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 ייאברהםאגכי ׳׳' ואפיימתאבק בעפר רגלי
 , \<וז6סינומיעליו?י׳ב*£יפמעליונול5גליל העליון אדמת
 ',^nSJx^ng תינ*ב שם סלא5י אלקים עולים ויורדם להשתטח על
 '*ןביי;גךייצס וקדושים ובראשם אוד פגי האדון הקרוע חתג<י8דא'לקי
 ודש״בי זל״הה וםתגיתא דמי־ תניני( דברים שרט כבשנו של עילמ
 ^ןיצאו 10י לציסו וחברים שעמו באיררין קרי׳טין אלו ומנהגן של ישר^
 חייה יייא לכלםקוםשהס לקרות בהם העומדים בבית ה׳ בלילות לילי
 שבועות והירוככר נדפסו זרק שניםבקונטריס לבדם ראשונות בעיר
 דסהוללההז^תיע״א ושניה בעיר ואם בישראל־1 קוסטנטיגד־זמיא
ם י א ל  עםאררתטשפםיםבצלם **5סגם שמעתי וראיתי שאק עין כ
 *והה מהם לקיטןהאותיור־ז ולרמי הטעיות וכאשר קורות הזסן סנוגי
 וסבבוגי להיות סובב והולך ביציאתי זאת עד הגעתי לעיך.הספואדח
 וזזאתיע״א אסרתי בלבי לחזוילה^יסםשל^צזית בהגהה רבה ואותיות
 גדולות כ*ןלו ואנכי בדרך נחני ה׳ כי מצאתי חן בעיני הגבירים רא׳טי
ם ל  **לפיישדאלה״י וברא^םהראשורדא׳עוןלכלדברשבקררשה ש
 היאו&לצ11!'ס:1נתוחרגר,גדולר.םקובל האלקי םאריראי^כמה״רר
 שלמה אאליק נריו ובמקום גדולתו נכרה ענותנוחו אשר הנחני בדרך
 אמה לצרףמחשבתי למעשה וגס לצות עלי את אהיני חתנו יצ״ו אשד
 כידו ס' רדהיסרודו הרב המקובל הגדול בדורו כמהיררגתן שפירא
ם כי אסר אלי  ירושלמי זצו׳יקל להגות םסגו ולהסיר סכשול הטעיות ג
 10המגיההראשק שתלה עצמו באילן הגדול הזה כחש לו יען הכל עיצה
 בלי ידיעתי כי איררת נשא העתי)ן מכתיבת יר שעשר.
 סה׳׳רן זיל הג״ל בימי בחרותו ולא מהזיה־ עצמו שהגיר!
 אח״כ ביתי שאת יע״פ ח־ר אמת ובאיררת האזינו עירב רבדים שהיו
 בגליון למ״מ בעלסא ויהיולקורא כדבדיספר החתום כי לכן הגחתי'
 ולא הדפסתי אותם • וגם זאתלםעלייהא כי ר1ספתיספראדצניעוחא
 והפלת אליהו ז״לוםפר יצירהלאברהס אבינו רלהכר־, םנוסחאור־ז
 10־ייקור. וכור. גל והריקים האלו יגן עליגי וישיב שנותינו כנראשוג

 נקרית רורחגהגניא;



 האדרא רבא לרישא א
 י/ו^א אר׳׳שלחמייא על אימת כיתיכ בקיימא רחל סמכי
 כתיכ עת לעשות ליי׳ הפרו תורתך • יומין זעירץ
 ומארי לחוכא לחיק כרוזא קארי כל יומא ותחצרי חקלא זעירין
 איכון ואינהו כשולי כרמא לא אשגחן ולא ילעץ לאן היא אתר כמה
 ליאות ־ אתכנשו תכרייא לכי אלרא מלוכשין שריין ורומחי אזלