלי, בי דינא לתתא. בא, כמה דאתמר הבאה יי'. הנה יום ועברהיום יי' בא אכזרי 

 בשר בא לפני.דינא עד דעאל ונטיל רשו, כגוונא דא קץ כל  

 נשמתא, בגיני כך אכזרי ועברה.   נטילמחבלא לתתא  דא כד ד"א הנה יום יי' בא, 
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ישמיד ממנה, אלין יתבי ארעא. מה   ב[  " ]קז ע לשום הארץ לשמה, דא סדום ועמורה. וחטאיה  

, דהא מן שמיא אמטר עליהון אשא ואעבר  לא יהלו אורםכתיב בתריה, )שם( כי ככבי השמים וכסיליהם 

 ה סליק ליה על כל בני עלמא.", דא אברהם דקבמפזן מן עלמא. לבתר מה כתיב, )שם( אוקיר אנוש לו

דאתחרב בי מקדשא דבההוא יומא אתחשכו עלאי ותתאי   יומאר' יהודה אוקים לון להני קראי 

 ואתחשכן שמיא וככביא. 

יומא יתידע  ה לכנסת ישראל מעפרא, וההוא "רבי אלעזר מוקים להני קראי ביומא דיוקים קב

לעילא ותתא דכתיב )זכריה י"ד( והיה יום אחד הוא יודע ליי', וההוא יומא יומא דנוקמא איהו דזמין 

כדין אוקיר אנוש מפז, דא מלכא משיחא   עמיןה יעביד נוקמין בשאר ". וכד קבעמיןה לנקמא משאר "קב

לפניו   (ב"תיב )תהלים עדיסתלק ויתייקר על כל בני עלמא וכל בני עלמא יפלחון ויסגדון קמיה דכ

 וגו' מלכי תרשיש וגו'.    ואייםיכרעו ציים 

ג דנבואה דא אתמר על בבל בכלא אתמר דהא חמינן בהאי פרשתא דכתיב )ישעיה י"ד(  "ת"ח אע

 כי ירחם יי' את יעקב, וכתיב ולקחום עמים והביאום אל מקומם.

 .ויי' המטיר על סדום, דא דרגא דבי דינא לתתא דנטיל רשו מעילא

רבי יצחק אמר דעבד דינא ברחמי דכתיב מאת יי' מן השמים, בגין לאשתכחא דינא ברחמי. ואי  

וישלח את  תימא מאי רחמי הכא, דכתיב ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכור אלהים את אברהם 

 ושלמה מלכא.  דנפקו מיניה דוד מלכא, ולבתר נפקו מניה תרין אומין שלמין וזכה לוט

. תא חזי בשעתא דדינא שרי בעלמא הא אתמר  החוצה וגו'ויהי כהוציאם אותם  חמי מה כתיב,

דלא ליבעי לב"נ לאשתכחא בשוקא, בגין דכיון דשריא דינא לא אשגח בין זכאה וחייבא ולא בעי  

, וכתיב אתעבידישגח בעלמא בשעתא דדינא  דלאתמן, והא אתמר דבג"כ אסתים נח בתיבה  לאסתכלא

צאו איש מפתח ביתו עד בקר, עד דיתעביד דינא, ובגין כך ויאמר המלט על )שמות י"ב( ואתם לא ת

 נפשך אל תביט אחריך וגו'. 

 

ה במבול  "רבי יצחק ור' יהודה הוו אזלי בארחא. אמר רבי יהודה לרבי יצחק דינא דעבד קב 

 ודינא דסדום תרווייהו דינין דגיהנם הוו בגין דחייבי גיהנם אתדנו במיא ובאשא.
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, דא  ואשק סדום בדינא דגיהנם אתדן דכתיב ויי' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית אמר ר' יצח

 ודא הוא דינא דגיהנם וחייבין דגיהנם בתרין דינין אלין אתדנו. דאשאמסטרא דמייא ודא מסטרא  

ה סליק לון מגיהנם ותמן מתלבנין ויתבין לתרעא "א"ל דינא דחייבי דגיהנם תריסר ירחי, וקב

ה חייס עלייהו "ואינון תבעי רחמי עלייהו, ולבתר קב לוןדעאלין ודנין  חייביאאינון דגיהנם וחמאן 

  א[  " ]קח ע ואעיל לון לדוכתא דאצטריך לון. מההוא יומא ולהלאה גופא אשתכך בעפרא ונשמתא ירתא  

 כדחזי לה. אתרא

נחתי מלעילא  מייאת"ח דהא אתמר דאפילו אינון בני טופנא לא אתדנו אלא באשא ומיא, 

 בסדום גפרית ואש. הוי. כךכאשא, ואתדנו בתרי דינין בגין דדינא דלעילא הכי  מתתאומייא רתיחן 

 א"ל אי יקומון ליום דינא. 

ברים כ"ט( גפרית  אמר ליה הא אתמר אבל אלין דסדום ועמורה לא יקומון וקרא אוכח דכתיב )ד

ומלח שריפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמיח וגו' אשר הפך יי' באפו ובחמתו. אשר הפך יי', בעלמא 

 ה לאחייא מתייא. "דין. באפו, בעלמא דאתי. ובחמתו, בזמנא דזמין קב

א"ל ת"ח כמה דארעא דלהון אתאביד לעלם ולעלמי עלמיא, הכי נמי אתאבידו אינון לעלם 

 ולעלמי עלמיא.  

 אוףה דינא לקבל דינא. אינון לא הוו תייבין נפשא דמסכנא במיכלא ובמשתיא, "ות"ח דינא דקב

ה מנע "חיים, אוף קב דאיהוה לא אתיב לון נפשייהו לעלמא דאתי. ות"ח אינון אתמנעו מצדקה "קב

ה "קבמנייהו חיים בעלמא דין ובעלמא דאתי. וכמה דאינון מנעו אורחין ושבילין מבני עלמא, הכי נמי 

 מנע מנייהו אורחין ושבילין דרחמי לרחמא עלייהו בעלמא דין ובעלמא דאתי. 

יקומון ויקומון לדינא ועלייהו כתיב )דניאל י"ב( ואלה לחרפות ולדראון  כלהור' אבא אמר 

 ה מארי דרחמין איהו, כיון דדן להו בהאי עלמא וקבילו דינא לא אתדנו בכלהו דינין."עולם. וקב

 

וישלח את לוט מתוך ההפכה וגו'. מהו בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט.   א"ר חייא כתיב

קבילו ליה, בר דמלך   סדום, ולאאלא בכולהו עבד דיוריה לוט דכתיב ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד 

 בגיניה דאברהם. ב[  " ]קח ע    ליהסדום קביל 
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 ותבט אשתו מאחריו. מאחריה מבעי ליה, אלא מבתר שכינתא.

אמר מבתריה דלוט דמחבלא אזיל אבתריה. וכי אבתריה אזיל, והא הוא שדר ליה, אלא  ר' יוסי 

בכל אתר דהוה אזיל לוט אתעכב מחבלא לחבלא, וכל אתר דאזיל כבר ושביק לאחוריה הוה מהפך ליה  

מחבלא. ובגין כך אמר ליה אל תבט אחריך, דהא אנא אחבל בתרך, ועל דא כתיב ותבט אשתו מאחריו, 

לא מחביל ליה.   חמי אנפוי דבר נשא, כדין ותהי נציב מלח. דהא בכל זמנא דמחבלא לא וחמת מחבל

 כיון דאתתיה אהדרת אנפהא לאסתכלא אבתריה, מיד ותהי נציב מלח.

 

יומא חד ועסקי בהאי קרא. אמר רבי אלעזר כתיב )דברים ח'(   יתבירבי אלעזר ורבי יוסי הוו 

ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה. האי בה בה תרי זמני אמאי. אלא הא אתמר 

קב"ה ירית לה ולא יהיב לה לשליחא ולא  ה פליג כל עמין וארעאן לממנן שליחן וארעא דישראל "דקב

לא שליט בה מלאכא ולא ממנא אחרא אלא   ט בה, ועמא דישראללממנא אחרא אלא איהו בלחודוי שלי

 איהו בלחודוי. בגין כך אעיל לעמא דלא שליט בהו אחרא לארעא דלא שליט בה אחרא.

במסכנות וארעא   עמיןה יהיב מזונא תמן בקדמיתא ולבתר לכל עלמא. כל שאר "תא חזי קב

,  במסכנותעלמא, ובגין כך ארץ אשר לא דישראל לאו הכי, אלא ארץ ישראל אתזן בקדמיתא ולבתר כל 

אלא בעתירו בספוקא דכלא. תאכל בה, ולא באתר אחרא. בה, בקדישו דארעא, בה שריא מהימנותא  

 עלאה, בה שריא ברכתא דלעילא ולא באתר אחרא.

   סדוםארץ מצרים ואי איהו  איהות"ח כתיב כגן יי' כארץ מצרים. עד הכא לא אתידע גן יי' אי 

ואי איהו גן יי' דאקרי גן עדן. אלא כגן יי', דאית ביה ספוקא ועדונא דכלא, הכי נמי הוה  א[  " ]קט ע 

סדום והכי נמי מצרים. מה גן יי' לא אצטריך בר נש לאשקאה ליה, אוף מצרים לא אצטריך אחרא  

שא  כי כלה משקה, כל עדונין דעלמא הוו בה, ועל דא לא בעאן דבני נ ליה, אוף סדום דכתי'לאשקאה 

 אחרנין יתעדנון בה.

רבי חייא אמר אינון הוו חייבין מגרמייהו וממונהון, דכל בר נש דאיהו צר עינא לגבי מסכנא 

יאות הוא דלא יתקיים בעלמא, ולא עוד אלא דלית ליה חיים לעלמא דאתי. וכל מאן דאיהו וותרן לגבי  

 ים ואורכא דחיי לעלמא דאתי.מסכנא יאות הוא דיתקיים בעלמא ויתקיים עלמא בגיניה ואית ליה חי
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ויעל לוט מצוער וישב בהר הוא ושתי בנותיו עמו וגו'. מאי טעמא, בגין דחמא דהוה קריב 

 ואסתלק מתמן. מסדום

כל אשר יצום על פני תבל  רבי יצחק פתח )איוב ל"ז( והוא מסבות מתהפך בתחבולותיו לפעלם 

אייתי קומרין טהירין למעבד עובדוי, ולבתר ו בעלמאה מסבב סבובין  ", קב ארצה. והוא מסבות מתהפך

  כאינוןלון  לאפקאמהפך לון ועביד לון כגונא אחרא. ובמה, בתחבולותיו, עביד תחבולין ומסבב סבובין 

   ב[  " ]קט ע קדמאי.  

 לפעלם, בגין פעלם דבני נשא, כמה דאינון עבדין עובדין הכי מהפך לון.  

בכל מה דאיהו  לאינון מסבות מהפךדבני נשא  ןעובדיכל אשר יצום על פני תבל ארצה. בגין 

 פקיד לון על פני תבל וגו'. 

רבי אלעזר אמר והוא מסבות מתהפך. הקב"ה מסבב סבובין ואייתי עובדין בעלמא לאתקיימא,  

 ה מהפך לון לאינון עובדין מכמה דהוו בקדמיתא.  "ולבתר דחשיבו בני נשא דיתקיימון אינון עובדין קב

ולתו כתיב, כהאי אומנא דעביד מאנין דחרסא. בעוד דההיא טיקלא בתחבולותיו, בתחב

אסתחרת קמיה חשיב למעבד כגוונא דא עביד, חשיב למעבד כגוונא אחרא עביד. מהפך מאנא דא 

ה מהפך עובדוי דאיהו עביד בתחבולתו, חסר "בגין דההוא טיקלא אסתחרת קמיה. כך קב אחראלמאנא 

א דאיהו טקלא דאסתחרת קמיה, ועל דא מהפך מאנין ממאנא דא  יו"ד. ומאן איהו, דא בי דינא לתת

דבני נשא, אי מטיבין בני נשא עובדיהון ההוא טקלא דסחרא אסחרת לון   לפעלםלמאנא אחרא. וכל דא 

לימינא וכדין אתעבידו עובדין בעלמא לאוטבא לון כדקא יאות, וטיקלא אסחרת תדיר ולא שכיך 

תחבולתו דאסחר תדיר    א[  " ]קי ע ביה. אתו בני נשא לאבאשא,     בההוא סטרא דימינא ועלמא מתגלגלא

בסטרא דשמאלא ומהפך מסבות ומאנין דהוו בקדמיתא   להה אסחר "והוה קיימא באסחרותא דימינא קב

לההוא סטר שמאלא, וכדין טקלא אסחרא ואתעבידו עובדין בעלמא לאבאשא לון לבני נשא, וטקלא  

ין לאוטבא עובדיהון. וטקלא קיימא בעובדין דבני נשא, ועל דא  אסחר לההוא סטרא עד דבני נשא תייב

 בתחבולתו לפעלם ולא קיימא תדיר. 
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ה גרם סבובין ועובדין בעלמא בגין למעבד כלא כדקא יאות, וכלא נפקא מעקרא "תא חזי קב

ושרשא דלעילא. אקריב אברהם לגביה, נפק מניה ישמעאל דלא הוה אברהם גזיר כד נפק מניה בגין  

ואתגזר אברהם  בתחבולתוה סבב סבובין  "ו לתתא ולא אשתלים באת קיימא קדישא. לבתר קבדאיה

  דהאועאל בברית ואשתלים בשמיה ואקרי אברהם וה' עלאה אעטרת ליה ברזא דמים מרוח. כיון 

אשתלים ואתגזר נפק מניה יצחק והוה זרעא קדישא ואתקשר לעילא ברזא דאש ממים, ועל דא כתיב 

 סטרא אחרא. בהונכי נטעתיך שורק כלה זרע אמת, ולא אתקשר )ירמיה ב'( וא

תא חזי לוט נפקו מניה ומבנתיה תרין אומין מתפרשן ואתקשרו בההוא סטרא דאתחזי לון, ועל  

סבובין ומגלגל גלגולין בעלמא דיתעביד כלא כדקא יאות ויתקשר כלא   ב[  " ]קי ע ה מסבב   "דא קב

 באתריה.

תרין אומין אלין, אלא בגין לאתקשרא    ומאתתיהה יפיק מניה "ת"ח יאות הוה ליה ללוט דקב

א וישת מן היין וישכר, והא "הוא רזא דאתעבידו, כד יינא ודאבאתרייהו דאתחזי להו, ואתעבידו מגו 

 אתמר ואוקמוה. 

 ת"ח מואב ועמון אינון קראן לון שמהן. 

לדה בן ותקרא שמו בן  . והצעירה גם היא יהוהאמרה מואב, מאבא  בחציפו. ר' יוסי אמר מואב

 עמי. בצניעו אמרה בן עמי, בר עמי ולא אמרה ממאן הוה.

הוה   דלעילאת"ח בקדמיתא כתיב ולא ידע בשכבה ובקומה, בוא"ו ונקוד על וא"ו, בגין דסיועא 

. ובאחרא כתיב וא"ואשתכח בההוא עובדא, דזמין מלכא משיחא לנפקא מניה, ובגין כך אשתלים הכא 

ה כהאי אחרא, ועל דא כתיב בהאי אחרא קשישא  "בגין דלא נפק מינה חולקא לקב ובקמה, חסר וי"ו,

 ונקוד עלה. בוא"וובקומה, 

ה לאוקמא מינה דוד מלכא ושלמה וכל שאר מלכין ומלכא  "ר' שמעון אמר לא ידע דזמין קב 

ודאי    , ובההוא יומא הוה לה קימהרעהו)רות ג'( ותקם בטרם יכיר איש את  דכתיב משיחא. תו ובקומה 

עמה בעז להקים שם המת על נחלתו ואתקם מנה כל הני מלכין וכל עלויא  דאתחבר  א[" ]קיא ע 

יכיר איש   בטרםדישראל. ולא ידע בשכבה, דכתיב ותשכב מרגלותיו עד הבקר. ובקומה, דכתיב ותקם 

 . בגין כך ובקומה נקוד וא"ו.רעהואת 
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ה למעבד דינא בסדום לא בעא "קב תא חזי ענותנותא דאברהם, דהא אפי' בקדמיתא כד בעא

דכתיב וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן, לא תבע עליה דלוט  ולבתרמניה רחמי על לוט, 

ה גרע מזכותיה "ה לא אמר ליה מדי בגין דלא יחשב אברהם דקב"קב אוףה כלום. "ולא אמר עליה לקב

 כלום.  

ם, הא מסר נפשיה למיהך לאגחא קרבא  ואי תימא דאברהם לא הוה חשיב ליה ללוט בלביה כלו

וישב את כל   וגו', וכתיבא )בראשית י"ד( וישמע אברם כי נשבה אחיו " בחמשה מלכין תקיפין, כד 

ה וחמא עובדוי דלוט דלא  "הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו השיב וגו'. אבל ברחימותא דרחים לקב

לא   עליהמדיליה, ובגיני כך לא תבע  ה כלום"כשרן כדקא יאות, לא בעא אברהם דבגיניה ישבוק קב 

 בקדמיתא ולא בסופא. 

יתיר מסטרא אחרא    ב[ " ]קיא ע ויסע משם אברהם ארצה הנגב. כל מטלנוי הוו לסטרא דדרומא  

 בגין דהא בחכמתא עבד לאתדבקא בדרומא.

ליבעי ליה לבר נש לסמכא על ניסא, ואי  לאויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא. תנינן 

  מתרחיש, בגין דלאו בכל שעתא ושעתא ניסאעל  תדירניסא לבר נש לא אית ליה לסמכא  רחישה "קב

ניסא. ואי ייעול בר נש גרמיה באתר דנזקא אשתכח לעינא, הא פקע כל זכותיה דעבד בקדמיתא 

א )בראשית ל"ב( קטונתי מכל החסדים ומכל האמת וגו'. ואברהם כיון דסליק ממצרים "ואוקמוה, כד

זמנא חדא, השתא אמאי אעיל גרמיה בצערא כקדמיתא ואמר אחותי היא. אלא אברהם לא  ואשתזיב 

תמן אסמיך  דהוהסמיך על גרמיה כלום וחמא שכינתא תדיר בדיורה דשרה ולא אעדי מתמן, ובגין 

 . היא)משלי ז'( אמור לחכמה אחותי את. ובגין כך אמר אחותי  דכתיבאחותי היא   לאמראברהם 

ה אתא לגבייהו דרשיעיא, כמה דכתיב )במדבר כ"ב(  "ימלך וגו'. וכי קבויבא אלהים אל אב

. אלא ההוא ממנא שליחא  הארמיויבא אלהים אל בלעם, )בראשית ל"א( ויבא אלהים אל לבן 

דאתפקדא עלייהו הוה, בגין דכלהו כד עבדי שליחותא נטלי שמא דא ומסטרא דדינא קא אתיין. ועל דא  

 . לקחתהלילה ויאמר לו הנך מת על האשה אשר  ויבא אלהים אל אבימלך בחלום

 

. שפת אמת תכון לעד,  תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר)משלי י"ב( שפת אמת  פתחר' שמעון 

אברהם אמר דא אברהם דכל מלוי בקדמיתא ובסופא הוו באמת. ועד ארגיעה לשון שקר, דא אבימלך. 
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אחותי היא, ואברהם בחכמתא עבד.  אמ'ה דהות עמה דשר בקדמיתא, בגין דשכינתאהיא. דא  אחותי

א )שיר ה'( אחותי "דימינא איהו אמר אחותי היא, ורזא כד סטראבגין דאברהם   א[" ]קיב ע מאי טעמא,  

רעיתי יונתי תמתי, ועל דא אברהם קרא לה תדיר אחותי, בגין דאתדבק בהדה ולא יתעדון דא מן דא  

 לעלמין.  

בי היא אך לא בת אמי. וכי הכי הוה, אלא כלא בגין  לסוף מה כתיב, וגם אמנה אחותי בת א

שכינתא קאמר. אחותי היא בקדמיתא דכתיב אמור לחכמה אחותי את, ולבתר וגם אמנה. מאי וגם, 

, ברתיה דחכמה עלאה. ובגין כך אתקרי  אביבת  היא, אחותילאתוספא על מה דקאמר בקדמיתא, אחותי 

שירותא דכלא סתימא עלאה. ועל דא ותהי לי לאשה,  אחותי ואתקרי חכמה, אך לא בת אמי, מאתר ד

 באחוה בחביבותא דכתיב )שם ב'( וימינו תחבקני, וכלא רזא דחכמתא איהו. 

למצרים הכי קאמר בגין לאתדבקא בגו מהימנותא וקרא לה אחותי    נחתתא חזי בקדמיתא כד 

ו מהימנותא כדקא יאות, דהא  מג יתעדיגו אינון דרגין דלבר. אוף הכא אחותי, בגין דלא  יטעיבגין דלא 

  כדאבימלך וכל אינון יתבי ארעא הוו אזלי בתר פולחנא נוכראה ואיהו אתדבק גו מהימנותא, ובגין כך  

אחותי. מה אחות לא אתפרש מאחא לעלמין, אוף הכא, דהא אתתא יכילת לאתפרשא   אמרעאל לתמן 

עלמי עלמין. ובגין כך אמר ול לעלםאבל אחות לא אתפרש, דהא תרין אחין לא יכלין לאתפרשא 

ככביא ומזלי ופלחי לון, ואברהם הוה מתדבק גו    טהיריגו  להיטיןאברהם אחותי היא, דהא כלהון הוו 

מהימנותא ואמר אחותי, דלא נתפרש לעלמין. וסימניך )ויקרא כ"א( ולאחותו הבתולה דאתמר לכהן,  

 אתרא דאברהם שריא ביה. 

תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. האי קרא אוקמוה,  ואותוכתיב )דברים י'( את יי' אלהיך תירא 

יי'. מאי את, דא דרגא קדמאה אתר דחלא    ב[ " ]קיב ע אבל ת"ח ליי' אלהיך תירא לא כתיב, אלא את   

 דינא.  ביבגין דאיהו  מאריהה, ובגין כך כתיב תירא, דתמן בעי ב"נ לדחלא קמי "דקב

ואותו תעבוד, דא דרגא עלאה דקיימא על האי דרגא תתאה ולא מתפרשאן לעלמין, את ואותו,  

דא בדא דבקין ולא אתפרשן. מאי ואותו, דא אתר ברית קדישא, אות לעלמין, דהא פולחנא לא שריא 

 באת ולאו איהו למפלח אלא למדחל, אבל פולחנא איהו לעילא ובגין כך ואותו תעבוד. 

 דאיהו דבקותא לאתדבקא דאיהו גופא דשרי באמצעיתא.  ובו תדבק, באתר

 ובשמו תשבע, אתר שביעאה דדרגין וסימניך )ירמיה ל'( ואת דוד מלכם אשר אקים להם.
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בגין כך אתדבק אברהם במהימנותא כד נחת למצרים וכד אזל לארעא דפלשתים. לב"נ דבעא  

בד, קשר חד קשרא דחבל לעילא מן  לנחתא גו גובא עמיקא. דחיל דלא יכיל לסלקא מגו גובא. מה ע

גובא, אמר הואיל דקשירנא קשרא דא מכאן ולהלאה אעול תמן. כך אברהם בשעתא דבעא לנחתא  

למצרים עד לא ייחות תמן קשר קשרא דמהימנותא בקדמיתא לאתתקפא ביה ולבתר נחת. אוף הכי נמי 

. ועד ארגיעה לשון שקר,  רהםדא אבכד עאל לארעא דפלשתים. בג"כ )משלי י"ב( שפת אמת תכון לעד, 

, וכד אהדרו ליה מה כתיב, גם אנכי ידעתי כי עשיתי זאתדא אבימלך דאמר בתום לבבי ובנקיון כפי 

 בתם לבבך עשית זאת, ולא כתיב נקיון כפים.

 

ורשעים )שמואל א' ב( רגלי חסידיו ישמור  פתחועתה השב אשת האיש כי נביא הוא. ר' יהודה 

ליה תדיר ולא אעדי נטירו מניה לעלמין. ומה   נטרה "יב, חד, ודא אברהם דקב. חסידו כתבחשך ידמו

 ה שדר שכינתיה עמה ונטר לה תדיר."דאמר רגלי, דא אתתיה, דקב

 ה אזיל עמיה תדיר בגין דלא ייכלון לנזקא ליה. "ד"א רגלי חסידו ישמור, חד, דא אברהם דקב

ד בחשך  "הוא ליליא דרדף בתרייהו, ההה בה"ורשעים בחשך ידמו, אלין אינון מלכין דקטל קב

ד ויחלק עליהם לילה "ידמו, דא ליליא דאתקשר בחשוכא וקטל לון, ואברהם רדיף וליליא קטיל לון, הה 

ה דפליג רחמי מן דינא בגין למעבד נוקמין לאברהם,  "הוא ועבדיו ויכם. ויחלק עליהם לילה, דא קב 

 ובגין כך ורשעים בחשך ידמו. 

 ה.  "ליה, אלא דא קב ויכם. ויכום מבעי

 כי לא בכח יגבר איש, דאיהו ואליעזר הוו בלחודייהו.

ר' יצחק אמר והא תנינן באתר דנזקא שכיח לא יסמוך ב"נ על ניסא, ולא הוה אתר דנזקא  

 בתר חמשה מלכין למרדף בתרייהו ולאגחא קרבא. אזלאשתכח כהאי דאברהם 

רבא ולא סמך על ניסא אלא צערא דלוט אברהם להאי לא אזל לאגחא ק אזלאמר ר' יהודה כד 

אפקיה מביתיה ונטיל ממונא למפרק ליה, ואי לאו דימות בהדיה גו שביה. כיון דנפק חמא שכינתא 

ד ורשעים בחשך "ה קטיל לון, הה"דנהרא קמיה וכמה חילין סחרניה. בההיא שעתא רדף בתרייהו וקב

 ידמו. 
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אברהם. וכד נפק אשתתף יצחק בהדיה ונפלו ר' שמעון אמר רזא איהו, רגלי חסידו ישמור, דא 

ד ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח  "קמיה, ואי לאו דאשתתף יצחק בהדיה דאברהם לא אשתציאו, הה

 ג דחילא אשתכח תדיר בימינא, אי לא הוה בסטרא דשמאלא לא אתדחיין קמיה."יגבר איש. אע

חים ליה בכל מה דאיהו עביד  ה ר"ה, קב"ד"א רגלי חסידו ישמור. בשעתא דב"נ רחים ליה לקב 

 א )תהלים קכ"א( יי' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם. "ונטיר ארחוי, כד

]קיג  על דיליה כלום    חיישה, דבכל אתר דהוה אזיל לא "ת"ח כמה חביבותיה דאברהם לגבי קב

ישמור ודא היא אתתיה דכתי' ואבימלך   חסידוה, ובגין כך רגלי "אלא בגין לאתדבקא ביה בקב   א[" ע 

לא קרב אליה, וכתיב כי על כן לא נתתיך לנגוע אליה. בפרעה מה כתיב, )בראשית י"ב( וינגע יי' את 

 ישמור.  חסידו, ובגין כך רגלי מחיה "פרעה וגו' על דבר, איהי אמרה וקב

 ה עבד בהו דינין בליליא.  "ורשעים בחשך ידמו, אלין פרעה ואבימלך דקב

 .  האישכי לא בכח יגבר איש. מאן איש, דא אברהם דכתיב ועתה השב אשת 

 

)זכריה ג'( ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך יי'  פתח. רבי חייא שרהויי' פקד את 

והשטן עומד על ימינו לשטנו. האי קרא אית לאסתכלא ביה. ויראני את יהושע הכהן הגדול, דא יהושע  

 בן יהוצדק.  

וכל אינון נשמתין  דנשמתין צרירן ביהמד לפני מלאך יי'. מאן מלאך יי', דא אתר צרורא עו

 דצדיקיא קיימין תמן, ודא הוא מלאך יי'. 

והשטן עומד על ימינו לשטנו, דא יצר הרע דאיהו משוטט ואזיל בעלמא לנטלא נשמתין ולאפקא  

 רוחין ולמסטי לון לברייתא לעילא ותתא. 

לעילא  אסטין, והאי הוה שקריל ליה נבוכדנצר לאשא עם אינון נביאי ודא הוא בשעתא דאט 

בגין דיתוקד עמהון. דהכי הוא אורחוי דלאו איהו מקטרג אלא בזמנא דסכנה ובזמנא דצערא שריא  

 א )משלי י"ג( ויש נספה בלא משפט.  "בעלמא, ואית ליה רשו למסטי ולמעבד דינא אפי' בלא דינא, כד

או כלהו ישתזבון או כלהו יתוקדון. דהא בשעתא דאתייהיב רשותא מהו לשטנו, דהוה אמר 

נש   ליה לברחייביא, ובגין כך בשעתא דדינא שרייא במתא בעי  ביןלמחבלא לחבלא לא אשתזיב זכאה 
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שכן דהוו תלתיהון   כל, ולחייבאתמן, דהא מחבלא כיון דשרי הכי נמי עביד לזכאה  יתפסלערקא עד לא 

ניסא לא אתעביד פלגו    ב[ " ]קיג ע , בגין דכד אתעביד   כלהו ישתזבוןן כלהו או כחד, והוה תבע דיתוקדו

 ניסא ופלגו דינא, אלא כלא כחדא או ניסא או דינא. 

ה ימא לישראל הוה קרע ימא לאלין ואזלין  "ר' יוסי ולא, והא בזמנא דבקע קב  ליהאמר 

ניסא הכא ודינא הכא  כחדא ביבשתא, ומייא הוו תבין מסטרא אחרא וטבעין לאלין ומתין, ואשתכח

 .ובמלה חדא

ה עביד דינא וניסא כחדא לאו באתר חד ולא בביתא חדא "א"ל ודא הוא דקשיא קמיה, דכד קב

, ואי אתעביד קשיא קמיה, דהא לעילא לא אתעביד כלא אלא בשלימו כחדא, או דאשתכח כלא כחדא

 ניסא או דינא באתר חד ולא בפלגו.  

ד )בראשית ט"ו( כי לא שלם  "חייביא עד דאשתלימו בחובייהו, ההה דינא ב"בג"כ לא עביד קב

עון האמורי עד הנה, וכתיב )ישעיה כ"ז( בסאסאה בשלחה תריבנה. ועל דא הוה אסטין ליה ליהושע 

 דיתוקד בהו עד דאמר ליה )זכריה ג'( יגער יי' בך השטן.  

. תא חזי הכי נמי  השטן ' בך תימא ויאמר יי' אל השטן יגער יי יי'. ואימאן אמר ליה, דא מלאך 

למשה בסנה דכתיב )שמות ג'( וירא מלאך יי' אליו בלבת אש, וכתיב וירא יי' כי סר לראות. לזמנין  

 , ובגין כך א"ל יגער יי' בך השטן, ולא אמר הנני גוער בך.ולזמנין יי'מלאך יי' 

כרסייא דדינא, כדין אשתכח  ה יתיב על "תא חזי כגוונא דא ביומא דאשתכח דינא בעלמא וקב

 האי שטן דאסטי לעילא ותתא, ואשתכח איהו לחבלא עלמא וליטול נשמתין. 

 

רבי שמעון הוה יתיב ולעי באורייתא והוה משתדל בהאי קרא )דברים כ"א( ולקחו זקני העיר  

 .ליהההיא עגלת בקר וגו' וערפו שם את העגלה בנחל. ודינא איהו בקופיץ לערפא 

 האי למאי אצטריך. א"ל רבי אלעזר

בישא    א[ " ]קיד ע דההוא חויא   יומאבכה ר' שמעון ואמר ווי לעלמא דאתמשך בתר דא, דהא מן 

עלמא, איהו קאים למסטי עלמא, ועלמא לא יכיל לנפקא מעונשיה  ושליט על כל בניאיתפתה ביה אדם 
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ות לנצח וגו', וכתיב ה לדמיכי עפרא דכתיב )ישעיה כ"ה( בלע המ"עד דייתי מלכא משיחא ויוקים קב

 )זכריה י"ג( ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. ואיהו קאים על עלמא דא למיטל נשמתין דכל בני נשא. 

וגו'. תא חזי כל בני עלמא ע"י מלאך  באדמהותא חזי הא כתיב )דברים כ"א( כי ימצא חלל 

תיה, לאו הכי, אלא המות נפקא נשמתייהו. אי תימא דב"נ דא על ידא דההוא מלאך המות נפק נשמ

דקטיל ליה אפיק נשמתיה עד לא מטא זמניה לשלטאה ביה ההוא מלאך המות, ובגין כך ולארץ   ההוא

דקאים איהו למסטי עלמא למגנא ולקטרגא תדיר, כ"ש דגזלין מיניה מה דאית ליה  יכופר. ולא די לןלא 

עמיה מה דאתנטיל ההיא נשמתא  עגלא בגין לתקנא  קרבין האיה חייס על בנוי, ובגין כך "לנטלא. וקב

 .על עלמאדב"נ מניה ולא ישתכח מקטרגא 

ורזא עלאה תנינן הכא, שור פרה עגל עגלה, כלהו ברזא עלאה אשתכחו, ובגין כך בדא מתקנין  

גרימנא מיתתיה. ובדא לא אשתכח מקטרגא  הזה, ולאליה, ודא הוא דכתיב ידינו לא שפכה את הדם 

 לעלמא.   "העיטא קבעלייהו, ובכלא יהיב 

אשתכח בעלמא, איהו קאים לקטרגא, וישראל בעיין  ראש השנה דדינאתא חזי כגוונא דא ביום 

קול מגו  לההואלאתערא בשופר ולאתערא קול דכליל באשא ומיא ורוחא ואתעבידו חד, ולאשמעא 

א, שופר. וההוא קול סלקא עד אתר דכרסייא דדינא יתבא ובטש בה וסלקא. כיון דמטא האי קול מתת

אתער רחמי, דהא כגוונא דישראל מתערי לתתא קול חד    ב[ " ]קיד ע ה   "קול דיעקב אתתקן לעילא וקב

באשא    כלילדנפקי כחדא מגו שופר, הכי נמי אתער לעילא שופר, וההוא קול  ומיא ורוחאכליל באשא 

גא  ואתתקן עלמא ורחמי אשתכחו. וההוא מקטר מלעילאדא מתתא ודא   ונפיקומיא ורוחא אתתקן, 

אערבב, דחשיב לשלטאה בדינא ולקטרגא בעלמא, וחמי דמתערי רחמי, כדין אערבב ואתשש חיליה ולא  

, לאו הכי, אלא אתחברו רחמי  אתעברה דאין עלמא ברחמי, דאי תימא דדינא "יכיל למעבד מדי. וקב

 בדינא ועלמא אתדן ברחמי.

תכסיא סיהרא, דהא כדין  ליום חגנו, דא  בכסאתא חזי כתיב )תהלים פ"א( תקעו בחדש שופר 

שלטא האי חיויא בישא ויכיל לנזקא עלמא, וכד מתערי רחמי סלקא סיהרא ואתעברת מתמן, ואיהו 

אתערבב ולא יכיל לשלטאה, ואתעבר דלא יתקרב תמן. ועל דא ביום ראש השנה בעי לערבבא ליה  

  בההואיה נייחא דרוחא ולמעבד ל ליהבעי לנייחא  ביומא דכפוריכמאן דאתער משנתיה ולא ידע כלום. 

עלייהו דישראל, אבל ביומא דראש השנה אתערבב דלא ידע  סניגוראשעיר דקרבין ליה, וכדין אתהפך 
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ולא יכיל למעבד כלום. חמי אתערותא דרחמי סלקין מתתא ורחמי מלעילא וסיהרא סלקא בינייהו, כדין  

חמי וחייס עלייהו ואשתכח להו  ה דן להו לישראל בר"אתערבב ולא ידע כלום ולא יכיל לשלטאה, וקב

כל אינון י' יומין דבין ראש השנה ליום הכפורים לקבלא כל אינון דתייבין קמיה ולכפרא לון   זמין

 מחובייהו וסליק לון ליומא דכפורי.  

ה פקיד לון לישראל למעבד עובדא, בגין דלא ישלוט עלייהו מאן דלא "ועל דא בכלא קב

דאבא על בנין, וכלא   ברחימו  א[ " ]קטו ע אצטריך ולא ישלוט עלייהו דינא ויהון כלהון זכאין בארעא  

 בעובדא ובמלין תליא והא אוקימנא מלין.

תנינן פקד את ויי' פקד את שרה כאשר אמר, דכתיב למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ו 

שרה, פקידה לנוקבא, זכירה לדכורא, ובגין כך ויי' פקד את שרה כאשר אמר, דכתיב שוב אשוב אליך  

 שוב אשוב אליך, ויאמר סתם, דאיהו הוה ולא שליחא אחרא.  משמע ויאמר. מהכא חיהכעת 

בא . כיון דאמר ויי' פקד את שרה, מהו ויעש יי' לשרה. אלא הכי תנינן דאילשרהויעש יי' 

ה מההוא נהר דנגיד ונפיק מעדן איהו, ואיהו נשמתהון דצדיקיא ואיהו מזלא דכל ברכאן  "דעובדוי דקב

טבאן וגשמי ברכאן נזלי מניה ומתמן נפקי דכתיב להשקות את הגן, דאיהו מזיל ומשקה מעילא לתתא  

בלחודוי. ויעש  בהאי מזלא תליין ולא באתר אחרא. ועל דא כתיב ויי' פקד את שרה, פקידה  דבניבגין 

פקידה    בכאןיי' לשרה, עשייה איהו לעילא מהאי דרגא כמה דאתמר, דהא במזלא תלייא. ועל דא 

 , וכלא חד. ויי' יי'עשייה, ובגין כך  ובכאן

 

)תהלים קכ"ז( הנה נחלת יי' בנים שכר פרי הבטן. הנה נחלת יי', אחסנתא  פתחרבי אלעזר 

ר נש דזכי לבנין בהאי עלמא זכי בהו למיעל לפרגודא לעלמין, דב מיניהדלא יתעבר  בהלאתאחדא 

בעלמא דאתי, בגין דההוא ברא דשביק ב"נ וזכי ביה בעלמא דא איהו יזכי ליה לעלמא דאתי וזכי  

 לאעלה ביה לנחלת יי'.  

 מלכא נחלתמאן נחלת יי', דא ארץ החיים, והכי קרא לה לארץ ישראל דאיהי ארץ החיים דוד 

כ"ו( כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת יי' לאמר לך עבוד אלהים אחרים. ובגין כך  יי' דכתיב )שמואל א'  

. אי זכי בהו בהאי עלמא, שכר פרי הבטן,  בניםבנים. מאן אזכי ליה לבר נש,    ב[ " ]קטו ע הנה נחלת יי'  

 עלמא בההוא איבא דמעוי איהו דזכי בר נש בההוא עלמא בהו. בההוא אגרא וחולקא טבא 
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ה מלעילא איהו מאילנא  "ת יי' בנים, ירותא ואחסנתא דאיבין דעובדוי דקבתא חזי הנה נחל

 א )הושע י"ד( ממני פריך נמצא.  "דחיי, דהא מתמן זכי בר נש לבנין, כד

, אשרי בעלמא דין ואשרי מהםמה כתיב, )תהלי' קכ"ז( אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו 

 בעלמא דאתי. 

אויבים בשער, אלין מריהון דדינין, דכד נשמתא  לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. מאן

 נפקת מהאי עלמא כמה אינון מריהון דדינין דזמינין קמיה עד לא ייעול לדוכתיה. 

בשער, בההוא תרעא דייעול תמן בגין דמשכונין שביק בהאי עלמא ובגיניהון יזכי בההוא 

 עלמא, ועל דא לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער.

 

אפתח פומך דהא שכינתא בי יוסי הוו אזלי בארחא. א"ל רבי יהודה לרבי יוסי רבי יהודה ור

דאורייתא לעאן שכינתא אתיא ומתחברא, וכל שכן באורחא דשכינתא קדמא ואתיא   דמילי, דכל זמן גבן 

 ה."ואזלא קמייהו דבני נשא דזכאן במהימנותא דקב

( אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב ח"קכ פתח רבי יוסי ואמר )שם

  צניעאהיא  האלבר,  נפקתולא  ביתךבירכתי   צניעאלשלחנך. אשתך כגפן פוריה, כל זמנא דאתתא 

 ואתחזי לאולדא בנין דכשרן.  

כגפן. מה גפן לא אתנטעא אלא בזינה ולא בזינא אחרא, כך אתתא דכשרא לא תעבד נטיען בבר 

 אתתא דכשרא הכי נמי.  אוףרכיבה מאילנא אחרא,  בהגפן לא אית   נש אחרא. מה

בניך כשתילי זיתים. מה זיתים לא נפלי טרפייהו כל יומי שתא    א[" ]קטז ע חמי מה אגרה,   

 תדיר, אוף הכי בניך כשתילי זיתים סביב לשלחנך.   קטיריןוכלהו 

, הנה כן מבעי ליה. אלא כןמה כתיב בתריה, הנה כי כן יבורך גבר ירא יי'. מאי הנה כי 

צניעא באתרה כדקא חזי לה, כביכול   הותלאסגאה מלה אחרא דאוליפנא דא מינה, דכל זמנא דשכינתא 

בניך כשתילי זיתים, אלין ישראל כד שראן בארעא. סביב לשלחנך, דאכלי ושתאן וקרבין קרבנין וחדאן  

 ה, ומתברכן עלאין ותתאין בגינייהו.  "קמי קב



 

© 2004–2022 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

84 

פקת אתגלו ישראל מעל פתורא דאבוהון והוו ביני עממיא, וצווחין כל יומא לבתר דשכינתא נ

. וחמינן לא מאסתיםה דכתיב )ויקרא כ"ו( ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם "בהו בר קב משגחולא 

תקיפין, וכל דא בגין עונשא דאורייתא דלא קיימו ישראל כד הוו שראן   בגזיריןמיתו  קדישי עליוניןכמה 

 דישא. בארעא ק

חמי מה כתיב, )דברים כ"ח( תחת אשר לא עבדת את יי' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.  

, בזמן דכהני הוו קרבין קרבנין ועלוון, ודא היא בשמחה. ובטוב עבדת. תחת אשר לא רזא איהוהאי קרא 

סטרין. דכתיב )ישעיה ט'( . מרוב כל, אלו ישראל דהוו אמצעיים בינייהו ונטלי ברכאן מכל  בליואילב,  

ה בריך לון  "הרבית הגוי לו הגדלת השמחה, אלין כהני. שמחו לפניך כשמחת בקציר, אלו ישראל דקב

 מעשרא מגו אדרא.  דנטליעבורא דחקלא ויהבי מעשרא מכלא. כאשר יגילו בחלקם שלל, אלין ליואי 

לו הגדלת השמחה, דא  ה עלייהו כדקא חזי."ד"א, הרבית הגוי, אלין ישראל דמהימנותא דקב

   ב[ " ]קטז ע דאיהו גדול וחדוה ביה אשתכח. שמחו לפניך   אתדבק ביהאיהו דרגא רישא עלאה דאברהם 

. כאשר יגילו  דילה הואבשעתא דסלקין לאתדבקא בך. כשמחת בקציר, דא כנסת ישראל דשמחת בקציר  

 רפא בראשיתא דכלא.שאר חילין ורתיכין לתתא בזמנא דמחלקי שלל וטרפי ט שלל, אליןבחלקם 

 

)תהלים קי"ט( עת לעשות ליי' הפרו תורתך. עת לעשות ליי' מהו, אלא הא  פתחר' יהודה 

א )ויקרא ט"ז( ואל יבא בכל עת אל הקדש. מאי ואל  "אוקמוה, אבל עת דא כנסת ישראל דאקרי עת, כד

. מאי זרהא )משלי ז'( לשמרך מאשה זרה, ודא הוא )ויקרא י'( ויקריבו לפני יי' אש "יבא בכל עת, כד

א )תהלים ס"ט(  "טעמא עת, בגין דאית לה עת וזמן לכלא, לקרבא לאתנהרא לאתחברא כדקא יאות, כד

 ואני תפלתי לך יי' עת רצון. 

ורייתא כאילו  לעשות ליי', כמה דכתיב )שמואל ב' ח'( ויעש דוד שם, דכל מאן דאשתדל בא

ה. וכל כך למה, בגין דהפרו תורתך, דאילו לא הפרו תורתך לא "עביד ותקן האי עת לחברא לה בקב

 לעלמין.  ה"דקבאשתכח פרודא 

אמר ר' יוסי כגוונא דא כתיב )ישעיה ס'( אני יי' בעתה אחישנה. מהו בעתה, בעת ה' דתקום 

 מעפרא, כדין אחישנה. 
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 ד איהי כנסת ישראל גו עפרא ולא יתיר.אמר ר' יוסי ועם כל דא יומא ח

אל אתגלייא מאתרה,  ראמר ר' יהודה הכי אמרו אבל ת"ח רזא דאוליפנא, בשעתא דכנסת יש

, )תהלים  כתיבכדין אתוון דשמא קדישא כביכול אתפרשו, דאתפרשא ה"א מן וא"ו, ובגין דאתפרשו 

ל"ט( נאלמתי דומיה, בגין דאסתלק וא"ו מן ה"א וקול לא אשתכח, כדין דבור אתאלם. ובגין כך היא 

ג דאקדימת בגלותא עד לא ייעול ". ומאן איהו, אלף חמשאה, ואעדה"אשכיבת בעפרא כל ההוא יומא 

כדין וא"ו יוקים  דוא"ו,  א[ " ]קיז ע ההוא אלף חמשאה רזא דה"א. וכד ייתי אלף שתיתאה דאיהו רזא  

, אשתלים ו' גו עשר שית  דו"ו, ו' סלקא בעשר, ו' נחתא בחמש. כדין שלימו עשרלה"א בזמנא שית זמנין 

שתין, לאקמא מעפרא. ובכל שתין ושתין מההוא אלף שתיתאה אתתקף ה"א וסלקא בדרגוי   הווזמנין, 

בועי דחכמתא לתתא  דחכמתא לעילא ומ מבועילאתתקפא. ובשית מאה שנין לשתיתאה יתפתחון 

ויתתקן עלמא לאעלה בשביעאה, כבר נש דמתתקן ביומא שתיתאה מכי ערב שמשא לאעלא בשבתא,  

אוף הכי נמי, וסימניך )בראשית ז'( בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' נבקעו כל מעיינות תהום רבה 

 . וארובות השמים נפתחו

ברייא, דאיהו יומא חד גלותא דכנסת א"ל רבי יוסי כל דא אריכו זמנא יתיר מכמה דאוקמוה ח

 ישראל ולא יתיר דכתיב )איכה א'( נתנני שוממה כל היום דוה. 

א"ל הכי אוליפנא מאבא ברזין דאתוון דשמא קדישא וביומי דשני עלמא וביומי דבראשית, וכלא  

 רזא חדא איהו.  

ית ט'( נהירין כאתתא דמתקשטא לבעלה דכתיב )בראש בגוונויוכדין יתחזי קשתא בעננא 

נהירין כדקא יאות, וכדין לזכור   בגוונויוראיתיה לזכור ברית עולם והא אוקמוה ושפיר הוא. וראיתיה, 

לאות  א והיתה"כדמעפרא,  ויקוםברית עולם. מאן ברית עולם, דא כנסת ישראל, ויתחבר וא"ו בה"א 

 .ברית

קרבין בכל   יתערון עלאין יתערון בעלמא ובנוי דראובן אתיןלגבי ה"א,  אתער וא"וכד  ת"ח

ה לגבה גו גלותא כחושבן וא"ו,  "ה. וישתכח קב "עלמא, וכנסת ישראל יוקים לה מעפרא וידכר לה קב 

 , וכדין תיקום ויתפקד עלמא למעבד נוקמין, ומאן דאיהו מאיך יתרמי. עשר, עשר שניןשית זמנין 

דאיהו גו רזא דאתוון, ולית לן לאתערא חושבן וקצין    ב[ " ]קיז ע א"ל ר' יוסי שפיר קאמרת בגין   

דא דכתיב )ויקרא כ"ו( אז תרצה הארץ,   כגוונאחושבן   אשכחנאאחרנין, דהא בספרא דרב ייבא סבא 
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והוא רזא דוא"ו דכתיב )שם( וזכרתי את בריתי יעקוב, ודא הוא וא"ו, כלא כחדא. ועל דא אזכור,  

 ה.  "תרצה, תתרעי ארעא לגבי קב  ולבתר והארץ אזכור, דא כנסת ישראל.

ה וכלא אשתכח ברזא דאתוון דשמא  "אבל יומא חד דאמרו חברייא, ודאי כלא הוא גניז קמי קב

 . אתגליין, והשתא באינון אתוון ייבא סבאקדישא, דהא גלותא באינון אתוון גלי לון רבי 

דכתיב ויי' פקד   א"ל ת"ח דאפילו כד אתפקדא שרה מהאי דרגא, לא פקיד לה אלא ברזא דוא"ו

, בגין דכלא ברזא דוא"ו איהו ובהא כליל כלא וביה אתגליא כלא, בגין דכל מלה דאיהי שרהאת 

 דאיהו סתים.  מאימאן דאיהו באתגליא ויגלי  אתיאסתימא איהי גלי כל סתים, ולא 

ה כד יתובון  "א"ר יוסי כמה אית לן לאתמשכא גו גלותא עד ההוא זמנא, וכלא תלי ליה קב

קרא דכתיב אני יי' בעתה אחישנה, זכו אחישנה,  בההואבתא, אי יזכו ואי לא יזכו, כמה דאתמר בתיו

 לא זכו בעתה.

ואמר לי  באבאאזלו. עד דהוו אזלי א"ר יוסי אדכרנא השתא דהא באתר דא יתיבנא יומא חד 

ינא לאינון ברי זמין אנת כד מטון יומך לשיתין שנין לאשכחא בהאי אתר סימא דחכמתא עלאה. והא זכ

 חכמתא דאיהו אמר.  איהו ההואיומין ולא אשכחנא, ולא ידענא אי הני מלין דקאמרן 

 מינך.   יתאבידקולפין דנורא גו טהירי ידך  מטוןואמר לי כד 

 אמינא ליה אבא במה ידעת. 

 א"ל בהני תרין צפורין דאעברו על רישך ידענא.

חדא ואשכח ספרא חד דהוה נעיץ גו נוקבא   א[ " ]קיח ע אדהכי אתפרש ר' יוסי ועאל גו מערתא  

דטנרא בסייפי מערתא. נפק ביה. כיון דפתח ליה חמא שבעין ותרין גליפין דאתוון דאתמסרו לאדם  

הראשון ובהו הוה ידע כל חכמתא דעלאין קדישין וכל אינון דבתר ריחיא דמתגלגלן בתר פרוכתא גו  

 טהירין עלאין וכל אינון מלין דזמינין למיתי לעלמא עד יומא דיקום עננא דבסטר מערב ויחשיך עלמא.  

קרא לרבי יהודה ושרו למלעי בההוא ספרא. לא ספיקו למלעי תרי או תלתא סטרין דאינון 

דא עם דא, נפק  ומשתעיעלאה. כיון דמטו למלעי בסתירו דספרא  בחכמהאתוון עד דהוו מסתכלין 

 יבא דאשא ועלעולא דרוחא ובטש בידיהון ואתאביד מנייהו.שב

 איהו גבן או דלאו אנן זכאין למנדע ליה.  חובאבכה ר' יוסי ואמר דילמא ח"ו 

אתוון הויתן  באינון, אמר לון דילמא בקץ משיחא עובדאליה  ואמרודר' שמעון  אתו לגביהכד 

 משתדלי.
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 לא ידעינן, דהא כלא אתנשי מינן. האאמרו ליה 

ליומי משיחא אפילו   וקריבכל כך לעלמא,  בהא דאתגליה "אמר לון ר' שמעון לית רעותא דקב

רביי דעלמא זמינין לאשכחא טמירין דחכמתא ולמנדע ביה קצין וחושבנין, ובההוא זמנא אתגליא לכלא,  

וך אל  ה, כדין אהפ". מהו אז, בזמנא דתיקום כנסת ישראל מעפרא ויוקים לה קבאזד )צפניה ג'( כי "הה

 עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יי' ולעבדו שכם אחד.

ג דאברהם כתיב ביה ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה, וכל מטלנוי הוו לדרומא ואתקשר "ת"ח אע

ביה, לא סליק לדוכתיה כדקא יאות עד דאתיליד יצחק. כיון דאתיליד יצחק אסתלק לאתריה ואיהו  

  לאשתתפאבדא. בג"כ איהו קרי ליה יצחק ולא אחרא, בגין דא   ב[ " ]קיח ע אשתתף בהדיה ואתקשרו  

הנולד לו, אש   מאימיא באשא דכתיב ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק.  

 ממים.

 

ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. אמר רבי חייא מיומא דאתיליד יצחק 

לא אדכר   סספיתאוהוה ישמעאל בביתא דאברהם לא אסתלק ישמעאל בשמא. באתר דדהבא שריא 

 לאדכרא קמיה דיצחק.  אתחזיקמיה, ובגין כך את בן הגר המצרית, גבר דלא 

  בריהחמאת ליה בעינא דאיהו  לאלנא חמאת ליה שרה, ותרא שרה, בעינא דק אלעזראמר רבי 

חמאת ליה בעינא דא ולא אברהם,   שרהדאברהם אלא דאיהו ברא דהגר המצרית. ובגין כך ותרא שרה, 

תיב, וירע הדבר מאד בעיני  בנו. ת"ח לבתר מה כ על אודותדאילו באברהם לא כתיב את בן הגר אלא 

ת בן הגר המצרית. בג"כ ותרא שרה את בן הגר המצרית, ולא  ל אודות בנו, ולא כתיב על אודואברהם ע

 חמאת דאיהו בריה דאברהם.

אמרה ודאי   בע"זרבי שמעון אמר האי קרא תושבחתא דשרה איהו. בגין דחמאת ליה דקא מצחק 

למעבד עובדוי דאברהם אלא ברא דהגר המצרית איהו, אהדר לחולקא דאמיה.  דאברהםלאו ברא דא 

 ם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. בג"כ ותאמר לאברה

ה עמה דכתיב כל אשר תאמר אליך שרה " וכי ס"ד דקני לה שרה או לברה. אי הכי לא אודי קב

, בגין כך אמרת שרה כי לא  דע"זואמיה אולפא ליה נמוסי  בע"זשמע בקולה. אלא בגין דחמאת ליה 

ענא דלא ירית לעלמין חולקא דמהימנותא ולא יהא ליה עם ברי חולקא יירש בן האמה הזאת, אנא יד

 ה.  "דין ולא בעלמא דאתי, ובגין כך אודי עמה קב בעלמא
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ה בעא לאפרשא בלחודוי זרעא קדישא כדקא יאות דבגין כך ברא עלמא, דהא ישראל סליק  "וקב

בגיניה. ואברהם  יים אתקה עד לא יברי עלמא, ובגין כך נפק אברהם לעלמא ועלמא "ברעותא דקב

ולא אתיישבו בדוכתייהו עד דנפק יעקב לעלמא. כיון דנפק יעקב לעלמא אתקיימו אברהם   קיימוויצחק 

 ויצחק ואתקיים כל עלמא, ומתמן נפק עמא קדישא לעלמא ואתקיים כלא כגוונא כדקא יאות. 

ע, ולא ה כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זר"ובגין כך א"ל קב 

בישמעאל. מה כתיב לבתר, ותלך ותתע במדבר באר שבע. כתיב הכא ותתע, וכתיב התם )ירמיה י'( 

 לה ולברה.  לוןה בגיניה דאברהם לא שביק "הבל המה מעשה תעתועים. וקב

ענייך. והשתא דטעאת בתר  ראה אלהים אתת"ח בקדמיתא כד אזלת מקמה דשרה מה כתיב, כי 

קול הנער, ולא כתיב כי שמע  אתג דכתיב ותשא את קולה ותבך, מה כתיב, כי שמע אלהים ", אעע"ז

 אלהים את קולך.

  מענישין, דהא בי דינא דלתתא לגבי עילאדלאו בר עונשא הוא  אוקמוהבאשר הוא שם. 

, לאו בר עונשא הואג דחייבא "מתליסר שנין ולעילא, ובי דינא דלעילא מעשרים שנין ולהלאה. ואע

 , ודא הוא דכתיב באשר הוא שם. ואוקמוהיהו א

א"ר אלעזר אי הכי מאן דאסתלק מעלמא עד לא מטון יומוי לעשרין שנין, מאן אתר אתענש, 

בגין דהא מתליסר שנין ולתתא לאו בר עונשא איהו אלא בחטאוי דאבוי, אבל מתליסר שנין ולעילא 

 מהו. 

בההוא עלמא, ולא לימות חייב דיתענש ליה אגר טב   זכאי ויהיבה חס עליה דלימות "א"ל קב

 .ואוקימנא ליהבההוא עלמא 

 במאןלעשרין שנין מהו. כיון דאסתלק מעלמא    א[" יט ע ]קא"ל אי חייבא הוא ולא מטון יומוי  

 הוא עונשיה.

בלא  איהו אערעלעלמא  נחתא"ל בדא אתקיים )משלי י"ג( ויש נספה בלא משפט, דכד עונשא 

אשגחו עליה מלעילא, ועליה כתיב )שם ה'( עונותיו   ואתענש בדלאכונה לעילא ותתא בההוא מחבלא 

, ולא בי דינא דלעילא. ילכדנוילכדנו את הרשע, את לאסגאה מאן דלא מטון יומוי לאתענשא. עונותיו 

קול הנער באשר הוא  אתבחבלי חטאתו יתמך, ולא בי דינא דלתתא. בגין כך כתיב כי שמע אלהים ו

 שם.
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רזא  איהו, אמאי. אלא בתרין סטרין בוא"ו)ויקרא כ"ו( וזכרתי את בריתי יעקוב,  פתחר' שמעון 

  דחכמתא. חדא דאיהו רזא דרגא דחכמתא, אתר דשרי ביה יעקב. אבל האי קרא על גלותא דישראל

שתיתאה.   אלף, יתפקדון ברזא דוא"ו ואיהו ביעקבאתמר, דכד אינון גו גלותא ההוא זמנא דיתפקדון 

שית רגעי ופלג עידן, ובזמנא דשתין שנין לעבורא דדשא באלף שתיתאה יקים אלה שמיא  בוא"וופקידה 

ית שנין פקידו לברתיה דיעקב, ומההוא זמנא עד דיהא לה זכירה שית שנין ופלגא, ומההוא זמנא ש

 . ותלתאחרנין ואינון שבעין 

ככבא דבסטר מזרח יבלע שבע ככביא  וחדבשיתין ושית יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל. 

מסטר צפון, ושלהובא דאשא אוכמא תהא תליא ברקיעא שיתין יומין, וקרבין יתערון בעלמא לסטר צפון  

מעלמא, ועל  להל ברתיה דיעקב לאדחייא ותרין מלכין יפלון באינון קרבין. ויזדווגון כלהון עממיא ע

יין  נפשין מגופא ובע תסתימוןצרה היא ליעקב וממנה יושע. וכדין  עת)ירמיה ל'(  כתיבההוא זמנא 

 ושש.   כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה ששיםלאתחדשא, וסימניך )בראשית מ"ו( 

תער עלייהו אשא  ה י"בשבעין ותלת כל מלכי עלמא יתכנשון לגו קרתא רבתא דרומי, וקב

וברדא ואבני אלגביש ויתאבדון מעלמא, בר אינון מלכין דלא ימטון לתמן ויהדרון לאגחא קרבין  

אחרנין. ומההוא זמנא מלכא משיחא יתער בכל עלמא ויתכנשון עמיה כמה עמין וכמה חיילין מכל 

למאה. כדין וא"ו  סייפי עלמא, וכל בני ישראל יתכנשון בכל אינון אתרי עד דאשתלימו אינון שנין 

 יתחבר בה"א, וכדין )ישעיה ס"ו( והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה ליי' וגו'.  

עמין דעלמא למיתי על ירושלם דכתיב )זכריה   לאתערא בכלזמינין בההוא זמנא  ישמעאלובני 

נוסדו , וכתיב )תהלים ב'( יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים למלחמהי"ד( ואספתי את כל הגוים אל ירושלם 

 לבתר, יושב בשמים ישחק יי' ילעג למו.  מה כתיביחד על יי' ועל משיחו. 

 עלמא. דא הואלבתר וא"ו זעירא יתער לאתחברא ולחדשא נשמתין דהוו עתיקין בגין לחדתא 

)שם ק"ד( יהי כבוד יי' לעולם, לאתחברא כדקא יאות, ישמח יי' במעשיו, לנחתא לון לעלמא ולמהוי 

דישתארון בעלמא בסייפי אלף שתיתאה  כללחברא עלמין כלהו כחד. זכאין אינון  כלהון בריין חדתין

ה בלחודוי לאזדווגא כדקא יאות ולמלקט נשמתין חדתין "למיעל בשבתא, דהא כדין איהו יומא חד לקב

דכתיב )ישעיה ד'( והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם   מקדמיתאלמהוי בעלמא עם אינון דאשתארו 

 קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלם. 
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ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. רבי יהודה 

. אתה הוא מלכי, דא הוא שלימו דכל אלהים צוה ישועות יעקב)תהלים מ"ד( אתה הוא מלכי  תחפ

 דלהוובעלמא,   ב[ " ]קיט ע דרגין כחדא דא בדא. צוה ישועות יעקב, כל אינון שליחן דעבדי שליחותא  

  כלהו מסטרא דרחמי ולא להוו מסטרא דדינא, בגין דאית מארי שליחן מסטרא דרחמי ומסטרא דדינא

 קשיא. אינון שליחן דאתיין מסטרא דרחמי לא עבדי שליחותא דדינא בעלמא כלל. 

תנינן שליחא דרחמי הוה ואתהפך לדינא. לא,   והאואי תימא הא מלאכא דאתגלי ליה לבלעם, 

ולקבליה  לעולם לא אשתני, אלא שליחא דרחמי הוה לאגנא עלייהו דישראל ולמהוי סניגוריא עלייהו, 

ה, כד אוטיב לדא, ההוא טיבו דינא לדא. כך הא שליחא דרחמי הוה להו  "דקב. וכך אורחוי דינא

  שליחןלישראל, ולבלעם אתהפך לדינא. בג"כ צוה ישועות יעקב. אמר דוד פקיד על עלמא כד ישתלחון 

 די להויין מסטרא דרחמי. 

 וישתכח פורקנא להון גו גלותהון.  גלותארבי אבא אמר צוה ישועות יעקב, דאינון גו 

דאבהן יעקב הוה, ואלמלא יצחק לא אתא יעקב לעלמא, ובגין כך צוה ישועות   תושבחתן"ח ת

 יעקב, דא יצחק דכיון דאשתזיב יצחק, ישועות יעקב הוו. 

 

ג דלא "ויהי אחר הדברים האלה. ר' שמעון אמר הא תנינן ויהי בימי, על צערא אתמר. ויהי, אע

א "תתאה דכל דרגין עלאין. ומאן איהו, דברים, כד רגאאחר דדצערא אית ביה. ויהי  טיפסיכתיב בימי, 

)שמות ד'( לא איש דברים אנכי. ומאן הוה בתר דרגא דא, והאלהים נסה את אברהם, דאתיא יצר הרע  

 ה. "לקטרגא קמי קב 

הכא אית לאסתכלא, והאלהים נסה את אברהם. את יצחק מבעי ליה, דהא יצחק בר תלתין  

ושבע שנין הוה, והא אבוי לאו בר עונשא דיליה הוה, דאלמלא אמר יצחק לא בעינא, לא אתענש אבוי  

נסה את יצחק. אלא את אברהם ודאי,  והאלהיםעליה. מאי טעמא והאלהים נסה את אברהם, ולא כתיב 

תכללא בדינא, דהא אברהם לא הוה ביה דינא כלל מקדמת דנא, והשתא אתכליל מייא באשא,  דבעי לא

ואברהם לא הוה שלים עד השתא דאתעטר למעבד דינא ולאתקנא ליה באתריה. וכל יומוי לא הוה  

מיא באשא ואשא במיא. ובגין כך והאלהים נסה את אברהם ולא את יצחק,  דאשתליםשלים עד השתא 

ודא עביד דינא   אתדןלאתכללא בדינא. וכד עביד דא עאל אשא במיא ואשתלים, דא  םלאברהדאזמין 
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לאתכללא דא בדא. וכדין יצר הרע אתא לקטרגא עליה דאברהם דלא אשתלים כדקא יאות עד דיעביד 

 דינא ביצחק, דיצר הרע אחר הדברים איהו ואתא לקטרגא.

ביה בהאי קרא, רזא   יצחק אתכליל ג דקאמרן דאברהם כתיב ולא יצחק, "ותא חזי רזא דמלה, אע

את אברהם, את דייקא, ודא יצחק,  נסהדכתיב והאלהים נסה את אברהם. נסה לאברהם לא כתיב, אלא 

דהא בההיא שעתא בגבורה תתאה שריא. כיון דאתעקד ואזדמן בדינא על ידא דאברהם כדקא יאות, 

וסליקו לעילא, וכדין אשתכח מחלוקת   ומיאברהם ואתכלילו אשא כדין אתעטר באתריה בהדיה דא

 כדקא יאות, מיא באשא.

אבא רחמנא דאתעביד אכזר. אלא בגין לאשתכחא מחלוקת מיא באשא ולאתעטרא   עבדמאן 

, עד דאתא יעקב ואתתקן כלא כדקא יאות ואתעבידו תלתא אבהן שלמין ואתתקנו עלאי  באתרייהו

 ותתאי. 

 

בנך. וכי היאך יכיל אברהם דאיהו סבא. אי תימא בגין דיצחק לא נפיק  ויאמר קח נא את 

במלין   לאמשכאא )במדבר כ'( קח את אהרן ואת אלעזר בנו, אלא בגין  "מרשותיה כלל, יאות. אבל כד

 ה. אוף הכא קח במלין. "לון לרעותא דקב  ולאדברא

 . ואוקמוה א[  " ]קכ ע את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק,   

 באתרא דיתחזי. לאיתקנאא )שיר ד'( אלך לי אל הר המור "ל ארץ המוריה, כדולך לך א

ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ביום השלישי, הא אוקמוה אלא  

כיון דאתמר ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים, מאי טעמא ביום השלישי וירא את המקום 

 ביצחק יקרא לך זרע, ודא הוא יעקב דנפק מניה, והאי הוא ביום השלישי.  מרחוק. אלא בגין דכתיב כי

א )ירמיה ל"א( מרחוק יי' נראה לי. וירא את המקום, דא הוא יעקב "וירא את המקום מרחוק, כד

דכתיב )בראשית כ"ח( ויקח מאבני המקום. אסתכל אברהם ביום השלישי דאיהו דרגא תליתאה וחמא  

 מניה. מרחוק כמה דאמרן, מרחוק ולא לזמן קריב. ליה ליעקב דזמין למיפק 

אמר ליה רבי אלעזר מאי שבחא איהו לאברהם כד אסתכל וחמא דזמין למיפק מניה יעקב, דהא 

 כד אזיל למיעקד ליה ליצחק לאו שבחא כל כך איהו דיליה.
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ליה ליעקב, דהא מקדמת דנא ידע אברהם חכמתא ואסתכל השתא ביום השלישי  ודאי חמאא"ל 

יהו דרגא תליתאה למעבד שלימו, וכדין חמא ליה ליעקב דכתיב וירא את המקום, אבל השתא קיימא דא

 ה. " ליה מלה מרחוק בגין דאזיל למיעקד ליה ליצחק ולא בעא להרהר אבתריה דקב

מרחוק חמא ליה, גו אספקלריא דלא נהרא בלחודוי, ובגין כך חמא ליה ולא אתגלי כלא, דאלו  

שכיח על האי אספקלריא דלא נהרא, אתקיים עליה אברהם כדקא יאות, אבל   אספקלריא דנהרא הוה

 . הוהמרחוק בלחודוי 

מלה אספקלריא דנהרא. בגין דהאי דרגא דיעקב הוה, ובגין דיעקב עד   בהאיטעמא אסתלק  מאי

 לא אתייליד לא אשתכח השתא על האי דרגא. ותו בגין דיהך ויקבל אגרא.  

ראייה בעינוי בהאי עלמא אלא  , דא יעקב כמה דאתמר. מרחוק, דלא זכה ביה המקוםוירא את 

ם ואסתלק מעלמא. וירא את המקום מרחוק, מרחוק, מגו האי דרגא, דהא כד אתא יעקב מית הוה אברה

 . אבל לאו בראייה אחרא

 

ג דאתו "דאע ויבן שם אברהם את המזבח. רמיז הכאויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים 

ה ידע בגוונא אחרא דאתחזי. מיד ויבן שם אברהם "ליעקב, אמר אברהם ודאי קב וחמולההוא ראייה  

 את המזבח וגו'.  

אמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי. הא אוקמוה, אבל מאי טעמא לא מה כתיב לעילא, וי

. אלא בגין דהא אסתלק מרחמי דאבא על ברא, ובגין כך כתיב הנני בני, הנני דאסתלקו מידיאתיב ליה 

 רחמי ואתהפך לדינא. 

 ויאמר אברהם, ולא כתיב ויאמר אביו, דהא לא קאים עליה כאבא אלא בעל מחלוקת הוה ביה.

יראה לו השה. יראה לנו מבעי ליה, מאי יראה לו. אלא א"ל אלהים יראה לו לגרמיה  אלהים

 , אבל השתא בני ולא אמרא. מיד וילכו שניהם יחדו. אצטריךכד איהו 

 

)ישעיה ל"ג( הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון. הן אראלם, אלין   פתחרבי שמעון 

מלה דכתיב )בראשית ט"ו( ויוצא אותו   ההואמא על שעתא ובעו לקיי בההואמלאכי עלאי. צעקו 

 החוצה, בגין כך צעקו חוצה. 
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מלאכי שלום, אלין אינון מלאכין אחרנין דהוו זמינין למיהך קמיה דיעקב, ובגיניה דיעקב אבטח  

ה דכתיב )שם ל"ב( ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים, ואלין אקרון מלאכי  "לון שלימו קב

 בכו כד חמו ליה לאברהם דעקיד ליה ליצחק, ואזדעזעו עלאי ותתאי וכלהו עליה דיצחק. שלום. כלהו 

. פסיק טעמא בגוויהו, דלאו אברהם בתראה כקדמאה.  אברהם אברהםיי' וגו'  ויקרא מלאך

שלים, קדמאה לא שלים. כגוונא דא שמואל שמואל, בתראה שלים, קדמאה לא   ב[  " ]קכ ע בתראה  

דמאה לא נביא. אבל משה משה לא פסיק, בגין דמיומא דאתייליד לא אעדי מניה  שלים, בתראה נביא, ק

 שכינתא.

 אברהם אברהם. רבי חייא אמר בגין לאתערא ליה ברוחא אחרא, בעובדא אחרא, בלבא אחרא. 

ה כריחא דקטרת בוסמין דקרבין  "אמר אתבריר יצחק ואסתליק ברעותא קמי קב אלעזרר' 

כהנייא קמיה תרין זמנין ביומא ואשתלים קרבנא. דהא צערא דאברהם הוה בשעתא דאתמר ליה אל 

ובנא מדבחא וסדר תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. חשיב דקרבניה לא אשתלים ולמגנא עבד 

, ובן  השמשותדאתברי בין  האילא . הא תנינן הואיל וגו'. מיד וישא אברהם את עיניו וירא והנה כלא

ואת אמרת דאתברי בין השמשות, והא א )במדבר ז'( כבש אחד בן שנתו, והכי אצטריך. ", כדהוהשנתו 

  דכלחילא לאזדמנא ההוא אימרא בשעתא דאצטריך ליה לאברהם.  יצחק לא הוה בעלמא. אלא אתפקד

דאצטריך ליה. הכי נמי האי   בשעתאההוא מלה אינון מלין דהוו בין השמשות אתמנא חילא לאזדמנא  

 איל דאתקריב תחותיה דיצחק.

. תא חזי בכל צרתם דישראל כד הושיעםפתח ואמר )ישעיה ס"ג( בכל צרתם לא צר ומלאך פניו  

 ה עמהון בעאקו.  "וקרי בוא"ו, בגין דקב עאקו, לא, כתיב באל"ף אזדמן לון 

א ועאקו, להתם לעילא מטא עקתא  ג דלאו בההוא אתר רוגז"לא באל"ף, אתר עלאה יתיר. אע

 דישראל.  

 א )תהלים ק'( הוא עשנו ולא אנחנו, כתיב באל"ף וקרי בוא"ו. "לא באל"ף, כד 

ומלאך פניו הושיעם. והא איהו עמהון בההוא עאקו ואת אמרת הושיעם. אלא מושיעם לא 

 כתיב, אלא הושיעם, מקדמת דנא, דאיהו זמין בההוא עאקו למסבל עמהון. 

דכתיב )דברים ל'(   ואוקמוהל זמנא דישראל אינון בגלותא, שכינתא עמהון בגלותא, תא חזי בכ

 ושב יי' אלהיך את שבותך ורחמך וגו'.
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עמהון בגלותא, ואת אמרת דאיהו הושיעם. אלא    ואיהיד"א ומלאך פניו הושיעם, דא שכינתא 

ה אדכר לון לאוטבא "ן קבה בגלותא, ובגין דשכינתא עמהו"הכי הוא ודאי, דאלין אינון משכנותיו דקב

צעקת בני ישראל  והנהלון ולאפקא לון מן גלותא דכתיב )שמות ו'( ואזכור את בריתי בקדמיתא, ולבתר 

 באה אלי.  

)שם ב'( ויזכור אלהים את בריתו, דא  דכתיבקדמאה דכלא  אחרא דאיהיוגם ראיתי, לאסגאה 

חברותא וזווגא דילה  דאאת אברהם,  , לאברהם מבעי ליה. אלאמאי את אברהםשכינתא. את אברהם. 

חדא,   זווגאצפונית מערבית. ואת יעקב,  דאבאבהן. את אברהם, דא הוא מערבית דרומית. את יצחק, 

 כללא חדא, זווגא שלים כדקא יאות. 

  מדתאת השמים, דא הוא כללא מדת לילה ביום. ואת הארץ,  את השמים ואת הארץ.כגוונא דא 

בכלהו את וביעקב ואת, למהוי כלא זווגא חדא דלא מתפרשין דכר ונוקבא   יום בלילה כחדא. אוף הכא

ה לאכרזא בכל עלמא ולאשמעא קל דיימא )ישעיה ס"ג( ויאמר אך עמי המה בנים לא "לעלמין. וזמין קב

 . למושיעישקרו ויהי להם 
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 פרשת חיי שרה

 

)יונה א'( וישאו את  פתחויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. ר' יוסי   א[ " ]קכא ע 

יונה ויטילוהו אל הים ויעמוד הים מזעפו. הכא אית לאסתכלא, מאי טעמא ארעישת ימא עליה דיונה 

אמאי אחיד ביה כד הוה    ימאולא ארעישת עליה ארעא, כיון דהוה אזיל בגין דלא תשרי עליה שכינתא. 

ורקיע לכסא הכבוד, ובגין כך ימא אחיד ביה  תנןלרקיע   ים דמיאל. אלא ודאי מלה באתריה הוה. אזי

 . ימא שדא ביה ידא בדוכתהימא ערק,  מקמיליה.  ונטיל

הוה  ירכוי בימא,  ליה עדנטלי ליה וטבעי  דהוווישאו את יונה ויטילוהו אל הים. אוליפנא 

עד דאיהו אמר שאוני והטילוני אל הים,  אשתכיךה הכי . כל מה דטבעי ליאתרעיששכיך, זקפין ליה 

  כורסי יקראעד  וסלקתמיד וישאו את יונה ויטילוהו אל הים. כיון דאתרמי בים פרחה מניה נשמתיה 

ליה נשמתיה ועאל בפומא דההוא נונא ומית נונא, לבתר אתקיים ההוא   ואהדרודמלכא ואתדנת קמיה 

 ב[ " ]קכא ע נונא ואוקמוה.  

שעתא דבר נש סליק בערסיה כל ליליא וליליא נשמתיה נפקת מניה ואתדנת קמי בי תא חזי ב

דיינין ליה לבר   לאלהאי עלמא. ודינא הוא בתרין גוונין.  אהדרו ליהדינא דמלכא. אי זכאה לאתקיימא 

באשר הוא שם.  את קול הנערלמעבד דכתיב )בראשית כ"א( כי שמע אלהים  זמיןנש על בישין דאיהו 

זמין למעבד ובגינייהו   לאו הכי, אלא על טבין דאיהולחוד,  דעבדליה על טבין  דדייניןא ולא תימ

"ה לאוטבא דקבה עביד טיבו עם כל בריין וכל ארחוי "ג דאיהו השתא חייבא, בגין דקב"אשתזיב, אע

 לכלא ולא דאין לב"נ על בישין דאיהו זמין למעבד, ובגין כך אתדן בר נש קמי קב"ה.  

ויעמוד, דקאים  מזעפו. מאימה כתיב, ויעמוד הים   לימאתא חזי כיון דאטילו ליה ליונה 

איהו כד רוגזא שכיך. בשעתא דדינא שריא בעלמא ההוא בי דינא איהו   עמידהבקיומיה כדקא יאות. 

א דמתעברא וקשיא לאולדא, וכד אולידת שכיך רוגזא. הכי נמי כד דינא שריא בעלמא לא שכיך  כאתת

ד "בקיומיה, הה למיקםוקיימת למיקם בדוכתא שלים,  נייחא, כדין הוא דינאולא נח עד דאתעביד 

רשע, והא  במות)יחזקאל י"ח( החפוץ אחפוץ  ואוקימנא כמא דכתיב)משלי י"א( ובאבוד רשעים רנה. 

ה כד אתעביד דינא ברשיעייא, אלא כאן קודם דאשתלים קיסטא, כאן לבתר "ת נייחא קמי קבלי

 .דאשתלים
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ויהיו חיי שרה. מאי שנא הכא שרה דכתיב מיתתה באורייתא מכל נשי דעלמא דלא כתיב הכי  

 מיתתהון באורייתא. 

ב )במדבר  )בראשית ל"ה( ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה, וכתי ולא והא כתיבאמר רבי חייא 

מינקת רבקה, וכתיב     א[ " ]קכב ע , וכתיב )בראשית ל"ה( ותמת דבורה  ותקבר שםכ'( ותמת שם מרים 

 )בראשית ל"ח( ותמת בת שוע אשת יהודה. 

אמר רבי יוסי בכלהו לא כתיב כמה דכתיב בשרה דאתמר ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה  

יומין ושנין כמו לשרה, בכלהו לא כתיב פרשתא חדא  ושבע שנים שני חיי שרה, דהא בכלהו לא אתמנון 

 .תלייןדרגא דכל יומין ושנין דבר נש ביה  ההואבלחודהא כמו לשרה. אלא רזא איהו בגין 

פתח ואמר )קהלת ה'( ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד. ויתרון ארץ בכל היא ודאי, דהא  

 מתמן נפקין רוחין ונשמתין ותועלתא לעלמא.  

מלך   מלך, דאה. לשדה נעבד, כד איהו אתתקן כדקא יאות. "ה נעבד. מאן מלך, דא קב מלך לשד

עלאה דאתחבר לשדה כד איהו נעבד. מאן שדה, דא שדה אשר ברכו יי' דכתיב )בראשית כ"ז( כריח שדה  

ואתתקן בכל מה דאצטריך ליה כדקא יאות כדין מלך עלאה אתחבר  נעבדאשר ברכו יי', דכד איהו 

 עמיה. 

רבי אלעזר אמר מלך לשדה נעבד. כמה גווני רזין עלאין הכא. מלך, דא שכינתא דלא שריא 

 וכדין איהי לאולדא ולמעבד איבין, בהבביתא לאתתקנא בה אלא בזמנא דאתנסיב בר נש ואזדווג 

 אפיקת נשמתין לאשראה בה, ובגין כך לשדה נעבד ולא לאחרא.

י ל"א( אשה יראת יי' היא תתהלל. לשדה נעבד,  )משל כמא דכתי'ד"א מלך, דא אשה יראת יי' 

א )שם ז'( לשמרך מאשה זרה. בגין דאית שדה ואית שדה. אית שדה דכל ברכאן  "דא אשה זרה, כד 

ושיצאה וקטולין  ומסאבוכריח שדה אשר ברכו יי', ואית שדה דכל חירוב   דכתי'וקדושין ביה שריין 

)שם ל'( תחת שלש רגזה ארץ    כדין כתיבלהאי שדה,  וקרבין ביה שריין. והאי מלך זמנין דאיהו נעבד

כי תירש גבירתה. והאי מלך אתכסיא נהוריה ואתחשך עד   ימלוך ושפחהוגו' תחת עבד כי   ב[ " ]קכב ע 

ברכאן מהאי  ביהולא שריין  שדהואתחבר לעילא. ובגין כך שעיר דר"ח בגין דאתפרש ההוא  דאתדכי

וגו'. כי  צעקה הנערה המאורשהדברים כ"ב( כי בשדה מצאה כדין כתיב ) לשדהמלך. וכד איהו נעבד 

 בשדה כמה דאתמר.
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. אתת שרה לעלמאת"ח אתת חוה לעלמא, אתדבקת בהאי חויא ואטיל בה זוהמא וגרמא מותא 

א )בראשית י"ג( ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו.  "ונחתת וסלקת ולא אתדבקת ביה כד

אתאחדו בהאי  . ובגין דאברהם ושרה לא ויתגלט'( וישת מן היין וישכר אתא נח לעלמא, מה כתיב, )שם 

ד )ישעיה נ"א(  "אתדבקו ביה, בג"כ שרה זכתה לחיין עלאין לה ולבעלה ולבנהא בתראה, הה אתר ולא

, ולא כתיב  בכלאהביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם. ועל דא ויהיו חיי שרה, דזכתה בהו 

 אתדבקת בחיין ועל דא דילה הוו חיין. דא, ויהיו חיי חוה וכן בכלא. יויהיו חיבכלהו נשי 

ויהיו חיי שרה, אינון חיין כלהו לעילא, מאה שנה לעילא ועשרים שנה לעילא ושבע שנים 

 כדקא יאות. כלא הוהלעילא, 

ת"ח רזא דמלה. מאי שנא בכלהו דאמר שנה שנה ובאינון שבע    א[ " ]קכג ע אמר רבן שמעון   

דאתכליל  שנה כללא דכלא  אלא מאהדאמר שנים דכתיב מאה שנה ועשרים שנה ולבתר שבע שנים. 

ברזא דמאה ברכאן דכל יומא, וכן עשרים שנה, ובגין כך כתיב שנה, רזא דיחודא דלא   כלא במאה

ג דכלא יחודא חדא, ". שבע שנין, אלין אתפרשן ונפקאן מכללא סתימאה דלעילא, ואעאתפרש לעלמין

כך באלין שבע שנים   לעילא. ובגיןבכמה סטרין ואורחין, מה דלא הוי הכי  וברחמיבדינא  אתפרשןאבל 

 ואתקיימו לעילא.  ואתבריאובהו שנים ולא שנה. וכלהו אקרון חיים, ויהיו חיי שרה, דהוו ממש  כתיב

אתעקד יצחק בר תלתין ושבע שנים הוה, וכיון דאתעקד יצחק  דכדאמר ר' חייא הא אוקמוה 

ליה ליצחק.   למעקדמיתת שרה דכתיב ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מאין בא, מהר המוריה  

לתין ושבע שנין מיומא דאתייליד יצחק עד שעתא דאתעקד אינון הוו חיי שרה ודאי, כחושבן  ואינון ת

 מדאתיליד יצחק עד דאתעקד.  דאיתויהיו בגימטריא, תלתין ושבע שנין הוו כמה 

 

הא . האי קרא וגו')תהלים צ"ח( מזמור שירו ליי' שיר חדש כי נפלאות עשה  פתחר' יוסי  

, כמה דכתיב )שמואל א' ו'( וישרנה הפרות בדרך. מאי וישרנה, דהוו  חבריא דפרות אמרוה אוקמוה

 . ומאי שירה אמרו, מזמור שירו ליי' שיר חדש כי נפלאות עשה.  שירתאאמרי 

ה בעלמא, כולהו אמרי תושבחן ושירתא קמיה בין  "הכא אית לאסתכלא, דכל מה דברא קב

. דרזא איהו לעילאירתא דא, הכי הוא ודאי, אמרי ש הוולעילא בין לתתא. ואי תימא דאינהו מגרמייהו 

, אנון לא שכיכו שירתאאבל הני ארונא הוה על גבייהו, וכיון דארונא אשתקיל עלייהו ושויוה לעילא 
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דהא כיון דאתנטיל מנייהו ארונא הוו געאן כארח שאר פרות דעלמא ולא אמרו שירתא. וודאי ארונא   

 דעל גבייהו עביד לון לזמרא.   ב[ " ]קכג ע 

כתיב מזמור לדוד או לדוד מזמור, והכא לא אמר דוד כלל.   בכולהומזמור. הא אוקימנא ואתמר, 

ה לישראל מעפרא. וכדין שירו ליי' שיר  "אלא מזמור דרוח קודשא זמין לזמרא ליה לזמנא דיוקים קב

 חדש, כדין איהו חדש, דהא שירתא כהאי לא אתמר מיומא דאתברי עלמא.

( אין כל חדש תחת השמש, והכא שירתא דא איהי חדש ואיהי תחת  א"ר חייא כתיב )קהלת א' 

, דא סיהרא, וכדין הוי חדש תחת השמש. מאי טעמא, בגין כי איהיהשמש, דהא תחות שמשא להוי. ומאי 

]קכד  נפלאות עשה. ומאן אינון נפלאות, האי דכתיב הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו. הושיעה לו. למאן,   

ודאי, לההוא   לומר שירתא דא, בגין דבהו אסתמיך בימינא ובשמאלא. הושיעא לההוא דרגא דא   א[" ע 

דרגא דהאי מזמור. אימתי, בזמנא דיקומון מתי עלמא ויתערון מעפרא, כדין יהא חדש, מה דלא אתעביד 

 בהאי עלמא.

, דאה נוקמין בעלמא בגינייהו דישראל, כדין יתאמר שירתא "ר' יוסי אמר בזמנא דיעביד קב

כקדמיתא דשליט מותא  שלים, דלא ליהוי  בקיומאדהא לבתר יתערון מעפרא מתי עלמא ויתחדש עלמא  

 אנפוי.  ואחשיךואסתאב עלמא  בעלמא בגין חויא דגרים מותא לכלא

)איוב ט'( חלפו עם  ד"אכת"ח כתיב )בראשית ג'( ואיבה אשית בינך ובין האשה. מאי ואיבה, 

אניות אבה, דהא כמה ארבין שטאן גו ימא רבא ואית ארבין וספינן מתפרשן דא מן דא, ואינון ארבין 

 דהאי נחש שאט בגווייהו אקרון אניות אבה. 

 . ובין זרעה, אלין ישראל.  עמיןבינך ובין האשה, דא אשה יראת יי'. ובין זרעך, אלין שאר 

ה דזמין לבערא ליה מעלמא דכתיב )ישעיה כ"ה( בלע המות "קב , דאהואהוא ישופך ראש. 

לנצח, וכתיב )זכריה י"ג( ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. ראש, דא לזמנא דאתי דיתערון מיתיא,  

דהא כדין להוי עלמא ראש, דיתקיים בראש דאיהו עלמא עלאה. ואתה תשופנו עקב, דא בהאי עלמא 

 מא, וההוא חויא נשיך לעלמא ואחשיך אנפי בריין.השתא דאיהו עקב ולאו איהו בקיו

לאתקיימא באינון דרגין   דמסיימית"ח יומין דבר נש אתבריאו וקיימו באינון דרגין עלאין. כיון 

דכתיב )תהלים צ'( ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגו', מכאן ולהלאה לית דרגא לאתקיימא, ובגין כך  

א ויהיו  "הוו ואתקיימו, כד  ב[ " ]קכד ע אינון יומין דצדיקייא   ורהבם עמל ואון, ואינון כלא הוו. אבל

 ימי שני חיי אברהם.   ויהיוחיי שרה, וכן 
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שני חיי ישמעאל. אלא   ויהיוואי תימא הכי נמי כתיב בישמעאל דכתיב )בראשית כ"ה( 

 בתשובה אהדר ועל דא קרי ביומוי ויהיו.  

 

אתמר  לאבכל נשי עלמא, דהא  הוהא אמר כגוונא דא ל  אחאותמת שרה בקרית ארבע. רבי 

ביה אלא לאחזאה דלא הוה כשרה בכל נשי   דאתקברחושבן יומהא ושנהא וקיומהא בעלמא וההוא אתר 

 עלמא. 

ואי תימא הא מרים, דכתיב )במדבר כ'( ותמת שם מרים ותקבר שם. בגין לאחזאה סרחנא 

רים, אבל לא אתמר במיתתה כמה בישראל אלא בזכותא דמ בהודישראל קא אתא, דהא מייא לא אזלי 

 דאתמר בשרה.

 

,  אוקמוהר' יהודה פתח )קהלת י'( אשריך ארץ שמלכך בן חורין ושריך בעת יאכלו. האי קרא 

ה יהב לון אורייתא למנדע כל אורחין סתימין "אבל אית לן לאסתכלא ביה, דזכאין אינון ישראל דקב

 ולאתגלייא לון רזין עלאין. 

דא ארץ החיים, בגין דמלכא דילה אזמין לה כל ברכאן דאתברכא  והא אתמר אשריך ארץ,

עלאה  חורין דנפקא מעלמאמאבהן עלאין, רזא דוא"ו דאיהו קיימא לארקא עלה ברכאן תדיר. ואיהו בן 

א )שמות  "האי ברא בוכרא להאי ארץ, כד אנגידדאפיק תדיר כל חיין וכל נהירו וכל משח רבות, וכלא 

 ד'( בני בכורי ישראל, ובגין כך אשריך ארץ.  

ומה דאתמר אי לך ארץ שמלכך נער, כמה דאוקמוה, דהאי ארץ תתאה ועלמא תתאה לא ינקא 

 . ווי לארעא דאצטריך לינקא הכי. נערמההוא מלכא דאקרי  דעלה, וכולהואלא מגו שלטנותא 

  ולזמניןיל ברכאן לזמנין ידיען. לית ליה מגרמיה כלום, בר כד נט  א[ " ]קכה ע   האית"ח 

דאתמנעו מניה ואתפגים סיהרא ואתחשך וברכאן אתמנעו מניה, ווי לעלמא דאצטריך לינקא בההיא  

 . ואתעתד ואוקמוהשעתא. ועוד בכמה דינין אתדן האי עלמא עד לא ינקא מניה, דכלא בדינא אתקיים 

תה על ידא דההוא נחש עקימאה  תא חזי ותמת שרה בקרית ארבע. רזא איהו, בגין דלא הוה מית

מיומא דגרים לון אדם, בר משה ואהרן   מתוולא שלט בה כשאר בני עלמא דאיהו שליט בהו ועל ידיה 

במרים על פי יי'. אבל בשרה כתיב   בהומרים דכתיב בהו על פי יי', ובגין יקרא דשכינתא לא כתיב 
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בקרית ארבע ולא בנחש. בקרית ארבע ברזא עלאה, ולא על ידא אחרא.  שמעבקרית ארבע, רזא דקרית  

 היא חברון, דאתחבר דוד מלכא באבהן. ועל דא לא הוה מיתתה בידא אחרא אלא בקרית ארבע.

בדרגין  אתקיימותא חזי כד יומין דבר נש אתקיימו בדרגין עלאין אתקיים ב"נ בעלמא. כיון דלא  

נשמתא,  ואפיקוכדין נטיל רשו עלאין נפקי ונחתי לתתא עד דקריבו להאי דרגא דמותא שריא ביה, 

וסאיב ליה לגופא ואשתאר מסאבא. זכאין אינון צדיקיא דלא  נשמתיןוטאס עלמא בזמנא חדא ונטיל 

 אסתאבו ולא אשתאר בהו מסאבותא.

ככבין דקיקין   וכלואיהו חויא דרקיעא,  קסטיראדרקיעא אתקטר חד אורחא  במציעוותא חזי 

עובדי בני עלמא. כגוונא דא כמה חבילי   בסטירולין ואינון ממנן כלהו קטירין ביה וקיימי ביה תלי ת

]קכה  עובדי   בסטירוטהירין נפקי לעלמא מהאי חויא עלאה קדמאה דאתפתא ביה אדם, וכלהו ממנן  

עלמא. ובגין כך אתי בר נש לאתדכאה מסייעין ליה מלעילא וסיועא דמאריה סחרא ליה ואסתמר    ב[ " ע 

ליה ומסאבין   שריאן וסחריןליה וכולהו  אזדמנןטהירין  חביליסתאבא כמה ואקרי קדוש. אתי בר נש לא

א )ויקרא י"ג( וטמא טמא יקרא. וכולהו  "ליה ואקרי טמא, וכולהו אזלי ומכרזי קמיה טמא טמא, כד

 בכמה עובדי עלמא. וסטיריקטירין בההוא חיויא קדמאה 

 

ר' יצחק ור' יוסי הוו אזלי מטבריא ללוד. אמר רבי יצחק תווהנא על ההוא רשע דבלעם דכל   

דמסאבא. והכא אוליפנא רזא חדא דכל זיני נחשיא דעלמא כלהון  בסטראעובדוי דההוא רשע הוו 

מתקטרן ונפקין מההוא נחש קדמוני דאיהו רוח מסאבא מזוהמא, ובגין כך כל חרשין דעלמא אקרון על  

וכלהו מהאי סטרא נפקי, ומאן דאתמשך בהאי הא אסתאב. ולא עוד אלא דבעי   נחשיםדא  שמא

לאסתאבא בגין לאמשכא עליה ההוא סטרא דרוח מסאבא, דהא תנינן כגוונא דאתער בר נש הכי נמי 

ואתקדש,   קדושא עילאה דלעילאאמשיך עליה מלעילא. אי איהו אתער בסטרא דקדושה, אמשיך עליה 

אתמר על מה דתנינן  והאר בסטרא דמסאבא, הכי אמשיך עליה רוח מסאבא ואסתאב. ואי איהו אתע

 אתי בר נש לאסתאבא מסאבין ליה.  

בגין כך ההוא רשע דבלעם, בגין לאמשכא עליה רוח מסאבא מההוא נחש עלאה, הוה אסתאב 

, וכדין אישות בגין לאסתאבא ולאמשכא עליה רוח מסאבא עובדבכל ליליא באתניה והוה עביד עמה 

   ]קכו ע"א[קמיה ובזע    וקטירחוויין  מאליןנטיל נחש  הוהעביד חרשוי ועובדוי. ושירותא דעובדוי 

רישיה ואפיק לישניה, ונטיל עשבין ידיען ואוקיד כלא ועביד מניה קטרתא חדא. לבתר נטיל רישא 
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וה אמר מלין ועביד דההוא חויא ובזע ליה לארבע סטרין ועביד מניה קטרתא אחרא. ועביד עגולא חד וה

עובדין אחרנין עד דאמשיך עליה רוחין מסאבין ואודיעין ליה מה דאצטריך, ועביד בהו עובדוי כפום מה  

אתמשך בעובדוי וחרשוי עד דאמשיך עליה רוח מההוא נחש   ומתמןחויא דרקיעא.  מההואדאינון ידעי 

תיב ולא הלך כפעם בפעם לקראת  ידיען וחרשין וקוסמין. ובגין כך כ ואדבקקדמאה, ומהכא הוה ידע 

נחשים, נחשים ודאי. ועקרא ושרשא במסאבותא איהו כמה דאתמר, ולבתר שירותא דכלא לאו איהו 

 .דאאלא 

 אלא בנשייא. כל כךלא אשתכחו  ונחשיםאמר רבי יוסי אמאי כל זייני חרשין 

 בבעלה. א"ל הכי אוליפנא מדאתא נחש על חוה הטיל בה זוהמא, בה אטיל ולא 

. אמר כמה זמנין שאילנא האי מלה, ולא זכינא בה אלא  אתא ונשקיהאמר הכי הוא ודאי. 

 השתא.

 א"ל כל הני עובדין וכל מה דידע בלעם, מאן אתר אוליף ליה. 

א"ל מאבוי. אבל באינון הררי קדם דאיהו ארץ קדם אוליף כל חרשין וכל זיני קוסמין, בגין  

ה מן שמיא, ואינון קטירין בשלשלאי דפרזלא  " ועזאל דאפיל לון קב דבאינון טורי אינון מלאכי עזא 

א )במדבר כ"ג( מן ארם ינחני בלק מלך מואב  " ואודיעין חרשין לבני נשא. ומתמן הוה ידע בלעם, כד

 מהררי קדם. 

 א"ל והא כתיב ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו.

בני  דעבדורוח מסאבא דשליט במדברא  והוא לא, א"ל סטרא תתאה דאתיא מרוח מסאבא דלעי

  דייכולעבד חרשוי בגין   ]קכו ע"ב[ ישראל ית עגלא בגין לאסתאבא בהדיה דאיהו תתאה. ובכלא   

 לאעקרא לון לישראל ולא יכיל.

אמר רבי יוסי האי דאמרת בקדמיתא דכד נחש אתא על חוה אטיל בה זוהמא, שפיר, אבל הא  

מנייהו  פסקאמנייהו זוהמא, ישראל דקבילו אורייתא  פסקאל טורא דסיני תנינן דכד קאימו ישראל ע 

 מנייהו. זוהמתןדלא קבילו אורייתא לא פסקא  עמין, אבל שאר זוהמתן

אלא לדכורי דכתיב )דברים ד'( וזאת   אתיהיב א"ל שפיר קאמרת, אבל תא חזי אורייתא לא 

התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, דהא נשי פטירין מפקודי אורייתא. ועוד דאהדרו כלהו לזוהמתן 

כקדמיתא בתר דחטו, ואתתא קשיא לאתפרשא זוהמא מנה יתיר מגברא. ובגין כך אשתכחו נשין  

א קא אתיין ואתדבקו בדינא קשיא,  ובזוהמא דא יתיר מגוברין, דהא נשייא מסטרא דשמאל בחרשיא
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מסטרא דדינא קשיא, וכלא אתדבק   דאתייןיתיר מגוברין כמה דאתמר, בגין  בהווסטרא דא אתדבק 

 ואזיל בתר זיניה.

דאמינא, דבלעם הוה אסתאב בקדמיתא בגין לאמשכא עליה רוחא    על מאיתא חזי דהכי הוא 

 דהא ברוחה לבר נש לאסתמרא מנה, בגין מסאבא. כגוונא דא אתתא ביומי דמסאבו דילה, אית לי

מסאבא אתדבקת, ובההוא זמנא אי איהי תעביד חרשין אצלחו בידהא יתיר מזמנא אחרא, דהא רוח 

מסאבא שרייא עמה. ועל דא בכל מה דקריבת אסתאב, כל שכן מאן דקריב בהדה. זכאין אינון ישראל  

 . ערותהטומאתה לא תקרב לגלות  )ויקרא י"ח( ואל אשה בנדת ואמרלון אורייתא   יהבה "דקב

 , אמאי אקרי נחש.בצפצופא דעופאא"ל האי מאן דאסתכל  

ואודע מלין   ]קכז ע"א[ א"ל דהא מההוא סטרא קאתי, דרוח מסאבא שריא על ההוא עופא  

בעלמא, וכל רוח מסאבא בנחש אתדבקו ואתיין לעלמא. ולית מאן דישתזיב מניה בעלמא, דהא איהו  

 לנצח)ישעיה כ"ה( בלע המות  דכתיבה לאעברא ליה מעלמא, כמה "זמנא דזמין קבעם כלא עד  שכיח

 .הארץוגו', וכתיב )זכריה י"ג( ואת רוח הטומאה אעביר מן 

 

רבי יהודה אמר אברהם ידע בההיא מערתא סימנא ולביה ורעותיה תמן הוה, בגין דמקדמת דנא 

, דיוקניה אסתכל וחמאאינון הוו. אלא עאל לתמן וחמא לאדם וחוה טמירין תמן. ומנא הוה ידע ד

 הוה קאים לגביה.  דיוקנאואתפתח ליה חד פתחא דגנתא דעדן תמן וההוא 

, בגין דהא בשעתא דב"נ אסתלק  לעלמיןדאדם, לא אשתזיב  דיוקנאותא חזי כל מאן דאסתכל  

וחמא  מעלמא חמי ליה לאדם ובההוא זמנא מית. אבל אברהם אסתכל ביה וחמא דיוקניה ואתקיים, 

נהורא דנהיר במערתא וחד שרגא דליק. כדין תאיב אברהם דיוריה בההוא אתר, ולביה ורעותיה הוה  

 תדיר במערתא. 

ת"ח השתא אברהם בחכמתא עבד בזמנא דתבע קברא לשרה. דהא כד תבע לא תבע למערתא  

 י מלפני. בההוא זמנא ולא אמר דבעי לאתפרשא מנייהו, אלא אמר תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מת

ואי תימא דלא הוה עפרון תמן, תמן הוה דכתיב ועפרון יושב בתוך בני חת. ואברהם לא אמר  

 .  חתוידבר אל בני  דכתיבליה בההיא שעתא כלום, אלא מה דאמר לון אמר, 

וכי ס"ד דאברהם בעא לאתקברא בינייהו בין מסאבין או דתאובתיה הוה עמהון. אלא בחכמה  

  ורעותיה בההיאארח ארעא הכא במה דעבד אברהם. דהא בגין דתאובתיה   "ב[ ]קכז ע עבד, וילפינן   
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הוה תמן לא בעא למשאל ליה מיד ההוא רעותא דהוה ליה במערתא, ושאיל  ג דעפרון"ואעמערתא 

בקדמיתא מה דלא אצטריך ליה לאינון אחרנין ולא לעפרון. כיון דאמרו ליה קמי עפרון שמענו אדני 

, מה כתיב, ועפרון ישב בתוך בני חת, ישב  במבחר קברינו קבור את מתךנשיא אלהים אתה בתוכנו  

דאמר אברהם תמן הוה. כדין אמר שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר ויתן לי את  כתיב, משירותא דמלין

רעינא בכו, בתוככם, בגין לאתקברא  מנייכו דלא. ואי תימא בגין יקרא דילי יתיר המכפלהמערת 

 בינייכו, דרעינא בכו בגין דלא אתפרש מנייכו.

 

רהיט אבתריה דההוא   רבי אלעזר אמר בשעתא דעאל אברהם במערתא היך עאל. בגין דהוה

עגלא דכתיב ואל הבקר רץ אברהם וגו'. וההוא בן בקר ערק עד ההיא מערתא, ועאל אבתריה וחמא מה  

והוה נפיק עד ההוא חקל דהוה סליק ריחין עלאין וחמא נהורא   יומאצלי כל   הוהדחמא. תו בגין דאיהו 

ליה דתאובתיה הוה בההוא אתר  ה. ובגין כך בעא"דנפיק מגו מערתא וצלי תמן, ותמן מליל עמיה קב

 תדיר. 

ואי תימא אי הכי אמאי לא בעא לה עד השתא. בגין דלא ישגחון עליה הואיל ולא אצטריך 

 ליה, השתא דאצטריך ליה אמר הא שעתא למתבע ליה. 

יזבין לה לעלמין. אלא ודאי  ולאאברהם בה,  דחמאהוה חמי במערתא מה  לאעפרון  וכית"ח 

ום, דהא לית מלה אתגלייא אלא למאריה, ובגין כך לאברהם אתגלייא ולא ולא כל ליהלא חמא 

דלא הוה ליה  אתגליאלעפרון לא הות   ]קכח ע"א[ ,   דליה הוה אזדמןלעפרון, לאברהם אתגלייא 

חולקא ביה. ובגין כך לא אתגלי לעפרון כלום ולא הוה חמי אלא חשוכא, ועל דא זבין לה. ומה דלא  

וגו', ואיהו אמר  המכפלהין, דהא אברהם לא קאמר אלא ויתן לי את מערת זב בקדמיתאתבע אברהם 

 , בגין דכלא הוה מאיס עליה דעפרון דלא ידע מה היא. בוהשדה נתתי לך והמערה אשר 

ותא חזי כד עאל אברהם במערתא בקדמיתא חמא תמן נהורא ואתרמי עפרא קמיה ואתגלי ליה 

זמין  הוהאברהם דתמן  ידעחמא ליה לאברהם וחייך, וביה תרין קברין. אדהכי אסתלק אדם בדיוקניה ו 

 לאתקברא.  

 הכא. אתא"ל אברהם במטו מינך קוסטרא קטיר 

דקירטא, עד דאתית אנת   בגילדאה טמרני הכא ומההוא זמנא עד השתא אתטמרנא "א"ל קב

 .ולעלמא בגינך. השתא מכאן ואילך הא קיומא לי לעלמא
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 והמערה אשר בו, קימה ממש הוה ליה, מה דלא הוה ליה עד השתא.חמי מה כתיב, ויקם השדה 

ואסתלק קמיה דאברהם, בגין דעד השתא לא אתחזי תמן  ודאי, דקםרבי אבא אמר ויקם השדה 

 כלום, והשתא מה דהוה טמיר קם ואסתליק, וכדין קם כלא בנמוסוי.

תמן, קמו אדם וחוה ולא קבילו   לשרהאמר רבי שמעון בשעתא דעאל אברהם במערתא ואעיל 

ה בההוא עלמא בגין ההוא חובא דגרימנא, והשתא  "לאתקברא תמן. אמרו ומה אנן בכסופא קמי קב 

 לן כסופא אחרא מקמי עובדין טבין דבכו.   דיתוסף

 לעלמין.   ה בגינך דלא תכסיף קמיה"אמר אברהם הא אנא זמין קמי קב

שרה אשתו. מאי ואחרי כן, בתר דקביל אברהם   ]קכח ע"ב[ מיד ואחרי כן קבר אברהם את  

 עליה מלה דא. 

,  עליה בגינהאדם עאל בדוכתיה, חוה לא עאלת עד דקריב אברהם ואעיל לה לגבי אדם וקביל 

וכדין ד ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו. לשרה לא כתי' אלא את שרה, לאסגאה חוה. "הה

ד )בראשית ב'( אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, ותנינן "אתיישבו בדוכתייהו כדקא יאות, הה

באברהם. תולדות השמים והארץ, דא אדם וחוה. אלה השמים והארץ לא כתיב, אלא תולדות השמים  

ם, והארץ ולא תולדות בר נש, ואינון אתקיימו בגיניה דאברהם. ומנא לן דאתקיימו בגיניה דאברה

דכתיב ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם. ועד דאתא אברהם לא אתקיימו אדם וחוה בדוכתייהו  

 בההוא עלמא. 

 

, אמר האי מערתא לאו איהו כפילתא, דהא כתיב מערת המכפלה.  שמעון ר' אלעזר שאיל לר' 

 ליה לשדה.  קרי וקרא קרי לה לבתר מערת שדה המכפלה, מכפלה 

כפלה, כד"א ויתן לי את מערת המכפלה, אבל ודאי חייך לאו  א"ל הכי קארי ליה, מערת המ

מכפלה ולאו שדה אקרי מכפלה, אלא האי שדה ומערתא על שום מכפלה אקרון, שדה   איהימערתא 

 המכפלה ודאי ולא מערתא, דהא מערתא בשדה איהי וההוא שדה קאים במלה אחרא.

. כגוונא וקיימא לתתאלעילא תא חזי ירושלם כל ארעא דישראל אתכפל תחותה ואיהי קיימא 

בתרין סטרין  אחידאדא ירושלם לעילא, ירושלם לתתא, אחידא לעילא ואחידא לתתא. ירושלם לעילא 

, ועל דא האי  איהי. ובגין כך כפלתא ירושלים לתתא אחידא בתרין סטרין לתתא ולעילאלעילא ותתא, 

 שדה מההיא כפלתא איהו דביה שריא. 
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ותתא. ובגין כך שדה המכפלה    ]קכט ע"א[ אשר ברכו יי', לעילא    כגוונא דא כתיב כריח שדה

 .  הכפולודאי, ולא שדה 

תו רזא דמלה, שדה המכפלה ודאי. מאן מכפלה, ה' דבשמא קדישא דאיהי מכפלה, וכלא קיימ'  

 .  האי, דלא הוי בשמא קדישא את אחרא מכפלה בר המכפלהקאמר בארח סתים  ובגינה, בחד

ג דמערתא כפלתא הוה, ודאי דאיהי מערתא גו מערתא, אבל על שום אחרא אקרי מערת  "ואע

שדה המכפלה כמה דאתמר. ואברהם ידע וכד אמר לבני חת כסי מלה ואמר ויתן לי את מערת המכפלה, 

 על שום דאיהי מערת' כפלתא, ואורייתא לא קרי לה אלא מערת שדה המכפלה כדקא יאות. 

א האי עלמא כגוונא דלעילא ולאתדבקא דא בדא, למהוי יקריה ה עבד כלא לאשתכח"וקב

 ה אתרעי בהו בהאי עלמא ובעלמא דאתי."לעילא ותתא. זכאה חולקיהון דצדיקיא דקב

 

. רבי יהודה פתח )תהלים ס"ה( אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך.  וגו'ואברהם זקן בא בימים 

 ה ואיהו אתרעי ביה לקרבא ליה לגביה.  "מי קב האי קרא אתמר, אבל זכאה הוא ב"נ דאורחוי אתכשרן ק

אברהם  אתקרבדיליה הוה כל יומוי בהאי. ולא  ותיאובתא ורעותאב לגביה ית"ח אברהם אתקר

מדרגא לדרגא, עד דאסתלק   אתקרביומוי  ובכלביומא חד או בזמנא חדא, אלא עובדוי קריבו ליה, 

ב ואברהם זקן, וכדין בא בימים, באינון יומין בדרגוי כד הוה סיב ועאל בדרגין עלאין כדקא חזי דכתי

עלאין, באינון יומין ידיעאן ברזא דמהימנותא. ויי' ברך את אברהם בכל, דמתמן נפקין כל ברכאן וכל  

 טיבו. 

קריבין    ]קכט ע"ב[   חדא ברגעאזכאין אינון מאריהון דתשובה, דהא בשעתא חדא ביומא חדא 

בכמה שנין. אברהם לא עאל באינון  דאתקריבודיקים גמורים, ה, מה דלא הוה הכי אפילו לצ"לגבי קב

יומין עלאין עד דהוה סיב כמה דאתמר, וכן דוד דכתיב )מלכים א' א'( והמלך דוד זקן בא בימים, אבל  

 ה. "דתשובה מיד עאל ואתדבק ביה בקב מארי

לית לון  ר' יוסי אמר תנינן אתר דמאריהון דתשובה קיימי ביה בההוא עלמא, צדיקים גמורים

רשו לקיימא ביה, בגין דאינון קריבין למלכא יתיר מכלהו ואינון משכי עלייהו ברעותא דלבא יתיר  

 .  במלכאובחילא סגיא לאתקרבא 

, כל חד  לצדיקיאה בההוא עלמא, ובכלהו בי מותבי לון "ליה לקב  מתתקניןת"ח כמה אתרין 

 וחד לפום דרגיה כדקא חזי ליה.
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ה קריב לון לגביה, דסלקין אינון נשמתין מתתא  ", דקב ותקרבבחר כתיב )תהלים ס"ה( אשרי ת

 באחסנתיהון דאתתקנן להו.  לאתאחדאלעילא 

א )זכריה ג'( ונתתי לך מהלכים בין  " ישכון חצריך, אלין אתרין ודרגין לבר. ומאן אינון, כד

כאינון   שליחן בעלמאלדרגא דא אינון   דזכאןהעומדים האלה, והאי הוא דרגא בין קדישין עלאין. ומאן 

 תדיר בקדושה ולא אסתאבו.   אתקדשומלאכין ועבדין שליחותא תדיר ברעותא דמאריהון, בגין דאלין 

נשמתיה מניה   נפיקוכד  רוחי מסאבי, כגוונא דא מאן דאסתאב בהאי עלמא איהו משיך עליה

ב"נ גרמיה בהאי עלמא,  כמא דאמשיךבין אינון מסאבין, ואלין אינון מזיקין דעלמא.  לה ומדורהמסאבין 

 הכי הוא מדוריה ואתמשך בההוא עלמא, ואינון רוחי מסאבי מסאבין ליה ועאלין ליה לגיהנם. 

, מדוריה בההוא עלמא בין אינון ת"ח מאן דאתקדש ונטיר גרמיה בהאי עלמא דלא אסתאב

א )שמות כ"ז( את חצר  "עלאין ועבדין שליחותא תדיר, ואלין קיימי בחצר, כד ]קל ע"א[  קדישין   

א )תהלים ס"ה( נשבעה בטוב  "המשכן. ואית אחרנין דאינון לגו יתיר, דלאו אינון בחצר אלא בביתא, כד

, ישבע בטוב ביתך  נשבעהריך, אמאי כתיב ביתך. אמר דוד נשבעה בטוב ביתך. כיון דאמר ישכון חצ

 ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלחודייהו.   אתרמיבעי ליה כמה דכתיב ישכון. אלא הא תנינן לית 

ואית אתר לחסידי עליונין דעיילי לגו. ומאן אינון, כדכתיב )במדבר ג'( והחונים לפני המשכן  

וכל חד אכסיף   מתפרשןל מדורין ונהורין על נהורין וגו'. וכמה מדורין ע מזרחהקדמה לפני אהל מועד 

 , הכי נמי דוכתין ונהורין מתפרשן בההוא עלמא.מתפרשן מנהורא דחבריה. כמה דעובדין 

ותא חזי הא אתמר דאפילו בהאי עלמא כד בר נש נאים על ערסיה ונשמתין אצטריכו 

,  אפי יומיןא למחזי ביקר סבר לאתשוטטא בעלמא ונפקו מגו גופא, לאו כל נשמתא ונשמתא סלקא ושטי

 , הכי נשמתיה סלקא.  עובדויאלא כמה דאמתמשיך תדיר וכפום 

נפקא וכל אינון רוחין מסאבין נקטין לה ואתדבקת בהו באינון  ונשמתיהאי אסתאב איהו נאים 

לה דרגין תתאין דשטיין בעלמא, ואינון מודיעין לה מלין דאינון קריבין למיתי בעלמא ולזמנין דמודעין 

 וחייכן בה והא אוקמוה.  כדיבן

, אזלא ושטיא ובקעא בין אלין רוחין מסאבין וכלהו  נפקאואי זכי ב"נ כד איהו נאים ונשמתיה 

, לאו דא מסטרנא. ואיהי סלקא בין אינון קדישין ומודעי לה מלה חדא דקשוט. פנון, פנוןמכריזין ואמרין 
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ואינון מודעין לה מלין אחרנין, וההיא   ההוא מלהלאתדבקא בטריקין בעאן  חביליוכד נחתא כל אינון 

איהו דזכי יתיר   ומאןגו תיבנא.  כעיבוראחרנין איהי  ]קל ע"ב[  מלה דנטלא גו אינון קדישין בין אינון   

 עלמא. קאים בהאיבעוד דאיהו 

כגוונא דא כד נפקין נשמתין מגופא בהאי עלמא בעאן לסלקא, וכמה תרעין חבילי טהירין  

, לאעלא לגיהנםאינון מסטרייהו כלהו אחדין בהו באינון נפשאן ומסרי לון בידא דדומה קיימי. אי 

דמאריהון. וכן   פקודאומכרזי בהו אלין אינון דעברו על  להבהו ואינון נטלי  ואתאחדןולבתר סלקן 

שטיין בכל עלמא ולבתר מהדרי להו לגיהנם וכן עד תריסר ירחי. לבתר תריסר ירחי משתככי בההוא 

 דאתחזי לון. אינון נשמתין דזכו סלקי לעילא כמה דאתמר וזכאן בדוכתייהו. אתר

ת"ח זכאין אינון צדיקייא דאתגניז להו כמה טבין לההוא עלמא. ולית אתר פנימאה בכל אינון  

בכל יומא. על אלין כתיב )ישעיה ס"ד( עין לא ראתה   ביהכאינון דידעי רזא דמאריהון וידעי לאתדבקא 

א )איוב ל"ב( חכה את איוב בדברים. ואלין אינון  " אלהים זולתך יעשה למחכה לו. מאי למחכה לו, כד

למאריהון. אלין  ולאשתמודעאדדחקין למלה דחכמתא ודייקין לה ומחכאן לה למנדע ברירא דמלה 

עלאין קדישין, ואלין עאלין כל תרעי דלעילא ולית מאן   יומא ביןאינון דמאריהון משתבח בהון בכל 

 בעלמא דאתי.דימחי בידהון. זכאה חולקיהון בעלמא דין ו

ת"ח אברהם עאל למנדע ולאתדבקא במאריה כדקא יאות לבתר דאקדים עובדוי בקדמיתא, 

וזכה באינון יומין עלאין ואתברך מאתר דכל ברכאן נפקי מתמן דכתיב ויי' ברך את אברהם בכל. מאי 

 בכל, אתר דנהרא דלא פסקי מימוי לעלמין.

, בגין  עמיןנשי עלמא ולאתדבקא בשאר אמר רבי חייא תא חזי דאברהם לא בעא לאתערבא ב

דמתדבקין בהון. בגין דכד אברהם ידע חכמתא ידע   מסאבי לגוברי לאינוןאינון  עמיןדנשייא דשאר 

לעבדיה דלא יסב אתתא  ליהאתר נפקי ושטיין רוחי מסאבין בעלמא, ועל דא אומי  מאןעקרא ושרשא 

 לבריה משאר עמין. 

 

העפר אל הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה.  )קהלת י"ב( וישוב  פתחרבי יצחק 

ה לאדם נטל עפריה מאתר דמקדשא ובנה גופיה מארבע סטרין דעלמא דכלהו יהבו "תא חזי כד ברא קב 
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. לבתר קם וידע  חייםא )בראשית ב'( ויפח באפיו נשמת "עליה רוחא דחיי, כד איתרקחילא. לבתר  ביה

 ידע חכמה עלאה. דאיהו מעילא ותתא, וכדין אתדבק ו

כגוונא דא כל ב"נ דעלמא איהו כליל מעילא ותתא, וכל אינון דידעין לאתקדשא בהאי עלמא 

כדקא יאות כד אולידו בר משכין עליה רוח קדישא מאתר דכל קדישי נפקין מניה. ואלין אקרון בנין  

לאה קדישא כדקא  ה, בגין דגופא אתעביד בקדושה כדקא יאות, הכי נמי יהבין ליה רוחא מאתר ע"לקב 

 חזי והא אתמר. 

ת"ח בשעתא דזמין ב"נ למיהב חושבן עובדוי עד לא יפוק מעלמא, ההוא יומא יומא דחושבן 

איהו דגופא ונשמתא יהבי חושבנא. לבתר נשמתא אתפרשא מיניה וגופא תב לארעא וכלא תב לאתריה 

יז קמיה. וההוא גופא ממש ה זמין לאחייא מתייא כלא גנ"דאתנסיב מתמן והא אוקמוה. עד זמנא דקב

ד )ישעיה כ"ו( יחיו "ה לאתבא לעלמא כמלקדמין ולחדתא אנפי עלמא, הה"וההיא נשמתא ממש זמין קב

א והרוח  "ה ותבת לאתרה כפום ארחהא, כד"מתיך נבלתי יקומון. וההיא נשמתא ממש גניזא קמי קב

 תשוב אל האלהים אשר נתנה. 

, ובההוא טלא יקומון כלא  מרישיהן איהו לארקא טלא ה לאחייא מתייא, זמי"ולזמנא דזמין קב 

ד )שם( כי טל אורות טלך. מאי טל אורות, אורות ממש מאינון נהורין דלעילא דבהון זמין  "מעפרא, הה

דחיי יריק חיין דלא פסקין לעלמין. דהא השתא פסקין,    ]קלא ע"א[ לארקא חיין לעלמא, בגין דאילנא  

סי סיהרא, ובגין כך כביכול פסקין מימוי וחיין לא שלטין בעלמא בגין דהא חויא בישא שלטא ואתכ

ה כמה "כדקא יאות. ובההוא זמנא ההוא יצר הרע דאיהו חויא בישא יסתלק מעלמא ויעבר ליה קב

. ולבתר דאיהו יתעבר מעלמא סיהרא לא אתכסיא ונהרא דנגיד ונפיק לא יפסקון מבועוי, וכדין  דאתמר

 . הימיםהלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת כתיב )ישעיה ל'( והיה אור 

אמר רבי חזקיה אי תימא דכל גופין דעלמא יקומון ויתערון מעפרא, אינון גופין דאתנטיעו  

 בנשמתא חדא מה תהא מנייהו. 

  בהאיאמר רבי יוסי אינון גופין דלא זכו ולא אצלחו הרי אינון כלא הוו. כמה דהוו עץ יבש 

כתיב  יאות. עליהכדקא   ונטע שרשוידאתנטע ואצלח  יקוםמי בההוא זמנא. וגופא בתראה עלמא, הכי נ

)ירמיה י"ז( והיה כעץ שתול על מים וגו' והיה עלהו רענן וגו', דעבד איבין ונטע שרשין ואצלח כדקא  

וב,  )שם( והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבא טוב וגו'. כי יבא ט קדמאה כתיביאות. ועל ההוא גופא 
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דא תחיית המתים, ויתנהיר ההוא נהורא דזמין לאנהרא להו לצדיקיא דהוה גניז קמיה מיומא דאתברי  

ה לאחייא מתייא, וכתיב "עלמא דכתיב )בראשית א'( וירא אלהים את האור כי טוב. וכדין זמין קב

וא דאתקרי  . וכדין יתגבר טוב בעלמא וההומרפא בכנפיה)מלאכי ג'( וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה 

 גופין קדמאי להוו כלא הוו. אינוןרע יתעבר מעלמא כדאמרן. וכדין 

ה לארקא עלייהו על אינון גופין רוחין אחרנין, ואי זכאן בהון יקומון  "אמר רבי יצחק זמין קב 

תחות רגליהון דצדיקיא דכתיב )דניאל י"ב( ורבים מישני  אפר קיטמאבעלמא כדקא יאות, ואי לאו יהון 

א )ישעיה מ'( המוציא  "ה וכלהו במניינא הוו, כד"ואתעתד קמי קב קםאדמת עפר יקיצו וגו'. וכלא 

 ו'. במספר צבאם וג

עלייהו יתער  ה  "דישראל יקומון בקדמיתא, בגין דקב  דארעאתא חזי הא אתמר כל אינון מתין 

יחיו מתיך, אלין אינון די בארעא דישראל, נבלתי יקומון, אלין אינון דבגו ארעאן  ויקני עלייהו דכתי'

גין כך  , ובקדישאאחרנין דלא כתיב בהו תחייה אלא קימה. דהא רוחא דחיי לא תשרי אלא בארעא 

, ואינון דלבר יתברי גופא דלהון ויקומון גופא בלא רוחא, ולבתר יתגלגלון תחות עפרא יחיוכתיב בהו 

 ותמן יקבלון נשמתא ולא ברשו אחרא, בגין דיתקיימון בעלמא כדקא חזי.  דמטו לארעא דישראלעד 

 

חזי בשעתא  רבי אלעזר ורבי ייסא הוו יתבי ליליא חד ועסקי באורייתא. אמר רבי אלעזר תא  

קמיה כלהו קיימין דיוקנין דיוקנין קמיה בההוא  דאתעתדןלאחייא מתייא כל אינון נשמתין  ה"דזמין קב 

א )שם( לכלם בשם יקרא. וכל  "ה ויקרי לון בשמהן, כד "דיוקנא ממש דהוו בהאי עלמא. ונחית לון קב

שלים. ועל ההוא זמנא  נשמתא תיעול לדוכתה ויקומון בקיומא בעלמא כדקא חזי, וכדין יהא עלמא 

 , דא יצר הרע דאחשיך אנפי בריין ושליט בהו. עמו. מאי וחרפת יסירכתיב )שם כ"ה( וחרפת עמו 

הא חמינן כל זמנא דב"נ קאים ברוחא דא לאו איהו מסאב, נפקא נשמתיה מניה   ייסאאמר רבי  

 איהו מסאב.

יה ואשתאר גופא מסאב,  יצר הרע כד נטיל רוחא דבר נש סאיב ל דההואאתמר  והאא"ל ודאי 

מניה ההוא   כד אתרק כד אינון בחייהון אינון מסאבין, דהא מסטרא מסאבא אית לון נשמתין,  עמיןושאר 

אסתאב  עמיןמאן דאתדבק באתתא דשאר   ]קלא ע"ב[ מסאבו אשתאר גופא בלא מסאבו כלל. בגין כך   

 איהו, וההוא ברא דאתיליד ליה יקבל עליה רוח מסאבא.  
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דאבוי מישראל קא אתיא, אמאי יקבל עליה רוח מסאבא. ת"ח דהא  מסטראהא ואי תימא 

והוי מסאב איהו אסתאב  דהאבשעתא דאתדבק בההיא אתתא דאיהי מסאבא, וכיון  אסתאבבקדמיתא 

רוח מסאבא. ולא עוד אלא דעבר על  דאתיליד דיקבלברא  דההואאתתא דאיהי מסאבא כל שכן  וההיא

 .ברית, בגין דקני על האי וגו'כי לא תשתחוה לאל אחר כי יי' קנא שמו  אורייתא דכתיב )שמות ל"ד(

חכמתא בעא לאתפרשא מכל שאר עמין  אברהםאמר רבי אלעזר תא חזי דהא אתמר דכיון דידע 

ולא לאתדבקא בהו, ובגין כך כתיב ואשביעך ביי' אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני 

 א )מלאכי ב'( ובעל בת אל נכר. ", רזא איהו, כדודאי . מבנות הכנעניהכנענימבנות 

( אנכי א אשר אנכי, וכתיב התם )ישעיה מ"האשר אנכי יושב בקרבו. אנכי דייקא. כתיב הכ

 עשיתי ארץ. וכל דא בגין דלא לאסתאבא בהו. 

לאסתאבא  אתתא גרים לאסתאבא איהו וגריםת"ח האי מאן דאעיל האי ברית קדישא בההיא 

ג דאומי  ". ואעושפחה כי תירש גבירתהאתר אחרא, ועל דא כתיב )משלי ל'( תחת שלש רגזה ארץ וגו' 

ה ואמר יי' אלהי השמים וגו' הוא  "ליה בהאי ברית, לא אבטח ביה אברהם עד דצלי צלותיה קמי קב

 ן עמין. בין אינו יסתאבישלח מלאכו, ודאי, דא מלאך הברית, בגין דיתנטיר האי ברית ולא 

רק את בני לא תשב שמה. מ"ט, בגין דידע אברהם דהא בכלהו לא הוה מאן דאשתמודע ליה  

מדוריה דיצחק בינייהו, אלא דיהא מדוריה עמיה ויצחק   דלהויה בר איהו בלחודוי, ולא בעא "לקב 

  ה ולא יסטי לימינא ולשמאלא. ועל דא לא בעא אברהם דלהוי מדוריה"יוליף מניה תדיר ארחוי דקב

 דיצחק תמן.

אמר רבי ייסא ודאי זכותיה דאברהם אערע קמיה דההוא עבדא, דההוא יומא נפק וההוא יומא  

 מטא לעינא דמיא דכתיב ואבא היום אל העין, והא אוקמוה. 

רבי אלעזר פתח ואמר )תהלים קי"ט( גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. כמה אינון בני נשא 

  טבתדלא באורייתא, בגין דאורייתא כל חיין וכל חירו וכל טפשין, דלא ידעין ולא מסתכלין לאש

. חיין אינון בעלמא דין דיזכון  ההוא חירו בעלמא דין ובעלמא דאתי איהובעלמא דין ובעלמא דאתי. 

אריכין בעלמא דאתי, בגין דאינון חיין שלימין, אינון חיין דחידו, חיין בלא  ליומין בהאי עלמא וליומין

חיין. חירו בעלמא דין, חירו דכלא, דכל מאן דאשתדל באורייתא לא יכלין לשלטאה   עציבו, חיין דאינון

 עלוי כל עמין דעלמא. 
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 ואי תימא אינון בני שמד, גזרה היא מלעילא כגון ר' עקיבא וחברוי, וכך סליק במחשבה.  

באילנא   מתדבקחירו דמלאך המות, דלא יכיל לשלטאה עלוי. והכי הוא ודאי, דאי אדם הוה 

ה אורייתא לישראל מה  "יי דאיהו אורייתא, לא גרים מותא ליה ולכל עלמא. ובגין כך כד יהב קבדח

כתיב בה, חרות על הלוחות, והא אוקמוה. ואלמלא אינון לא חטו ושבקו אילנא דחיי, לא גרמו מותא  

ה אמר )תהלים פ"ב( אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם, חבלתון  "לעלמא כמלקדמין, וקב 

. ועל דא כל מאן דאשתדל באורייתא לא יכיל לשלטאה עלוי ההוא חויא  תמותוןרמיכון, אכן כאדם ג

 בישא דאחשיך עלמא.

 .ייסא ואמאי ימות אמר רבי 

א"ל ודאי מית, אבל לא שלטא ביה קאמרינן, אלא לא מית על ידוי ולא אסתאב ביה, ולא מית  

דכתיב  דאוקמוהלמא, והאי חי אקרי כמה ודאי אלא אתדבק בשכינתא ואזיל לחיי ע  ]קלב ע"א[ 

)שמואל ב' כ"ג( ובניהו בן יהוידע בן איש חי וגו'. ועל דא כל מאן דאשתדל באורייתא חירו אית ליה 

, חירו בעלמא דאתי בגין דלא יתבעון מניה דינא בההוא  עמיןבעלמא משעבודא דשאר  חירומכלא, 

 עלמא כלל. 

אית בה, בגין כך כתיב )משלי ג'( יקרה היא מפנינים.  סתימין עלאיןת"ח באורייתא כמה רזין 

מאורייתא פתח   נפקיאסתכל דוד ברוחא דחכמתא וידע כמה פליאן  וכדכמה גניזין טמירין אית בה, 

 ואמר )תהלים קי"ט( גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. 

יוצאת. תא חזי ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יוצאת. יוצאת, באה מבעי ליה, מאי 

 ה אפיק לה מכל אינון בני מתא, דכלהו חייבין והיא יוצאת מכללא דילהון."דקב

תמן בירא דמרים, ובגין כך כתיב העינה בה"א   דאיערעתותרד העינה, כתיב בה"א, רזא איהו 

 וסליקו לה מיא.

ד"א והנה רבקה יוצאת, כמה דכתיב יוצאות לשאוב מים. אמאי יוצאות ולא הולכות ולא באות. 

 אלא בגין דטמירין הוו כל יומא ובההיא שעתא נפקין לשאבא מיא, וסימנא נקיט בידיה.

תא חזי כד מטא עבדא לחרן ואשכח לה לרבקה לעת ערב הוה עידן צלותא דמנחה. בההיא 

שעתא דמטא יצחק לצלותא דמנחה, בההיא שעתא מטא עבדא לגבה דרבקה, ובההיא שעתא דמטא  
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דמנחה כמלקדמין מטאת רבקה לגביה, לאשתכחא כלא באתריה דאצטריך כדקא יאות   לצלותאיצחק 

וכלא מטא ברזא דחכמתא. ועל דא אתא ההוא עבדא לבאר המים, רזא דכתיב )שיר ד'( מעין גנים באר  

 , ואוקימנא וכלא רזא איהו.חייםמים 

 

אנא אבא נזיל, דהא רבי שמעון הוה אתי לטבריא והוה עמיה רבי אבא. אמר רבי שמעון לרבי  

 דבר נש חד ימטי השתא לגבן ומלין חדתין בפומיה ואינון מלין דאורייתא.   חמינא

ה משדר ליה מלאכין טסין בגדפין  "אמר רבי אבא הא ידענא דבכל אתר דמר אזיל קב 

 .ליהלאשתעשעא 

בי עד דהוו אזלי סליק רבי שמעון עינוי וחמא בר נש דהוה רהיט ואזיל. יתבו רבי שמעון ור

 אבא. כד מטא גבייהו א"ל רבי שמעון מאן אנת.

א"ל יודאי אנא ומקפוטקיא קאתינא, ואנא אזילנא אטיטריה דבר יוחאי, דאתמנון חברייא במלין 

 . לגביהידעין ושדרוני 

 א"ל אימא ברי. א"ל אנת בר יוחאי. א"ל אנא בר יוחאי.

, כמה דכתיב )ישעיה ל"ח(  א"ל הא אוקימנא דלא יפסיק בר נש בצלותיה ביניה לבין כותלא

ויסב חזקיהו פניו אל הקיר וגו'. ומאן דצלי אסיר למעבר ארבע אמות סמיך ליה, ואוקמוה להני ארבע 

 אמות לכל סטר, בר לקמיה. ואוקמוה דלא יצלי בר נש אחורי רביה וכו', ואתמנון בכל הני מילי.

עתי אל תחרש. מאי טעמא  פתח ואמר )תהלים ל"ט( שמעה תפלתי יי' ושועתי האזינה, אל דמ

שמעה. אלא בכל אתר לזמנין שמע  חדשמעה ולא שמע. באתר חד כתיב שמע יי' וחנני וגו', ובאתר 

א )שם ל'( שמע יי'  "א )שם י"ז( שמעה יי' צדק וגו'. שמע, כד"לדכורא ולזמנין שמעה לנוקבא. שמעה, כד 

  מקבלדרגא  דהאיעה תפלתי יי', בגין וחנני, )משלי א'( שמע בני, )דברים כ"ז( הסכת ושמע. והכא שמ

כל צלותין דעלמא, והא תנינן דעבדא מנייהו עטרה ושוי לה ברישא דצדיק חי עולמים דכתיב )משלי י'(  

 ברכות לראש צדיק, ועל דא שמעה תפלתי יי'. 

שמעה תפלתי יי', דא צלותא די בלחש. ושועתי האזינה, דא צלותא דארים בר נש קליה  

, אלא דבצלותיה ארים קליה וזקיף מהו שועהמות ב'( ותעל שועתם אל האלהים. א )ש"בעקתיה, כד
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לון   ודפיקמתבר תרעין   ]קלב ע"ב[ א )ישעיה כ"ב( ושוע אל ההר, וצלותא דא  "עינוי לעילא, כד

 לאעלא צלותיה. 

 , דא אעיל קמי מלכא ולית תרעא דקאים קמיה, ולעולם לא אהדרו דמעין בריקניא. דמעתיאל 

תלת דרגין, תפלה, שועה, דמעה. לקביל אלין תלת אחרנין, כי גר אנכי עמך, לבתר  אהא הכ

 תושב, לבתר ככל אבותי, עקרא דעלמא. 

  לגבינינהו, חד מיושב וחד מעומד, ואינון חד  צלותיתא חזי צלותא דבר נש מעומד. בגין דתרי 

אוף הכא תפלה מיושב לגבי  תרין דרגין, תפלה של יד ותפלה של ראש, לגבי יום ולילה, וכלא חד. 

מקשטין לה ברזא   אנןלכלה וקשיט לה לאעלא לחופה, הכי נמי  כמא דתקיןלה   לאתקנאתפלה של יד 

  דאוהאופנים וחיות הקדש וכו'. ועל דא צלותא  וכו'ומשירייהא, יוצר משרתים ואשר משרתיו  דרתיכהא

 מיושב. 

ן אנן קיימין קמי מלכא עלאה, דהא כיון דעאלת לגבי מלכא עלאה ואיהו אתי לקבלא לה, כדי

דבר נש קאים קמי מלכא  לתפלה. ובגין אתחבר בנוקבא, ובגין כך לא יפסיק בין גאולה  דכוראכדין 

דסורטא דיוצר כלא. וכל מה דאתי בסטרא   בשיעוראעלאה נטל ארבע אמות לצלותיה, ואוקמוה 

איהו כרע כרע בברוך, וכד איהו זקיף  . כגוונא דא כד ואזדקףדדכורא בעי ליה לאיניש למיקם בקיומיה 

 זקיף בשם, בגין לאחזאה שבחא דדכורא על נוקבא.

'( את יי' אלהיך י רביה, ואתמר כמה דכתיב )דברים וות"ח דהא אוקמוה לא יצלי בר נש אחור

תירא, את לאכללא דבעי למדחל מרביה כמורא דשכינתא, ודחילו דתלמיד רביה איהו. בג"כ בשעתא  

 ה בלחודוי ולא מורא אחרא. ", אלא מורא דקבבצלותיהדצלותא לא ישוי ההוא מורא לקמיה 

ות"ח צלותא דמנחה אתקין ליה יצחק ודאי. כמה דאתקין אברהם צלותא דצפרא לקבל ההוא 

יצחק אתקין צלותא דמנחה לקבל ההוא דרגא דאתדבק ביה. ועל דא צלותא  כךדרגא דאתדבק ביה, 

דמנחה מכי נטי שמשא לנחתא בדרגוי לסטר מערב, דהא עד לא נטה שמשא לצד מערב אקרי יום,  

 "ב( חסד אל כל היום. צפרא עד ההוא זמנא דכתיב )תהלים נמ

ו'( אוי נא לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב. כי  דכתיב )ירמיה  תא שמעואי תימא עד חשכה, 

פנה היום, לקבל צלותא דצפרא דכתיב חסד אל כל היום, דהא כדין שמשא איהו לסטר מזרח. כיון דנטה 
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שמשא ונחתא לסטר מערב, הא כדין איהו זמן צלותא דמנחה וכבר פנה היום ואתו צללי ערב ואתער 

דדינא קשיא. וכדין אתחרב בי   דרגאדרגא דחסד, ונטו צללי ערב, . ופנה היום, דאיהו לעלמאדינא קשיא 

דדינא קשיא שרייא   זמנאמקדשא ואתוקד היכלא. ועל דא תנינן דיהא בר נש זהיר בצלותא דמנחה, 

 בעלמא.

יעקב אתקין צלותא דערבית, דהא איהו אתקין לה וזן לה בכל מה דאצטריך. ודאי וא"ו אתקין 

, דלית לה נהורא מגרמה כלל. ובגין כך תפלת ערבית רשות, דהא אתכלילת לה"א, וה"א אתזנת מן וא"ו

בצלותא דיומא בגין לאתנהרא והשתא לאו זמנא איהו. ואוקימנא לה דהא לא אתגליא נהורא דיממא  

ה עם צדיקיא בגנתא דעדן,  "דינהיר לה, ואיהי שלטא בחשוכא עד זמנא דפלגות ליליא דאשתעשע קב

 כמה דאתמר.  בר נש באורייתאשעא וכדין איהו זמנא לאשתע

, הא וגו'תא חזי דוד אתא ואמר אלין תלת זמנין דצלותי דכתיב )תהלים נ"ה( ערב ובקר וצהרים 

תלתא, ואיהו לא צלי אלא תרי מנייהו דכתיב אשיחה ואהמה, ולא יתיר, דא לצלותא דצפרא ודא 

שעתא דדינא קשיא בעי    דאיהו , ובמנחהליה באשיחהדאיהו שעתא דחסד סגי  דמנחה. בצפראלצלותא 

"ב(  מיאות דכתיב )תהלים   ]קלג ע"א[ . ולבתר כד אתפליג ליליא הוה קם בשירין ותושבחן כדקא   המיה

 ובלילה שירה עמי, והא אתמר.

אמר רבי שמעון תא חזי  אזליקם רבי שמעון ואזלו. אזל ההוא בר נש בהדיה עד טבריה. עד דהוו 

ן דאנשי כנסת הגדולה, בגין דאשכחן תרי דכתיב )במדבר כ"ח( את הכבש  תפלות כנגד תמידין תקנום רבנ

דיומא דאינון זמנין  להני זמניאחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים, ואינון מתקרבין 

 לצלותא. 

אברהם ויצחק הוא עקרא,  דתקינואמר ההוא גברא הא בקדמיתא אבות תקנום להני צלותי, ומה 

 דאיהו שבחא דאבהן אמאי איהו רשות ולא עקרא כהני.יעקב  דתקיןומה 

אמר רבי שמעון הא אתמר, אבל ת"ח הני תרי זמני דתרי צלותי לאו אינון אלא לחברא ליעקב  

בעדביה. כיון דאתחברו דא בדא אנן לא צריכין יתיר, דכיון דאתיהיבת אתתא בין תרין דרועין 

נן לאתערא תרין דרועין בגין דאתיהיבת בינייהו.  ואתחברת בגופא לא אצטריך יתיר. ועל דא אנן בעי

 בינייהו, גופא ואתתא מלייהו בלחישו דלא לאדכרא.   דאיהיכיון 
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, וכלא איהו מרוםא )תהלים צ"ב( ואתה "ובגין כך יעקב משמש במרום תנינן. מאי במרום, כד

 רזא לידעי מדין.

דין לא קאימנא במלה דא בר אתו רבי אבא וההוא יודאי ונשקו ידוי. אמר רבי אבא עד יומא 

 .לההשתא. זכאה חולקי דזכינא למשמע 

 

. לאהל שרה  שרה אמוויביאה יצחק האהלה שרה אמו. אמר רבי יוסי האי קרא קשיא, האהלה 

אמו מבעי ליה, מאי האהלה. דאהדרת תמן שכינתא, בגין דכל זמנא דשרה קיימא בעלמא שכינתא לא 

אעדי מינה ושרגא הוה דליקת מערב שבת לערב שבת והוה נהיר כל אינון יומי דשבתא. בתר דמיתת 

יא לשרה ושרגא אדליקת. שרה אמו, דדמ ואתתכבתה ההיא שרגא, כיון דאתת רבקה אהדרת שכינתא 

 בכל עובדהא. 

דאברהם, וכל מאן דחמי ליצחק אמר דא  דיצחק דיוקניה הוה דיוקניהרבי יהודה אמר כמה 

אברהם, וודאי אברהם הוליד את יצחק, הכי נמי רבקה דיוקנה ממש הות דיוקנא דשרה, ובגין כך שרה  

 אמו ודאי.

ג דשרה מיתת דיוקנה לא אעדי מן "אמר רבי אלעזר בכלא הכי הוא, אבל ת"ח רזא איהו, דאע

ביתא ולא אתחזי תמן מיומא דמיתת עד דאתת רבקה. כיון דעאלת רבקה אתחזיאת דיוקנא דשרה דכתיב 

, מיד שרה אמו אתחזיאת תמן. ולא הוה חמי לה בר יצחק בלחודוי כד אעיל תמן, האהלהויביאה יצחק 

נא בביתא, ועל דא לא כתיב אחרי מיתת  דאמו אתחזיאת ואזדמ אמו, אחריועל דא וינחם יצחק אחרי  

 . אמו

רבי שמעון אמר מאי שנא דכתיב ביה ביצחק ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה. כיון דאמר  

רחים לה, דהא כל בני עלמא רחמי לנשייהו. מאי שנא ביצחק דכתיב   דהוהותהי לו לאשה, לא ידענא 

אתתא לאו איהו אלא שמאלא דכתיב )שיר ב'(   ביה ויאהבה. אלא ודאי אתערותא דרחימו דדכורא לגבי

שמאלו תחת לראשי. וחשך ולילה כחד אינון, ושמאלא אתער רחימו תדיר לגבי נוקבא ואחיד בה. ועל 

לה לשרה, לא כתיב ביה ויאהבה אלא ביצחק. ואי תימא ויאהב יעקב את רחל,  רחיםג דאברהם "דא אע

 סטרא דיצחק דהוה ביה קעביד ליה.
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הוה מחבק לה ולא יתיר, אבל יצחק דאיהו בעלה אחיד בה ושוי   לרבקהד חמא ת"ח אברהם כ

דרועיה תחות רישה דכתיב שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. לבתר אתא יעקב ושמש ערסא ואוליד 

 תריסר שבטין כלא כדקא יאות.

אברהם   אזלו, וכלהו שמשו בארבע נשין כל חד מנייהו.  ]קלג ע"ב[ ות"ח אבהן כלהו ברזא חדא   

בארבע, שרה והגר ותרי פלגשים דכתי' ולבני הפלגשים אשר לאברהם, פלגשים תרי, הא ארבע. יצחק 

ברזא דארבע דסטירו דרבקה דכתיב ויקח את רבקה חד, ותהי לו לאשה תרי, ויאהבה תלת, וינחם יצחק  

 אחרי אמו הא ארבע. לקבל דא הוו ליעקב ד' נשין וכלא ברזא חדא.

ם ויצחק שמשו כל חד באתתא חדא ברזא דקודשא. אברהם בשרה, יצחק  ר' חייא אמר אברה 

 ברבקה, ולקבל תרווייהו הוי ארבע נשין ליעקב בתרין חולקין. 

 ר' שמעון אמר סליקו מלין לאתרייהו דהא כלא ברזא קדישא אתעבד וכלא ברזא חדא.

 

תפרשא הגר  ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה. קטורה דא היא הגר, דהא תנינן בתר דא

בעובדין דכשרן, ובגין כך אשתני   אתקשטת ואתקטירתמניה דאברהם וטעת בתר גלולי דאבוה, לבתר 

קטורה בעובדין דכשרן, ושדר אברהם   מכאן דשנוי שמא מכפר חובין, ועל דא אשתני שמה ואתקרישמה. 

 ונסבה ליה לאנתו.

, אלא ביומהא דשרה אזדווג לאוויוסף אברהם. מאי ויוסף. אי תימא דעל שרה איהו דאוסיף, 

בהדה זמנא חדא, ולבתר תריך לה על עסקי דישמעאל, ולבתר ויוסף כמלקדמין זמנא אחרא על מה  

 דנסיב לה בקדמיתא. וכפום דשני עובדהא הכי נמי שני שמה.

תא חזי דאמר רבי אלעזר ויביאה יצחק האהלה שרה אמו, דאתגליא דיוקנא דשרה, ויצחק 

ביתא ולא  לאו בההואג דאינסיב "אמו ודיוקנהא הוה חמי כל יומא. ואברהם אעאתנחם אחרי דאתגליא 

אעיל לה להאי אתתא תמן, בגין דשפחה לא תירש גבירתה, ובאהל דשרה לא אתחזי אתתא אחרא אלא 

ג דהוה ידע דדיוקנא דשרה אתגליא תמן, שבקיה ליצחק ההוא אהל למחמי דיוקנא "רבקה. ואברהם אע

ד ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. את כל אשר לו דייקא,  "חק ולא אברהם, ההדאמיה כל יומא, יצ

 דא ההוא דיוקנא דשרא בההוא משכנא.
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ד"א ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, רזא דמהימנותא עלאה, לאתדבקא יצחק בדרגא  

את כל , ודאי אשא נטיל מיא, משמע ויתן אברהם אשא במיאדחולקיה כדקא יאות. ת"ח הכא אתכליל 

. אימתי, בשעתא דעקד ליה בקדמיתא אשא אתכליל במיאאשר לו ליצחק, דא מיא דאתכליל באשא. 

, למהוי כלא רזא  ואשא ליצחק למעבד ביה דינא, כדין אתכליל אשא במיא, והשתא אתכלילו מיא 

 דמהימנותא עלאה.

תאין דאינון ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. מאי מתנות, אלין סטרי דרגין ת

 יצחק על כלא במהימנותא עלאה כדקא חזי.   ויסתלקשמהן דסטרי רוח מסאבא, בגין לאשלמא דרגין 

 בני הפלגשים, אלין הוו בני קטורה, פלגש בקדמיתא ופלגש השתא. 

 רבי חייא אמר פלגשים ממש.  

 וישלחם מעל יצחק בנו, דלא לשלטאה לגביה דיצחק.  

יצחק   דיתתקףוקיים בעלמא, דלא יקטרגון ליה לבתר, ובגין  בעודנו חי, בעוד דהוה אברהם חי

 קמיה.  דיתכפייןבסטר דינא קשיא עלאה לאתתקפא על כלהו וכלהו  

 קדמה אל ארץ קדם, בגין דתמן אינון סטרי חרשי מסאבי.  

 אינוןת"ח כתיב )מלכים א' ה'( ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם. אלין אינון דהוו מבני 

דאברהם, והא אוקימנא דהא באינון הררי קדם אינון דאולפין חרשין לבני נשא, ומההיא  בני פלגשים

 וכלהו חרשי והא אוקמוה.  ובנויארץ קדם נפקו לבן ובעור ובלעם 

 

דאתחרב בי   מיומא. ת"ח וגו'  קלד ע"א[] )ישעיה מ"ב( מי נתן למשיסה יעקב    פתחר' חזקיה 

מקדשא ברכאן לא שריין בעלמא ואתמנעו, כביכול אתמנעו מעילא ותתא, וכל אינון שאר דרגין תתאין 

 מתתקפי ואזלי ושלטי עלייהו דישראל, בגין דאינון גרמו בחובייהו. 

,  יעקבהאי קרא לא אתיישבן מיליה, דכתיב מי נתן למשיסה יעקב. כיון דאמר מי נתן למשיסה 

כיון דאמ' חטאנו  , מאי ולא אבו, ואי חטאנו, ולא אבינו מבעי ליהחטאו לו מבעי ליה.  מהו חטאנו לו,

. אלא בשעתא דאתחרב מקדשא ואתוקד היכלא ועמא אתגלי, בעיא שכינתא לאתעקרא מדוכתה  לו
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על דוכתאי דהויתי  ולמיהך עמהון בגלותא. אמרה איהך בקדמיתא למחמי ביתאי והיכלאי ואפקוד  

 על דוכתי דכהני וליואי דהוו פלחין בביתאי. ודשריא בגויה ואפק

אמר רבי אלעזר בההיא שעתא אסתכלת כנסת ישראל לעילא וחמאת דבעלה אסתלק מנה 

ואסתכלת בכל אינון דוכתי, ואשתמע קלא לעילא לעילא   בביתהלעילא לעילא, נחתת לתתא עאלת 

 בניהורים רחל מבכה על  ד )ירמיה ל"א( קול ברמה נשמע נהי בכי תמר"ואשתמע קלא לתתא, הה

 ואוקמוה.  

עמין, כדין  שאררגלייהו  לון ביןוחמאת דדחקי לון ורמסי  בעמהכיון דעאלת בגלותא אסתכלת 

אמרת )ישעיה מ"ב( מי נתן למשיסה יעקב וגו'. ואינון אמרין הלא יי' זו חטאנו לו, והיא אמרת ולא אבו  

 בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. 

, בקדמיתא תהך לביתהישראל תיתוב מן גלותא,  וכנסתלמפקד על עמיה ה "ובשעתא דזמין קב 

ה קומי מעפרא. היא תבת ואמרה לאן אתר איהך, "לה קב אמרבגין דבית המקדש יתבני בקדמיתא. 

, קרתא על תקונהה יבני בי מקדשא בקדמיתא ויתקין היכלא ויבני ". עד דקבאתוקדביתאי חרב, היכלי 

בקדמיתא, ולבתר נדחי ישראל יכנס.  יי'ד )תהלים קמ"ז( בונה ירושלם "הולבתר יוקים לה מעפרא, ה

הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, דא   ירושלם. וכדיןויימא לה )ישעיה נ"ב( התנערי מעפר קומי שבי 

 . בקרבכםתחיית המתים. וכתיב )יחזקאל ל"ו( ואת רוחי אתן 
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 פרשת תולדות

 

)תהלים ק"ו( מי ימלל   ר' חייא פתח. בן אברהם, אברהם הוליד את יצחקואלה תולדות יצחק 

באורייתא   אסתכלעלמא הוה  ברעותיה למבריה וסליק "גבורות יי' ישמיע כל תהלתו. ת"ח כד בעא קב 

ד )משלי ח'(  "ה בעלמא הוה מסתכל באורייתא וברא ליה, הה"וברא ליה, ובכל עובדא ועובדא דברא קב

 אל תקרי אמון אלא אומן.   ]קלד ע"ב[ אהיה אצלו אמון וגו',   ו

  יהאליה, אמאי  ענישואנת  ייתי למחטיאי ב"נ יתברי ולבתר  תורהכד בעא למברי אדם אמרה 

 הא אתקינת תשובה עד לא בראתי עלמא. להעובדי ידך למגנא, דהא לא ייכול למסבל דינך. אמר 

לאדם, א"ל עלמא עלמא, אנת ונימוסך לא  ליהה לעלמא בשעתא דעבד ליה וברא "אמר קב

, ואי לאו הא אנא  וישתדל בהבה  דיתעסקקיימין אלא על אורייתא, ובגין כך בראתי ליה לאדם בך 

ד )ישעיה מ"ה( אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה  "אהדר לך לתהו ובהו. וכלא בגיניה דאדם קיימא, הה 

יימא ומכרזא קמייהו דבני נשא בגין דיתעסקו וישתדלו בה, ולית מאן דירכין בראתי. ואורייתא ק

 אודניה. 

ת"ח כל מאן דאשתדל באורייתא איהו קיים עלמא וקיים כל עובדא ועובדא על תקוניה כדקא 

יאות, ולית לך כל שייפא ושייפא דקיימא ביה בבר נש דלא הוי לקבליה בריה בעלמא, דהא כמה דבר 

וכלהו קיימין דרגין על דרגין מתתקנין אלין על אלין וכלהו חד גופא,   שייפיןשייפין  נש איהו מתפלג

גופא   חדהכי נמי עלמא, כל אינון בריין כלהו שייפין שייפיין וקיימין אלין על אלין, וכד מתתקנן כלהו 

כלהו   תתקנןמכגוונא דאורייתא, דהא אורייתא כלא שייפין ופרקין וקיימין אלין על אלין,  וכולהוממש. 

חד גופא. כיון דאסתכל דוד בעובדא דא פתח ואמר )תהלים ק"ד( מה רבו מעשיך יי' כלם  ואתעביד

דלא יכלין לאתדבקא,   סתימיןבחכמה עשית מלאה הארץ קנינך. באורייתא אינון כל רזין עלאין  

ילא ולתתא. כל  מלין עלאין דאתגליין ולא אתגליין, באורייתא אינון כל מלין דלע אינון כלבאורייתא 

מאן דישגח וידע לון, ובגין    ]קלה ע"א[מלין דעלמא דין וכל מלין דעלמא דאתי באורייתא אינון, ולית   

 כך כתיב )תהלים ק"ו( מי ימלל גבורות יי' ישמיע כל תהלתו.
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תא חזי אתא שלמה ובעא למיקם על מלוי דאורייתא ועל דקדוקי אורייתא ולא יכיל, אמר 

 אחכמה והיא רחוקה ממני. דוד אמר )תהלים קי"ט( גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.)קהלת ז'( אמרתי 

 האחמשה ואלף.  שירהתא חזי כתיב בשלמה )מלכים א' ה'( וידבר שלשת אלפים משל ויהי 

אוקמוה דחמשה ואלף טעמים הוו בכל משל ומשל דהוה אמר. ומה שלמה דאיהו בשר ודם כך הוו  

ה על אחת כמה וכמה דבכל מלה ומלה אית בה כמה משלים כמה "מר קבבמלוי, מלין דאורייתא דקא

 מי ימלל גבורות יי'. דאשירין כמה תושבחן כמה רזין עלאין כמה חכמאן ועל  

תא חזי מה כתיב לעילא, ואלה תולדות ישמעאל, דאינון תריסר נשיאין. לבתר אמר ואלה 

סר נשיאין ויצחק אוליד תרין בנין דדא תולדות יצחק. ס"ד דכיון דכתיב ביה בישמעאל דאוליד תרי

. יצחק אפיק  דאוליד יעקב ועשואסתלק ודא לא אסתלק. על דא כתיב מי ימלל גבורות יי', דא יצחק 

ותתא. אבל יצחק   דעילאאיהו בלחודוי יתיר מכלהו, דאוליד תריסר שבטין קיומא  דהאליה ליעקב 

גבורות יי'. ישמיע כל תהלתו, דא יעקב. כד   לתתא, ועל דא כתיב מי ימלל ועשולעילא בקדושה עלאה 

 אתדבק שמשא בסיהרא כמה ככביא נהירין מנייהו. 

ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אמר רבי יוסי מאי שנא דעד הכא לא כתיב בן אברהם והשתא 

ג דכתיב ויברך אלהים את יצחק בנו, השתא דמית אברהם דיוקניה הוה ביה ואשתאר  "אמר. אלא אע

, דכל מאן דחמי ליצחק הוה אמר דא אברהם ודאי, והוה סהיד ואמר אברהם הוליד את  ביה ביצחק

 יצחק.  

 

בההיא שעתא.  בקוסרוילמלעי באורייתא, ור' יהודה קם   ]קלה ע"ב[ ר' יצחק קם ליליא חד   

באורייתא ונתחבר כחדא. אזל עמיה חזקיה בריה  אילעירבי יצחק,  לביאמר רבי יהודה איקום ואיזיל 

רביא. כד קריב אבבא שמע ליה לרבי יצחק דהוה אמר ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את   דהוה

יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי רואי. האי קרא לאו רישיה סיפיה ולאו סיפיה רישיה. מאי שנא 

ה אצטריך לברכא ליה ליצחק, בגין דאברהם לא ברכיה. מאי טעמא, משום דלא יתברך עשו, ועל "דקב

 ה ואוקומוה. "אינון ברכאן לקב  סליק דא

וישב יצחק עם באר לחי ראי. מאי לחי ראי, אלא דאתחבר בה בשכינתא, בירא דמלאך קיימא  

 אתחזי עלה כתרגומו, ובגין כך ברכיה. 
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 ועאל ואתחברו. אמר ר' יצחק השתא זווגא דשכינתא בהדן. אפתחאאדהכי בטש רבי יהודה 

אשתמע. פתח ואמר )שיר ד'(   במיליהאמר רבי יהודה האי באר לחי רואי דקאמרת שפיר, אבל 

אתמר אבל הא אוקמוה, מעין גנים, דא אברהם. באר  האמעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון. 

ר לחי  , דא יעקב. באר מים חיים, דא יצחק, היינו דכתיב וישב יצחק עם באונוזליםמים חיים, דא יצחק. 

  איהו. באר, דא שכינתא. לחי, דא חי העולמים, צדיק חי העולמים, ולית לאפרשא לון. חי וודאיראי 

 דאיהו עלמא עלאה, חי לגבי עלמא תתאה, ועלמא תתאה בגיניה קיימא ונהרא.  עולמים, מלעילאבתרי 

האי באר  אלא כד חזיא ליה לשמשא, וכיון דחזיא ליה אתנהיר, ועל דא אתנהירת"ח סיהרא לא 

 לחי רואי ודאי, וכדין אתנהרא וקיימא במיין חיין. לחי ראי, בגין לאתמליא ולאתנהרא מהאי חי.

בן יהוידע בן איש חי, דהוה צדיק ונהיר לדריה כמה  ובניהו)שמואל ב' כג(    ]קלו ע"א[ תא חזי  

 רן. זמנא האי באר לחי אסתכל וחמי בגין לאתנהרא כדקאמ  ובכלנהיר לעלמא,  לעילאדחי 

וישב יצחק עם באר לחי ראי, היינו דכתיב בקחתו את רבקה, ויתיב בהדה ואתאחיד עמה, חשך 

בלילה, דכתיב )שיר ב'( שמאלו תחת לראשי. ותא חזי יצחק בקרית ארבע הוה בתר דמית אברהם, מהו  

 וישב יצחק עם באר לחי רואי, דאזדווג ביה ואחיד ביה בההוא בירא לאתערא רחימותא כדקאמרן.

פתח רבי יצחק ואמר )קהלת א'( וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם. וזרח 

השמש, דא שמשא דנהיר לסיהרא, דכד אתחזי בהדה כדין נהרא ואתנהיר וזרח מאתר עלאה דקיימא  

 עליה, מתמן זרח תדיר. 

 . לאזדווגא בסיהראובא השמש, 

ובגין דתוקפיה ביה כל חילא דגופא בימינא  הולך אל דרום, דאיהו ימינא ושוי תוקפיה ביה, 

 הוא וביה תליא.  

 ולבתר סובב אל צפון, נהיר לסטרא דא ונהיר לסטרא דא. 

סובב סובב הולך הרוח. בקדמיתא כתיב שמש והשתא רוח, אלא כלא חד ורזא חדא, וכל דא  

 בגין דסיהרא אתנהרא מניה ויתחברון תרווייהו.

לה לסיהרא וקריב לה. כיון דאתא יצחק אחיד בה  תא חזי כד אתא אברהם לעלמא חביק

ואתקיף בה כדקא יאות ומשיך לה ברחימו כמה דאתמר דכתיב שמאלו תחת לראשי. כיון דאתא יעקב  
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וסיהרא אתנהירת ואתתקנת   סטרויכדין אתחבר שמשא בסיהרא ואתנהיר, ואשתכח יעקב שלים בכל 

 בתריסר שבטין. 

. העומדים בבית יי' בלילותהנה ברכו את יי' כל עבדי יי' פתח רבי יהודה ואמר )תהלים קל"ד( 

ה, כל עבדי  "לברכא ליה לקב  דאתחזייןהאי קרא אוקמוה, אבל תא חזי הנה ברכו את יי', ומאן אינון 

ה, ברכתא  "לברכא ליה לקב אתחזייןג דכלא "בעלמא מישראל אע  ]קלו ע"ב[ יי', בגין דכל בר נש   

ין מאן היא, ההיא דברכין ליה עבדי יי' ולא כלהו. ומאן אינון דבגינייהו יתברכון עלאין ותתא

דברכתהון ברכתא, העומדים בבית יי' בלילות, אלין אינון דקיימו בפלגות ליליא ואתערי למקרי 

ה אתי לאשתעשעא עם צדיקיא בגנתא דעדן.  "באורייתא. אלין קיימי בבית יי' בלילות, דהא כדין קב

 , נימא במלי דיצחק דאנן ביה.ייתאבאורואנן קיימי הכא לאתערא  

פתח רבי יצחק ואמר ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה וגו'. בן ארבעים שנה. אמאי  

אתא לממני הכא דהוה בן ארבעים שנה כד נסיב לה לרבקה. אלא ודאי הא אתכליל יצחק בצפון ודרום 

כמראה הקשת, ירוק חוור סומק. בת באשא ומיא, וכדין הוה יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה, 

שלש שנים אחיד בה כד אחיד בה ברבקה, וכד אוליד אוליד בן ששים לאולדא כדקא יאות, בגין דיפוק  

 לבתר ואתעביד גבר שלים.   ליה ליעקביעקב שלם מבן ששים שנה כדקא יאות, וכלהו אחיד 

י, דהא כבר אתמר  בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי. מאי אכפת לן כולי הא

, והשתא אמר בת בתואל הארמי ולבתר מפדן ארם ולבתר אחות לבן הארמי. אלא רבקהובתואל ילד את 

אוקמוה דהות בין רשעים ואיהי לא עבדת כעובדייהו, דהות בת בתואל ומפדן ארם ואחות לבן וכלהו  

 דכשרן ולא עבדת כעובדייהו.  בעובדיןחייבין לאבאשא והיא סלקא 

אית לאסתכלא, אי רבקה הות בת עשרין שנין או יתיר או בת שלש עשרה, כדין הוא  השתא 

 שבחא דילה דלא עבדת כעובדייהו, אבל עד כען בת שלש שנים הות, מאי שבחא דילה.

 א"ר יהודה בת שלש שנים הות ועבידת לעבדא כל ההוא עובדא. 

   ]קלז ע"א[ כשראן או לאו.    ג דכולי האי עבדת לא ידענא עובדהא אי אינון"אמר רבי יצחק אע

אלא תא חזי כתיב )שיר ב'( כשושנה בן החוחים כן רעיתי בן הבנות. כשושנה, דא כנסת ישראל דאיהי 

בין אוכלסהא כוורדא בין כובין. ורזא דמלה יצחק אתי מסטרא דאברהם דאיהו חסד עלאה ועביד חסד  

מסטרא דדינא קשיא ואסתלקת מבינייהו ואתחברת   אתיאג דאיהו דינא קשיא. ורבקה "עם כל בריין ואע
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רפיא הות   קשיא, דינאג דאיהי מסטרא דדינא "ביצחק, דהא רבקה מסטרא דדינא קשיא אתיא, ואע

. ואי לאו דאיהי רפיא הותוחוטא דחסד תלי בה, ויצחק דינא קשיא ואיהי רפיא, כשושנה בין החוחים 

ה מזווג זווגין בעלמא, חד תקיף וחד רפיא, "למסבל דינא קשיא דיצחק. כגוונא דא קב לא יכיל עלמא

 בגין לאתתקנא כלא ויתבסם עלמא. 

 

פתח רבי יהודה אבתריה ואמר ויעתר יצחק ליי' לנכח אשתו. מהו ויעתר, דקריב ליה קרבנא  

עתר לו יי', וכתיב התם . ומה קרבנא קריב, עולה קריב דכתיב ויעתר לו יי'. כתיב הכא ויעליהוצלי 

, יי'. מה להלן קרבן, אף כאן קרבן. כתיב ויעתר יצחק, וכתיב ויעתר לו לארץ)ש"ב כ"ד( ויעתר אלהים 

 דנפק אשא מלעילא לקבלא אשא דלתתא.

ד"א ויעתר יצחק, דצלי צלותיה וחתר חתירה לעילא לגבי מזלא על בנין, דהא בההוא אתר  

ה וקביל ליה וכדין  ". חתירה חתר ליה קבויחתראלא  ויעתראל תקרי  ויעתר לו יי'. בנין, וכדיןתליין 

 ותהר רבקה אשתו.

ה אתרעי "תא חזי עשרין שנין אשתהי יצחק עם אתתיה ולא אולידת עד דצלי צלותיה, בגין דקב

בצלותהון דצדיקיא בשעתא דבעאן קמיה צלותהון על מה דאצטריכו. מאי טעמא, בגין דיתרבי ויתוסף 

 דאצטריך בצלותהון דצדיקייא.   ]קלז ע"ב[ מאן    קודשארבות 

ג דשרה עקרה הות. ואי תימא הא כתיב הן " ה דיתן ליה בנין אע"תא חזי אברהם לא צלי קמי קב

, אלא כמאן דמשתעי קמי מריה. אבל יצחק צלי על אתתיה, ההוא לאו בגין צלותא הוהלי לא נתת זרע, 

דחכמתא דיעקב זמין למיפק   רזא, דיצחק הוה ידע היאבגין דהא איהו הוה ידע דלאו איהו עקר אלא 

 .אשתוועל דא לנכח  מניה בתריסר שבטין, אבל לא ידע אי בהאי אתתא אי באחרא,

אמר ההוא רביא בריה דרבי יהודה אי הכי אמאי לא רחים ליה יצחק ליעקב כל כך כמו לעשו,  

 שבטין. בתריסרהואיל והוה ידע דזמין איהו לקיימא מניה 

 פיר קאמרת, אלא כל זינא רחים ליה לזיניה, ואתמשיך ואזיל זינא בתר זיניה. א"ל ש 

וגו', ואיהו זינא דיצחק דאיהו דינא   אדמוניתא חזי עשו נפק סומק כמה דכתיב ויצא הראשון 

קשיא דלעילא ונפק מניה עשו דינא קשיא לתתא דדמיא לזיניה, וכל זינא אזיל לזיניה, ועל דא רחים 



 

© 2004–2022 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

124 

מיעקב כמה דכתיב ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו. כתיב הכא כי ציד בפיו, וכתיב   ליה לעשו יתיר

 התם )בראשית י'( על כן יאמר כנמרוד גבור ציד לפני יי'.

הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את יי'. לאן אתר   ויתרוצצוא"ר יצחק 

 . דעבראזלת, לבי מדרשא 

. ויתרוצצו, אתברו, כמה ביעקברשע דעשו אגח קרבא  מן ההואדתויתרוצצו הבנים בקרבה, 

 דאמרינן רצץ את מוחו. אתברו דא עם דא ואתפלגו.

   ]קלח ע"א[ ת"ח דא סטרא דרוכב נחש ודא סטרא דרוכב על כרסיא שלימתא קדישא בסטרא   

 מאבעוקדשמשא לשמשא בסיהרא. ותא חזי בגין דאתמשך עשו אבתריה דההוא נחש אזיל עמיה יעקב 

 ליהא )בראשית ג'( והנחש היה ערום וגו', חכים. ועובדוי דיעקב לגביה הוו ", כדחכיםכנחש דאיהו 

כנחש, והכי אצטריך ליה בגין לאמשכא ליה לעשו בתריה דההוא נחש ויתפרש מניה ולא יהא ליה  

 חולקא עמיה בעלמא דין ובעלמא דאתי. ותנינן בא להרגך אקדים אנת וקטליה. 

ד וידו אוחזת בעקב עשו, דשוי  "ליה לתתא בההוא עקב, הה דאשדיכתיב בבטן עקב את אחיו, 

 ליה. ידוי על ההוא עקב לאכפיא

, דא סיהרא אוחזת, דלא יכיל למיפק מניה מכל וכל, אלא וידו בעקב עשוד"א וידו אוחזת 

דאתכסיא נהורא בגין עקב דעשו, ועל דא אצטריך ליה למיהך עמיה בחכמתא בגין לדחייא ליה לתתא 

 ויתדבק באתריה.

נקרא שמו לא ה קרי ליה יעקב ודאי. תא חזי כתיב הכי קרא שמו יעקב.  "ויקרא שמו יעקב. קב

 כתיב, אלא קרא שמו. 

ה דהא ההוא חויא קדמאה איהו חכים לאבאשא. כיון דאתא יעקב "ויעקבני ודאי. חמא ליה קב

 אמר הא ודאי חכים לקבליה, ובגין כך קרא ליה יעקב. 

, והכא משההא אוקימנא בכל אתר ויקרא סתם האי הוא דרגא בתראה כמה דכתיב ויקרא אל 

ידא דב"נ. באתר אחרא מה כתי', )בראשית ל"ג( ויקרא   אקרי עלל אתר שמיה לא ויקרא שמו יעקב. בכ

 . א"ל אנא אלהא בעלאי ואנת אלהא בתתאי. לו אל ליעקבה קרא "לו אל אלהי ישראל, קב 
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ותא חזי יעקב הוה ידע דעשו הוה ליה לאתדבקא בההוא חויא עקימא, ועל דא בכל עובדוי  

כי הא דאמר   האבחכמתא בעקימו והכי אצטריך. ואתייא    ח ע"ב[ ]קל עקימא אחרא   חויאאתמשך עליה 

)בראשית א'( ויברא אלהים את התנינים הגדולים, דא יעקב ועשו. ואת כל נפש החיה  דכתי'רבי שמעון 

הרומשת, אלין שאר דרגין דבינייהו. ודאי אתעביד יעקב חכים לקבלי' דההוא חויא אחרא והכי  

 אצטריך. 

ויתפרש מן סיהרא, וכן ביומא  באתריהוירחא חד שעיר בגין לאמשכא ליה ובגין כך בכל ירחא 

דכפורי לאקרבא ההוא שעיר, ודא בחכמה לשלטאה עליה ולא יכיל לאבאשא דכתיב )ויקרא ט"ז( ונשא  

עשו דאיהו שעיר, וכלא בחכמה וברמאות לגביה. מאי טעמא,    דא, ואוקמוה עונותםהשעיר עליו את כל 

, בגין דאיהו חויא בישא, עקים רוחא, חכים לאבאשא, אסטי  תתפל ועם עקש )תהלים י"ח(  דכתיב

 .  יכיל לשלטאהלעילא ואסטי לתתא. ובגין כך ישראל מקדמין וחכמין ליה בחכמה בעקימו בגין דלא 

דוכתא ליה לההוא  יהיבדמהימנותא כל עובדוי לגבי דעשו בגין דלא  רזאועל דא יעקב דאיהו 

. ועל דא לא אצטריך ליה לאברהם לאתנהגא בעוקמא ולא קרב לגביהיחויא לסאבא מקדשא ולא 

ליצחק, בגין דעשו דאיהו סטרא דההוא חויא עד לא אתא לעלמא, אבל יעקב דאיהו מאריה דביתא  

איבעי ליה לקיימא לקבליה דההוא חויא דלא יהיב ליה שלטנותא כלל לסאבא בי מקדשא דיעקב. ועל  

ה דכתיב  "עלמא, ובגין כך ישראל קדישין אתברירו חולק עדביה דקבדא אצטריך ליעקב יתיר מכל בני 

 )דברים ל"ב( כי חלק יי' עמו יעקב חבל נחלתו.

דא לסטרא    ]קלט ע"א[ . אמר רבי אלעזר כל חד וחד אתפרש לארחיה,   הנערים וגו'ויגדלו 

יהי אשתדלת דמהימנותא ודא לסטרא דע"ז. וכן הוה במעוי דרבקה דתמן כל חד אזיל לסטריה, דכד א

הוה יעקב חדי ודחיק לנפקא, וכד   מפקודי אורייתאטב למעבד  אתרבעובדין דכשרן או עברת סמיך 

בטש לנפקא ואוקמוה. ובגין כך כד אתבריאו ונפקו לעלמא   הוההוות אזלא סמיך לאתר ע"ז ההוא רשע 

עשו איש יודע ציד  דאתחזי ליה, ועל דא ויגדלו הנערים ויהי בתר דוכתיהואתמשך  ואזלכל חד אתפרש 

 וגו'.  

כתיב הכא איש יודע  . צידדכתיב איש יודע  כמאויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו. הא אוקמוה 

 , וכתיב התם הוא היה גבור ציד.  ציד
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איש שדה, לקפחא לון לבני נשא ולקטלא לון, ואיהו אמר דעביד צלותא, וצייד  איש שדה. מאי

בישובא אלא באתר חרוב במדברא בחקלא, ועל    איהוליה בפומיה. איש שדה, בגין דחולק עדביה לאו 

 דא איש שדה.  

ואי תימא היך לא ידע יצחק כל עובדוי בישין דעשו, והא שכינתא הות עמיה, דאי לא שריא 

ינתא היך יכיל לברכא ליה ליעקב בשעתא דברכיה. אלא ודאי שכינתא הות דיירא עמיה עמיה שכ

ה  "בביתא ודיירא עמיה תדיר, אבל לא אודעא ליה בגין דיתברך יעקב בלא דעתיה אלא בדעתיה דקב

עאלת עמיה שכינתא, וכדין חמא בדעתוי יצחק   אבוישעתא דעאל יעקב קמי  ובההואוהכי אצטריך. 

 מדעתא דשכינתא.  כא, ואתברךלאתברדאתחזי 

דהא   אוקמוהאמר רבי אלעזר   ויזד יעקב.יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף.  ת"ח ויזד 

הוה   יעקב עביד אינון תבשילין ואיהובגין אבלותא דאברהם הוה, אבל ויזד יצחק נזיד מבעי ליה, אלא 

כך עבד תבשילין סומקין, עדשים  דיליה בההוא סטרא דאתדבק ביה, ובגין    ]קלט ע"ב[ ידע עקרא  

חילא ותוקפא דדמא סומקא בגין לתברא תוקפיה וחיליה. ובגין כך   תברדא  ותבשילאתבשיל סומקא, 

גוונא סומקא, ועל ההוא תבשילא אזדבן ליה לעבדא וזבין בכירותיה ליעקב.   בההואעבד ליה בחכמתא 

דרגא דיליה יתהפך לעבדא לבנוי ולא  שעתא ידע יעקב דבגין שעיר חד דיקרבון ישראל לגבי  בההוא

יקטרג לון, ובכלא אזל יעקב לגביה דעשו בחכמה בגין ההוא דרגא חכים דעשו, ולא יכיל לשלטאה 

 .  דיגין עלהואיהו  יסתאב ביתיהואתכפיא ולא 

וכן בלבן אתחזי הכי, בגין דהא איהו חרשא הוה כמה דכתיב )בראשית ל'( נחשתי   א"ר יהודה

ג דיעקב אקרי גבר שלים, בג"כ הוה שלים, עם מאן דאצטריך ליה למיהך עמיה  ". ואע'וגוויברכני יי' 

ברחמי הוה אזיל, ועם מאן דאצטריך למיהך עמיה בדינא קשיא ובעקימו הוה אזיל, בגין דתרי חולקי  

. עם חסיד בסטרא דחסד, ועם עקש תתפלהוו ביה ועליה כתיב )תהלים י"ח( עם חסיד תתחסד ועם עקש 

 דדינא קשיא, כלא כדקא יאות.בסטרא 

 

שנאה נפשו.   ואוהב חמס)תהלים י"א( יי' צדיק יבחן ורשע  פתח. ר' יהודה וגו'ויהי רעב בארץ 

ה מתתקנן וכל מה דאיהו עביד כלא על דינא וקשוט כמה דכתיב )דברים ל"ב( הצור  "כמה עובדוי דקב

 . וגו'תמים פעלו 
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ה לאדם קדמאה עד דפקיד ליה לתועלתיה דלא יסטי לביה ורעותיה לארח "ת"ח לא דן קב

  ]קמ ע"א[  דן ליה דינא.   ולבתרדמאריה,  פקודאאחרא בגין דלא יסתאב, ואיהו לא אסתמר ועבר על 

כל דא לא דן ליה כדקא חזי ליה ואוריך עמיה רוגזיה ואתקיים יומא חד דאיהו אלף שנין, בר אינון  ועם 

 ליה מגרמיה כלום.  הוודמסר ליה לדוד מלכא דלא  שבעים

כגוונא דא לא דן ליה לב"נ כעובדוי בישין דאיהו עביד תדיר, דאי הכי לא יכיל עלמא 

א ועם רשיעיא יתיר מצדיקיא. עם רשיעיא בגין דיתובון  ה אריך רוגזיה עם צדיקי"לאתקיימא, אלא קב

בהאי עלמא ובעלמא דאתי כמה דכתיב )יחזקאל ל"ג( חי אני נאם יי'   ויתקיימוןבתיובתא שלימתא 

כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. וחיה בעלמא דין וחיה בעלמא דאתי.  במות הרשעאם אחפוץ  אלהים

מתרח  לאברהם, כמה דאפיק לעלמאתדיר, או בגין דיפוק מנהון גזעא טבא  לון רוגזיהועל דא אוריך 

 דאיהו גזעא טבא ושרשא וחולקא טבא לעלמא. 

דלא יסטון לימינא   דהא ידעה מדקדק עם צדיקיא תדיר בכל עובדין דאינון עבדין, בגין "אבל קב

ושמאלא ובגין כך אבחין לון, לאו בגיניה דהא איהו ידע יצרא ותוקפא דמהימנותא דלהון, אלא בגין  

ליה לאברהם דכתיב )בראשית כ"ב( והאלהים נסה את אברהם.   דעבדבגינייהו, כגוונא  רישאלארמא 

ג דהא "דיליה בכל עלמא, ואע )ישעיה ס"ב( הרימו נס, )ישעיה י"ג( שאו נס, ארים דגלא א"נסה, כדמאי 

ה בגין  "ד נסה את אברהם. אוף הכי קב"ארים דגלא דאברהם בעיניהון דכלא, הה ה"בגין דקבאתמר, 

 לארמא דגלא דצדיקיא איהו בחין לון לארמא רישייהו בכל עלמא.  

ה כד אתרעי בהו בצדיקיא מה כתיב, )שם  "צדיק יבחן. מאי טעמא. אמר רבי שמעון בגין דקב 

ה לא אתרעי אלא בנשמתא אבל בגופא לא,  "ויי' חפץ דכאו החלי ואוקמוה, אבל בגין דרעותא דקבנ"ג( 

ג דדיוקנא דגופא ברזא עלאה   "לעילא ואע איהו לאתאחדאוגופא לאו  לנשמתאדהא נשמתא איהי דמיא 

 איהו.   ]קמ ע"ב[ 

נשמתא, דהא  בה, מחי לגופא בגין דתשלוט  נאהלאתה אתרעי בנשמתיה דב"נ "ות"ח בזמנא דקב

 גופא נשמתא שלטא. וכד אתברבעוד דנשמתא עם גופא נשמתא לא יכלא לשלטאה, 

א )ישעיה כ"ח( אבן בחן. הכי נמי צדיק יבחן, אתקיף ליה כהאי "צדיק יבחן. מאי צדיק יבחן, כד

 אבן בחן דהיא פנת יקרת, הכי נמי צדיק יבחן.  
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ה הוי דנפשו שנאה לההוא רשע. אלא "ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו. מאי שנאה נפשו, ס"ד דקב

 בה בעלמאבעיא  ולאכלל  בהההוא דרגא דכל נשמתין תליין ביה שנאה נפשו דההוא רשע, דלא בעיא 

 ואוהב חמס שנאה נפשו ודאי.  כך ורשעדין ולא בעלמא דאתי, ובגין 

 בנפשו, ובגין כך צדיק יבחן.   יי' אלהיםא )עמוס ו'( נשבע "ד"א שנאה נפשו, כד 

ה לאדם פקיד ליה לאוטבא ליה, יהב ליה חכמתא, אסתלק בדרגוי לעילא. כד  "כד ברא קב ת"ח

 ביקרא עלאה דמריה.   דאסתלקנחת לתתא חמא תיאובתא דיצר הרע ואתדבק ביה ואנשי כל מה 

אתא נח, בקדמיתא כתיב )בראשית ו'( נח איש צדיק תמים היה, ולבתר נחת לתתא וחמא חמרא  

 .ואתגליתקיף דלא צליל מחד יומא ואשתי מניה ואשתכר 

אתא אברהם, אסתלק בחכמתא ואסתכל ביקרא דמאריה. לבתר ויהי רעב בארץ וירד אברם 

תלק לדרגיה קדמאה דהוה ביה בקדמיתא, , ואסוגו'. לבתר מה כתיב, ויעל אברם ממצרים וגו'מצרימה 

 ועאל בשלם ונפק בשלם. 

יצחק ואסתלק מתמן לבתר בשלם.   אזלוילך יצחק.  וגו'אתא יצחק, מה כתיב, ויהי רעב בארץ 

 ה בגין לארמא רישייהו בעלמא דין ובעלמא דאתי. "וכלהו צדיקייא כלהו בחין לון קב

עמיה   הותה דאמר אברהם, בגין דשכינתא וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחותי היא, כמ

ובגין שכינתא קאמר דכתיב )משלי ז'( אמור לחכמה אחותי את, ועל דא אתתקף ואמר אחותי   באתתיה

 היא.

תו אברהם ויצחק הכי אתחזי, דודאי בגין קרא דכתיב )שיר ה'( אחותי רעיתי יונתי תמתי, ובגין 

 ה. "תקפו צדיקייא ביה בקבכך ודאי אתחזי לון לומר אחותי היא. ועל דא את

ודא שכינתא. כמה דע"ז כתיב בה  ויהי כי ארכו לו שם הימים וגו'. את רבקה אשתו דייקא, 

 , דא שכינתא דהות עמה דרבקה. )שמות ל"ב( ויקומו לצחק, הכי נמי מצחק. את

תנינן ישראל קדישין אינון ולא משמשי   והאד"א וכי ס"ד דיצחק הוה משמש ערסיה ביממא, 

הו ביממא, ויצחק דהוה קדיש הוה משמש ערסיה ביממא. אלא ודאי אבימלך חכים הוה ואיהו ערסיי

אסתכל באצטגנינותא דיליה דאיהו חלון. כתיב הכא בעד החלון, וכתיב התם )שופטים ה'( בעד החלון 

כמה דהוה   הואנשקפה ותיבב אם סיסרא. מה להלן באצטגנינותא, אוף ה"נ באצטגנינותא, וחמא דלא 
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אך הנה  ואיהי אתתיה. וכדין ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר עמה יצחק, אלא ודאי איהו מצחק  אמר

 . אשתך ואיך אמרת אחותי היא

ה  "רבי יוסי אמר יאות הוה אבימלך למעבד ליצחק כמה דעבד לאברהם, בר דהא אוכח ליה קב

 בקדמיתא.

 תא חזי כתיב כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה. 

א בג"כ אמר אחותי היא, בגין לאתדבקא בשכינתא דכתיב אמור לחכמה אחותי את. אמר רבי אב

, אבל מגו דלא  לא אצטריךמאי טעמא, בגין דבהו לא הוה מהימנותא, דאי מהימנותא אשתכח בינייהו 

במקום   ]קמא ע"א[הוה בינייהו מהימנותא אמר הכי. ובגין כך אמר כי אמרתי רק אין יראת אלהים   

 להים, דא מהימנותא. א יראתהזה. 

אמר רבי אלעזר בגין דלא שריא שכינתא לבר מארעא קדישא, ועל דא אין יראת אלהים במקום  

במהימנותא דחמא דהא שכינתא גו אתתיה   בההזה, דלאו אתריה הוא ולא שריא הכא, ויצחק אתתקף 

 שריא.

דעבדו  ההוא טיבו  ה לרשיעייא בגין". תא חזי כמה אוריך להו קבוגו'ויצו אבימלך את כל העם 

עד לבתר דרין בתראין. יאות עבד אבימלך   ישראל בהו, דהא בגין דא לא שליטו בהו באבהן קדמאי

 דעבד טיבו עם יצחק דא"ל הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב. 

רבי יהודה אמר חבל עלייהו דרשיעייא דטיבותא דלהון לאו איהו שלים. ת"ח עפרון בקדמיתא 

. ולבתר אמר ארץ ארבע  נתתיהוני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך אמר )בראשית כ"ג( אד

. אוף הכא כתיב בקדמיתא הנה ארצי לעפרון, וכתיב וישקול אברהם ביני ובינך מה היאמאות שקל כסף 

 .וגו'לך מעמנו  ליה, ולבתר אמר לפניך

אבימלך כלום ושדריה בכל  אמר ליה רבי אלעזר דא הוא טיבו דעבד עמיה, דלא נסיב מדיליה 

 ממוניה, ולבתר אזל בתריה למגזר עמיה קיים.

דחכמתא אשתדל וחפר בירא דמיין, בגין   רזיוא"ר אלעזר יאות עבד יצחק, דהא בגין דידע 

יצחק אשתדל אבתריה וחפר , דמייןאשתדל וחפר בירא  אברהםלאתתקפא במהימנותא כדקא יאות. 
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בגין לאתתקפא   אזלו ואשתדלו אבתריהויתיב עליה, וכלהו יעקב אשכח ליה מתתקן  בירא דמיין,

 במהימנותא שלימתא כדקא יאות.  

ברזי דפקודי אורייתא, כגון דכל יומא ויומא אתתקף בר נש בציצית   בהוהשתא ישראל אתתקפו 

דמנח ארישיה ובדרועיה דאינון רזא עלאה כדקא חזי, בגין   בתפלידאיהו מצוה ובר נש אתעטף ביה, 

ואתעטף בציצית וכלא רזא דמהימנותא עלאה. ועל דא  דאתעטר בתפלוישתכח ביה בבר נש ה א"דקב

בכל יומא, דמי ליה דלא שריא עמיה מהימנותא   בתפילימאן דלא אתעטף בהאי ולא אתעטר לאתתקפא 

ואתעדי מניה דחילו דמאריה וצלותיה לאו צלותא כדקא יאות. ובגין כך אבהן הוו מתתקפי גו 

 עלאה דרזא דמהימנותא שלימתא שריא ביה. ביראבגין  מהימנותא עלאה

 

)ישעיה נ"ח( ונחך יי' תמיד   פתחוגו'. רבי חייא  ולא רבו עליהויעתק משם ויחפור באר אחרת 

קרא ביה אתתקפו מארי מהימנותא   האיוגו'. האי קרא אוקמוה ואתמר, אבל  נפשךוהשביע בצחצחות 

 דאבטח לון לעלמא דאתי. ונחך יי' תמיד, בהאי עלמא ובעלמא דאתי. 

ונחך יי'. כיון דאמר ונחך יי', אמאי תמיד. אלא דא תמיד דבין הערבים דאיהו אתתקף תחות 

 .  דקצדרועיה דיצחק, ודא הוא חולקא לעלמא דאתי. מנלן, מדוד דכתיב )תהלים כ"ג( ינחני במעגלי 

והשביע בצחצחות נפשך, דא אספקלריא דנהרא דכל נשמתין אתהנן לאסתכלא ולאתענגא 

 בגווה.  

  נשמתא דצדיקיא אתהני בענוגא דא דלעילא,אי  הא לאו רישיה דקרא סופיה.ועצמותיך יחליץ. 

ה לאחייא מתיא ולאתקנא לון לגרמוי "דא תחיית המתים דזמין קב  אוקמוהמאי ועצמותיך יחליץ. אלא 

נהורא גו אספקלריא דנהרא לאתנהרא עם   אתוספאדבר נש למהוי כדקמיתא בגופא שלים, ונשמתא 

מימוי עלאין   פסקיןשלים כדקא חזי. ובגין כך כתיב והיית כגן רוה. מאי כגן רוה, דלא  לקיימאגופא 

    ]קמא ע"ב[   .תדיר מינייהו ואתרויאתשקי  גנתאלעלם ולעלמי עלמין והאי  

 ולא פסקין מימוי לעלמין.  ונפיקההוא נהר דנגיד וכמוצא מים, דא 

ת"ח בירא דמיין נבעין, האי איהו רזא עלאה בגו רזא דמהימנותא, בירא דאית ביה מוצא מים  

. ות"ח  חזיכדקא  ונוקבאואיהו בירא דאתמליא מההוא מוצא מים, ואינון תרין דרגין דאינון חד דכר 
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פסיק לעלמין ובירא  לא באר, דהא ההוא מקורא דעייל  וההוא בירא אינון חד ואקרי כלא מוצאההוא 

ברזא עלאה דמהימנותא, ודא הוא סימנא דאבהן דמשתדלי  יסתכלאתמלי. ומאן דאסתכל בבירא דא 

 לחפור בירא דמיא גו רזא עלאה, ולית לאפרשא בין מקורא ובירא וכלא חד.

ויקרא שמה רחובות. רמיז דזמינין בנוי למפלח ולאתקנא האי בירא כדקא חזי ברזא דקרבנין   

, אלין קרבנין ועלוון. ובגין דא  ועלוון. כגוונא דא )בראשית ב'( ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה

מעינותיך חוצה ברחובות פלגי מים, ובגין כך    יפוצוא )משלי ה'( "מבועוי לכל סטרין כד דיתפשטון

 ויקרא שמה רחובות. 

 

)שם א'( חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה. האי קרא איהו רזא עלאה.  פתחרבי שמעון 

 דאתכלילת בה בעלאה ושריא בה. זעירא  וחכמהמאי חכמות, אלין חכמה עלאה 

בחוץ תרונה. ת"ח חכמה עלאה איהי סתימא דכל סתימין ולא אתיידע ולאו איהי באתגליא,  

  דאאתפשטת לאתנהרא אתנהרא ברזא דעלמא דאתי, ועלמא  ערכה. וכדא )איוב כ"ח( לא ידע אנוש "כד

  דאתעתדואינון חד. בזמנא  עלמא דאתי אתברי ביו"ד, ואתכסיא האי חכמה תמן כדקא תנןאתברי מניה 

 כלא ברזא דעלמא דאתי כדקאמרן, כדין הוא חדוה לאתנהרא וכלא בחשאי דלא אשתמע לבר לעלמין. 

תו בעיא לאתפשטא ונפיק מהאי אתר אשא ומיא ורוחא כמה דאתמר, ואתעביד חד קלא דנפקא  

א אשתמע לעלמין, לבר ואשתמע כמה דאתמר. כדין מתמן ולהלן איהו חוץ, דהא לגו בחשאי איהו דל

 בעבידתיה ולשאלא. לאתתקנאהשתא דאשתמע רזא אקרי חוץ. מכאן בעי בר נש 

ברחובות. מאן רחובות, דא ההוא רקיעא דביה כל כוכביא דנהרין ואיהו מבועא דמימוי לא 

א )בראשית ב'( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ואיהו רחובות ותמן תתן קולה עלאה  "פסקין, כד 

 א חד. ותתאה וכל

ובגין דא אמר שלמה )משלי כ"ד( הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך וגו'. הכן בחוץ, כמה 

ומלה לשאלא דכתיב )דברים ד'( כי שאל   לתקנאדאתמר דכתיב בחוץ תרונה, דהא מכאן קיימא עבידא 

 נא לימים ראשונים וגו' ולמקצה השמים ועד קצה השמים.  
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'. ובתר דינדע בר נש רזא דחכמתא ויתקין גרמיה בה מה ועתדה בשדה לך, דא שדה אשר ברכו יי

 כתיב, אחר ובנית ביתך, דא נשמתא דבר נש בגופיה דיתתקן ויתעביד גבר שלים. 

קרי ליה רחובות וכלא כדקא יאות. זכאין    לההוא שלםועל דא כד חפר יצחק ועבד בירא בשלם,  

 .  ואוקמוהי ישרים ישכנו ארץ, ישכינו ארץ עלמא דכתיב כ ולקיימאה "אינון צדיקיא דעובדיהון לגבי קב

 

ויהי כי זקן יצחק. אמר רבי שמעון כתיב )בראשית א'( ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא  

וכלא ברזא עלאה,   קשוטה כלהו אינון מלין  "לילה. האי קרא אוקמוה ואתמר, אבל ת"ח כל עובדוי דקב

 אין כדקא יאות. ורזין על דמהימנותאוכל מלוי דאורייתא כלהו מילי 

, רזא דמהימנותא  עלאה הכאות"ח לא זכה יצחק כאברהם, דלא סמו עינוי ולא כהו. אבל רזא 

כמה דאתמר דכתיב ויקרא אלהים לאור יום, דא אברהם דאיהו נהורא דיממא ונהורא דיליה אזיל ונהיר 

זקן בא בימים, באינון דיומא. ובגין כך מה כתיב, )בראשית כ"ד( ואברהם   ]קמב ע"א[ואתתקף בתקונא  

א )משלי ד'( הולך ואור עד נכון היום, ובגין כך ויקרא  "אזיל ונהיר, כד סיב, כדיןנהורין דנהרין, ואיהו 

 אלהים לאור יום.

חשך ואיהו אזיל לקבלא ליליא בגויה. ובגין כך איהו כד   דאיהוולחשך קרא לילה, דא יצחק 

ו מראות. הכי הוא ודאי, דבעא לאתחשכא ולאתדבקא  סיב מה כתיב, ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיני

 בדרגיה כדקא יאות. בחשך

אתא רבי אלעזר בריה ונשיק ידוי. א"ל שפיר, אברהם נהיר מסטרא דדרגא דיליה, יצחק אתחשך 

 מסטרא דדרגא דיליה, יעקב אמאי דכתיב ועיני ישראל כבדו מזוקן. 

ולא מזקנו, אלא מזוקן, מזוקן דיצחק,    א"ל הכי הוא ודאי. כבדו כתיב ולא כהו. מזוקן כתיב

כהו ודאי מכל וכל   ויצחק מההוא סטרא כבדו. לא יוכל לראות, לאסתכלא כדקא חזי, אבל לא כהו, 

 ואתעביד חשך, דהא כדין אתאחיד ביה לילה ואתקיים ולחשך קרא לילה. 

 ויקרא את עשו בנו הגדול, דאתכלל מסטריה דדינא קשיא. 

)תהלים פ"ד( אשרי אדם עוז לו בך   פתחידעתי יום מותי. רבי אלעזר ויאמר הנה נא זקנתי לא 

ה וישוי תוקפיה ביה. יכול כחנניה "זכאה ב"נ דאתתקף ביה בקב  מסלות בלבבם. אשרי אדם עוז לו בך.
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לשזבותנא מגו אתון  יכילמישאל ועזריה דאתתקפו ואמרו )דניאל ג'( הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין 

  שמא קדישאה, אשתכח "עלייהו קב יתקייםנורא יקידתא ומן ידך מלכא ישזיב. ת"ח דאי לא ישזיב ולא 

ידעו דלא אמרו כדקא יאות אהדרו ואמרו והן לא דלא יתקדש בעינייהו דכלא כמה דאמרו. אלא כיון ד

. ותנינן דמלה די לאלהך ליתנא פלחין, בין ישזיב בין לא ישזיב ידיע להוי לך מלכא מלכאידיע להוי לך 

עלייהו בגין דיקבלון אגרא. וכדין אהדרו  יתקייםה לא "ושמעו וקבילו מניה דקב אודעו ליה ליחזקאל

 א וגו'.  ואמרו והן לא ידיע להוי לך מלכ

ה  ", אבל ישוי תוקפיה ביה בקבכךלי  יעבידה ישזבינני או איהו "אלא לא יתתקף ב"נ דיימא קב

פקודין דאורייתא ולמיהך בארח קשוט, דכיון דאתי ב"נ לאתדכאה מסייעין ליה  ליה באינוןדיסייע 

ובגין כך עוז   ה דאיהו יסייע ליה, ויתתקף ביה דלא ישוי תוקפיה באחרא"ודאי. ובדא יתתקף ביה בקב

 לו בך. 

מסלות בלבבם, דיעביד לביה כדקא יאות בלא הרהורא אחרא אלא כהאי מסלה דאיהי  

 מתיישבא לאעברא בכל אתר דאצטריך הכי נמי. 

א )תהלים כ"ט( יי' עז לעמו יתן, בגין דאצטריך ליה לב"נ  "ד"א אשרי אדם עוז לו בך. עז, כד

לשמה טב ליה דלא   בהעסק באורייתא ולא אשתדל ה, דכל מאן דאת"דיתעסק באורייתא לשמיה דקב

 .יתברי

אורייתא   דהא ההוא, וגו'א )שם ס"ח( סולו לרוכב בערבות ", כדמסלותמסלות בלבבם. מאי 

 ה ולמעבד ליה חטיבא בעלמא."דאיהו אשתדל בה לארמא ליה לקב 

ניה  ה הוה עמיה תדיר דלא אעדי מ"ה, ובגין כך קב "ת"ח יעקב כל עובדוי הוו לשמא דקב 

שכינתא, דהא בשעתא דקרא ליה יצחק לעשו בריה, יעקב לא הוה תמן ושכינתא אודעת לה לרבקה  

 ורבקה אודעת ליה ליעקב.

רבי יוסי אמר תא חזי אי ח"ו בההוא זמנא יתברך עשו, לא ישלוט יעקב לעלמין. אלא מעם  

 ה הוה, וכלא באתריה אתא כדקא חזי."קב
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 אמרה ליהתא חזי ורבקה אוהבת את יעקב כתיב והא אתמר. ובגין כך שדרת בגיניה דיעקב, 

, ועתה בני שמע בקולי וגו'. בההוא זמנא ערב פסח הוה ובעי יצר הרע  וגו'הנה שמעתי את אביך 

 דמהימנותא, ועל דא עבדת תרי תבשילין.   ]קמב ע"ב[ לאתבערא ולשלטאה סיהרא רזא   

הכא דזמינין בנוי דיעקב לקרבא שני שעירים, חד ליי' וחד לעזאזל ביומא רבי יהודה אמר רמז 

ישלוט  ולאדעשו  דרגא, חד בגין דרגא דלעילא וחד בגין לכפייא שעיריםדכפורי. ובגין כך קריבת שני 

 עליה דיעקב, ועל דא שני גדיי עזים ומתרוייהו טעים יצחק ואכיל. 

 .דעשומאתר רחיק קריב ליה, מההוא אתר  רמזויבא לו יין וישת. ויבא לו יין, רמז 

רבי אלעזר אמר רמז מההוא יין דכל חדו אשתכח ביה, בגין לחדתא ליה ליצחק דבעי חדוה  

 , ועל דא ויבא לו יין וישת.דליואיכדקא בעיין חדוה לחדתא סטרא 

'. אלין אינון לבושין דרווח עשו מנמרוד,  וגו בנה הגדול החמודותותקח רבקה את בגדי עשו  

ואלין לבושי יקר דהוו מן אדם הראשון ואתו לידא דנמרוד ובהו הוה צד צידה נמרוד דכתיב )בראשית 

לבושין  ונסיב אינון . ועשו נפק לחקלא ואגח ביה קרבא בנמרוד וקטל ליה יי'י'( הוא היה גבור ציד לפני 

עיף, ואוקמוה כתיב הכא והוא עיף, וכתיב התם )ירמיה ד'( כי  ד ויבא עשו מן השדה והוא "מניה, הה

 עיפה נפשי להורגים. 

ועשו הוה סליק לון לאינון לבושין לגבה דרבקה ובהו הוה נפיק וצד צידה. וההוא יומא לא נטל  

לון ונפק לחקלא ואתעכב תמן. וכד הוה לביש לון עשו לא הוו סלקין ריחין כלל, כיון דלביש לון יעקב  

וסליקו ריחין, בגין דשופריה דיעקב שופריה דאדם הוה, ובגין כך אהדרו  לאתריהאבידה  תבן כדי

 בההיא שעתא לאתרייהו וסליקו ריחין.

עקבו דאדם הראשון  דתפוחתנינן  דאדם, והאשופריה  דיעקב דאיהואמר רבי יוסי שופריה 

 מכהה גלגל חמה, ואי תימא דכך הוה יעקב.

בקדמיתא עד לא חב אדם הראשון לא הוו יכלין כל בריין לאסתכלא    .הואא"ל רבי אלעזר ודאי 

 בשופריה, כיון דחטא אשתני שופריה ונתמאך רומיה ואתעביד בר מאה אמין. 
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ות"ח שופריה דאדם הראשון רזא איהו, דמהימנותא עלאה תלייא בההוא שופרא, ובגין כך  

, ודא הוא ולבקר בהיכלולחזות בנועם יי' )תהלים צ'( ויהי נעם יי' אלהינו עלינו, וכתיב )שם כ"ז( 

 שופריה דיעקב ודאי, וכלא רזא עלאה איהו. 

א )שם  "וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ת"ח וירח את ריח הבגדים לא כתיב, אלא ריח בגדיו, כד

 . וגו'ק"ד( עוטה אור כשלמה 

ועד דארח  א, סליקו ריחין בההיא שעת  לון וירח את ריח בגדיו ויברכהו, דכיון דאלביש  ד"א

, דאי לא אתחזי לאתברכא לא סליקו כל  לברכאדאתחזי הוא  ידעלא ברכיה, דהא כדין  ריחא דלבושין

 ד וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ", ההריחי בהדיההני 

. אית דאמרי שכינתא הות, ואית  איהו. ויאמר, מלה סתים וגו'ויאמר ראה ריח בני כריח שדה 

 דאמרי יצחק הוה. 

ליה ומתקנין  חמידו, שדה דאבהן עלאין דתפוחיןר ברכו יי'. מאן שדה, דא שדה כריח שדה אש

 ליה. 

 

  אוקמוה. רבי אבא פתח ואמר. אמר רבי אבא האי קרא וגו'ויתן לך האלהים מטל השמים 

המעלות אל יי' בצרתה לי קראתי ויענני. כמה שירין ותושבחן אמר דוד מלכא קמי  שיר)תהלים ק"כ( 

 אמר'( ויעש דוד שם, ושירתא דא א )שמואל ב' ח" , כדולעשות לו שםלאתקנא דרגיה  ה וכלא בגין"קב

 . ליעקבעובדא דא  ליהכד חמא 

בשעתא דאמר ליה אבוי גשה נא ואמשך בני האתה  דהארבי אלעזר אמר יעקב אמר שירתא דא, 

יעקב בעאקו סגי דדחיל דאבוי ידע ליה ואשתמודע קמיה. מה כתיב,   ]קמג ע"א[    עשו, כדין הוהזה בני 

 . כדין אמר אל יי' בצרתה לי קראתי ויענני. שעירותולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו 

שפת שקר,   מאי. דא הוא דרגא דעשו שריא ביה דאיהו שפת שקר. שקריי' הצילה נפשי משפת 

 ובעקימו אייתי לווטין דאתלטיא עלמא.   ובחכמהעלמא בשעתא דאייתי ההוא חויא לווטין על 

ת"ח בשעתא דאמר יצחק לעשו וצא השדה וצודה לי צידה, בה"א ואוקמוה. ונפק עשו בגין  

דיתברך מיצחק דקאמר ליה ואברככה לפני יי'. דאלו אמר ואברככה ולא יתיר, יאות. כיון דאמר לפני 
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ה ומה דיפוק חויא מאינון לווטין וישתאר יעקב בהו. ה, אמר"יי', בההיא שעתא אזדעזע כרסי יקרא דקב 

בההיא שעתא אזדמן מיכאל ואתא קמיה דיעקב ושכינתא בהדיה, וידע יצחק וחמא לגן עדן בהדיה 

דיעקב וברכיה קמיה. וכד עאל עשו עאל בהדיה גיהנם, ועל דא ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד, 

 ברכהו גם ברוך יהיה. דחשב דלא הוה עשו בההוא סטרא. פתח ואמר וא

ואתנטלו   דאדםובעקימו דאייתי ברכאן עליה דיעקב דאיהו כגוונא  בחכמהבגין כך אזדמן יעקב 

מההוא חויא דאיהו שפת שקר, דכמה שקרא אמר וכמה מלי דשקרא עבד בגין לאטעאה ולאייתאה 

נטלא מניה מה  ול ברכאןלווטין על עלמא. בגין כך אתא יעקב בחכמה ואטעי לאבוי בגין לאייתאה 

)תהלים ק"ט( ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ  ואיהו עליה כתיבדמנע מעלמא, ומדה לקבל מדה הוה, 

בברכה ותרחק ממנו. עליה כתיב )בראשית ג'( ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה, ואשתאר ביה 

ההוא חיויא כל הני לדרי דרין, ואתא יעקב ונטיל מניה ברכאן. ומן יומוי דאדם אזדמן יעקב לנטלא מ

 ברכאן, ואשתאר איהו בלווטין ולא נפק מנייהו.  

. מה איכפת ליה  רמיהודוד אמר ברוח קודשא )תהלים ק"כ( מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון 

 לההוא חויא בישא דאייתי לווטין על עלמא, כמה דאמרו נחש נושך וממית ולית ליה הנאה מניה. 

עלמא. לבתר אתא יעקב  כליה ואייתי בישא עליה ועל לשון רמיה, דרמי ליה לאדם ולאתת

 מדיליה כל אינון ברכאן.   ונטל

א וישטום עשו את יעקב על  "ליעקב על אינון ברכאן, כד  דאגזים ליהחצי גבור שנונים, דא עשו 

 . וגו'הברכה 

 לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ, הא מלעילא ומתתא בחבורא חדא.  ויתן

הא אוקמוה, אבל כדכתיב )שם ל"ז( ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם.  ורוב דגן ותירוש, 

 כך אמר ורוב דגן ותירוש.  דעלמא אמרו, ובגיןהאי קרא שרו  גם זקנתי, אוקמוהתא חזי נער הייתי 

איש   הארץ מביאיםבירושלם דכתיב )דה"ב ט( וכל מלכי  שלמה, בזמנא דשליט עמיםיעבדוך 

 .מנחתו

 ם, בזמנא דייתי מלכא משיחא דכתיב )תהלים ע"ב( וישתחוו לו כל מלכים.וישתחוו לך לאומי 
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רבי יהודה אמר כלא בזמנא דייתי מלכא משיחא כדכתיב וישתחוו לו כל מלכים כל גוים 

 יעבדוהו. 

הוה גביר לאחיך, הוה ולא אמר היה או תהיה, אלא דא רזא עלאה דמהימנותא, דאלין אתוון 

. ובגין כך אמר הוה גביר לאחיך, לבתר בבתריתאאנון רזי דמהימנותא, ה' לעילא, ו' באמצעיתא, ה' 

 לשלטאה עלייהו ולרדאה לון בזמנא דאתא דוד מלכא.

רבי יוסי אמר כלא איהו בזמנא דייתי מלכא משיחא, דהא בגין דעברו ישראל על פתגמי 

 אורייתא כדין ופרקת עלו מעל צוארך. 

ברכאן מסטרא דחולקיה דיעקב הוו   ]קמג ע"ב[ ויתן לך האלהים. רבי יוסי אמר כל הני  

ה וגרם ליה ליעקב  "בד קבומדיליה נטל, ואלין ברכאן הוה קא בעי יצחק לברכא ליה לעשו, ובגין כך ע

 לנטלא מדיליה. 

תא חזי בשעתא דההוא נחש אייתי לווטין על עלמא ואתלטיא, ארעא מה כתיב, )בראשית ג'(  

, דלא תהא עבדא פירין ואיבין כדקא  בעבורךולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך וגו' ארורה האדמה 

מים. וקוץ ודרדר תצמיח לך. לקבל  יאות. לקבל דא ומשמני הארץ. בעצבון תאכלנה. לקבל דא מטל הש

, דאינון יעבדון ארעא ויפלחון עמיםדא ורוב דגן ותירוש. בזעת אפך תאכל לחם. לקבל דא יעבדוך 

א )ישעיה ס"א( ובני נכר אכריכם וכורמיכם. וכלא נטל יעקב דא לקבל דא ומדיליה נטל, ", כדחקלא

וחולקיה ועשו לאתדבקא באתריה  ה גרים ליה ליעקב דיטול הני ברכאן לאתדבקא באתריה"וקב

 וחולקיה.

הנה משמני הארץ   ד"ההעשו לבתר,  ומטל השמים נטלאמר ר' חזקיה והא חמינן דמשמני הארץ  

 יהיה מושבך ומטל השמים מעל.

, לאו האי כהאי ולא דא כדא, כמה אתפרשאן דרגין. ביעקב כתיב ויתן  לאו הכישמעון  ר'אמר 

עקב כתיב מטל השמים ומשמני הארץ, בעשו כתיב משמני הארץ וטל  לך האלהים, ובדא כתיב יהיה. בי

ויתן לך האלהים מטל  דהא ביעקב כתיבאתפרשן כמה וכמה, בגין  דרגיןכדא,  דא לאו איהוהשמים. 

השמים, דא טל עילאה דנגיד מעתיק יומין דאקרי טל השמים, השמים דלעילא, טל דנגיד בדרגא דשמים 

בארעא דהכא לתתא  דא ארץ דלעילא ארץ החיים. ובעשוומשמני הארץ,  ומתמן לחקל תפוחין קדישין.

 ובשמים דהכא לתתא. יעקב לעילא לעילא, עשו לתתא לתתא.
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ג דכתיב והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך, "תו יעקב לעילא ותתא, ועשו לתתא. ואע

 ו יעקב חבל נחלתו. מהאי דהכא לתתא, אבל לעילא לא כלום דכתיב )דברים ל"ב( כי חלק יי' עמ

 נטלועשו  לעילאתא חזי בשעתא דשרו לנטלא ברכאן דלהון יעקב ועשו, יעקב נטל חולקיה 

 חולקיה לתתא.

 

רבי יוסי ברבי שמעון בן לקוניא אמר לרבי אלעזר כלום שמעת מאביך אמאי לא אתקיימו  

 . כלהו אתקיימוברכאן דברכיה יצחק ליעקב, ואינון ברכאן דבריך יצחק לעשו 

ה ליעקב, אבל מיד יעקב נטל לעילא  ""ל כל אינון ברכאן מתקיימי וברכאן אחרנין דברכיה קבא

יהא   דלאלתתא. לבתר כד יקום מלכא משיחא יטול יעקב לעילא ותתא ויתאביד עשו מכלא,  נטלועשו 

א )עובדיה א'( והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש  "בעלמא, כד חולקא ודוכרנאליה 

מכלא וירית יעקב תרין עלמין, עלמא דין ועלמא דאתי. ובהאי זמנא כתיב )שם(   דיתאבידגו', בגין ו

בהאי עלמא   נטלועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה ליי' המלוכה. ההוא מלכו דעשו 

יהב  ה לעילא ותתא, הא"ג דשליט קב ". אלא אעה"איהו מקבבלחודוי. וכי השתא לאו   ה"יהא ליה לקב

זמנא יטול מכלהו   ובההואלון לשאר עמין לכל חד וחד חולק ואחסנתא בהאי עלמא לאשתמשא ביה, 

מלכותא ותהא דיליה כלא דכתיב והיתה ליי' המלוכה, ליה בלחודי דכתיב )זכריה י"ד( והיה יי' למלך 

 . הארץעל כל 

 

. רבי שמעון אמר אך יצא יצא, תרי יציאות הללו מאת פני יצחק אביוויהי אך יצא יצא יעקב 

יעקב שכינתא עאלת עמיה וקמי חד דשכינתא וחד דיעקב, דהא כד עאל   ]קמד ע"א[ למה. אלא   

עלייהו. וכד נפק יעקב שכינתא נפקת עמיה,  אודיהוה אמר ברכאן ושכינתא  ויצחקשכינתא אתברך, 

 ד אך יצא יצא יעקב, תרי יציאות כחד. "הה

ועשו אחיו בא מצידו. מן הציד לא כתיב, אלא מצידו, דאיהו צידה דיליה דלא הוה ביה ברכה,  

 . וגו')משלי כ"ג( אל תלחם את לחם רע עין   ורוח הקודש צווחה ואמרה
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, מלה  דרוחאוגו' יקום אבי. דבוריה הוה בעזות, בתקיפו  ויבא לאביוויעש גם הוא מטעמים 

דלית בה טעמא, יקום אבי. ת"ח מה בין יעקב לעשו. יעקב אמר בכסיפו דאבוי, בענוה. מה כתיב, ויבא  

בלשון תחנונים, קום נא שבה  אלאעזעא ליה דלא בעא לאזד  מאי האי, אלאאל אביו ויאמר אבי. 

 ואכלה מצידי. ועשו אמר יקום אבי, כמאן דלא מליל עמיה.  

ת"ח בשעתא דעאל עשו עאל עמיה גיהנם, אזדעזע יצחק ודחיל דכתיב ויחרד יצחק חרדה 

  עד מאד. אלא דלא הוה דחילו ואימתא אמאי גדולה, די, חרדהגדולה עד מאד. כיון דכתיב ויחרד יצחק 

עליה, לא   סכינאעל גבי מדבחא וחמא  דאתעקדדאתברי, ואפי' בההיא שעתא  דיצחק מיומאדנפל עליה 

אזדעזע כההיא שעתא דעאל עשו וחמא גיהנם דעאל עמיה. כדין אמר בטרם תבא ואברכהו גם ברוך 

 על אינון ברכאן.  אודי ליהשכינתא  דחמאיהיה, בגין 

 יהיה. כדין אודי קב"ה על אינון ברכאן. ברוך  ד"א יצחק אמר ואברכהו, נפק קלא ואמר גם

כלא אודו על אינון ברכאן עלאי ותתאי, ואפילו איהו חולק עדביה דעשו אודי עלייהו  ת"ח

וברכיה איהו ואודי על אינון ברכאן וסלקיה על רישיה לעילא. מנלן, דכתיב )בראשית ל"ב( ויאמר 

ויאמר שלחני, בגין דאתקיף ביה יעקב. וכי היך   שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני.

יכיל ב"נ דאיהו גופא ובשרא לאתתקפא ביה במלאכא דאיהו רוח ממש דכתיב )תהלים ק"ד( עושה  

ה כד אינון נחתין להאי עלמא גלימין ואתגלימו  ". אלא מכאן דמלאכי שליחי דקברוחותמלאכיו 

 לתמןממנהגא דההוא אתר דאזיל  לשנאהי דלא ומתלבשין בגופא כגוונא דהאי עלמא, בגין דהכי אתחז

והא אתמר דמשה כד סליק לעילא מה כתיב, )שמות ל"ד( ויהי שם עם יי' ארבעים יום וארבעים לילה  

מההוא אתר דאזיל לתמן. ואינון מלאכין כד נחתו   לשנאה לחם לא אכל ומים לא שתה, בגין מנהגא דלא 

הם תחת העץ ויאכלו. וכן הכא האי מלאכא כד נחת כתיב, )בראשית י"ח( והוא עומד עלי מהלתתא 

לתתא לא אתאבק עמיה דיעקב אלא מגו דהוה אתלבש בגופא כגוונא דהאי עלמא, ועל דא אתאבק 

 יעקב בהדיה כל ההוא ליליא. 

כך שלטנותא דעשו לאו איהו   בגיןתא חזי בגין דשלטנותא דהני לאו איהו אלא בליליא ודאי, 

, ועל דא בליליא אתתקף עמיה דיעקב ואתאבק עמיה, וכד אתא צפרא  ליליאאלא בגלותא דאיהו 

אתחלש חיליה ולא יכיל, וכדין אתתקף יעקב בגין דיעקב שלטנותיה ביממא. ובגין כך כתיב )ישעיה 
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  שלטנותיה דעשו דאיהוכ"א( משא דומה אלי קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה מליל. דהא כדין 

 כד אתא צפרא, וכדין ויאמר שלחני כי עלה השחר. תוקפיהכך אתחלש שעיר, בלילה איהו, ובגין  

תברכני מבעי ליה. מאי כי אם ברכתני,    ]קמד ע"ב[ אם   ברכתני. כיויאמר לא אשלחך כי אם 

על אינון ברכאן דברכני אבא ולא תהא מקטרגא לי בגינייהו. מה כתיב, ויאמר לא יעקב  ליאודית  אי

וגו'. אמאי ישראל, א"ל בעל כרחין אית לן לשמשא לך, דהא אנת  יאמר עוד שמך כי אם ישראל 

 אתעטרת בחילך לעילא בדרגא עלאה, ישראל יהיה שמך ודאי. 

כי שרית עם אלהים. מאי עם אלהים, ס"ד דעליה הוה אמר. אלא אמר ליה שרית לאתחברא 

, אלא עם אלהים, בחבורא  על אלהיםדשמשא וסיהרא. ועל דא לא כתיב  בזווגאולאזדווגא עם אלהים 

 וזווגא חדא.

א )שמות ט"ו( ויאמר אם שמוע תשמע לקול יי' אלהיך, אוף הכא ויאמר לא  "ד"א ויאמר, כד

אם ישראל. כדין אתעטר יעקב בדרגיה למהוי כללא דאבהן. מה כתיב, ויברך   שמך כייאמר עוד  ביעק

 ליה על כלהו ברכאן דברכיה אבוי. שם, דאודיאותו 

 

)משלי ט"ז( ברצות יי' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו. תא חזי כמה אית ליה   פתחר' שמעון 

פקודי דאורייתא. דהא אוקמוה דודאי תרי מלאכין   ה בגין למעבד"לבר נש לאתתקנא שבילוי ביה בקב 

ביה בבר נש,   מזדווגיןשליחן אית לבר נש מלעילא לאזדווגא בהדיה, חד לימינא וחד לשמאלא, ואינון 

 בכל מה דאיהו עביד אינון משתכחי תמן, וקרינן לון יצר טוב ויצר רע. 

איהו  בבר נשדאזדווג ביה  אתי בר נש לאתדכאה ולאשתדלא בפקודי דאורייתא, ההוא יצר טוב

לאסתאבא,   ואזילבר נש  אהדראתתקף על ההוא יצר הרע ואשתלים בהדיה ואתהפיך ליה לעבדא. וכד 

ההוא יצר הרע אתתקף ואתגבר על ההוא יצר טוב והא אוקימנא. ודאי כד ההוא בר נש אתי לאתדכאה  

לים אתו, דההוא יצר הרע  כמה תקיפו אתתקף בר נש כד אתגברא ההוא יצר טוב, כדין אויביו יש

אתכפיא קמיה דיצר טוב. ועל דא אמר שלמה )שם י"ב( טוב נקלה ועבד לו. מאי ועבד לו, דא יצר הרע.  

 .הרעוכדין כד אזיל בר נש בפקודי אורייתא כדין גם אויביו ישלים אתו, דא יצר 
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  ודאים אתו. ה וכל ארחוי הוו לשמיה, על דא אויביו ישל"תא חזי בגין דיעקב אבטח ביה בקב 

סמאל, חילא ותוקפא דעשו, דאשלים עמיה דיעקב, ובגין דאשלים עמיה דיעקב ואודי ליה על אינון 

לגבי ההוא ממנא דאתפקד עליה, לא אשלים עמיה   עשו. ועד דאשתלים יעקבברכאן כדין אשלים עמיה 

 עשו. בגין כך בכל אתר תוקפא דלתתא תליא בתוקפא דלעילא.

מי איפה, מי הוא זה מבעי ליה. אלא מי  איפה. מאילה עד מאד ויאמר מי ויחרד יצחק חרדה גדו

 דקיימאדקיימא שכינתא תמן כד בריך ליה יצחק ליעקב, ועל דא אמר מי איפה, מאן הוא  בגיןאיפה, 

 ה אסתכם באינון ברכאן. "הכא ואודי על אינון ברכאן דברכית ליה. ודאי גם ברוך יהיה, דהא קב

בעונשא דיוסף, דחרד חרדה   אתענשיעקב ליצחק אבוי,  דחרדרבי יהודה אמר בגין ההיא חרדה 

כהאי בשעתא דאמרו ליה )בראשית ל"ז( זאת מצאנו. יצחק אמר מי איפה, באיפה אתענש יעקב דכתיב 

,  ה אסתכם על ידוי באינון ברכאן"ג דקב")שם( איפה הם רועים, ותמן יוסף אתאביד ואתעניש יעקב. ואע

 אתאביד מניה ואתענש כל ההוא עונשא. ותמןהם רועים,  איפהאיהו אתענש באיפה, 

ויחרד יצחק חרדה גדולה. מאי גדולה. כתיב הכא גדולה, וכתיב התם )דברים י"ח( ואת האש 

 , דעאל עמיה גיהנם.לא אראה עוד ולא אמותהגדולה הזאת 

שית א'( והנה טוב מאד, דא מלאך מאד, וכתיב התם )ברא עדעד מאד. מאי עד מאד. כתיב הכא 

    ]קמה ע"א[המות. כדין אמר מי איפה.   

עשו קמי אבוי  דבכה. אמר רבי חייא כמה בישין עבדו אינון דמעין אביו כשמוע עשו את דברי 

 דיתברך מניה, בגין דהוה חשיב מלה דאבוי יתיר.

לנא. הכי נקרא שמו שמו ההוא דקרא ליה. אפיק ציצא דרוקא בגין ק  יעקב. קראהכי קרא שמו 

 לא כתיב, אלא קרא שמו. 

  בכרתיתרי זמני.  הוהמבעי ליה. אלא מלה חד  פעמים. מהו זה פעמים, פעמיםויעקבני זה 

 תרי זמנין.  הוהאהדר ליה זמנא אחרא ברכתי, זה 

ולא   אהדרנאכגוונא דא )בראשית מ"ג( כי עתה שבנו זה פעמים. מלה חד תרין זמנין. חד דהא 

בר נש, שבנו, בשנו, אנן בכסופא מניה וכבר אהדרנא. כגוונא דא אמר איוב )איוב  מההואנהוי בכסופא 
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לקח   ואוקמוה )שם ט'( אשר בשערה ישופני. והכא בכרתיי"ג( ותחשבני לאויב לך. אהדר איוב אויב 

 והנה עתה אהדר מלה ונטיל ברכתי.  

 עלך.  דאסתכםאיפה, לית קיימא הכא מאן  וגו' ולכההן גביר שמתיו לך 

מה אעשה בני. כדין ברכיה בהאי עלמא, ואסתכל בדרגיה ואמר ועל חרבך תחיה, דהא הכי 

 . אעשהאתחזי לך לאושדא דמין ולמעבד קרבין. ועל דא אמר מה 

ולך איפה מה   אמראעשה. כיון דאמר האי, אמאי בני. אלא  רבי אלעזר אמר ולך איפה מה

אעשה, דאנת בדינא ובחרבא ובדמא חזינא לך, ולאחיך בארח שלים. אלא בני, בני ודאי, אנא גרימנא לך 

 .  דהכי אתחזי לךבגין דאנת בני. ועל דא על חרבך תחיה, 

ין דיעקב לא בעא ליה ואת אחיך תעבוד, ועדיין לא אתקיים דהא לא פלח ליה עשו ליעקב, בג

כמה זמני, בגין דאסתכל למרחוק וסליק ליה לסוף יומיא  אדוניהשתא, ואיהו אהדר וקרא ליה אדוני 

 כדקאמרן. 

 

סבא דהוה אזיל  ייסארבי חייא ורבי יוסי הוו אזלי בארחא. עד דהוו אזלי חמו ליה לרבי 

ארחא מתתקנא קמן. אזלו. אמר רבי  בתרייהו. יתבו עד דמטא לגבייהו. כיון דמטא לגבייהו אמרו השתא

 חייא עת לעשות ליי'.

פתח רבי יוסי ואמר )משלי ל"א( פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה. פיה פתחה בחכמה, 

לשונה, אלין אינון ישראל דאינון לישנא דאורייתא דמשתעי בה יומי  על דא כנסת ישראל. ותורת חסד 

 ולילי.

ת ואוקמוה. ותורת חסד על לשונה, דא אברהם דביה ברא פיה פתחה בחכמה, דא ב' דבראשי

 עלמא וביה משתעי תדיר. 

א וראית את אחורי. פתיחא  "ב' סתים מהאי גיסא ופתיחא מהאי גיסא. סתימא מהאי גיסא, כד 

אנפהא לגבי עילא, ופתיחא מהאי גיסא בגין לקבלא מלעילא ואיהי אכסדרה   לאהדראמהאי גיסא בגין 

 ואתמליא לבתר.  בריש אורייתאימא לקבלא. ובגין כך קי
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. ותורת חסד על לשונה, דהא אלהיםפיה פתחה בחכמה, בחכמה ודאי, דכתיב בראשית ברא 

 לבתר משתעי ואמר ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור. 

דעילא ותתא, רזא  כללאפיה פתחה בחכמה, דא ה' דשמא קדישא דכלא בה ואיהי סתים וגליא, 

כמה, בגין דאיהי סתימא דלא אתיידע כלל דכתיב )איוב כ"ח( ונעלמה דעילא ותתא. פיה פתחה בח

 אפיקתבה ואיהי בגווה  דאתדבקתמעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה. וכד שארי לאתפשטא בחכמה 

 קלא דאיהי תורת חסד. 

דבור ומלה תליא בחכמה. ותורת חסד על לשונה,   דאיהיפיה פתחה בחכמה, דא ה"א בתראה 

דאיהו על לשונה   ]קמה ע"ב[ , דא יעקב   על לשונהל דבור לאנהגא ליה. ותורת חסד דא קול דקיימא ע

 קול ואוקמוה.  בלאלה, דהא לית דבור  ולאחתכאלאנהגא מלה 

פתח רבי חייא אבתריה ואמר )משלי ח'( אני חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא. אני 

ודעת מזמות אמצא, דא יצחק דהוה ליה חכמה, דא כנסת ישראל. שכנתי ערמה, דא יעקב דאיהו חכים. 

. ובגין דחכמה אשתתף בהדיה דיעקב דאיהו ערמה, ודעת מזמות אמצא,  לברכא לעשודעת מזמות 

דאתברך יעקב מאבוי ושרו עליה כל אינון ברכאן ואתקיימו ביה ובבנוי לעלם ולעלמי עלמין. מאינון 

  ליהועם אחד  אחדדכדין יהון ישראל גוי  אתקיימו בהאי עלמא, וכלהו יתקיימון לזמנא דמלכא משיחא,

ד )יחזקאל ל"ז( ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ. וישלטון לעילא ותתא דכתיב )דניאל ז'(  "ה, הה"לקב 

 יקיםוארו עם ענני שמיא כבר אינש אתי, דא מלכא משיחא דכתיב )שם ב'( וביומיהון די מלכייא אינון 

די לעלמין לא תתחבל ומלכותא לעם אחרן לא תשתבק, תדק ותסיף כל אלין מלכוותא אלה שמיא מלכו 

 . ועל דא בעא יעקב דיסתלקון ברכוי לההוא זמנא דאתי ולא נטל לון לאלתר. היא תקום לעלמיאו

כי אתך אני כי  פתח רבי ייסא אבתריה ואמר )ירמיה מ"ו( ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם יי' 

. האי קרא אוקמוה, אבל הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד

היא שעתא דנפק יעקב מקמי אבוי באינון ברכאן, אסתכל בנפשיה, אמר הא אלין ברכאן בעינא בה

  יעקב, לאלסלקא לון לבתר לאריכו יומין, והוה דחיל ומסתפי. נפק קלא ואמר ואתה אל תירא עבדי 

ך  אשבוק לך בהאי עלמא. כי הנני מושיעך מרחוק, לההוא זמנא דאנת סליק לון לאינון ברכאן. ואת זרע

ישתעבדון מארץ שבים, דאע"ג דהשתא נטיל ברכוי עשו וישתעבדון בבנך, אנא אפיק לון מידוי וכדין 

 ביה. ושב יעקב, לאינון ברכאן.   בנך
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 יעקב ודאי.  שכינתא, ושבושב יעקב, דא  

, דאינהו הוו דאתשעבדו בהו באינון מלכוותא מבבל ומאדוםושקט ושאנן, כמה דאוקמוה 

 לעלם ולעלמי עלמיא.בישראל. ואין מחריד 

ברזא דחכמתא וכלא  הואה בארעא כלא " אזלו, עד דהוו אזלי א"ר יוסי ודאי כל מה דעביד קב

, בגין דילפון מההוא עובדא רזין דחכמתא וכלא אינון כדקא  לבני נשאבגין לאחזאה חכמתא עלאה להו 

ה, ולית מלה זעירא "דקב יאות. ועובדוי כלהו אורחי דאורייתא, בגין דאורחי דאורייתא אינון אורחי

 דלית בה כמה אורחין ושבילין ורזין דחכמתא עלאה.

ת"ח דהא רבי יוחנן בן זכאי הוה אמר תלת מאה הלכות פסוקות ברזא דחכמתא עלאה בפסוק  

דהוה עמיה,  אלעזרמי זהב, ולא גלי לון אלא לרבי בת )בראשית ל"ו( ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד 

לאין אינון בכל עובדא ועובדא דאיהי באורייתא ובכל מלה ומלה חכמתא איהי  בגין למנדע דכמה רזין ע

א )תהלים "ואורייתא דקשוט. בג"כ אינון מלין דאורייתא מלין קדישין אינון, לאחזאה מינה נפלאות, כד

 קי"ט( גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

ה זוהמא ואתפתא  ת"ח בשעתא דעקים ההוא חויא לאדם ולאתתיה, דאקריב לאתתא ואטיל ב

עלמא לאתפרעא מניה,  קיימאבגיניה וגרים מותא לכל עלמא.  ואתלטיאביה אדם, כדין אסתאב עלמא 

על אדם וכפייא ליה לההוא נחש דלא ישלוט לעלמין על זרעא דיעקב. דהא  וכפרעד דאתא אילנא דחיי 

. ועל דא אקריב בזמנא דאקריבו ישראל שעיר הוה אתכפיא ההוא נחש ואתהפך לעבדא כמה דאתמר

 תלי ואתדבק ביה עשויעקב לאבוי תרין שעירין, חד לאכפיא לעשו דאיהו שעיר, וחד בגין דרגא דהוה 

 ואתמר.  

ובגין כך קיימא עלמא, עד דתיתי אתתא כגוונא דחוה ובר נש כגוונא דאדם ויעקימו ויחכימו   

 ליה לההוא חויא בישא וההוא דרכיב עליה וכלא אתמר.   ]קמו ע"א[ 

ח ואמר ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה, והא אתמר, ויעקב איש תם יושב אהלים. איש פת

תם, גבר שלים כתרגומו. יושב אהלים. אמאי איהו תם, בגין דאיהו יושב אהלים, דאחיד לתרין סטרין, 

לאברהם וליצחק. ועל דא יעקב בסטרא דיצחק אתא לגביה דעשו כמה דאתמר דכתיב )שמואל ב' כ"ב(  

סיד תתחסד ועם עקש תתפל. וכד אתא עם ברכאן, בסיועא דלעילא קא אתא, בסיועא דאברהם עם ח

 חכמתא הוה כמה דאתמר.  ובגיןויצחק, 
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ת"ח כד יעקב אתער לגבי סמאל דרגא דעשו וקביל עליה ליעקב ויעקב נצח ליה בכמה סטרין,  

נצח כמו כן לסמאל בנצחונא ג דכלא חד, "נצח לחויא בחכמתא ובעקימו ולא אתנצח בר בשעיר. ואע

 ד ויאבק איש עמו עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו. "אחרא ונצחיה, הה

ת"ח זכותיה דיעקב כמה הוה, דאיהו אתא ובעא לאעברא ליה מעלמא, וההוא ליליא הות  

לא יפוק ב"נ יחידאי    ותנןליליא דאתברי ביה סיהרא, ויעקב אשתאר בלחודוי דלא הוה עמיה אחרא. 

יא וכ"ש בליליא דאתבריאו ביה נהורין, דהא סיהרא איהי חסרא דכתיב יהי מארת, חסר, וההוא  בליל

ליליא אשתאר בלחודוי. בגין דכד סיהרא חסרא חויא בישא אתתקף ושלטא, וכדין אתא סמאל וקטריג 

 דאינוןליה ובעא לאובדא ליה מעלמא. ויעקב הוה תקיף בכל סטרין, בסטרא דיצחק ובסטרא דאברהם 

, אתא לשמאלא חמא ליצחק תקיף בדינא בתקיפוקיפו דיעקב. אתא לימינא חמא לאברהם תקיף ת

קשיא, אתא לגופא חמא ליעקב תקיף מתרין סטרין אלין דסחרן ליה, חד מכאן וחד מכאן. כדין וירא כי 

 .  קביעלא יכול לו ויגע בכף ירכו, דאיהו אתר לבר מגופא ואיהו חד עמודא דגופא. כדין ותקע כף ירך 

כיון דאתער צפרא ועבר ליליא, אתתקף יעקב ואתחלש חיליה דסמאל. כדין אמר שלחני, דמטא 

ואוסיף ליה ברכתא אחרא דכתיב ויברך  ברכאןלמיזל, ואודי ליה על  ובעאלומר שירתא דצפרא  זמניה

 אותו שם. 

ת"ח כמה ברכאן אתברך יעקב, חד דאבוי בההוא עקימו ורווח כל אינון ברכאן, וחד דשכינתא   

ה כד הוה אתי מלבן דכתיב ויברך אלהים את יעקב, וחד דברכיה ליה ההוא מלאכא "דבריך ליה קב 

ממנא דעשו, וחד ברכה אחרא דברכיה ליה אבוה כד הוה אזיל לפדן ארם דכתיב ואל שדי יברך אותך 

אשתמש  מנייהו. בההוא זמנא דחמא יעקב גרמיה בכל הני ברכאן אמר במאן ברכתא ך וירבךויפר

ג דאיהי "השתא. אמר בחלשא מנייהו אשתמש השתא. ומאן איהי, דא בתרייתא דברכיה אבוה, ואע

תקיפא אמר לאו איהי תקיפא בשלטנותא דהאי עלמא כקדמאה. אמר יעקב אטול השתא דא ואשתמש 

ון אחרנין לזמנא דאצטריך לי ולבנאי בתראי. אימתי, בזמנא דיתכנשון כל עממיא  בה ואסלק כל אינ

בשם  מעלמא דכתיב )תהלים קי"ח( כל גוים סבבוני בשם יי' כי אמילם, סבוני גם סבבוני  לבנילאובדא 

. הא הכא תלתא לגבי תלתא  דועכו כאש קוצים בשם יי' כי אמילם, סבוני כדבורים יי' כי אמילם

ה, תלת אינון ברכאן דברכיה "ד אינון ברכאן קדמאי דאבוה, תרין אינון ברכאן דברכיה קב דאשתארו, ח
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דכל עלמא ואסליק לון להתם,   כל עמין ואומין ולישניןההוא מלאכא. אמר יעקב להתם אצטריכו לגבי 

 והשתא לגבי דעשו די לי בהאי.

קרבין דזמינין לגבי   למלכא דהוו ליה כמה לגיונין תקיפין, כמה מארי מגיחי קרבא לאגחא

לאגחא בהו קרבא. אדהכי שמע על לסטים חד קפחא. אמר הני בני תרעי     ]קמו ע"ב[ מלכין תקיפין   

יהכון תמן. א"ל מכל לגיונין דילך לית אנת משדר התם אלא אלין. אמר לגבי לסטים די באלין, דהא כל  

 בא דאצטריכו לי ליהוו. לגבי אינון מלכין תקיפין, ביומא דקר אסלקלגיונותי ומארי קרבא 

אוף הכי יעקב אמר לגבי עשו די לי השתא באלין ברכאן, אבל לההוא זמנא דאצטריכו לבני 

לגבי כל מלכין ושליטין דכל עלמא אסלק לון. כד ימטי ההוא זמנא יתערון אינון ברכאן מכל סטרין  

מלכוון  א על כל שאר ויתקיים עלמא על קיומיה כדקא יאות, ומההוא יומא ולהלאה יקום מלכותא ד

, כמה דאוקמוה דכתיב )דניאל ב'( תדיק ותסף כל אלין מלכוותא והיא תקום לעלמיא, והיינו  אחראן

, דא  אבן( משם רועה אבן ישראל. מאן א )בראשית מ"ט"ההיא אבנא דאתגזרת מן טורא די לא בידין, כד

 . יהיה בית אלהיםא והאבן הזאת אשר שמתי מצבה "כנסת ישראל, כד

חייא אמר מהכא, )ישעיה י'( שאר ישוב שאר יעקב, אלין ברכאן אחרנין דאשתארו, וכתיב ר' 

 מאת יי'. בלחודוי, כטלכלהו ולא בעשו  בגוים, בגויםוהיה שארית יעקב 

)מלאכי א'( בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן, דא עשו דלא הוה ב"נ בעלמא דיוקיר   ר' ייסא פתח

 הוא יקירו דאוקיר ליה אשליט ליה בהאי עלמא. לאבוי כמה דאוקיר עשו לאבוי. וה

ועבד אדוניו, דא אליעזר עבד אברהם ואוקמוה, דהא ב"נ דהוה אתי לחרן בכמה עותרא וכמה 

וגמלין טעינן, דלא אמר לבתואל ולבן דאיהו רחימוי דאברהם או ב"נ אחרא דאתי בפיוסא  ונבזבןמתנן 

עבד אברהם אנכי, ולבתר אדני אדני, בגין דיוקיר לא ימלל מלוי מה כתיב, ויאמר  עדדאברהם, אלא 

 יקרא וההוא טיבו אוריך ליה לכמה זמנין. וההואליה לאברהם. 

כך עשו, ההוא יקרא דאוקיר ליה לאבוי אוריך ליה כל הני זמנין דישלוט בעלמא דא, ואינון  

ין דכתיב )ירמיה ה בבכיה ובדמע"לון לישראל בשעבודא דיליה, עד דיתובון ישראל לקב  אוריכודמעין 

)עובדיה א'( ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו   ובתחנונים אובילם וגו'. וכדיןל"א( בבכי יבאו 

 . המלוכהוהיתה ליי' 
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 פרשת ויצא

 

)קהלת א'( וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו   פתחויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ר' חייא 

אבל וזרח השמש, דא יעקב כד הוה בבאר שבע. ובא השמש, כד   שואף זורח הוא שם. האי קרא אוקמוה,

, דכתיב וישכב  הוא שםזורח    ]קמז ע"א[אזל לחרן דכתיב וילן שם כי בא השמש. ואל מקומו שואף   

 במקום ההוא. 

א הולך אל דרום וסובב אל  "עלמא מטלנוי בתרין סטרין אינון, כד כלג דנהיר "שמשא אע ת"ח

ולבתר   דדרוםונפיק כל יומא מסטרא דמזרח ואזיל לסטרא  ונגידצפון, בגין דדא ימינא ודא שמאלא. 

לסטרא דצפון ומסטרא דצפון לסטרא דמערב, וכדין שמשא אתכניש ואזיל לגבי מערב. נפיק ממזרח 

 ב דכתיב וילך חרנה.דכתיב ויצא יעקב מבאר שבע, ואזיל למער ואזיל למערב. נפיק ממזרח

מכללא דארעא דישראל דכתיב ויצא יעקב מבאר שבע, ואזל לרשו אחרא  נפקרבי שמעון אמר 

 דרשו אחרא. חרנה, ארעאדכתיב וילך 

אמר רבי חייא כד אזיל שמשא למערב האי מערב אקרי מקומו דשמשא, כרסייא דיליה, אתר 

ל לגביה לאנהרא עליה ונטיל כל נהורין וכניש ד ואל מקומו שואף זורח הוא שם, דאזי"דשריא עליה, הה

דנטיל כל כתרין עלאין. ומאן נינהו, רזא דאבא  תפלי, בגיןה אנח "לון לגביה. והיינו כמה דתנינן קב

נוטל בראש. ולבתר דנטיל אבא ואמא נטיל  כהן, ואינון תפלין שבראש כמה דתנינן  דאמאעלאה ורזא 

 .כח דקב"ה נטיל כלאואשתכלא  ואשתכח דנטילימינא ושמאלא, 

אמר תפארת ישראל נטיל כלא, וכד אתמשכא כנסת ישראל לעילא נטלא אוף הכי  אלעזרר' 

ה. כמה דנפקי כל נהורין מהאי עלמא,  "דנוקבא דקב   ]קמז ע"ב[ , וכן עלמא   ה "קבכלא, עלמא דדכורא, 

 .  באר שבע אקריהכי נמי נטיל כלא האי עלמא, דהא דא כגוונא דא, ובגין כך 

לא  ח באר שבע האי יובלא, באר שבע אפי' שמטה, וכלא קב"ה דהא דא כגוונא דא. ושמשא ת"

 מערב.ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, דא  מתוך יובלא מבאר שבע, ועל דאנהיר אלא 
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אמר ויצא יעקב מבאר שבע, דא מערב, שנת השמטה. וילך חרנה, דא שנת ערלה,  ור' שמעון 

ו אחרא דהוה עריק מאחוי כמה דאתמר. וכד מטא לבית אל דאיהו ברשו בגין דנפק מרשו קדישא לרש

 קדישא מה כתיב, ויפגע במקום. מאן מקום. 

 . שואףרבי חייא אמר דא הוא מקומו דקאמרן דכתיב ואל מקומו 

 .קא אתאא שואף זורח הוא שם, דהא בגין לאנהרא ליה " וילן שם כי בא השמש, כד 

א כתיב, אלא מאבני המקום. אלין אינון אבני יקר, מרגלאן  ויקח מאבני המקום. אבני המקום ל

טבאן, דאינון תריסר אבנין עלאין כמה דכתיב שתים עשרה אבנים. ותחות אלין תריסר אלף ורבוון אבני 

 .דקאמרן. דא הוא מקום המקום. בגין כך מאבני המקום ולא אבני  וכלהו אבניןפסילן 

שותיו דההוא מקום. מאי מראשותיו. אי תימא  וישם מראשותיו. מראשותיו דמאן, אלא מרא

]קמח  סטרין דעלמא, תלת אבנין לסטר    רישיכמאן דשוי תחות רישיה, לא. אלא מראשותיו, לארבע 

 צפון ותלת לסטר מערב ותלת לסטר דרום ותלת לסטר מזרח, וההוא מקום עלייהו לאתתקנא בהו.    ע"א[

דאתתקן ערסא שכיב ביה. מאן שכיב ביה, שמשא, ועל דא כתיב   ההוא. כיוןוכדין וישכב במקום 

ביעקב וישב על המטה, דהא ליה אתחזי ולא לאחרא. ועל דא וישכב במקום ההוא, ובגין כך כתיב וזרח 

 השמש ובא השמש.  

 

רבי יצחק הוה יתיב יומא חד קמי מערתא דאפיקותא. אעבר חד בר נש ותרין בנין עמיה, והוה  

אמר חד לחד דא תוקפא דשמשא מסטרא דדרום איהו, ועלמא לא אתקיים אלא על רוח, בגין דרוח איהו 

 לאתקיימא. קיומא שלימו דכל סטרין, ואלמלא דאיהו קיימא בשלימו לא יכיל עלמא 

א"ל אחוה זעירא אלמלא יעקב לא אתקיים עלמא. ת"ח בשעתא דייחדו בנוי יחודא דלעילא 

ואמרו )דברים ו'( שמע ישראל יי' אלהינו יי' אחד, דא הוא שלימו עלאה לאתיחדא ביחודא חד. כדין 

 א.בחבורא חדא עם אבהן לאתחברא דכר ונוקבא כחד ויהביהאבוהון ונטיל ביתיה  אתא סבא יעקב

 אמר רבי יצחק אשתתף בהדייהו ואשמע מאי קאמרי. אזל בהדייהו.

פתח ההוא בר נש ואמר )תהלים קל"ב( קומה יי' למנוחתך אתה וארון עוזך. קומה יי' למנוחתך,  

קומה יי', משה ודוד. משה אמר  אינון דאמרו. תרין דמשכביה, לבי נייחא לנייחאכמאן דאמר יקום מלכא 
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אמר קומה יי' למנוחתך. מאי איכא בינייהו. אלא משה כמאן   דודויפוצו אויביך. )במדבר י'( קומה יי' 

כמאן דמזמין דפקיד לביתיה קאמר, משה פקיד לה לאגחא קרבא לקביל שנאוי. דוד זמין ליה לנייחא 

ד קומה יי' למנוחתך אתה וארון עזך, בגין דלא לאפרשא  ", זמין למלכא ולמטרוניתא עמיה, ההלמריה

 לון. 

עובדוי   ]קמח ע"ב[ ך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. מכאן אוליפנא דמאן דמזמן למלכא ישני   כהני

בגין למיהב חדוה למלכא. אי ארחיה דמלכא דחדאן ליה בדיחי הדיוטי, יסדר קמיה בדיחי רופינוס 

 בדיחותא דמלכא. לאו איהו, בגיןופרדשכי, ואי 

בגין רופינוס. ומאן  מלכאבד, שני בדיחי ת"ח דוד זמין ליה למלכא ולמטרוניתא לנייחא. מה ע 

לית רנה ירננו מבעי ליה, דהא  ולוייךנינהו, דכתיב כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. וחסידיך ירננו, 

  דלהוו בדיחימלכא, והשתא דוד דזמין ליה לנייחא עבד כהני וחסידי  ושירה בר מינייהו ואינון בדיחי

לך ברעותי קיימא   דזמינאת בהיכלך את עביד רעותך, השתא אנ ה לאו הכי. א"ל כד"קב מלכא. א"ל 

 ג דלאו ארחייהו בהאי. "מלה לאקרבא אלין דאינון חשיבי יתיר, אע

כרעותיה, אי מזמנין ליה יעביד  ועובדוימכאן אוליפנא דמאן דאיהו בביתיה יסדר אורחיה 

 ה אוקים מלה כרעותיה.  "כמה דמסדר עלוי, דהא דוד אחלף ליואי וסדר כהני וקב רעותא דאושפיזיה

אמר דוד בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך, סדורא דקא סדרנא לא יתוב לאחורא. א"ל 

ליה   דיהבה מתמן עד "ה דוד חייך אפילו במאנין דילי לא אשתמש אלא במאנין דילך. ולא זז קב"קב

 ך אשית לכסא לך. פרי בטנמומתנן דכתיב )תהלים קל"ב( נשבע יי' לדוד אמת לא ישוב ממנה  נבזבן 

 ארחא אלא למשמע דא דיי.  האיאתא רבי יצחק ונשקיה, אמר אי לא אתינא 

פתח חד בריה ואמר ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, היינו דכתיב )בראשית ב'( על כן יעזב  

 איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. 

ואתגלו ביני עממיא, ד"א ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, רמז כד נפקו ישראל מבי מקדשא 

 . מעוניא )איכה א'( ויצא מן בת ציון כל הדרה, וכתיב גלתה יהודה  "כד

דאזיל לבי   מלכאואמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש וגו'. מאי ויפגע במקום.  זעיראפתח 

 ערסידלא תשתכח גביה כהפקירא. ולא עוד אלא דאפילו אית ליה  לה, בגיןמטרוניתא בעי למפגע 
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דתיבנא,   ערסא בארעא ובקסטיראאיהי מתקנא  ואיבהו,  באפלייטא, לא יביתמרקמאן  וכסתותידדהבא 

 כתיב, ויקחדאוליפנא הכא, דכיון דאזל לגבה מה  נייחא. כמהישבוק דידיה ויבית בהו למיהב לה 

רחימין  ביתהוישכב במקום ההוא, בגין למיהב לה נייחא, דאפילו אבני מאבני המקום וישם מראשותיו 

 .בהוקמיה למיבת 

 , אמר מרגלאן אלין תחות ידייכו ולא אזיל בתרייכו. וחדיבכה רבי יצחק 

 , ואנן ניעול למתא להלולא דהאי ברי.יל אורחךאמרו ליה את ז

 וסדר מלין קמיה דרבי שמעון. אזיל ליה  ]קמט ע"א[ .  ארחיאמר רבי יצחק השתא אית לי למהך 

ה אתמר. אמר מלין אלין מבני בנוי דרבי צדוק  "אמר רבי שמעון ודאי שפיר קאמרו וכלא בקב 

שנין אתעני על ירושלם דלא יתחרב ביומוי, והוה פריש  דארבעיןחלשא נינהו. מאי טעמא אקרי חלשא, 

 א לאתנהגא בהו.על כל מלה ומלה דאורייתא רזין עלאין ויהיב בהו ארחא לבני עלמ

יומין זעירין עד דאערענא בההוא בר נש ובריה זעירא עמיה. אמינא   אלאאמר רבי יצחק לא הוו 

 ליה אן הוא ברך אחרא.

לך  זמינאא"ל עבידנא ליה הלולא ואשתאר בדביתהו. כיון דאשתמודע בי א"ל חייך דלא 

דהכי מזמנין ליה לבר נש כפום  להלולא דברי בגין תלת מלין. חד דלא ידענא בך ולא אשתמודענא לך,

בבהילו ולא אטרח עלך. וחד   ארחךיקריה ודילמא אנת גברא רבא ואפגים יקרך. וחד דילמא אנת אזיל 

  נבזבןאינון דאכלי לפתורא דחתן וכלה כלהו יהבי  כל, דאורחא דילן חבוראדלא תכסיף קמי אנשי 

 ומתנן לון.

 מך. א"ל צדוק זוטא. ה ידין לך לטב. אמינא ליה מה ש"אמינא ליה קב

בחלמא.  ותריןבאורייתא ומן בריה תלת, חד בנבואה   תליסר רזיןבההוא שעתא אוליפנא מניה 

  בשיתאואמר מה בין נבואה לחלמא. נבואה בעלמא דדכורא איהו וחלמא בעלמא דנוקבא, ומהאי להאי 

לתתא. בגין כך   בשמאלא, וחלמא מתפרשא לכמה דרגין חלמאדרגין נחתא. נבואה בימינא ובשמאלא, 

אלא  אתפשטלא  נבואהחלמא איהו בכל עלמא, אבל כפום דרגיה הכי חמי, כפום בר נש הכי דרגיה. 

 באתריה.
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. פתח ואמר )יחזקאל א'( היה השמימהויחלום והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע  כתיבתא חזי 

שם יד יי'. היה היה, נבואה   היה דבר יי' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר כבר ותהי עליו

דאצטריך על גלותא, בגין דשכינתא נחתת בהו בישראל בגלותא, וחמא יחזקאל מה  היתהלשעתא 

ג דלא אתחזי ההוא אתר להאי, בגיני כך היה היה. מאי היה היה. אלא היה  "דחמא לפום שעתא, ואע

לתתא. היה   ונטיללעילא  נטיללעילא, היה לתתא, דכתיב סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, 

 היה, חד לעילא וחד לתתא.

תא חזי האי סלם בתרי עלמין אתתקף, בעילא ותתא. בארץ כשדים על נהר כבר. בארץ כשדים,  

ר דגלותא שריא ביה, ועכ"ד על נהר כבר. מאי נהר כבר, אלא דהוה כבר מקדמת דנא, דשכינתא  באת

. ודא ומשם יפרד והיה לארבעה ראשיםשריא עלוי דכתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן   ]קמט ע"ב[ 

תא הוא נהרא חד מאינון ארבע נהרין, ובגין דשריא עלוי מקדמת דנא והוה עלוי כבר, שריא ביה הש

 ואתגלי ליה ליחזקאל. 

תא חזי ויחלום. וכי יעקב קדישא דאיהו שלימא דאבהן בחלמא אתגלי עלוי, ובאתר דא קדישא 

. אלא יעקב בההוא זמנא לא הוה נסיב ויצחק הוה קיים. ואי תימא והא לבתר דלא חמא אלא חלמא

על דא כתיב ביה חלום.  דאתנסיב כתיב )בראשית ל"א( וארא בחלום. תמן אתר גרים ויצחק הוה קיים, ו

עקרת הבית ואם הבנים שמחה, כתיב וירא  בהוןולבתר דאתא לארעא קדישא עם שבטין ואשתלים 

, וכתיב )שם מ"ו( ויאמר אלהים לישראל במראות עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותואלהים אל יעקב 

 הוה.  עילאה אחראהלילה. הכא לא כתיב ביה חלום, דהא מדרגא 

דדרגא ע"י דגבריאל דאיהו לתתא בדרגא שתיתאה מנבואה. מראה על ידא   ת"ח חלמא איהו

חיה דשלטא בליליא. ואי תימא הא כתיב )דניאל ח'( גבריאל הבן להלז את המראה. הכי הוא   דההוא

ודאי, דמראה מלוי סתימין יתיר ובחלמא פריש יתיר ופריש סתימין דמראה, ועל דא אתפקד גבריאל  

 הו סתים יתיר.  דיפריש מלוי דמראה דאי

ועל דא כתיב במראה וירא, וארא. מאי טעמא, בגין דמראה איהו כהאי מראה דאתחזי כל  

דיוקנא אחרא בגויה וכל  דאחמיבאל שדי דאיהו מראה  דיוקנידיוקנין בגויה. בגיני כך וארא, אחמית 

 דיוקנין עלאין ביה אתחזון. 
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. מהו סלם, דרגא דשאר דרגין  ארצהצב בגיני כך יעקב בההוא זמנא כתיב ויחלום והנה סלם מו

 .  תלייןביה 

וראשו מגיע השמימה, הכי הוא לאתקשרא בהדיה. וראשו מגיע השמימה. מאן ראשו, ראשו 

  ומניהדההוא סלם. ומאן איהו, דא דכתיב ביה )בראשית מ"ז( ראש המטה, בגין דאיהו ראש להאי מטה 

דגופא  דברית סיומאם בין עלאה ותתאה, כמה נהיר. מגיע השמימה, בגין דאיהו סיומא דגופא וקאי

 וגופא, ועל דא מגיע השמימה.   ירכיןוקאים בין 

והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו. אלין ממנן דכל עמין דאינון סלקין ונחתין בהאי סלם. כד  

 תיןוכלהו נחעובדייהו אסתלק האי סלם  מכשרן ישראל  אינהו, וכדישראל חטאן מאיך האי סלם וסלקין 

חמא יעקב בחלמיה שלטנותא דעשו   קיימא. הכאכלא בהאי סלם  האלתתא ואתעבר שולטנותא דילהון. 

 ושלטנותא דשאר עמין.

ד"א והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו. במאן, בההוא ראשו דההוא סלם. דכד אסתלק  

נחתין. וכלא חד  וכלהו, סלם אסתלק בהדיה, וכד אתחבר ראשו כלהוראשו מניה, סלם אתכפיא וסלקין  

 מלה.

שאל מה אתן לך. ואי   אליואל שלמה בחלום הלילה ויאמר  וירא אלהיםכתיב )מלכים א' ג'( 

בהאי. אלא הכא אתכליל דרגא בדרגא, דרגא   אית לחלוםרשו   ]קנ ע"א[ כא בחלום וכי מה   תימא ה

יי' נתן  עלאה בדרגא תתאה, בגין דעד כען שלמה לא הוה שלים, כיון דאשתלים כתיב )מלכים א' ה( ו

, וכדין  אתבני( ותרב חכמת שלמה, דקיימא סיהרא באשלמותא ובי מקדשא חכמה לשלמה, וכתיב )שם

 מי שלמה עינא בעינא חכמתא ולא אצטריך לחלמא. הוה ח

לבתר דחטא אצטריך ליה לחלמא כקדמיתא, ועל דא כתיב )שם י"א( הנראה אליו פעמים. וכי  

. ועם כל דא סטרא יומא פעמים, סטרא דחכמתא כל  הוהפעמים הוה ולא יתיר. אלא סטרא דחלמא 

על כל שאר בני נשא, בגין דאתכליל דרגא בדרגא, מראה במראה. והא השתא בסוף יומוי    דחלמא יתיר

ברית קדישא  אתנטיריתיר, ודא בגין דחטא וסיהרא קיימא לאתפגמא. מאי טעמא, בגין דלא  חשוך

דכתיב )תהלים קל"ב( אם ישמרו בניך   בדודה "קב דאתניבאשתדלותיה בנשים נכריות. ודא הוא תנאי 

ו' גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך. מאי עדי עד, היינו דכתיב )דברים י"א( כימי השמים על בריתי וג
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הארץ. ובגין דשלמה לא נטר האי ברית כדקא יאות שריא סיהרא לאתפגמא, ועל דא בסופא אצטריך  

 .  כדקאמרןחלמא, וכן יעקב אצטריך ליה לחלמא 

  עליו כד"א נציב מלח, תלא, דכלנצב  קשורא דמהימנותא כחד. חמא. הכא עליווהנה יי' נצב 

דרגין קיימין כלהו כחד על ההוא סלם לאתקשרא כלא בחד קשרא, ובגין דאתיהיב ההוא סלם בין תרין  

 , אלין אנון תרין סטרין בימינא ושמאלא. יצחקד אני יי' אלהי אברהם אביך ואלהי "סטרין, הה

קדישא, ימינא ושמאלא ויעקב בגוייהו  , עליה דיעקב, למהוי כלא רתיכאעליוד"א והנה יי' נצב 

. מנלן דיעקב הארץד אני יי' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק "ישראל לאתקשרא בינייהו, הה וכנסת

, ולא כתיב אלהי יצחק אביך, דכיון  יצחקבאמצעיתא, משמע דכתיב אלהי אברהם אביך ואלהי  

אתה שוכב עליה, הא כלא  דאתקשר ביה באברהם אשתכח דאיהו באמצעיתא. ולבתר הארץ אשר 

 רתיכא חדא קדישא. והכא חמא דיהוי שלימו דאבהן.

תא חזי אלהי אברהם אביך, דכיון דאמר אברהם אביך ודאי איהו באמצעיתא. ואלהי יצחק.  

הכא אתרמיז דקשיר לתרין סטרין ואחיד לון. קשיר לסטרא חד דכתיב אברהם אביך, וקשיר לסטרא 

 דיעקב אחיד לתרין סטרין.   דיצחק לאשתכחאת וא"ו לגבי אחרא דכתיב ואלהי יצחק, תוספ

דיעקב לא אתנסיב לא אתמר באתגליא יתיר, ואתמר באתגליא למאן דידע אורחוי  ועל

ד )בראשית ל"ג( ויצב שם מזבח ויקרא לו "דאורייתא. לבתר דאתנסיב ואוליד אתמר ליה באתגליא, הה

 דאשתליםתתא לא אשתלים לעילא. שאני יעקב אל אלהי ישראל. מהכא אוליפנא מאן דלא אשתלים ל 

 אבל לא באתגליא.  

ואי תימא דאשתלים בההיא שעתא, לא. אלא חמא דישתלים לבתר זמנא. ואי תימא הא כתיב 

ה ונטירו דיליה לא אשתביק מניה דיעקב "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. אלא אשגחותא דקב

 עד דאשתלים. לאאבל בעלמא עלאה  לעלמין בכל מה דאצטריך ליה בהאי עלמא,

, וכי  מאי ואנכי לא ידעתיויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יי' במקום הזה ואנכי לא ידעתי. 

א )שמואל א י"ג( ופני יי' לא חליתי. אמר וכי כל האי "לא ידעתי, כד אלא ואנכיתווהא הוא דלא ידע. 

 דשכינתא למהוי שלים. גדפוילמנדע אנכי ולמיעל תחות  אשתדלנאאתגלי לי ולא 
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ת"ח כתיב )בראשית כ"ה( ותאמר אם כן למה זה אנכי. כל יומא ויומא חמאת רבקה נהורא  

וצליאת תמן. כיון דחמאת עאקו דילה במעהא מה כתיב, ותלך לדרוש את  במשכנא   ]קנ ע"ב[   דשכינתא

כך חמינא   כליעקב אמר  כתיב למה זה אנכי, ובגין כך. בגיני כך אחראיי', נפקת מדרגא דא לדרגא 

 דשכינתא.   גדפויואנכי לא ידעתי, בגין דהוה בלחודוי ולא עאל תחות  

לתרין סטרין איהו. מה נורא המקום הזה, חד על  מלהמיד ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה. 

ג דאינהו תרי  "את קיימא קדישא דלא בעיא לאתבטלא. ואע דאההוא מקום דקאמר בקדמיתא, וחד על 

  קיומאסטרי חד הוא. אמר אין זה כי אם בית אלהים, אין זה למהוי בטיל, אין זה לאשתכחא בלחודוי. 

ביה ולמעבד ביה פירין ולארקא ביה ברכאן מכל שייפי   דיליה לאו איהו אלא בית אלהים, לאשתמשא

ד וזה שער השמים, דא תרעא דגופא ודאי, תרעא איהו לארקא  "גופא, דהאי הוא תרעא דכל גופא, הה 

לתתא דכתיב אין  אחידברכאן לתתא, אחיד לעילא ואחיד לתתא. אחיד לעילא דכתיב וזה שער השמים, 

 דיליהביקרא  משגיחיןיאמר מה נורא המקום הזה, ובני נשא לא זה כי אם בית אלהים. ועל דא ויירא ו 

 למהוי ביה שלים לעילא ותתא.

 אתא אבוי ונשקיה. 

בריך רחמנא דלא בטיל מעלמא   אמינאאמר רבי יצחק כד מלין אינון שמענא מפומיה בכינא, 

 חכמתא עלאה. 

ך ההוא בר נש פרסי עד דעאלנא עמהון למתא. לא ספיקו למיעל עד דשד תלתעמהון  אזילנא

 . לבטלא לא יהון  אמר מיליךלבריה. 

ולאחזאה מלין אחרנין. כד סדרנא   דחכמתאאמינא הא דאמר רבי שמעון דמלין אלין כלהו ברזא 

ברזא   וכולהונינהו,  אלין מלין עילאיןדינוקא נינהו.  דמליןלא תימא  אמ'מלין קמיה דרבי שמעון 

 דחכמתא רשימין. 

 

וגו'. אמר רבי יהודה כיון דכל   ושמרני בדרך הזההיה אלהים עמדי וידר יעקב נדר לאמר אם י 

ה, אמאי לא האמין, דאמר אם יהיה אלהים עמדי וגו'. אלא אמר יעקב חלמא  "האי אבטח ליה קב

הוא, ועל דא  דקשוטיתקיים הא ידענא דחלמא  ואיחלמנא, וחלמין מנייהו קשוט ומנייהו לא קשוט, 
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  ממבועא דכלאדחלמנא, והיה יי' לי לאלהים, אנא אהא משיך ברכאן  , כמהעמדי אמר אם יהיה אלהים  

 לאתר דא דאקרי אלהים. 

 דמטיהוא בקדמיתא ממקורא דכלא ולבתר  נטילתא חזי ישראל דאיהו באמצעיתא כלא נטיל, 

ליה מניה נגיד ואמשיך להאי אתר, משמע דכתיב והיה יי' לי בקדמיתא, ולבתר כלא לאלהים. כמה  

ועביד לי כל אלין טבאן, אוף אנא אהא משיך ליה מאתר דילי כל אינון ברכאן   ליטיר דאלהים יהא נ 

ואתחבר קשרא דכלא ביה. אימתי, ושבתי בשלום אל בית אבי, כד אהא יתיב בדרגא דילי ואהא יתיב  

 בדרגא דשלום לתקנא בית אבי, ושבתי בשלום דייקא, כדין והיה יי' לי לאלהים.

. באתר דא  ליאבי, דתמן הוא ארעא קדישא, תמן אשתלים והיה יי' ד"א ושבתי בשלום אל בית 

 אסלק מדרגא דא לדרגא אחרא כדקא יאות ותמן אפלח פולחניה. 

)תהלים ס"ה( דברי עונות גברו מני פשעינו אתה תכפרם. האי קרא קשיא דלאו  פתחרבי חייא 

כלא. דברי עונות גברו מני.   על בעאסופיה רישיה ולאו רישיה סופיה. אלא דוד בעא על גרמיה ולבתר 

אמר דוד אנא ידענא בגרמי דחבנא, אבל כמה חייבין אינון בעלמא דאתגברו חובייהו עלייהו יתיר מני.  

 ולהון פשעינו אתה תכפרם.   ]קנא ע"א[ הואיל וכן לי   

,  אתפתחדחייביא  דההוא ספרסגיאין בעלמא אינון סלקין עד ההוא אתר  דחוביןתא חזי בשעתא 

כך דברי עונות   לעילא מרישיה דדוד איהו, ובגיןא )דניאל ז'( דינא יתיב וספרין פתיחו. וההוא ספר "כד

ה, לא.  "בקב ביהכך לא הימין. אי תימא דלא הימין  יעקב בגיןגברו מני, ועל דא פשעינו אתה תכפרם. 

לק נטירו מניה, אלא דלא הימין ביה בגרמיה, דילמא יחוב וההוא חובא ימנע לי דלא יתוב בשלם ויסת

 בגרמיה.  ביהובגין כך לא הימין 

קמיה   דאפלחוהיה יי' לי לאלהים. אפי' רחמי כד איתוב בשלם אשוי לקבלי לדינא, בגין 

 . תדירא

אבא אתכלילנא בדינא  לביאמר ר' אחא אמר יעקב השתא לא אצטריכנא לדינא. כד איתוב 

 ואתקשר ביה.
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יהיה אלהים עמדי, דינא אצטריכנא לנטרא לי עד אמר רבי יוסי לאו הכי, אלא אמר השתא אם 

רחמי בדינא ואתקשר בקשורא מהימנא לאכללא   אכלילנאדאיתוב בשלם  כיוןאבא.  לבידאיתוב בשלם 

 כלא כחד. 

והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים, דהא כדין יהא כלא קשורא חדא והאי אבן 

 מעשרא מכלא.  בגין דאתן אתברכא מימינא ומשמאלא, אתברכא מעילא ומתתא 

, כמה אבנין לאתר עילאה דאאמר רבי אבא הא כתיב ויקח מאבני המקום, ואי תימא דאבנא 

אין זה כי אם בית אלהים.  מצבה. בגין דאמרוהאבן הזאת אשר שמתי  והא כתיבלמשרי עלייהו,  מותבא

כי אם בית אלהים.  לקיומא לתתאכל שבחא דזה בה, דאין זה   דתלההכא ארים לה קמא עלאה, בגין 

 ושפיר, ועל דא אשר שמתי מצבה כתיב.  

א לכונן את בית יי', וכן )תהלים  "יהיה בית אלהים, לעלמין. בית אלהים, בית יי' מבעי ליה, כד

קכ"ב( בית יי' נלך. אלא אתר דבי דינא איהו מתרין סטרין עלאין, מסטרא דיובלא דאיהו אלהים חיים  

 . דיצחקומסטרא 

נפקי והוא מינה  חירו, כל ודיניןוכלהו רחמי   מתערין מיניהג דדינין "ר יובלא אעאמר רבי אלעז

אתער ביה רחימותא,   דשמאלאדכלא. אלא בית אלהים, סטרא דדינא קשיא. אי לטב, בסטרא  חדוותא

א מצפון תפתח הרעה "א שמאלו תחת לראשי. אי לביש, בסטרא דשמאלא אתער ביה דינא קשיא, כד"כד

 הארץ. ודאי בית אלהים.על כל יושבי 

. ודאי עלמא עלאה  מלךואית  מלךרבי שמעון אמר בית אלהים היינו דכתיב קרית מלך רב. אית 

 . אקריקרית מלך רב  ודאמלך רב איהו, 

 

אונו. אדמוך רבי חייא, חמא ליה לאליהו. אמר  חקלרבי חייא ורבי חזקיה הוו יתבי תחות אילני 

 דמר חקלא נהיר.  ליה מקסטוטירא

אמר השתא אתינא לאודעא דירושלם קריב איהו לאתחרבא וכל אינון קרתין דחכימיא, בגין  

דירושלם דינא איהו ועל דינא קיימא ועל דינא אתחרב. והא אתיהיב רשו לסמאל עלה ועל תקיפי 

, דהא כל זמנא דאורייתא אשתכח בה היא  ירושלםכימיא דילמא יורכון שני עלמא, ואתינא לאודעא לח 
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אילנא דחיי לא   לתתא אתערעלה. כל זמנא דאורייתא  דקיימאאילנא דחיי  היא קיימא, בגין דאורייתא 

. ועל דא כל זמנא דחכימיא יחדון בה מינהאעדי לעילא, פסק אורייתא לתתא אילנא דחיי אסתלק 

אורייתא עלאה דאקרי קול  היא, דא הקול. יעקב, דהא כתיב הקול קול בהבאורייתא לא יכיל סמאל 

 למפסק.  תאלתקול לא פסק דבור שלטא ויכלא, ועל דא לא אצטריך אורייתא  דהאייעקב. בעוד 

 לחכימיא. ואזל ואמר מלהרבי חייא   ]קנא ע"ב[   אתער

, אלין אנון  עיראמר רבי ייסא כלא ידעין דא והכי הוא דכתיב )תהלים קכ"ז( אם יי' לא ישמר 

אם יי' לא  היינו, דכל עלמאדמשתדלין באורייתא, קרתא קדישא קיימא עלייהו ולא על גברין תקיפין 

 .שוא שקד שומרישמר עיר 

 

)שם ג'( מזמור  פתח. ר' יהודה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליהוירא והנה באר בשדה 

לדוד בברחו מפני אבשלום בנו. האי קרא אתערו ביה חבריא, אבל מזמור לדוד, אמאי קאמר שירה, אי  

סגי. אלא  באיש מדיליה זעיר מדאחראעליה, קינה יתיר מבעי ליה, דהא   דהוה קםבגין דבריה איהו 

לההוא עלמא, כיון דחמא  חוביהה סליק ליה " דחשיב דקב בעיא. חדמזמור לדוד, אמר שירה והכי 

 ברחדקא ברחו וכלהו בלחודייהו. יעקב  מיניה בעלמאדעילאי  חמאמניה חדי. תו  דהכא בעי למגבי

פני דכתיב )הושע י"ב( ויברח יעקב שדה ארם, וערק בלחודוי. משה ערק דכתיב )שמות ב'( ויברח משה מ

, כל אינון שולטני ארעא וכל אינון גיברי ארעא ורישיהון דהוה בורחבלחודוי. ודוד  וברחפרעה, 

לנטרא ליה מכל סטרין. כיון דחמא שבחא דא   מימינא ומשמאלאדישראל כלהו ערקין עמיה וסחרין ליה 

 אמר שירתא. 

מארי דבבו הוה  ואמר רבי יהודה כלהו אערעו בהאי באר, ודוד אמאי לא אערע ביה. אלא דוד

ומשה בחדוה קביל לון האי באר ובעא לאתקרבא   יעקבלקבליה בההוא זמנא, ובגין כך לא אערע ביה. 

 בהדייהו, ועל דא כיון דחמא לון האי באר סליקו מיא לגבייהו, כאתתא דחדיאת עם בעלה. 

ילא ולא לע הוהואי תימא הא אליהו ברח ולא אערע ביה, אמאי. אלא אליהו לתתא מן באר 

,  בארכמה דהוו משה ויעקב, ובגין כך מלאך איהו ועביד שליחותא, ובגין דיעקב ומשה לעילא אינון מן 

 ומקבלא ליה. דחדיאת בבעלהבאר חדי לגבייהו וסליק לקבלא לון, כאתתא 
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 וירא והנה באר בשדה. רזא איהו דחמא האי באר לעילא, דא כגוונא דא. 

שלשה, אמאי כתיב ונאספו שמה כל     ]קנב ע"א[אינון    כתיב שלשה עדרי צאן רובצים עליה. אי

העדרים. אלא אינון שלשה, דרום מזרח צפון, דרום מהאי סטרא וצפון מהאי סטרא ומזרח בינייהו, ואלין 

קיימין על האי באר ואחידן ליה ומליין ליה. מאי טעמא, בגין כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, היינו  

 ל חיתו שדי.דכתיב )תהלים ק"ד( ישקו כ

 ונאספו שמה כל העדרים, היינו דכתיב )קהלת א'( כל הנחלים הולכים אל הים. 

אקרי אבן   מימין, דכדיןוגללו את האבן, מעבירין מינה תקיפו דדינא קשיא, ההוא דגליד וקריש 

ולא יכלא צפון למקרש מיין, כהאי נהרא כד  דרוםמייא לבר. וכד אינון נחלין אתיין אתתקף  נפקיולא 

מימוי סגיאין לא גלידין וקרשי מיא כנהרא דמימוי זעירין. ועל דא כד אינון נחלין אתיין אתתקף דרום 

 דאיהו ימינא ומיין אשתריין ונגדין ואשקיין עדרייא כמה דאמרן דכתיב ישקו כל חיתו שדי. 

בדינא לאוכחא  ותהוי למא אצטריך דינא דילה, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה, בגין דע

 ביה חייביא. 

הוה יתיב על בירא וחמא מיא דסלקין לגביה, ידע דתמן תזדמן ליה אתתיה. וכן במשה   ת"ח כד

לגביה, ידע דאתתיה אזדמנת ליה תמן, והכי הוה ליה ליעקב  וחמא מיא דסלקיןיתיב על בירא  הוהכד 

ויהי כאשר ראה יעקב את רחל  באהב עודנו מדבר עמם ורחל דתמן אזדמינת ליה אתתיה, כמה דכתי

]קנב  , ותמן אזדמנת ליה צפורה,   ויקם משה ויושיעןוגו'. משה דכתי' )שמות ב'( ויבאו הרועים ויגרשום 

 בגין דההוא באר גרמא לון.  ע"ב[ 

אר  בת"ח האי באר, שבע זמנין כתיב בפרשתא דא, בגין דאיהו רמז לשבע והכי אקרי באר שבע,  

דכתי' וירא והנה באר בשדה, כי מן הבאר ההיא, והאבן גדולה על פי   בפרשתא שבע זמנין  דאדכר

 עד אשר יאספו כל העדריםאת האבן על פי הבאר,  הבאר, והשיבומעל פי  וגללו את האבןהבאר, 

 הוא.  ודאי הכיוגללו את האבן מעל פי הבאר, ויגל את האבן מעל פי הבאר. הא שבעה, 

תיב אלא זמנא חדא דכתיב וישב בארץ מדין וישב על הבאר, בגין דמשה אתפרש  במשה לא כ

מכל וכל מביתא דלתתא, ויעקב לא אתפרש כלל. במשה חד, כמה דכתיב )שיר ו'( אחת היא יונתי תמתי  
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אחת היא לאמה. ובגין כך משה מאריה דביתא הוה ואסתלק לעילא. במשה כתיב וישב על הבאר,  

 ה באר בשדה, ולא כתיב וישב על הבאר. וירא והנ ביעקב כתיב

 

)תהלים ק"ו( אשרי שומרי משפט עושה  פתחד"א ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. רבי אבא 

צדקה בכל עת. אשרי שומרי משפט. זכאין אינון ישראל דקב"ה יהב לון אורייתא דקשוט לאשתדלא בה  

לא, חירו מן מותא דלא יכלא לשלטאה יממא ולילי, דהא כל מאן דאשתדל באורייתא אית ליה חירו מכ

עליה והא אוקמוה, בגין דכל מאן דאשתדל באורייתא ואתאחיד בה אתאחיד באילנא דחיי, ואי ארפי  

ד )משלי כ"ד( התרפית ביום צרה  "גרמיה מאילנא דחיי הא אילנא דמותא שריא עלוי ואתאחיד ביה, הה

 איהוצר כחכה. מאי צר כחכה, צר כח כה, דהא צר כחכה. התרפית, אי ארפי ידוי מאורייתא, ביום צרה 

דאורייתא, וכדין דחי ליה לרע לבר דלא יקרב   באורחיתדיר על ב"נ כד אזיל   דיליהתדיר לימינא ונטירו 

דאורייתא ואתרפי מינה כדין צר כח כה,   מאורחילגביה דב"נ ולא יכיל לקטרגא ליה, וכד ב"נ אסטי 

 ה דבר נש ודחי ליה להאי כה לבר עד דדחיק ליה אתר בעקו.בגין דההוא רע דאיהו שמאלא שליט עלי

אתרחים לעילא ואתרחים לתתא, ורחימא  בה באורייתאב"נ אחיד  איהוד"א צר כחכה, דכד 

  אורחיה ורחים ליה, וכד ב"נ אסטי "דקב דהוי רחימאא )שמואל ב' י"ב( ויי' אהבו, "ה הוי, כד "דקב

י דבבו איהו לגביה, ושליט עלוי ההוא דאקרי רע, עד דאורייתא כדין צר כח כה, צר דיליה ומאר

 דמקטרג ביה בהאי עלמא ובעלמא דאתי. 

ת"ח האי רע דאיהו יצר הרע שליט על עלמא בכמה סטרין, וכמה שלטנו אית ליה בעלמא, 

 . נשמתאואיהו חויא תקיפא דחב ביה אדם וכשלין ביה בני עלמא ומשכי ליה עלייהו עד דאפיק לון 

, בגין  מידו שליט שליט על גופא, וכיון דעל גופא שליט נשמתא נפקא מיניה  ות"ח כד איה

ונשמתא סלקא. ולא שליט עליה עד דנטיל רשו. וכמה אינון דאתיין מסטריה ושלטין על  סאיבדגופא 

  שלטיןבהו, ואית ליה ממנן ושמשין, כלהו  שלטיעלמא. והא תנינן דכל עובדין דעלמא דאתעבידו 

 בעובדין דעלמא. 

ועל דא איהו קץ דשמאלא, והא אוקמוה דאית קץ לימינא ואית קץ לשמאלא, והאי קץ דשמאלא 

ודא איהו   כל בשר איהו קץ כל בשר, קץ כל בשר אקרי, קץ כל רוחא לא אקרי. ורזא דמלה דא איהו קץ 
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דא   , דא קץ על בשרא ודא על רוחא. בגין כך דא פנימי ודא חיצון, דא ימינא ודא שמאלא,כל רוחאקץ 

 קדישא ודא מסאבא והא אוקמוה.

דקדושין  ות"ח רזא עלאה קדישא דמהימנותא, רזא דעלמא דדכורא ועלמא דנוקבא, וכל קדושא 

נהורין מהכא אינון, וכל   [ ]קנג ע"א רזי דמהימנותא מהכא נפקו, וכל חיין וכל חירו וכל טבין וכל    וכל

 א דדרום. דרחימותא כלא מסטרא דא, רז ורחימוברכאן וטלי נדבאן 

לתתא, קסטופא דדהבא בסטרא מסאבא,   דימטאעד  לתתאמסטרא דצפון מתפשטי דרגין 

. והכא מזדווגי דכר ונוקבא כחדא, ואינון רוכב נחש,  ואחיד לתתאלכלוכא דמסאב ואחיד להאי לעילא 

כא דרגין, ונפקין כמה סטרין לעלמא דמתפשטין מה מתפרשירזא דדכר ונוקבא, ורזא דא עזאזל. ומהכא 

 ושלטין על עלמא, וכלהו סטרי מסאבא ורברבין ממנן גו עלמא.

כוליה סומקא כורדא, בשערא כגוונא דשעיר, ומתמן אלופין  נפקתא חזי עשו כד נפק לעלמא 

 דשלטין בעלמא והא אוקמוה. תריסיןממנן 

ה איהו משפט ובעי ליה לבר  "ה, בגין דקב "דקב למהימנותאתא חזי אשרי שומרי משפט, דנטרי 

 ה איהו משפט דכל ארחוי משפט. "נש לנטרא דלא יסטי לארחא אחרא, אלא דיהא נטיר משפט, בגין דקב 

דאשתדל באורחי עושה צדקה בכל עת. וכי בכל עת יכיל בר נש למעבד צדקה. אלא מאן 

ועביד צדקה עם אינון דאצטריכו לה, דכל מאן דעביד צדקה עם מסכנא אסגי ההיא צדקה   אורייתא

 לעילא ותתא. 

לההוא  לעילאתא חזי מאן דאשתדל בצדקה, ההיא צדקה דעביד סליק לעילא ומטא לעילא 

אתרא דיעקב דאיהו רתיכא עלאה, ואמשיך ברכאן לההוא אתר ממבועא דכל מבועין. ומההיא צדקה 

בי ברכאן לכל אינון תתאי ולכל רתיכין ולכל חילין, וכלהו אתברכאן ואתוספן נהורין כדקא  אמשיך ואר

 צדקה בכל עת.  הוא עושהיאות, בגין דכלהו אקרו עת, ודא 

נפקו ישראל   כדלתתא.  מעילאת"ח בזמנא דהוו ישראל בארעא קדישא אינון הוו משכי ברכאן 

 מארעא קדישא עאלו תחות רשו אחרא וברכאן אתמנעו מעלמא.  

ת"ח יעקב הוה תחות רשו קדישא. כיון דנפק מארעא עאל ברשו אחרא. ועד לא עאל תחות רשו  

ה בחלמא וחמא כל מה דחמא, ואזלו עמיה מלאכין קדישין עד דיתיב על בירא,  "אחרא אתגלי עליה קב
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והכי הוה ליה  אזדמנת ליה אתתיה,  ותמן למשההוה  וכךו מייא לגביה, וכיון דיתיב על בירא סליק 

. רזא דמלה בירא לא סלקא אלא כד חמא קשרא דיליה לאתחברא ליעקב דתמן אזדמנת ליה אתתיה

 בהדיה.

ואמר רבי אבא כל הני קראי קשיין אהדדי. בקדמיתא כתיב ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה,  

  בינטיל מתמן דכתיב וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. ומנלן דבחרן  ולבן בחרן הוה יתיב. אמאי 

הידעתם את לבן   להםדיוריה דלבן, דכתיב ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם, ויאמרו מחרן אנחנו, ויאמר 

 . משמע דדיוריה דלבן בחרן הוה.  וגו'בן נחור 

ושדר   אינסיבגא. אבא כד אלא יעקב אמר אנא בעינא למיעל בשכינתא בגין דבעינא לאזדוו

, והא באתר דא לא אשכחנא לא עינא ולא אתתא לאבאאזדמנת ליה  ותמןלעבדא אשכח עינא דמיא 

וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, ותמן אזדמנת ליה בירא כדקאמרן ואזדמנת  מידבירא ולא מיא. 

 ליה אתתיה. 

לאו הכי אמאי כתיב ותרץ ותגד  והאי בירא בחקלא הוה, דאי הוהרבי אלעזר אמר חרן תמן 

 לאביה, אלא בגין דהוה סמיך למתא. 

  דהיא קיימתואמר רבי אלעזר יעקב דאזדמנת ליה על בירא אתתא, אמאי לא אזדמנת ליה לאה, 

ה לזווגא ליה ליעקב באתגליא דכתיב ויהי בבקר "ליה ליעקב כל אינון שבטין. אלא לאה לא בעא קב

דיעקב בשפירו דרחל למעבד   לבאלא אתגליא מלה. ותו בגין לאמשכא והנה היא לאה, דהא קודם לכן  

 אזדווגת ליה לאה ואוקימת כל אינון שבטין.   ]קנג ע"ב[    ובגיניהדיוריה תמן, 

 רחל בתו באה עם הצאן.  ליה והנהרעיין אמרו   אינוןבמה ידע יעקב מאן היא רחל. אלא 

  דעתויברחל בתך הקטנה. וכי מה  אעבדך שבע שנים יעקב אל לבןתא חזי מה כתיב, ויאמר 

יימרון   ודלא. אלא יעקב בחכמתא עבד, שניםשבע  אמאידיעקב דלא קאמר עשר ירחין או שתא חדא, 

תיאובתא דשפירו דרחל עבד אלא בגין חכמתא, דסיהרא בת שבע שנין היא, וכלהו שבע שנין   דהא בגין

כדקא יאות. דהא יעקב נטל כלהו    למיתי לגבהעלאין שרו עליה דיעקב עד לא נסיב לה לרחל, 

 בקדמיתא ולבתר אתא לגבה, בגין לאשתכחא איהו שמים ואיהי ארץ.  
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חדים. מאי כימים אחדים, אלא כלהו שבע שנין שקיל  ויהיו בעיניו כימים א  דכתיבורזא דמלה 

לון בעינוי כאינון עלאין דאינון אחדין דלא מתפרשאן וכלהו חד דמתקשרן דא בדא. באהבתו אותה, 

 לאשתכחא כגוונא עלאה.

ת"ח דאפילו לבן רמז ליה באינון שבע ולא ידע מאי קאמר, דפתח ואמר טוב דכתיב טוב תתי  

 .אותה לך

 י הוא ודאי, פלח ז' שנין לאזדווגא בשמטה. אמר ר' אבא הכ

אמר רבי אלעזר ת"ח בכל אתר יובלא סתים דלא אתגליא ושמטה אתגליא. ת"ח בשעתא דיעקב 

דלעילא   עולםפלח שבע שנין קדמאין נפקא קלא ואמר יעקב מן העולם ועד העולם כתיב )תהלים ק"ו(, 

מן יובלא אינון. בגין כך אסתימו  ליין לךאתגדאינון סתימין דלא  אליןשירותא.  ומתמן הואיובלא 

, דחשב דהא מן שמטה אינון, ובגין דיעבד שירותא מעולם דלעילא אתכסיין מניה, בהומיעקב דלא ידע 

עבד שני שמטה דאתגליין ואתעטר בתרין  דאתכסייןבגין דיובלא איהו סתים. ולבתר דעברו שני יובלא 

 עלמין ואחיד לון.

ן וברתא חדא והכי אתחזי, דהא שית סטרין קיימין עלה, ואלין שית  ת"ח לאה אולידת שית בני

תרי צדיקי  ביןשמטה  דהא. רחל אולידת תרין צדיקים והכי אתחזי, דיובלא נפקן וברתא חדא ברזא 

יתבא לעלמין דכתיב )תהלים ל"ז( צדיקים ירשו ארץ, צדיק לעילא וצדיק לתתא. צדיק לעילא, מניה 

תתא, מניה נבעא נוקבא מיא לגבי דכורא בתיאובתא שלים. צדיק מסטרא דא מיין עלאין. צדיק ל נקטא

וצדיק מסטרא דא. כמה דדכורא לעילא יתיב בין תרי נוקבי, הכי נמי נוקבא לתתא יתבא בין תרי צדיקי.  

ועל דא יוסף ובנימין תרין צדיקין נינהו. יוסף זכה למהוי צדיק לעילא בגין דנטר את קיימא, בנימין  

 יק לתתא, לאתעטרא שמטה בין תרי צדיקי, יוסף הצדיק ובנימין הצדיק. איהו צד

כיוסף  ג דלא אזדמן ליה "וכי בנימין צדיק הוה, אין, דכל יומוי לא חטא בהאי את קיימא, ואע

. אי הכי אמאי אקרי צדיק. אלא כל יומוי דיעקב הוה באבלא דיוסף, לא שמש ערסיה. ואי תימא  עובדא

ג דאזדווג לבתר  "רביא הוה ולא נסיב, ואת אמרת דלא שמש ערסיה. אלא אע אתנטיל יוסף מיעקב כד

 לא בעא לשמשא ערסיה.  

אבל בנין זמינין לי אית לך אנתו. אמר ליה אין  אמרבשעה דשאיל יוסף לבנימין  תנינןואנן הכי 

  י תימאגרא ונעמן וגו', דהא בההיא שעתא עד לא הוו ליה. וא. אמר ליה על שום אחי והיך אקרא לון

ודאי, דכל זמנא דאתאבל יעקב על יוסף לא שמש   הוהובני בנימין בלע ובכר, כד עאלו למצרים הכי 
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בנימין הא יוסף אחי את קיימא דאבא הוה, דהא  אלא אמרערסיה ולבתר שמש ערסיה ואוליד בנין. 

 אתריה דאחי.   ]קנד ע"א[ברית סיומא דגופא איהו. כיון דאיהו אתאביד אנא אהא נטיר  

ואי תימא הא בההוא זמנא דאתאביד לא הוה צדיק, דצדיק לא הוה עד דאערע עובדא ביה. 

עד דיסתיים  בלבןובגיני כך אוריך אלא כלהו הוו ידעי מיעקב, דיעקב הוה ידע דאתר דא ירית יוסף, 

ויאמר יעקב אל  ברית. ועל דא כתיב ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף  דאגופא. ומאן הוא סיומא דגופא, 

 גופא. כיון דגופא אשתלים בעינא למיזל.  ודאי אשתלים, דהא לבן שלחני ואלכה אל מקומי

אהדר לדביתהו אשתכח, בנימין ו יוסףדאחוי. כיון דאתא   אתריהובגיני כך בנימן ידע ונטר  

 ה עביד ליה צדיק לתתא ויוסף צדיק לעילא.  "בנין. ועל דא קב ואוליד

קדמאי אתכסיין,  שניןובגיני כך רחל תרין בנין אולידת, ולאה שית בנין וברתא. ועל דא אינון 

בלא  פלח ליו דאתגלייןדלא ידע בהו יעקב בגין דהוו דיובלא, ואינון דשמטה אתגליין, ובשמטה 

דאתכסיא דכתיב ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, שבע שנים סתם, ברחל פלח שבע שנים עלאין 

 אתי בר נש לסתימאה. אתגליאעלמין. מכאן אוליפנא מגו  בתריואתאחיד 

ואי תימא אי הכי דשנין קדמאי מיובלא אינון, הא ביובלא כתיב שבע שנים שבע פעמים. שבע 

ן. אלא אינון שבעא יומין דנטר בהלולא דלאה אשלימו חושבנא, דהא אינו פעמים אןשנים שכיחי, שבע 

, וכל שבעה אשתלים בשבעה יומין, הללתיךאקרי דכתיב )תהלים קי"ט( שבע ביום  פעם אחתכל יומא 

 ז' בכל יומא דאקרי פעם אחת. וברחל לא הוה כן, דלא נטר ז' יומין, אלא שבע שנין דפלח לבתר. 

מטה הוה ליה למפלח קודם ולבתר לאזדווגא בשמטה. אלא כיון  ואי תימא אי הכי, שנין דש

 דקביל עליה למפלח כאילו פלח לון. 

אתא ר' אבא ונשקיה. אמר בריך רחמנא דזכינא להאי קרא. על ההוא אתר כתיב )ישעיה מ"ב(  

 יי' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

הכי הוא ודאי, רחל תרי בנין תו א"ר אלעזר הא דאתמר לאה אולידת שית בנין וברתא חדא, 

ודאי, בני שפחות ארבעה, תקונא דלהון היך קיימי. אלא אינון ארבע קשרים דאקרון אחורים דכתיב 

)מ"א ז( וכל אחוריהם ביתה. דהא בדרועא ימינא תלת קשרין, אבל קשרא חד באמצעיתא דאיהו רב  

בירכא שמאלא. וכד   וחדינא ואיהו אחור דאשתאר לבר, וכן חד בדרועא שמאלא וכן חד בירכא ימ

וכל אחוריהם ביתה. כל שאר קשורין כלהו אתחזיין  לקיימא דכתיבכולא אשתכחו כלהו ביתה  מתתקן
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דאינון במניינא לא חשיבי   ג"דבני שפחות אעבמישר, ואלין נפקין לבר מדרועין ולבר מירכין, לאתחזאה 

 כבני רחל ולאה ובגיני כך נפקי לבר. 

 לון.  נטליןד"א אלין אינון ארבע דכל שאר קשרין נטלי בגינייהו ואלין 

 כלא מתתקן כחדא. אמר ר' אבא דא לאו דא, ועל דא

 

. רבי אלעזר פתח )תהלים קי"ג( מושיבי ויפתח את רחמה ורחל עקרה וירא יי' כי שנואה לאה 

. מושיבי עקרת הבית, דא רחל דאיהי עקרא דביתא. אם הבנים שמחה, דא  שמחהעקרת הבית אם הבנים 

 לאה. 

אתדבר. אם הבנים שמחה, דא   ועליהעקרת הבית, דא שמטה דאיהי עקרא דהאי עלמא  מושיבי

רא כללא דכלא הוא, בגין דהאי כליל כלא  דכלהו עלמן ביה תליין. והאי ק חירו וחדוואיובלא דכל 

 ברזא קדישא, ועל דא סיומא דקרא הללויה.

נינהו, וחזינן דכל   מעליוירא יי' כי שנואה לאה. וכי אמאי היא שנואה, והא בני שנואה לאו בני 

אינון בני מעלי מלאה נפקו, ואת אמרת כי שנואה לאה. אלא ודאי יובלא איהו תדיר עלמא דאתכסיא  

 נינהו, ובגין כך יעקב אתכסיין מניה כל עובדוי.  באתגליא  ]קנד ע"ב[    לאולוי וכל מי

ת"ח עלמא תתאה באתגליא איהו והוא שירותא דכלא לסלקא בדרגוי. כמה דחכמה עלאה הוא  

שירותא דכלא. ובגין כך קרינן אתה, בגין   והואעלמא תתאה חכמה איהו   דא שירותא דכלא, הכי נמי 

הוא, דכל מלוי באתכסיא אינון. ורזא דמלה  קרינןעלאה דאיהו יובלא  עלמא, דאיהו שמטה ואתגליא

דכתיב וישכב עמה בלילה הוא. ועל דא כתיב )במדבר י"ח( ועבד הלוי הוא, בגין לאמשכא מניה  לאה

ברכאן לכלא. הוא, עלמא עלאה דאתכסיא תדיר. ויעקב במה דאתכסייא לא אתדבק ברעותיה, אלא 

 באשתו. דא ודבקבמה דאתגליא, ורזא 

בכל אתר ולא  באמיה , ויתיחד בר נש ואחתיהשנואה לאה. מהכא דסאני בר נש עריין דאמיה  כי

 . וכלא אתכסי מיעקב, דעלמא עלאה לא אתגליא כלל. יתחשש

אלה  )בראשית ב'(  דכתיבת"ח בגיניה דיעקב אתקיים עלמא. ואי תימא הא בגיניה דאברהם 

 אפילובהבראם, אל תקרי בהבראם אלא באברהם. אלא בגיניה דיעקב אתקיים  תולדות השמים והארץ

ה  "אברהם דכתיב )ישעיה כ"ט( כה אמר יי' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם. ומקדמת דנא הוה קב
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ד )שם מ"ג(  "וחריב לון. כיון דאתא יעקב, מניה אשתכללו עלמין ולא אתחרבו כקדמיתא, הה בני עלמין

 .  ישראלכה אמר יי' בוראך יעקב ויצרך 

)שמות ד'( בני בכורי ישראל, וכתיב )שם( שלח את בני ויעבדני. ישראל אקרי בן   ת"ח כתיב

 .בנוא )משלי ל'( מה שמו ומה שם "ה בגין דאתדבק ביה, כד"לקב 

סתם, בגין דאתכליל בתלת סטרין  ראו בןמה כתיב, ותקרא את שמו ראובן,  אולידתאה כד ל

 ולויות, חבורא דכל סטרין.  כמער אישא )מלכים א' ז(  "מתחברן כחדא. שמעון ולוי. מאי טעמא לוי, כד

אמר רבי יהודה מהכא דכתיב )בראשית מ"ט( יתר שאת ויתר עז, כתרגומו בכירותא כהונתא  

 סתם. ראו בןומלכו בסטרא דגבורה איהו ועל דא ומלכותא, 

דכתיב הפעם ילוה  דעתההכי הוה  ולאהסתם דאתכליל בשמעון ולוי.    בןאמר ר' אבא ראו בן, 

 תלתא דמתחברן כחדא.  דהוואישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים, בגין 

רתיכא  ינון ות"ח דהכי הוא, דהא רתיכא עילאה אבהן ודוד מלכא דאתחבר בהו, וכלהו ארבע א

כולהו דא בתר , רזא דשמא קדישא, ועל דא ראובן שמעון לוי, לבתר יהודה דירית מלכו. ועל דא עילאה

 הפעם אודה את יי' וגו'.   דא, וכתיב

 ותעמוד מלדת, בגין דהכא אשתכללו ארבע סמכין. 

  ]קנה הפעם אודה את יי'. מ"ט אמרה אודה את יי' בהאי ולאו בכלהו. אלא מהכא כל זמנא  

 דכנסת ישראל בגלותא שמא קדישא לאו שלים הוא.   ע"א[

שלים כרסייא, ובגיני כך הפעם אודה את   לאוג דתלת בנין הוו, עד דאולידת ליהודה "ת"ח אע

עד הכא  סמכוהי. ותעמוד, דהאיי' ולא בכלהו ועל דא ותעמוד מלדת. מאי ותעמוד, דקיימא כרסייא על 

 ותעמוד ביחודא חד, מכאן ולתתא עלמא דפרודא איהו. 

בגין   לבתר כגוונא דא. לא, דהא אינון תרין באלין אתחברו, דאולידתואי תימא אינון תרין בנין 

 דשית סטרין דעלמא כחדא אינון.

אוכמא כמה   נהוראות"ח כלהו תריסר שבטין תקוני דכנסת ישראל בהאי עלמא נינהו לאתתקנא 

דאתחזי ולאתבא עקרא דכלא לאתריה. כלהו עלמין כגוונא חד קיימי, ובהאי אשתכלל עלמא תתאה 

 .כגוונא דלעילא
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השפחות אינון ארבע ואתחברו   בניין דעלמא. יששכר, זבולון. הכא אשתכללו שית בנין שית סטר

באלין, ואלין ארבע קשרין דמתחברן בהו ואוקמוה, ועל דא כתיב )מלכים א' ז( וכל אחוריהם ביתה,  

 נינהו, ביתה. השפחותדבני  ג"דאע

רבי חזקיה אמר אי הכי, הא אתמר כל מה דאוליד עלמא תתאה פרודא איהו, דהא כתיב ומשם 

, לאו איהו, דהא לא נפקו מעלמא עלאה, כהניף ובנימין. אי תימא דעלמא חד יפרד. מה תימא ביוס

 הכי פרודא איהו.  איועלמא תתאה מה דאולידת אולידת לתתא ולא לעילא. 

אתא רבי אבא ונשקיה. א"ל מלה דא סתים איהו, דהא עלמא עלאה אתתקן בתריסר דאינון 

אה נפיק ועייל, ביה עייל ומניה נפיק, ובגין  מדיליה. אבל ת"ח רזא דמלה, בכל זמנא צדיק מעלמא תת

איהו תדיר    ]קנה ע"ב[ תתאה   לתתא, ובעלמאכך אתבני באתר דא, ועקרא הוא לעילא ועקרא הוא 

 לעולם.

. ת"ח בהאי עלמא תתאה צדיק ביה עייל וגו'כתיב )בראשית ל"ה( ויהי בצאת נפשה כי מתה 

. מאן  נפשהד ויהי בצאת "ד נפיק ברזא דבנימן, ההומניה נפיק. כד עייל איהו ברזא דיוסף הצדיק, כ

בן אוני, דחשיבת דאולידת לתתא בעלמא דפרודא   ותקרא שמונפשה, דא צדיק דנפיק מינה ודא בנימן. 

לעילא. מה כתיב, ואביו קרא לו בנימן, בן ימין, דהא אסתלק לעילא בעלמא  דאינוןואשתארו חד סרי 

. בגין כך יוסף  ונפיקאתריה. ועל דא צדיק בעלמא תתאה עייל עלאה, דכד אתאביד יוסף בנימן אשלים 

 ובנימן וכלהו תריסר כגוונא דלעילא ביחודא חד. 

 

)תהלים קי"א( אודה יי' בכל לבב בסוד ישרים ועדה. בכל   פתחהפעם אודה את יי'. רבי שמעון 

ה. אודה יי' "ליה לקב בעא לאודאהלבב, בכל לב מבעי ליה. אלא דוד ברזא עלאה דשמא קדישא קא 

 , ואלין תרין סטרין, חד ימינא וחד שמאלא.  הרעוביצר  הטובבכל לבב, ביצר 

ב כגוונא דדרום וצפון, בסוד ישרים  , אלין אינון שאר סטרין דהאי עלמא, דהא לבישריםבסוד 

)שם קל"ב(   דכתיבדלעילא. ועדה, דא הוא אתר דיהודה   דאינון כגוונאאלין אינון שאר סטרי עלמא 

 . אלועדותי זו אלמדם, וכתיב )הושע י"ב( ויהודה עוד רד עם 

 כתיב )תהלים קל"ח( אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך. הכא באתר חד קאמר דכתיב נגד אלהים

 בימינא.  להאזמרך, דהא לגבי האי דרגא קאמר שירתא לחברא 
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 אתית"ח יהודה אחיד בכל סטרין, אחיד בדרום ואחיד במזרח, דהא איהו מסטר שמאלא קא 

 ושירותיה בצפון, ואחיד בדרום בגין דאיהו אזיל לימינא ואתאחיד בגופא. בגין כך הפעם אודה את יי'.

 א, דקיימא כדקא יאות, דהא אתתקן כלא רתיכא קדישא.ותעמוד מלדת. ותעמוד, דקיימא בקיומ

 

רבי שמעון נפק לקרייתא, אזדמן ליה רבי אבא ורבי חייא ורבי יוסי. כיון דחמא לון אמר חדתותי  

 למיזל פתח כל חד וחד קרא.  בעו. כד תלת יומיןדאורייתא אצטריך הכא. יתבו 

מן המקום נא עיניך וראה  מעמו שאואמר ויי' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט  פתח רבי אבא

. וכי לפום חיזו בה וקדמה וימה כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננהאשר אתה שם צפונה ונג

דאברהם ירית ארעא ולא יתיר. עד כמה חמי ב"נ, תלת פרסי או ארבע או חמש פרסי, ואיהו אמר כי את  

  עלמאחמי, דהא ארבע סטרי  עלמאחמי כל  סטרי עלמא. אלא כיון דארבע רואהכל הארץ אשר אתה 

 עלמאואחמי ליה דאיהי קשירא בסטרי   קנו ע"א[ ]   דישראל  ארעאה "קף ליה קבכללא דכל עלמא. תו ז 

 שמעון כל עלמא חמי, חדוותא דעילא ותתא. דחמי לר'והוה חמי כלא. כגוונא דא מאן 

פתח רבי חייא ואמר הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. וכי ההוא אתר בלחודוי  

ה כל ארעא "ארבע אמין כפיל ליה קב  אלא באינוןולא יתיר.  אמין הוהה, דהא ארבע "אבטח ליה קב

דכל ארעא, ר' שמעון דאיהו  כללאדישראל. אשתכח ההוא אתר כללא דכל ארעא. ומה ההוא אתר 

 . וכמהעל אחת כמה  עלמאבוצינא דכל 

ה  "ה ליה לקבפתח ר' יוסי ואמר הפעם אודה את יי'. וכי בכלהו דאולידת לא אתחזי לאודא

אלא בהאי. אלא יהודה איהו ברא רביעאה לכרסייא ואיהו אשלים לכרסייא, ובגין כך יהודה בלחודוי  

שמעון דנהיר כל עלמא באורייתא וכמה בוצינין נהרין בגיניה  סמכין. ר' דכלהו  סמכאתקונא דכורסייא, 

 על אחת כמה וכמה. 

 

)תהלים ק"ד( מה רבו מעשיך  פתחר' יצחק וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה. 

יי' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך. האי קרא אוקמוה בכמה אתר, אלא מאן יכיל לממני עובדוי  

בזמנא חדא, כמרזפא דאפיק זיקין   דא וכלהוכמה חילין ומשריין משניין דא מן  ברא בעלמאה. דהא  "דקב

לון חושבנא   ליתכמה זינין ומשריין משניין דא מן דא, ה אפיק "לכל סטרין בזמנא חדא, כך קב  בזיקין

 וכלהו בזמנא חדא.
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דכתיב )שם ל"ג( בדבר יי' שמים נעשו וברוח פיו כל  כולאת"ח בדבורא וברוחא כחדא אתעביד 

מנייהו  ונפקבלא דא לא אזיל, ואתכליל דא בדא  ודא צבאם. בדבר יי', דא דבורא. וברוח פיו, דא רוחא. 

 כמה חילין לחילין ומשריין למשריין וכלא בזמנא חדא.

כל אינון   הריןדמההוא נהורא נ ה למברי עלמין אפיק חד נהורא סתימאה "תא חזי כד בעא קב 

 עלמא עלאה.   ואתעבידואתפשטו ואתעבידו שאר נהורין  נפקינהורין דאתגליין ומההוא נהורא 

תו אתפשט האי נהורא עלאה ועבד אומנא, נהורא דלא נהיר, ועביד עלמא תתאה. ובגין דאיהו 

תקשר לאתקשרא לתתא, ובקשורא דלתתא א ובעי  ]קנו ע"ב[ נהורא דלא נהיר בעי לאתקשרא לעילא   

לאתנהרא בקשורא דלעילא. והאי נהורא דלא נהיר בקשורא דלעילא אפיק כל חילין ומשריין לזינין  

 . כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינךד מה רבו מעשיך יי' "סגיאין, הה

עלאה וכל מה די בארעא הכי נמי לעילא, ולית לך מלה זעירא בהאי עלמא דלא תלייא במלה 

דכד אתער האי לתתא אתער ההוא דאתפקדא עליה לעילא, דכלא אתאחד  , בגיןעליהדאתפקדא  אחרא

 דא בדא.

ה קא גלגל מלה  "תא חזי כתיב תני נא לי מדודאי בנך. לאו דודאים אולידו לה לרחל, אלא קב

ביה   אחידתע"י דאינון דודאים בגין דיפוק יששכר דאחיד באורייתא יתיר מכלהו שבטין. בגין דהא רחל 

ד המעט קחתך את אישי, וכתיב לכן ישכב עמך הלילה תחת  "ליה לגבי לאה, ההשבקת  ולאביעקב 

ד "הוא הה ריחא דאורייתא קמי קודשא בריך דסליק יששכר לעלמא  דנפקדודאי בנך. אינון גרמו 

דסתים   הוה. וכתיב וישכב עמה בלילה הוא, הוא ודאי, והא אוקמוה דעלמא עלאה ריחהדודאים נתנו 

ביה אתאחיד.  הוא, ויששכראורייתא מעלמא עלאה נפקת, ובכל אתר עלמא עלאה ולא גליא. בגין דהא 

 ועל דא קרינן עץ החיים, אילנא דאינון חיין עלאין דאקרי הוא ולא אתה. 

ואי תימא דאלין דודאים פתחו מעהא דרחל. לאו, דהא כתיב וישמע אליה אלהים ויפתח את  

ג דחילא דלהון לעילא, בההוא חילא דלהון "דודאים אע דהא אליןה ולא מלה אחרא, בגין "רחמה, קב

 אחרא.  ולא בחילאלא אתמני פקידא דבנין, דהא בנין במזלא תליין 

למלה דא סיועא אינון   ]קנז ע"א[ואי תימא דהא אינון למגנא אתבריאו. לאו, דהא אפילו   

 . עלייהו במזלאגזר לאינון דמתעכבי ולאו אינון עקראן ולא את
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והכי איתחזי  . האי מלה חציפותא איהו, כי שכר שכרתיך ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבא 

, ואיהי אקדימת לארחא  אחתה, אלא מהכא אוליפנא ענותנותא דלאה דלא אמרה קמי ולאו הכי הוא

רשו.  ליתנטליה בחשאי ואודעא ליה דהא ברשותא דרחל הוה דכתיב כי שכר שכרתיך, מרחל  ואמרת

 ליה לבר ולא בביתא.   אמרתדרחל  בעינהאובגין דלא יבאיש  

דלאה נפקת לבר, ועיילת ליה ליעקב בפתחא דלבר עד לא ייעול   דמשכנאולא עוד אלא פתחא 

. ולא עוד אלא אחתהלמשכנא דרחל. מאי טעמא, בגין דלא תימא מלה קמי דרחל ולא תחציף קמי 

 ל לאו דין הוא לאפקיה מתמן, בג"כ אקדימת ליה לבר. אמרה לאה אי ייעול יעקב במשכנא דרח

וכל האי למה, אלא לאה רוחא דקודשא אתערת בה וידעת דכל הני שבטין עלאין כלהו קדישין  

 לון שמהן ברזא דחכמתא.  קראתה, ובגין כך "יפקון מנה, ודחקת שעתא בחביבותא לקב

 

מרחיש לן   ה"דאנן באורחא קבבכל זמנא ר' חייא ור' יוסי הוו אזלי באורחא. א"ר יוסי לר' חייא 

 ה יזדווג בהדן. "נסין, והשתא אורחא דא אריך לן, נתעסק באורייתא וקב

פתח ר' חייא ואמר )שמות י"ב( בראשון בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצות, וכתיב  

, לחם עני כתיב. האי מלה אתערו בה חברייא,  עוני)דברים ט"ז( שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם 

ה לקרבא לון לגביה יהב לון אתר  "במצרים הוו ברשותא אחרא. כד בעא קב  ישראל כד הוואבל ת"ח 

עני, דא דוד מלכא דכתיב ביה )תהלים פ"ו( כי עני ואביון אני. והאי לחם עני אקרי   י. מאןענדלחם 

ה  "עייל לון קב  דקריבו יתירמצה, נוקבא בלא דכורא מסכנותא הוי. אתקריבו לגבי מצה בקדמיתא, כיון 

ד  ", ההבדכורא אקרי מצוה בתוספת וא"ו אתחברבדרגין אחרנין ואתחבר דכורא בנוקבא, וכדין מצה כד 

 )דברים ל'( כי המצוה הזאת. בגיני כך מצה בקדמיתא ולבתר מצוה.  

עד דהוו אזלי שמעו חד קלא דאמר טופסרא דקטנון עקימן באורחא. סטו לעילא, לא תחתון 

 בקוסטרא דקיטרא דלתתא.

 ה בעי לנטרא אורחין."אמר ר' יוסי שמע מינה דקב 

באורחא דא, מלה  בעיה ". אמרו הואיל וקבסליקו לעילא ועאלו בחד טורא בין טנרין תקיפין

 נחמי או ניסא אתרחיש לן. 

 . סליק לון חד בר נש, תווהו. א"ר יוסי מאן אנת. טינראגבי בקיעי  אזלו, יתבו

 אמר מאנשי ארקא אנא.
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 .בני נשאותמן אית  אמר

למנדע מנייכו מה  אמר אין, וזרעין וחצדין. מנייהו בחיזו אחרא משניין מנאי, וסליקנא גבייכו 

 שמיה דארעא דאתון בה.

א"ל ארץ, בגין דהכא ארץ החיים שריא דכתיב )איוב כ"ח( ארץ ממנה יצא לחם. מהאי יצא  

 לא יצא לחם, ואי נפיק לאו משבעת המינין. בשארלחם, 

 לאתערא לן במלה.  בעאה "אדהכי עאל לאתריה. תווהו, אמרו ודאי קב

דאמרת דכירנא דאוליפנא מסבאי חד מלה עלאה בפסח, דיהב לון  א"ר חייא ודאי, על האי קרא 

 , והא אוקימנא מלה.  השמיםה לישראל לחם דא מארעא דחיי ולבתר לחם מן "קב

נהמא, כיון דאכיל   דאטעםלא ידע מדי עד  לעלמאנש כד נפיק   ]קנז ע"ב[    ברתו הוה אמר 

ה  "הוו ידעי מדי עד דאטעים לון קב נהמא אתער למנדע ולאשתמודע. כך כד נפקו ישראל ממצרים לא

  ינוקאה. "לחם מהאי ארץ דכתיב ארץ ממנה יצא לחם, וכדין עאלו ישראל למנדע ולאשתמודע ליה לקב

. ישראל וכדין ידע ואשתמודע במילי דהאי עלמאלא ידע ולא אשתמודע עד דטעים נהמא דהאי עלמא, 

אה, וכדין ידעו ואשתמודעו בההוא אתר. לא ידעו ולא אשתמודעו במלין דלעילא עד דאכלו לחם עיל

לחם מההוא   דאטעמוה דינדעון ישראל יתיר בההוא אתר דאתחזי להאי ארץ, ולא יכילו עד "ובעא קב

אתר. ומאן איהו, שמים דכתיב )שמות ט"ז( הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, וכדין ידעו ואסתלכו 

 ולא אשתמודעו.לא ידעו מדי  לחם מאלין אתריבההוא אתר. ועד דאכלו 

ה בהאי, ועל דא שירותא דישראל למנדע " קב לןאתא ר' יוסי ונשקיה. אמר ודאי על דא אתער 

 לחם הוה. 

מלה בעלמא   לך, חד דכר וחד נוקבא. א"ר יוסי לית דורמסקיןחמו תרי  אזליקמו ואזלו. עד דהוו 

 בארעא הכי נמי בימא., וכל מה די דלא הוי כגוונא דלעילא, וכל מה דלעילא הכי נמי אית בארעא

ותאמר אלי תבוא כי שכר  פתח ר' יוסי ואמר ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו 

. ותצא לאה לקראתו. מנא ידעת. הא אמרו דגעא חמרא ולאה ידעת ונפקת ליה, שכרתיך בדודאי בני

גרמא ליה. אמרת  ד יששכר חמור גרם, אל תקרי גרם אלא גרם, דחמרא "דנפק מנה יששכר, הה להוגרים 

לאה ודאי ידענא דאי ייעול יעקב במשכנא דרחל לית לי לאפקא ליה, אלא אוריך ליה הכא וייעול 

 במשכני.
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כי שכר שכרתיך בדודאי בני. מאי בדודאי בני, בגין דניחא ליה ליעקב על דא דאלין מסייעין 

ושיבי עקרת הבית אם  לאולדא. ויעקב הוה ידע דמלה לא קיימא בדודאים אלא לעילא. פתח ואמר מ

 הבנים שמחה הללויה. 

, מושיבי עקרת הבית, דא רחל. אם הבנים שמחה, דא לאה. אמרא"ר חייא רוחא דקודשא 

 כך הללויה.   בגין, דא עלמא עלאה. שמחהמושיבי עקרת הבית, דא עלמא תתאה. אם הבנים 

 

א"ר יהודה כל אלין שבטין תקונין דלתתא אינון וכלהו כגוונא דלעילא. ת"ח כי שכר שכרתיך,  

שכרתיך לאולדא     ]קנח ע"א[לנסבא מניה גופא, ומאן איהו, תורה. שכר שכרתיך, לך לגופך ממש. שכר   

 דיוקנך. 

י  מהכא מאן דלעי באורייתא אחסין עלמא דאתי ואחסין אחסנתא דיעקב. אחסין עלמא דאת

 )משלי ח'( להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא.  שכר, וכתיבדכתיב יששכר, יש 

כי ילדתי לו ששה בנים. אמר רבי חזקיה אלין עילא ותתא וארבע סטרין דעלמא. ומאן דאריך 

 דעלמא, והיינו אחד. סטריןה לעילא ותתא ולארבע "לקב לאמלכא ליהבאחד בעי 

בתר, וכתיב )שם ח'( על הרי בשמים. מאן אינון הרי   אמר רבי חזקיה כתיב )שיר ב( על הרי

בשמים, אלין שית בנין דלאה דאכללן שית אחרנין ואינון תריסר, ואינון שית בגין דכל חד כליל  

 .  שמחהבחבריה, ולאה עלייהו לקיימא )תהלים קי"ג( אם הבנים 

יא ולא אתגליא,  עלמא דאתכס דאיהיועל דא כתיב )דברים כ"ב( לא תקח האם על הבנים, בגין 

אתגליא כלל, ואת הבנים תקח לך, היינו דכתיב )שם ד'( כי   בגין דלא, האםועל דא שלח תשלח את 

שאל נא לימים ראשונים וגו' ולמקצה השמים ועד קצה השמים. וכל הני אקרון הרי בשמים, מכאן 

 , טורי דפרודא. יפרדולתתא אקרון הרי בתר, דכתי' )בראשית ב'( ומשם 

 קשירו קשרין, ארבע קשרין דאצטריכו לתקונא. שפחותייסא בני אמר רבי 

ולהלאה כלהו חד  מכאןג דכלהו חד. "ואמר ר' אלעזר דבגין כך נפקי לבר אינון קשרין, ואע

ד )תהלים קכ"ב( ששם עלו שבטים ", ההלעילאבארח מישר, ועל דא כלהו שבטין סלקין בסהדותא 

 שבטי יה עדות לישראל להודות לשם יי'.
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ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל אמר רבי אלעזר כתיב ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ו

. מה חמא יעקב למיהך לארחיה כד אתיליד יוסף, ועד לא אתיליד יוסף לא בעא למיהך מקומי ולארצי

 לארחיה. אלא הא אוקמוה דחמא דאתיליד שטנא דעשו. 

ויוסף זכי ליה דאקרי צדיק, והכא סיומא דגופא. כיון   באתריהותא חזי יוסף אשלים דוכתיה 

, ועם כל דא בנימן אשלים חושבנא הואלמהך לארחיה. וסיומא דגופא  בעאדחמא יעקב דאשתלים גופא 

 דביה אשתלימו תריסר. 

ג דאתיליד יוסף. מאי טעמא לא אוריך עד "אשתלימו שבטין אע דעד לאלא הוה ידע יעקב  וכי

תלימו שבטין. אלא יעקב בחכמתא עבד ומלה ידע. אמר ודאי אי אשתלימו הכא  בנימן ויש דאתיליד

אלא בארעא  ליבעיכלהו שבטין, הא ידענא דתקונא דלעילא שריא עלייהו כדקא יאות, ובארעא דא לא 

 קדישא.

דעלמא תתאה נינהו, וכיון דאתיליד בנימן מיתת   תקונית"ח דהכי הוא, דכלהו תריסר שבטין 

א האי עלמא תתאה לאתתקנא בהו. ועל דא לא אתיליד בנימן אלא בארעא קדישא,  רחל ונטלא דוכת

  עלמא, ותמן מיתת רחל ונטלא דוכתא כנעןד )בראשית מ"ח( ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ "הה

תתאה לאתישבא בביתא שלימתא. וכל זמנא דרחל קיימא, עלמא תתאה לא אתתקנא בהו, מיתת רחל  

 ביתא בשלימו. נטלא

 וכולהותתאה איהו  דעלמאואי תימא לאה אמאי לא מיתת בההוא זמנא. אלא בגין דביתא 

מניה הוו לאתתקנא ולאו מעלמא עלאה, ובגין כך לא מיתת בההיא שעתא. וכל עובדוי דלאה  

באתכסיא אינון, בגין דעלמא עלאה איהו באתכסיא ולאו באתגליא, ובגין כך לא אדכר מיתתה דלאה  

 כמיתתה דרחל. 

בגין כך אתכסיא לאה   תתאה באתגליא,דעלמא עלאה כל מלוי באתכסיא ועלמא  חזי בגיןותא 

בגין כך כל ברכאן דתרין עלמין  במערתא דכפלתא ורחל בגלוייא דאורחא, דא בסתרא ודא באתגליא. 

עלאה אתרשים דכתיב ותאמר לאה באשרי כי  באתגליא ובאתכסיא, ואע"ג דאוקמוה רזא דא בעלמא

דא כלא חד, דהא כלא הוי מעלמא עלאה,   ועם כל   ]קנח ע"ב[ .   אשרקראה שמיה  ובגינהות, אשרוני בנ

ה אלא בתרין  "הכי נמי, ובכל אתר תרין עלמין, דא באתגליא ודא באתכסיא. ואנן לא מברכינן לקב

עלמין דכתיב )תהלים ק"ו( ברוך יי' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם. בגיני כך עלמא עלאה קרינן 
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על ידא דצדיק,  איהו ברוך מעלמא תתאהתתאה אתה. בגין דאיהו ברוך מעלמא עלאה,  ועלמאוא ה

 , ודאי מציון איהו ברוך.ירושלםד )שם קל"ה( ברוך יי' מציון שוכן "הה

עלמין נינהו, דא באתגליא ודא באתכסיא, ועל דא   תרי זימני, תריתא חזי כגוונא דא יי' יי', 

 פסיק טעמא בגוויהו, ומעלמא דא עד עלמא דא כלא חד.

 

. אמר ר'  ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ואל ארציויהי כאשר ילדה רחל את יוסף 

. לאמאי א  אחראיהודה תא חזי שלימותא דיעקב דלא בעא למיזל אלא ברשותיה דלבן. ואי תימא זמנא 

אלא בגין דדחיל יעקב דלא ישבוק ליה, וישתלימו תריסר שבטין בארעא אחרא. ועל דא כיון דחמא 

א ויברח הוא וכל אשר לו. דכיון דאתיליד בנימן אתקשרת שכינתא "דמטא שעתא דבנימן ברח, כד

ינתא דשכדכד ישתלימו תריסר שבטין  ברוח חכמתא. ויעקב הוה ידע בהובכלהו שבטין ונטלא ביתא 

 בהו ורחל תמות ואיהי נטלא ביתא.   תתקשר

למשה, אלא דלא   ליהחזי הכי אוליפנא, עלמא תתאה אתחזי ליה ליעקב כמה דאתחזי  ותא

רחל ונטלא איהי ביתא בכולהו  אתדחייתיכילת עד דהוו תריסר שבטין בביתא לאתקשרא בהו, וכדין 

  שבטין והות עקרא דביתא, וכדין מושיבי עקרת הבית ודאי.

לביתא  ליהתריסר שבטין, ודאי עלמא דלעילא יחות  דישתלימואמר יעקב הא מטא זמנא 

לעלמין, ולא עוד אלא  מכאן קמיה. אי תמות הכא לא אפוק  אתדחייתדא  ומסכנתאבהו,  ואתקשרא

 ישתלימו, עד לא רחל את יוסףכך ויהי כאשר ילדה  בגיניבארעא דא לא אתחזי לאשלמא ביתא. 

 שבטין. 

שמעון, אמר ודאי כל מלוי דרבי יהודה שפיר, ודא סליק על כלא. ואי תימא אמאי לא שמע ר' 

דרחל לא מתעברא מבנימן אתעכב תמן, כיון דמטא זמנא דבנימן   זמנאאזל ליה לארחיה מיד. אלא כל 

 .באתרא דאצטריךערק ולא בעא רשותא, בגין דלא יתעכב תמן ויתחבר יעקב בכולהו שבטין 

 

ויאמר לו אלכה ואשובה אל אחי אשר ות ד'( וילך משה וישב אל יתר חותנו ר' אבא פתח )שמ 

. תא חזי משה רעי ענא דיתרו חמוי הוה ודיוריה הוה ביה,  במצרים וגו' ויאמר יתרו למשה לך לשלום

, ויעקב דהוה שלים ודיוריה הוה תדיר עמיה דלבן, אמאי לא ברשותיהלמיזל לא אזל אלא  בעאוכד 

תמן,   דישתארבקדמיתא אמר ליה ומיד גלגל עליה גלגולין  אתמר דהאאלא הא  בעא רשותא מניה.
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כל עובדוי  ובחרשין הוו, בגין דלבן חרשא הוה  לגביה דמשהוהשתא דחיל מניה, אבל יתרו לא הוה הכי 

ה אמר ליה שוב אל ארץ אבותיך וגו',  "דיעקב. והשתא לא בעא יעקב לאתעכבא תמן, דהא קב לגביה

 בעא לאתעכבא ולמישבק פקודא דמאריה. ועל דא לא 

תא חזי כתיב ויזכור אלהים את רחל וגו'. פתח ואמר )תהלים מ"ו( למנצח לבני קרח על עלמות 

שיר. האי קרא אית לאסתכלא ביה, דרזא דחכמתא איהו, וכל הני שירין ותושבחן דהוו אמרי בני קרח, 

וכן כל אינון שירין ותושבחן דאמר דוד וכל   דהוו מלקדמין, ואינון תושבחןאינון שירין  מחדתיכלהו 

 דחכמתא. ברוחאאינון דהוו עמיה, כלהו הוו ברזא עלאה 

דוד ושלמה בריה  סדורין דסדרה עלמא תתאה כגוונא דעלמא עלאה, וכל אינון "ת"ח עבד קב

 סדרו כגוונא דלעילא.   קנט ע"א[ ] וכל אינון נביאי קשוט, כלהו  

איכא משמרות ברקיעא והא אוקמוה חברייא, עא, הכי נמי ת"ח כגוונא דאיכא משמרות באר

ואמרי שירתא תדיר, וכלהו קיימין אלין לקבל אלין   למאריהוןברקיעא דמזמרי  ואיכא סדרי משמרות

 . ותושבחןדשירין  בסדוראוכלא 

)שיר ו'( ששים המה מלכות ושמונים פלגשים ועלמות אין  א"כדעלמות שיר. מאי עלמות שיר, 

חושבנא כתיב  להואין מספר, כד"א )איוב כ"ה( היש מספר לגדודיו. ובגין דלית   עלמותמספר. מאי 

ועלמות אין מספר, וכלהו שורין שורין, מסחרן סדרין, אלין לקבל אלין לזמרא ולשבחא למאריהון, ואלין  

 אינון עלמות שיר. ובגין דאית עלמות דלא מזמרין כאלין, אלין אקרון עלמות שיר.

סדרא וסדרא דאיהי לכל סטר, תלת סדרין   וכלפרשן לכל סטר לד' סטרי עלמא, תלת סדרין מת

אחרנין. סדרא קדמאה דלסטר מזרח תלת סדרין אינון, ואינון תשעה סדרין בגין דכל סדרא מאינון תלת  

 אית ליה תלת סדרין, ואשתכחו דאינון תשעה וכמה אלף ורבוון תחותייהו. 

 רשימן, ומתחברןון רשימן, וכל סדרא אסתכי לאינון אתוון הני סדרין תשעה כולהו מתנהגי באתו

על כלא, כדין אינון נטלי ושירתא   דרוחא דממנאכולהו ואמרי שירתא. וכד אינון אתוון פרחי גו אוירא 

מתתא, וההוא את סלקא ונחתא, ותרין אתוון פרחי עלייהו, והאי את מתתא  בטשאתבסם. וחד את 

לעילא ואתחבר בהו ואתעבידו תלת אתוון, כלהו לפום אתוון יה"ו, דאינון תלת גו   סלקא מתתא

, וההוא את דסלקא מתחברא עמהון אתוון תרין. מאילין אתפרשו תלת סדרין, ואינון דנהראאספקלריא 

 ואינון תלת.
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אינון תרין אתוון עלאין דסלקין באוירא, אינון כלילן דא בדא, רחמי בדינא, ובגין כך  תא חזי 

עמהון איהי נוקבא ואתכלילת  ומתחבראאינון תרין, ואינון מעלמא עלאה ברזא דדכורא, והאי דסלקא 

ואתחברת בהו, הכי נמי האי את   ושמאלאבתרווייהו. כגוונא דנוקבא אתכלילת בתרי סטרי בימינא 

בתרין סטרין, אלין עלאין ודא לתתא, וכלא איהו חד, דכר   דאינוןבתרי אתוון אחרנין  ואתחברתא נוקב

דכד אתברי עלמא דאינון אתוון מעלמא עלאה נינהו, דאינון אולידו כל עובדין לתתא   ברונוקבא, 

 לתתא. רחיםכגוונא דלהון ממש. ובגין כך מאן דידע לון ואזדהר בהו, רחים לעילא 

אמר אלין אתוון כלהו דכר ונוקבא לאתכללא כחדא ברזא דמיין עלאין ומיין תתאין,  רבי שמעון

דאיהו  בהו, רחים לעילא ולתתא, בגין מאן דידע להו ואזדהר  ועל דאוכלא חד ודא איהו יחודא שלים. 

 עקרא דיחודא שלים כדקא יאות. 

דרא עלאה כדקא  תלת תלת מסטרא דא ומסטרא דא ביחודא חדא בשלימו דכלא, וכלהו רזא דס

 חזי כגוונא דלעילא, דההוא סדרא תלת תלת ברזא חדא.

סדרא תניינא דלסטר דרום, תלת סדרין אינון לההוא סטרא, וכל סדרא וסדרא תלת תלת ואינון  

, לאתחברא כלא כחד, בגין דאית אתוון ברזא דנוקבא  סטרתשעה כמה דאתמר. ואתוון אתפלגו הכי לכל 

ברו כלהו כחדא והוו חד ברזא דשמא קדישא שלים. ולגבייהו סדרין ממנן ואתוון ברזא דדכורא, ואתח

 תלת תלת כמה דאתמר. 

וכלא נפקא מסדרא דאבהן דלעילא, כסדרא דאתתקנא אתוון דשמא קדישא יה"ו כמה דאתמר.  

כלהו לתתא דנטלי ואתנהגי  ורברבןהני סדרין כלהו מתנהגי באלין אתוון ידיען ונטלי בהו, וכמה חילין 

 דרא דא. בס

 סדרין אינון לההוא סטרא ואינון תשעה.   תלתסדרא תליתאה דלסטר צפון, 

ובתלת סטרין תלת תלת לכל סטר, אינון תשעה, ואינון סדרין מתלת סטרין כמה דאתמר שבעה 

ג דאינון תרין ועשרין, שלימו דאתוון אינון "ברזא דאתוון דאינון שבעה ועשרין, ואע   ]קנט ע"ב[ ועשרים  

דסדרין אלין שבעה ועשרין לתלת תלת   ואשתכחו כמה דאתוון שבעה ועשרין, סדוראשרין. שבעה וע

סטרא דאינון תשעה   דהאיסטרא דאינון תשעה ואלין תלת  דהאיסדרין לכל סטר, ואשתכחו אלין תלת 

 ואלין תלת דהאי סטרא דאינון תשעה, אשתכחו כלהו שבעה ועשרין.  

ברזא דנוקבי, לאתחברא בהו נוקבא עם   אינוןאתוון  , תשעהאתווןורזא דאלין שבעה ועשרין  

 ברזא דאתמר, וכלא איהו כדקא חזי. סרי אחרניןאינון תמני 
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עלאין דעלמא עלאה, הכי נמי אתוון אחרנין לתתא, אתוון עלאין רברבין   כגוונא דאתווןת"ח 

 הני רזין ברזא דדכר ונוקבא כלא חד בשלימו. ובכלואתוון תתאין זעירין, וכלא דא כגוונא דא. 

ויזכור אלהים את רחל, דהא במזלא תליא, ובגין כך כתיב בה זכירה. ויי' פקד את שרה, לאו  

 ממזלא הוה. 

א בנין במזלא תליין ולא לתתא, הכא בשרה לאו במזלא הוה. אלא ויי' כתיב, כלא  ואי תימא דה

 כחדא.

הות מקדמת דנא ואתמסר מפתחא דא לתתא  דאאי הכי אמאי כתיב פקידה. אלא ודאי זכירה 

כמה דכתיב )בראשית י"ז( ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה וגו'. ולבתר כגוונא 

 אדכר ברזא דלעילא, לבתר אתמר ברזא דנוקבא פקידה, למהוי כללא דכלא כחדא. דא, וכיון ד

 

)שמות ו'( וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר   פתחויזכור אלהים את רחל. רבי חייא 

מזלא דאיהו   דהאמצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. ואזכור, הא זכירה בגין דאיהו לעילא, 

א  "לעילא בדכורא אתא על פקידה דאיהי בגלותא לתתא בנוקבא. כגוונא דא ויזכור אלהים את רחל, כד

 ואזכור את בריתי.

קוד פקדתי אתכם. וכי פקוד פקדתי, והא פקידה בנוקבא קיימא, ובההוא  ת"ח כתיב )שם ג'( פ 

  אי איהיזמנא בגלותא הות, ואיהי אמרת פקוד פקדתי. אלא הכא אית לאסתכלא ורזא דחכמתא הכא. 

בגלותא היך אתחזי למשה הכא והיך אמרת פקוד פקדתי. אלא הכי אוליפנא שמשא כד נהיר איהו  

על ארעא בכל אתר. כגוונא דא מלא כל הארץ כבודו. בזמנא דמקדשא  בשמיא ותוקפיה וחיליה שלטא 

סחרא  ותוקפהקאים מלא כל הארץ כבודו, דא ארעא קדישא, והשתא דישראל בגלותא איהי לעילא 

 ג דאינון בארעא אחרא."להו לישראל לאגנא עלייהו, ואע

  תריסרקדישין,  רתיכין תחומין. שכינתא לעילא בתריסר לעילא, שכינתא לתתאות"ח שכינתא 

חיוון עלאין, שכינתא לתתא בתריסר שבטין קדישין, וכדין אתכלילת שכינתא לעילא ותתא וכלא בחד 

 אתתקנת, ודאלא אתתקנת, לעילא הכי נמי לא  ולתתאג דבזמנא דישראל בגלותא "זמנא כחדא, ואע

 . עמהון בגלותאעמהון דישראל, דאיהי  גלותאהוא 

על אבלא דבריה ולא אתקין ליה   לערסאיה. מה עבד, כפא ליה במה אתתקנת. למלכא דמית בר 

ה כיון דאתגלו ישראל  "אלא נטל כובין ודרדרין ואטיל תחות ערסיה ושכיב עליה. כך קב לערסא
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ד )שם ג'( וירא מלאך יי' אליו בלבת אש מתוך "כובין ודרדרין ושוי תחותיה, הה נטלמקדשא  ואתחריב

 בגלותא.הסנה, בגין דישראל הוו 

פקוד פקדתי אתכם. מאן דלא קיימא ברשותיה, מה פקיד ומה עביד. אלא פקוד מלעילא, פקדתי 

עלה מקדמת דנא דכתיב ואזכור את בריתי. כיון דכתיב  הוהזכירה  דהא. מאי טעמא, בגין לתתא

  דהא סימנא נקטת  ]קס ע"א[ ואזכור, הא זכירה אתמנא עלה, ובגין כך אמרת לבתר פקוד פקדתי,   

מקדמת דנא, לא אתמר   אתדכירתפקד את שרה. אבל הכא רחל דלא  שרה, ויי'מקדמת דנא. כגוונא דא 

 בה פקידה אלא זכירה, וכלא בזכירה איהו ברזא דמזלא.

 

.  ברגלויר' יהודה ור' חזקיה הוו אזלי מקפוטקיא ללוד, והוה רבי יהודה רכיב ורבי חזקיה 

תעסק באורייתא כמה דכתיב )דברים ל"ב( הבו גודל  אדהכי נחת רבי יהודה, אמר מכאן ולהלא נ

 לאלהינו.

 א"ל אלו הוינא תלתא יאות הוא, דחד יימא ותרין יתיבו ליה.

ד כי שם יי' אקרא הבו "ה ותרין יתיבו ליה, הה"א"ל הני מלי בברכאן, בגין דאדכר חד שמא דקב

לין תרין אחרנין. אבל באורייתא גודל לאלהינו. כי שם יי' אקרא, דא חד דמברך. הבו גודל לאלהינו, א

 ה. "רבו ותוקפא דשבחא דאורייתא לקב תרין יהביאפילו 

 אמר ליה רבי חזקיה לגבי ברכאן אמאי תלת. 

. אבל רזא דמלה הכא, דהא כל רזין דברכאן הכי  גודלאמר ליה הא אוקמוה ואתמר דכתיב הבו 

, ודא ותרין דאודןלתא, חד מברך ה ברזא דת"איהו, חד לברכא ותרין לאתבא, בגין דיסלק שבחא דקב

 עלאה כדקא יאות וברזא דתלת כמה דאוקמוה.   ברזאהוא קיומא דברכאן 

עד דהוו אזלי אמר רבי יהודה תנינן אית זכירה לטב ואית זכירה לביש, אית פקידה לטב ואית 

בראשית  , )ראשוניםפקידה לביש. אית זכירה לטב כמה דאוקמוה דכתיב )ויקרא כ"ו( וזכרתי להם ברית 

ח'( ויזכור אלהים את נח, )שמות ב'( ויזכור אלהים את בריתו. ואית זכירה לביש דכתיב )תהלים ע"ח(  

ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב. פקידה לטב דכתיב )שמות ג'( פקוד פקדתי אתכם. פקידה 

 . וכלהו רזין עלאין.  פשעםלביש דכתיב )תהלים פ"ט( ופקדתי בשבט  

ופקידה לטב, אלין אינון דרגין ידיען, רזא דמהימנותא דכר ונוקבא, רזא חדא  כל הני זכירה

דקיימא ברזא  אחראזכירה ופקידה, ואלין אינון לטב. זכירה ופקידה לביש, אלין אינון רזא דסטרא 
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דאלהים אחרים, דכר ונוקבא כחדא, זכירה בהאי ופקידה בהאי. ואלין אינון דקיימין תדיר לביש, ואלין  

  נזקין וכלוכל קדושין עלאין כמה דאוקמוה, ומהכא נפקי כל  מהימנותאאלין. מהכא נפקי כל רזי לקבל 

 בישין וכל מותא וכל סטרין וזינין בישין בעלמא ואוקמוה, ודא בהפוכא מן דא.  

א"ר חזקיה הכי הוא ודאי. זכאה איהו מאן דחולקיה אתקיים בסטרא טבא ולא ירכין גרמיה 

 .מתמןלסטרא אחרא וישתזיב 

אמר ליה רבי יהודה הכי הוא ודאי, וזכאה מאן דיכיל לאשתזבא מניה מההוא סטרא, וזכאין  

 .ולאגחא בההוא סטרא קרבאאינון צדיקייא דיכלי לאשתזבא מנייהו 

 אמר ר' חזקיה במה.

. מאן מלחמה, דא מלחמה דההוא סטרא  מלחמהפתח ואמר )משלי כ"ד( כי בתחבולות תעשה לך 

 דאצטריך בר נש לאגחא ביה קרבא ולשלטאה עלוי ולאשתזבא מניה.בישא 

ת"ח דיעקב הכי אשתדל לגבי עשו בגין ההוא סטרא דיליה, לאתחכמא עלוי ולמיזל עמיה  

וסופא כגוונא וכלא כדקא יאות. ורישא  ובסופאבעקימו בכל מה דאצטריך, בגין לשלטאה עלוי ברישא 

בתר )שם כ"ז( ברכתי, שירותא וסופא כחדא, דא כגוונא דא, ( בכרתי, ול כמה דכתיב )בראשית כ"ז חד

ויכיל   מיניהבאורח מישר כדקא חזי ליה. ובגין כך זכאה איהו מאן דאשתזיב  עליהבגין לשלטאה 

 .עליהלשלטאה 

 אבתרדמהימנותא, וזכאה איהו דאשתדל  רזאתא חזי זכירה ופקידה לטב אינון כחדא 

 . ישאגי' ילכו כאריה א )הושע י"א( אחרי י"מהימנותא, כד

אמר ר' חזקיה הכי הוא ודאי. ות"ח בר נש כד צלי צלותיה לא יימא עליה זכרני ופקדני, בגין  

לביש, וזמינין לנטלא מלה מן פומא ואתיין     ]קס ע"ב[ דאיכא זכירה ופקידה לטב וזכירה ופקידה   

ההוא זכירה ופקידה לביש   לאדכרא חובוי דב"נ ולענשא ליה, בר אי איהו זכאה שלים דכד בדקי חובוי

לא ישכחון לון, כגון עזרא דאמר זכרה לי אלהי לטובה. דהא בכל אתר דבר נש צלי צלותיה יכליל  

 גרמיה בין סגיאין בכללא דסגיאין. 

ותא חזי שונמית כד אמר לה אלישע )מלכים ב' ד'( היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא.  

דרקיעא שלטא  מלכותאטוב דראש השנה הוה, וההוא יומא   היש לדבר לך אל המלך, ההוא יומא יום

 בההוא זמנא, ובגין כך אמר לה היש לדבר לך אל המלך.   מלךה אקרי  "למידן עלמא וקב
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מה כתיב, ותאמר בתוך עמי אנכי יושבת. מאי קאמרה, לא בעינא למהוי רשימאה לעילא אלא 

בעי ליה לבר נש לאתכללא בכללא דסגיאין  וכןמכללא דלהון.  לנפקאלאעלאה רישאי בין סגיאין ולא 

 ולא לאתייחדא בלחודוי, בגין דלא ישגחון עליה לאדכרא חובוי כדקאמרן.

ה אמר  "פתח ר' יהודה ואמר )איוב ל"ח( הנגלו לך שערי מות ושערי צלמות תראה. האי קרא קב

  לא"ג( הן יקטלני ה. תא חזי איוב אמר )שם י" ליה לאיוב כד חמא דאיוב דחיק גרמיה על דינוי דקב

ה וכי אנא קטיל בני נשא, הנגלו לך שערי "איחל, כתיב לא באל"ף וקרי לו בוא"ו וכלא איהו. א"ל קב

ולא יכלין  סטרא ומותא שלטא עלייהו, וכלהו סתימין מבני נשא  תרעין פתיחן לההוא. כמה מות

 ולא ידעין אינון שערים.  לאסתמרא מנייהו בגין דאינון סתימין מבני נשא

ושערי צלמות תראה. מאן אינון שערי מות ומאן אינון שערי צלמות. אלא מות וצלמות כחדא 

אינון וזווגא חדא אינון. מות הא אתמר דא מלאך המות והא אוקמוה. צלמות, צל מות, האי איהו מאן 

גין  דרכיב עליה ואיהו צלא דיליה ותוקפא דיליה לאזדווגא כחדא בקשורא חד ואינון חד. וכל אינון דר

)תהלים כ"ד( שאו שערים ראשיכם  כתיבדנפקי מנייהו ומתקשרן בהו אינון שערים דלהון. כמה דלעילא 

מסטרא אחרא,  נמי שערים אינוןונחלין, שית סטרין דעלמא, אוף הכי  אינון שערים נהריןוגו', ואלין 

 יהו כחדא. צלמות, דא נוקבא ודא דכורא ותרוי שערידרגין ידיען דשלטין בעלמא, שערי מות, 

בגין כל אינון מלין דאיהו אמר )איוב ז'( כלה ענן וילך כן יורד שאול    לאיובה  "דא אמר קב וכל

ה הנגלו לך שערי מות, למנדע דהא כלהו ברשותי וכלהו זמינין "לא יעלה, וכל אינון שאר מלין. אמר קב

 לאתבערא מעלמא דכתיב )ישעיה כ"ה( בלא המות לנצח וגו'. 

אלהים אלהים אמאי.  תריאלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה. תא חזי ויזכור 

אלא חד מעלמא דדכורא וחד מעלמא דנוקבא בגין דבמזלא תלייא מלתא. וכד אתערת רחל בשמא דא 

דכתיב יוסף יי' לי בן אחר, ידע יעקב דאיהי אתחזייא לאשלמא כלהו שבטין ולא תתקיים בעלמא. בגין  

ביתא  תשתליםיכיל, וכד מטא זמנא דבנימן ערק ואזל ליה בגין דבארעא אחרא לא  כך בעא למיזל ולא

אל יעקב שוב אל ארץ   אלהיםלאתקשרא עלמא קדישא ביה. והיינו דכתיב )בראשית ל"א( ויאמר 

אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. מאי ואהיה עמך, אלא אמר ליה עד הכא רחל הות עמך עקרא דביתא,  

עמך ואטול ביתא בהדך בתריסר שבטין. והיינו דכתיב ואני בבאי מפדן מתה  ויאהמכאן ולהלאה אנא 

הוה מלה דאתדחייא איהי ואתיא דיורא אחרא ונטלא ביתא בגיני לדיירא  בגיניעלי רחל, עלי הוה, 

 עמי. 
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ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה. מאי נקבה. אמר רבי יצחק ההוא רשע אמר אנא חמי דיעקב לא  

שכרך  דאיהיובגין כך יפלח לי. אמר נקבה שכרך, הא נקבה   ]קסא ע"א[אסתכל אלא בנוקבי   

 . ואתנה, אימא מאן נקבה אסתכלת בה ואתנה ופלח לי בגינה.  כדקדמיתא

יקרא דמלכא קדישא   לשום, דהא אנא כל מה דעבידנא חלילהויאמר יעקב לא תתן לי מאומה, 

דעתאי בהאי, אלא אם תעשה לי  לא, ועל דא לא תתן לי מאומה, דהא ולא בכסופא דגרמאיעבידנא  קא

 הזה וגו'.   הדבר

 

)תהלים ט"ו( יי' מי יגור  פתח. רבי אלעזר העקודים והטלואים וגו'התישים ויסר ביום ההוא את 

וגו'. הא אוקימנא ואוקמוה חברייא הולך תמים,   ומי ישכון בהר קדשך הולך תמים ופועל צדקבאהלך 

דא אברהם דכד אתגזר תמים אקרי. ופועל צדק, דא יצחק. ודובר אמת, דא יעקב. ודאי יעקב באמת  

מ"ט עבד עם לבן כגוונא דא. אלא יעקב בחין שעתא דמזליה הוה, דשרי  אתדבק באמתאיהו אתדבק. אי 

מזליה קאים במה דעביד שפיר, ואי לאו לא יושיט   איליה לאינש למבחן שעתיה עד לא יתוב לארעיה. 

 . דסליק לגביהרגלוי עד 

למגנא, אלא  ת"ח כתיב וענתה בי צדקתי ביום מחר וגו', דהא איהו לא עבד בגין דיטול מדיליה 

כתיב נחשתי ויברכני יי'   על דאדרעותא, ולא עוד אלא דאיהו נטיל רשו מלבן.  ובשלימוכלא בקושטא 

עבד לבן ובחין מזליה בגיניה דיעקב והוה אשכח בגיניה דיעקב מאה עאנא כל   זינין חרשיןבגללך. כמה 

 ירחא ומאה אמרין ומאה עזין יתיר על עאניה. 

ף אמרין ואלף עזין הוה מייתי ליה יעקב יתיר בכל ירחא וירחא, ר' אבא אמר אלף עאנין ואל

ד כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב ויברך יי' אותך לרגלי, וברכתא דלעילא לאו איהו פחות "הה

מאלף מכל זינא וזינא, מעאנין אלף אשתכח, מאמרין אלף אשתכח, מעזין אלף אשתכח. על כל מה 

ת מאלף, עד דבגיניה דיעקב אסתלק לבן לכמה עותרא. וכד בעא יעקב דשריא ברכתא דלעילא לא פחו

אגריה לא אשכח אלא עשרה מכל זינא וזינא, ויעקב חשיב ליה לעותרא סגי. חמי כמה נטיל  לנטלא

דנטיל מדיליה ממה דהוה יהיב איהו בזכותיה ללבן, וכל דא דסליק ביה יעקב לא הוה אלא בזרוע, 

 א.לגבי עאנ ושוימקלות  אינון
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,  בינו ובין יעקבת"ח כמה טרח ההוא שלימא דיעקב אבתריה דלבן. כתיב וישם דרך שלשת ימים 

והוה אייתי ליה כל האי עותרא, ועם כל דא לא בעא לבן דיהא אגריה דיעקב הכי, אלא נטל עשרה מן  

וונא  ג כל מה דיולידו בההואליה טול הני ואי יולידו כמה דאמרת  ויהב ליה. אמרדא ועשרה מן דא 

וכתיב  ועשרה מן דא,מן דא ועשרה מן דא  עשרהד ותחלף את משכורתי עשרת מונים, "אגרך, הה ליהוי

ה וברכיה. ומכל מה "אשתדל בתר קב ובהני עשרהואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים, 

 מדיליה בזרוע. ה חס עליה ונטל "דשוי לבן עמיה דיעקב אהדר במלוליה ונטיל מיעקב כלא, עד דקב 

אמר רבי אלעזר כל הני קראי לאחזאה חכמתא קא אתיין, דתנינן מלין דלעילא מנהון תליין 

בעובדא ומנהון במלולא ומנהון ברעותא דלבא, ומאן דבעי לאמשכא ברכאן בצלותא במלולא ורעותא, 

 תליין. ודלא בצלותא בעובדא

המקלות אשר פצל ברהטים  . כתיב ויצג את עבדת"ח יעקב שלים כל מה דעבד בחכמתא 

בשקתות המים, כלא בחכמתא לאמשכא ברכאן ממבועא דכלא לכלהו דרגין עלאין דאינון חולקיה  

 ועדביה. 

 .דיניאת המקלות. מאן מקלות, אלין דרגין דאינון בי 

 אשר פצל, דאעבר מנהון דינא.

אן לכלהו  ברהטים, היינו דכתיב )שיר ז'( מלך אסור ברהטים, דהא מההוא מלך אתיין ברכ

 עלמין.

מלך אסור ברהטים, מלך דא אסור וקשור באינון רהטין עלאין דמנייהו    ]קסא ע"ב[ ד"א   

 עלאה. אתמשכן ברכאן לכולא מעם מלך

, אלין אינון נחלין דנפקין ואתיין עד דמטו  דמתמן אתשקיין כולא. שקתות המיםבשקתות המים, 

 לאתר דמתכנשי תמן.

. ובההוא אתר דמתכנשי וגו')תהלים ק"ד( ישקו כל חיתו שדי א "אשר תבאנה הצאן לשתות, כד

 אתיין לאשקאה מניה. כלא ,כלהותמן מיא 

,  אתשקייןגלידין ולא נגדין לבר ולא  מיאויחמנה. מאי ויחמנה. ת"ח בשעתא דרוח צפון נשיב 

להון  בגין דדינא תליא וקרירו דצפון גליד מיא. וכד אתער רוח דרום מתחממי מיא ואתעבר גלידו ד

מתחממי וחדאן למשתי מההוא קרירו   וכלאונגדין, כדין אתשקיין כלא, בגין דחמימו דדרום שראן מיא 

 .בבואן לשתותד ויחמנה "דצפון דהוה לון בקדמיתא, הה
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 דאינון כלהו נוקבי.   בגיןויחמנה, והא כתיב ויחמו. אלא 

ויקח לו יעקב מקל לבנה לח  ועל דא אתכוון יעקב למעבד עובדא בחכמתא, ודא הוא דכתיב 

 וגו'.

ואמר )שם קל"ה( כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. ת"ח כי יעקב בחר לו יה. עד כאן   פתח

ה. אלא ממה דגלי קרא  "ליה לקב ביררליה ליעקב, אי יעקב  ביררה "למאן, אי קב ביררלא ידענא מאן 

 חלק יי' עמו יעקב חבל נחלתו.ליה ליעקב לעדביה דכתיב )דברים ל"ב( כי  נטלה "ידענא דקב

ליה   ונטללעילא מכל דרגין  ואסתליקתא חזי הכי נמי יעקב בירר אחסנתיה ועדביה לחולקיה 

 לעדביה מקל לבנה לח, היינו דרגא חוורא דסטר ימינא, ולוז וערמון, היינו דרגא סומקא דסטר שמאלא.  

א, והוא עאל בינייהו ונטיל לון ליה בימינ ואחברויפצל בהן פצלות לבנות, דאעבר דינא מן דא 

כחדא ואתעביד כלא חד בתרי גווני. ועם כל דא מחשוף הלבן, דיתגלי חוורא על סומקא. וכל דא למאי, 

 ולשואה לדרגא דא דאיהו תלתא כחדא. דכלאברכאן ממבועא  ועדביהדא  לדרגיהלאמשכא 

ן ברכאן לתתא ברהטים בשקתות המים, כמה דאוקימנא. וכדין בעובדא דא דחכמתא נגדי

  עד, ולבתרעלמין ושריין עליה ברכאן כמה דאוקמוה דכתיב )בראשית מ"ט( בבקר יאכל  ומתשקיין כלהו

לאתברכא כלהו עלמין לתתא. ויעקב נטל חולקיה מאינון ברכאן דשריין    ]קסב ע"א[ ולערב יחלק שלל,   

 ה. "דקב חולקיהעליה לתתא, בגין דאיהו 

 

קמיה דר' שמעון. א"ל האי דכתיב )משלי י'( ברכות לראש צדיק,  ר' ייסא זוטא הוה שכיח 

 לצדיק מבעי ליה, מאי לראש צדיק. 

 א"ל ראש צדיק דא היא עטרה קדישא ואוקמוה. 

תו ראש צדיק, דא יעקב דאיהו נטיל ברכאן ונגיד לון לצדיק, ומתמן אזדריקו לכל עיבר 

 ומתברכן כלהו עלמין. 

דברית דמניה נפקין מבועין לבר.   רישאצדיק אקרי ההוא אתר  ראשברכות לראש צדיק,  תו

מבועין לנוקבא אקרי   אתר דזריקנוקבא דקיסטא דחמרא נפיק מניה איהו רישא, כך ראש צדיק, ההוא 

 ברכאן ביה שריין.   ראש דכלראש צדיק. צדיק איהו 
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,  י צדיקאקראת קיימא קדישא ועביד פקודי דאורייתא  למיטר ההואתו ההוא בר נש דזכי 

ומרישיה ועד רגלוי הכי אקרי. וכד ברכאן נגדין לעלמא שריין על רישיה, ומניה קיימי ברכאן לעלמא  

 בבנין קדישין זכאין דאוקים.

ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו ר' ייסא תו שאיל ואמר כתיב )תהלים ל"ז( נער הייתי גם זקנתי 

ממה  איהואמרו בחכמתא יתיר  אי הואדשרו דעלמא אמרו.  ואמרו. האי קרא אוקמוה מבקש לחם

 דחשבין בני נשא. 

ראיתי צדיק  לאהוא.  הכיא"ל ברי יאות הוא, דהא ביחודא קדישא אתמר. נער הייתי גם זקנתי, 

נעזב, דא הוא שבחא דיחודא, דלא אשתכח יום בלא לילה, דהא לילה ביה אשתכח תדירא, וצדיק אחיד  

זרעא לא תבע לנוקבא   ואנגידי הוא. אלא בשעתא דזריק לעילא ואחיד לתתא. וזרעו מבקש לחם, מא

לא נגיד אלא בשעתא  זרעאמניה לעלמין וזמינא היא לגביה, דהא  מתפרשאדהא בהדיה שריא, דלא 

חד דלא מתפרשן, ועל דא לא אצטריך  בדבקותאותיאובתא דתרוייהו כחדא   ]קסב ע"ב[ דנוקבא זמינא  

 למתבע עלה.

 י.א"ל ובזמנא דגלותא לאו הכ

. אימתי נפיק, כד נוקבא בדבוקא חד עם דכורא. ואי תימא לא ראיתי  ולא הואא"ל זרעו כתיב 

. אלא הא אחיד לעילא ולא נעזב לעלמין. בזמנא אחרא לא נעזב הואצדיק נעזב, בזמנא דגלותא מאי 

  סטרין לעילא לתרין, בזמנא אחרא  בזמנא דגלותא אחיד לעילאמנוקבא, אחיד לעילא ואחיד לתתא. 

 ותתא, ולעולם אינו נעזב.

ג דאתמר ברקיע השמים,  "כתיב )בראשית א'( ויתן אותם אלהים ברקיע השמים, דא צדיק. ואע

 אלא ברקיע השמים ודאי, דאיהו סיומא דגופא.

תמינאה, ביה שקיען   רקיעאתא חזי תרין רקיעין אינון, ואינון שירותא וסיומא, דא כגוונא דא. 

כל ככביא זעירין ורברבין, ודא הוא רקיעא עלאה סתימאה דקאים כלא ומניה נפיק כלא, ואיהו תמינאה  

 מתתא לעילא והוא שירותא לאפקא מניה כלא.  

נהורין ובוצינין, והוא נטיל כלא ודא  עין כלשקידביה  לתתאכך איהו רקיעא תמינאה מעילא 

נפקי, הכי  נהורין ומניהרקיעא תמינאה דאיהו שירותא דכלא תליין ביה כל  דבההואסיומא דכלא. כמה 

 בגוונאלכלהו עלמין. שירותא וסיומא  נפקיביה כל נהורין ומניה  ותלייןנמי האי איהו רקיעא תמינאה 

ולא פסקי מימוי לעלמין, כלא למהוי סיומא כשירותא. ובגין כך ויתן   נהר דנפיקחד קיימי, ועל דא איהו 
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 ברירוודא הוא  בגוונא חדאג דאתמר כלא "אותם אלהים ברקיע השמים. ולמה, להאיר על הארץ. ואע

 דמלה.

דאיהו ביה ולכל אינון סטרין עלאין, ודא  דלעילאמה בין האי להאי. אלא דא אוקים וזן לעלמא 

 תאה ולכל אינון סטרין תתאין. אוקים וזן לעלמא ת

רקיעא תמינאה עלאה סתימאה עלמא דלעילא  והא ההואואי תימא עלמא דלעילא מאן איהו, 

איהו והכי אקרי, דהא תרין עלמין נינהו כמה דאתמר. אלא איהו עלמא עלאה וכל אינון דנפקי מניה על 

י והאי כלא חד בריך הוא לעלם דנפקי מעלמא תתאה על שמיה אקרון, וכל הא וכל אינוןשמיה אקרון, 

 ולעלמי עלמין.

תא חזי )תהלים ק"ד( ישבעו עצי יי' ארזי לבנון אשר נטע. מאן לבנון, הא אוקמוה ואתמר האי  

 קרא.  

)שם( אשר שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה. אשר שם צפרים יקננו, באן אתר, בלבנון.  

ומאלין אתפרשן כמה צפרין אחרנין, אבל אלין עלאין    ]קסג ע"א[ דקאמרן בכמה אתר    ואלין תרין צפרין

 . שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, ורזא דמלה וללבן שתי בנות סתימאהונפקין מלבנון דאיהו 

שית בנין עלאין, שית   ביתה, באינון. ברושים ברושים ביתה דכתיב שם הגדולה לאהחסידה 

 סטרין דעלמא כמה דאתמר.

אתפשט כל טיבו וכל   ליה, דכדקרינן   דנוקבאג "עלמא עלאה, אע אמאי אקרי חסידה. אלא האי

חסד דאיהו נהורא קדמאה דכתיב )בראשית א'( ויאמר  נפקא מינהדאיהי חסידה  ובגיןנהירו מניה נפיק. 

 . וגו'אלהים יהי אור 

ועל דא ברושים ביתה. ברושים, אל תקרי ברושים אלא בראשים, דהא עלמא אחרא בתתאין 

כתיב )שם ו'(   דא אתרביתה ואיהי בי דינא דעלמא, ולזמנין אקרי כגוונא דלעילא בכל אינון שמהן. ועל 

ו, וינחם יי' ויתעצב אל לבו, חרון אף יי', דהא באתר דא תליא, דהא כל מה דלעילא כלא איהו בנהיר

חיין לכל סטרין, ועל דא תנינן אין עצבות לפני המקום, לפני דייקא. ועל דא כתיב )תהלים ק'( עבדו את 

יי' בשמחה באו לפניו ברננה. עבדו את יי' בשמחה, לקביל עלמא עלאה. באו לפניו ברננה, לקביל  

 עלמא תתאה. 

"ג( אשריך ישראל מי זכאין אינון ישראל בעלמא דין ובעלמא דאתי. בגין כך כתיב )דברים ל

 . עזרךכמוך עם נושע ביי' מגן 



 

© 2004–2022 Zohar Education Project, Inc.  All rights reserved. 

185 

 

)משלי ט'( אם חכמת חכמת לך ולצת   ר' אלעזר פתחויצג את המקלות אשר פצל ברהטים וגו'. 

,  משגיחיןווי לאינון חייבי עלמא דלא ידעין ולא משגיחין במלי דאורייתא. וכד אינון  תשא. ת"חלבדך 

דמיין בעינייהו כאילו כלהו מילי ריקניא ולית בהו תועלתא.  בגין דלית לון סכלתנו, מלין דאורייתא

, וכל מלה ומלה  מלין יקיריןוכלא בגין דאינון ריקנין מדעתא וסכלתנו, דהא כל מילי דאורייתא כלהו 

 . באורייתאהיא מפנינים, )שם ח'( וכל חפצים לא ישוו בה  יקרה)שם ג'(  כתיב

ין דאורייתא, לא די לון דלא ידעי, אלא דאינון וכל אינון טפשין אטימין דלבא, כד חמאן מל

עלבונא דאורייתא ויתענשון   ה"יתבע קב דלית בהו תועלתא. ווי לון כד  מליןמלין פגימין,   דאינוןאמרי 

 עונשא דמרדי במאריהון.

, מכם איהו, דהא  רק הוא( כי לא דבר רק הוא מכם, ואי כתיב באורייתא, )דברים ל"ב מה 

א וכל חפצים לא ישוו בה,  "מכל אבנין טבין ומרגלן יקירין, מכל טבין דעלמא, כד אורייתא כלא מלייא 

 והיך יימרון דאיהי ריקניא. 

ושלמה מלכא אמר אם חכמת חכמת לך, דכד יתחכם בר נש באורייתא תועלתא דיליה איהו,  

 משבחה. ולצת לבדך תשא, דהא אורייתא לא יגרע חדדהא באורייתא לא יכיל לאוספא אפילו את 

 כלום, וליצנותא דיליה איהו ואשתאר ביה לאובדא ליה מהאי עלמא ומעלמא דאתי.

להו בהאי דרגא, סופא דכל דרגין קדישין עלאין, ואתמליא  ת"ח כד אתוון עלאין מתחברן כ 

מנייהו ואתברכא מעלמא עלאה, כדין האי דרגא קיימא לאשקאה לכולהו עדרין, כל חד וחד כדקא חזי  

 ליה, וכל חד וחד אתשקי מן דינא ורחמי.

בעא לאתקנא תפלה של ערבית   ברהטים. יעקבת"ח מה כתיב, ויצג את המקלות אשר פצל  

ויצג את המקלות, אלין דינין וגבורן דנפקי   כתיבא לסיהרא ולאשקאה ולברכא לה מכל סטרין.  ולאנהר

דינין וגבורן מינה ואוקים לון  סליק לאינוןמגבורה דלעילא, ויעקב כד בעא לאתקנא להאי דרגא 

דכד  דאתמליא מאינון נחלין ומבועין עלאין, בגין   בארברהטים, באינון רהטים ארבע דקיימי תחות האי 

אתיין    ]קסג ע"ב[ נפקין מיין מהאי באר קדישא אלין ארבע נטלי כלא ועל דא אקרון רהטים, ומתמן   

 חד וחד כדקא חזי ליה. כלכלא למשתי, ואינון דינין וגבורן כלהו קיימי תמן, לנטלא 

 אשר תבאנה הצאן לשתות לנכח הצאן, אלין לקביל אלין. 
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מתחממין בההוא דינא ואזלין ושאטין בעלמא ומעייני  ויחמנה. מאי ויחמנה, דכד מתעטרן בדינא 

 בארחיהון דבני נשא הן לטב הן לביש. 

מקלות הוו מתחממן ומשגיחין בדיני   אינוןת"ח מה כתיב בתריה, ויחמו הצאן אל המקלות, בגין 

קדישין  ובמימרא )דניאל ד'( בגזרת עירין פתגמא "עלמא ואתפקדן עליה ואתדנו בני נשא עלייהו, כד

 .לתאשא

 

)תהלים ס"ג( דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך. האי קרא אית לאסתכלא ביה.   פתחרבי חייא 

למלין דעלמא ה ולא חייש "דבקה נפשי אחריך, בגין דדוד מלכא הוה מתדבק נפשיה תדיר אבתריה דקב

ה ולא הוה תמיך בי ה"ביה, קב , אלא לאתדבקא נפשיה ורעותיה ביה. וכיון דאיהו הוה מתדבק אחרנין

 ה אחיד ביה ולא שביק ליה. ", קב ה "ביה בקב לאתדבקא  אתישבקיה. מכאן לבר נש כד  

עלאין   דרגא בדרגיןד"א דבקה נפשי אחריך, לאתעטרא דרגיה לעילא, דהא כד אתדבק ההוא 

א )שם  ", כדין ימינא אחיד ביה לסלקא ליה ולחברא ליה בחבורא חד כדקא יאות, כדאבתרייהולסלקא 

ה  "ותאחזני ימינך, וכתיב )שיר ב'( וימינו תחבקני, ועל דא בי תמכה ימינך. וכד אחיד ביה בקבקל"ט( 

כדין כתיב שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, ואיהו יחודא חד וחבורא חד, וכד איהו חבורא חד כדין 

למא כל אינון רהטין אתמליין לארבע סטרין דע אתמליאאתמליא ההוא דרגא דיליה ואתברכא, וכד 

 כל חד וחד לסטריה.  אתשקייןוכלהו עדרייא 

וכד אתא יעקב לאתקנא האי דרגא בריר ליה סטרא דימינא דאתחזי ליה, וסטרא אחרא דלא 

מיניה, כמה דכתיב וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן. לבדו, הוה  אתפרשאתחזי ליה 

לקהון דישראל דעלייהו כתיב )דברים אחרנין. זכאה חו אחרן ובסטריןבלחודוי, דלא ישתמש בטעוון 

 . אלהיך וגו'י"ד( כי עם קדוש אתה ליי' 

בג"כ   דכלהודאבהן ואיהו כללא דכלהו, ובגין דאיהו כללא  תושבחתאותא חזי יעקב איהו 

ערבית. וכל ההוא תקונא איהו   לה תפלתאיהו קאים לאנהרא לסיהרא, דיעקב איהו קאים לאתקנא 

בסטרוי ואפריש חולקיה מחולקא דשאר עמין, אלין   כלהו אתקין רין קדישין כדקא חזי ליה, כל אינון סט

, והא אוקימנא דכתיב וישת לו במסאבו מסאבותאבקדושה עלאה, ואלין סטרין מסאבין   סטרין קדישין

א )שם( ובך בחר יי' להיות לו לעם סגולה  "עדרים לבדו. וישת לו, דאתקין תקונין למהימנותא. לבדו, כד

 .  וגו'
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שתם על צאן לבן, דלא שוי חולקיה ועדביה עמהון. ועל דא יעקב שלימו דאבהן אתקין רזא   ולא

דמהימנותא ואפריש חולקיה ועדביה מחולקא ועדבא דשאר עמין, ועל דא כתיב )שם ד'( ואתם הדבקים 

 ביי' אלהיכם חיים כלכם היום. 

, בגין דדרגא  עלמאעל כל שאר עמין דרבי אבא אמר זכאה חולקהון דישראל דאינון עלאין 

לתתא, אלין בסטרא דקדושה ואלין בסטרא דמסאבא, אלין לימינא  דשאר עמיןדלהון לעילא ודרגין 

 ואלין לשמאלא.  

)תהלים   כךכיון דאתחרב בי מקדשא מה כתיב, )איכה ב'( השיב אחור ימינו מפני אויב, ובגין 

ה בי מקדשא ויתקין עלמא על "בני קבס'( הושיעה ימינך וענני. ושמאלא אתגבר ומסאבא אתתקף, עד די

כדקא יאות ויתעבר סטרא מסאבא מן עלמא. והא אתמר דכתיב )זכריה י"ג(   מלין כלהו תקונוי, ויהדרון 

ה  ". וישתאר קבלנצחוכתיב )ישעיה כ"ה( בלע המות   ]קסד ע"א[ ,   הארץואת רוח הטומאה אעביר מן 

בלחודוי כמה דכתיב )שם ב'( והאלילים כליל יחלוף, וכתיב )שם( ונשגב יי' לבדו ביום ההוא, הוא 

ולא ישתאר לעילא ותתא   דישתצי מעלמאבלחודוי כמה דכתיב )דברים ל"ב( ואין עמו אל נכר, בגין 

ר בציון  ה בלחודוי וישראל לפולחניה עם קדיש, ויתקרי קדיש דכתיב )ישעיה ד'( והיה הנשא"אלא קב

עלמא יחידאי לעילא ועלמא  יחידאי לעילא ותתא,  עלמא. וכדין יהא לווהנותר בירושלם קדוש יאמר 

 לפולחניה כמה דכתיב )דה"א י"ז( ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. יחידאיועמא  יחידאי לתתא

 

מאן   דכל במלויר' יצחק ור' ייסא הוו אזלי בארחא. אמר רבי ייסא הא שכינתא לגבן, נתעסק 

 בהדיה.  להבה זכי לאמשכא   במלוי ואשתדלדעסיק 

. חי רזא איהופתח רבי יצחק ואמר )תהלים י"ח( חי יי' וברוך צורי וירום אלהי ישעי. האי קרא 

איהו אקרי חי, דהא חי צדיק איהו לעילא וצדיק  צדיק ה אקרי חי. אלא אפילו "יי', וכי לא ידענא דקב

אקרי חי דכתיב )שמואל ב' כ"ג( ובניהו בן יהוידע בן  צדיק לתתאה אקרי חי, "איהו לתתא. לעילא קב

 איש חי. אמאי אקרי חי, בגין דאיהו צדיק דהא צדיק חי אקרי, חי העולמים. 

וברוך צורי, כלא חד, חי וברוך דלא מתפרשי מהדדי, דכד מתחברין כחדא אקרי באר מים חיים,  

 דא נביע לגו ודא אתמלייא מיניה. 
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  כלא וכל, דא עלמא עלאה דאיהו רם ונשא, רם על כלא, דהא מיניה נפיק וירום אלהי ישעי

נביעו דנביע לאתמלייא בירא כדקא יאות, ומתמן אתברכא לאנהרא לכל אינון דלתתא, וכד אתמלייא  

 כלא כדקא יאות כדין וירום אלהי ישעי. 

 

ם לנצח ויגבהו.  פתח רבי ייסא ואמר )איוב ל"ו( לא יגרע מצדיק עינו ואת מלכים לכסא ויושיב

ד )שם( לא יחיה "כדין צדיק איהו שליט בעלמא, הה מיניהת"ח כד חייביא לא שלטין בעלמא ואתאבידו 

א )תהלים ל"ד( עיני יי' ", לא יגרע מצדיק עינו. מהו עינו, כדבתריה מה כתיברשע ומשפט עניים יתן. 

 אל צדיקים.

 כסא. ואת מלכים לכסא, אלין אינון מלכין שליטין דאתאחדן ל

 בכרסייא בקיומא שלים. ויגבהו. ויושיבם, אתקיימוויושיבם לנצח 

 כרסייא על סמכוהי. ואתקייםויגבהו, לשלטאה בעלמא  מאיויגבהו. 

כדקא יאות וכדין כלא יחודא  באתרהד"א ויגבהו, דנטלי כרסייא וזקפין לה לעילא לאתאחדא 

 חדא.

 

ינוקא עמיה רכיב על כתפיה. אמר רבי יצחק ודאי עד דהוו אזלי חמו חד בר נש דהוה אתי וחד 

 האי בר נש יודאי איהו ובגין לזכאה לבני נשא קא אתא.

 אנן בקדמיתא ביה.   נזכיאמר רבי ייסא 

 בקירטוי דאורחא.   קיסטא דטירמאכד מטא לגבייהו אמר רבי ייסא אן 

ואשתבו, והאידנא  בני נשא, דהא תרין בנין אית לי ואתא טורנא למתא  ביאמר בגין דיזכון 

 בני נשא. ביאזילנא בגין דיזכון  

זכו בהדיה ויהבו ליה למיכל. אדהכי פתח ההוא יודאי ואמר )במדבר כ"ח( את קרבני לחמי 

ה בכל יומא, בגין למיזן עלמא ולמיהב ". קרבנא דקבריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדולאשי 

 לא ובדא מסתפקין כל חד וחד כדקא יאות. ספוקא לעילא ותתא, דהא באתערותא דלתתא אתער לעי

 ד )שיר ה'( אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי."את קרבני לחמי, הה
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לאתערא  לעילא בגיןה פקיד לאתערא מזונא "ד )שם( אכלו רעים וגו'. ומה קב"לאשי, הה

ליה מזונא   ה אתער" דקבדיהיב מזונא לקיימא נפשא, על אחת כמה וכמה  מההוא מזונא לתתא, מאן

 דלעילא ויתברך עלמא בגיניה. 

 אמר רבי יצחק ודאי רזא דא כדקא חזי ושפיר קאמר. 

אמר רבי ייסא ודאי על דא אמרו דלא יזלזל בר נש לשום בר נש אחרא בעלמא. בתרי גווני  

 בר נש.  בהאיזכינא 

רבי אלעזר, את קרבני לחמי לאשי. את קרבני, רזא    ]קסד ע"ב[ פתח ואמר האי קרא אמר  

 .  ודייקא את  דכנסת ישראל דכתיב את,

 קרבני, דא איהו קרבנא וקשורא לאתקשרא.  

 מלעילא באתערותא דלתתא.  דקא אתילחמי, דא מזונא 

 שאר חילין אחרנין דאצטריכו לאתזנא כל חד וחד כדקא חזי ליה.   לאכללאלאשי, 

 כלא ברזא דעלמא עלאה.  דאתיחדאוקשורא ריח ניחוחי, דא רעותא  

תשמרו להקריב לי במועדו. מאן מועדו, בזמן דאתער אברהם למעבד רעותיה דכתיב )בראשית  

 שעתא בין הערבים הוה. דההואכ"ב( וישכם אברהם בבקר, ובזמנא דאתעקד יצחק על גבי מדבחא, 

 מבעי ליה. במועדםאי הכי האי דכתיב במועדו,  חייאואמר רבי 

 שעתא אתכליל אשא במיא ומיא באשא, ובגין כך כתיב במועדו. ההואל א"

  דאיהית"ח בכל קרבנין לא כתיב כמה דכתיב הכא, תשמרו להקריב לי. תשמרו, רזא דשמור 

צריכא לקרבא לגבי עילא דכתיב תשמרו להקריב לי במועדו, בימינא ושמאלא, כמה דאתמר באברהם  

 ויצחק, וכלא ברזא עלאה.

סא אלמלא לא אתינא הכא אלא למשמע מלין אלין דיי. זכאין אינון ישראל בעלמא אמר רבי יי

 . צדיקיםדין ובעלמא דאתי. על דא כתיב )ישעיה ס'( ועמך כולם 

 

, ואמאי אקרי תרפים, הוהולבן הלך לגזוז את צאנו וגו'. אמר רבי יוסי מאן תרפים, אלא ע"ז 

ן דע"ז הוו, דכתיב למה גנבת את אלהי, וכתיב עם אשר התורף. ומנל מקום, כמה דתנינן אלא משום גנאי

 דבעי למנדע.  כל מאיחרשין דעלמא הוה, ובהאי הוה ידע  חרש בכל. ולבן לא יחיהתמצא את אלהיך 

 אמר רבי חייא בקסם אתעביד.
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 רבי יוסי אומר בנחש. 

ידא,  דבטש וארפיאלא בשעתי ידיען. ואמאי אקרי תרפים, בגין  אתעבידאמר רבי יהודה לא 

הרף ידך. אומנא כד עביד ליה, ההוא דידע רגעי ושעתי קאים עליה ואמר השתא   עתהא )ש"ב כ"ד( "כד

 . עבידתא דירפון מינה כהאיעביד, ולא תשכח  השתאארפי, 

בגין דיהב עיטא לאבאשא  דבר נש. ורחל דחילת לנפשיהואיהו מליל תדיר ויהיב עיטין בישין 

יכיל למללא, דהא כד איהו מתתקן למללא מכבדין   ליה תחותה ולאליה ליעקב, ובגין בזיונא דע"ז שוי 

עד לא   לוןומרביצין קמיה, והשתא מה כתיב, ותשב עליהם. דכר ונוקבא הוו, ופולחנין סגיאין קא עבדין 

יעקב דכתיב ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח  כך אתעכב לבן תלת יומין, דלא ידע דערק  ובגיןממללן, 

 יעקב.

ליה ואזדרז בזיינין בגין   דהווואמר רבי יהודה זמין גרמיה בתרין מלין, אזדרז בכל חרשין 

ה דבעא לאובדא ליעקב מה "לאובדא ליה מן עלמא דכתיב )דברים כ"ו( ארמי אובד אבי. כיון דחמא קב

רע, והיינו דכתיב יש לאל ידי לעשות עמכם רע. במה  כתיב, השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד 

 אתרחיץ, בחרשין דהוו בידיה.

תא חזי לבן אזל ביומא חד ארח שבעה ימים דאזל יעקב, בגין לאעקרא ליה מן עלמא. חד על 

מבתר ע"ז, אתענשת דלא רביאת  לאבוהעבדת לאעקרא  ג דאיהי"ורחל אעדאזל, וחד על אינון תרפים. 

 ג דאתכוונת לטב."ליה לבנימן ולא קיימא בהדיה שעתא חדא בגין צערא דאבוה, אע

  ה"ביה בקב תוכחתא דהוה ליה ליעקב בלבן אהדר ליה ללבן לאודאה  הואהרבי יצחק אמר כל 

 דכתיב ראה אלהים עד ביני וביניך. 

ת"ח כתיב אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו. אהדר ההוא רשע לתקליה, כיון דאמר אלהי 

    ]קסה ע"א[ אברהם אהדר ואמר אלהי נחור.  

בעא  לאוישבע יעקב בפחד אביו יצחק. מאי טעמא בפחד יצחק ולא באלהי אברהם. אלא  

ג דאומי בקושטא, לאומאה "לאטרחא לימינא בגיניה דלבן. ולא עוד אלא דלא לבעי ליה לאיניש אע

 באתר עלאה דכלא. 

כדקא יאות אומי יעקב כך והכי אתחזי, ויעקב אשגח במלה, אמר הא  לקיומאא"ר יוסי ודאי 

 יהו אמר אלהי אברהם ושבק לאבא, אנא אשלים כלא. מיד וישבע יעקב בפחד אביו יצחק.א

 דלבן.  קמיהד"א לאתכללא בדינא למיקם 
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)בראשית ה'( זכר ונקבה בראם   פתחויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים. רבי אבא 

א. ווי לון לאינון אטימי  וגו'. כמה אית לן לאסתכלא במילי דאוריית ויברך אותם ויקרא את שמם אדם

. הא אורייתא קארי קמייהו )משלי ט'( לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, מי פתי עינייהולבא וסתימין 

 יסור הנה חסר לב אמרה לו, ולית מאן דישגח. 

ת"ח האי קרא אית ביה רזין עלאין, איהו לגו ואיהו לבר. זכר ונקבה בראם, אשתמע להאי גוונא  

א )חבקוק ג'( שמש  "אינון דכתיב בראם, כד חדדשמשא וסיהרא בחבורא  אשתמעוונא. ואשתמע להאי ג

ירח עמד זבולה. ואשתמע דאדם וחוה כחדא אתבריאו בזווגא חד, וכיון דאשתכחו בזווגא חד מיד ויברך  

 אותם, דלית ברכתא שריא אלא באתר דאשתכחו דכר ונוקבא.

דלא אינסיב. מה כתיב, ויפגע   בלחודויהוה למיהך לחרן  בקדמיתאתא חזי כד נפק יעקב  

, ולא אתיבו ליה אלא בחלמא. השתא דאנסיב והוה אתי בכלהו שבטין, כביכול משריין עלאין  במקום

דבגיניה דיעקב ובאינון שבטין   ליה, בגיןביה ואתחננו ליה דכתיב ויפגעו בו, אינון אהדרו למפגע  פגעו

ד  ", השתא בחיזו דעינא וביממא, ההבקדמיתא בחלמא דימא רבא. ולא עוד אלא ממייןאשתקיין אינון 

 . זהויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים 

אשתמודע לון. אלא חמא דאינון הוו אינון דחמא בחלמא, בגיני כך קרא לון    ]קסה ע"ב[ במה   

 מחנים, משריין דאתחזו לעילא ומשריין דאתחזו לתתא. 

, ומחכא ליה לבנימן ביתאלגביה לנטלא   אזלתאמאי אתגליאו למפגע ליה. אלא שכינתא 

 . מחרידואין  לנטלא ביתא עמיה דיעקב כדקא יאות, וכדין כתיב ושב יעקב ושקט ושאנן

 

 


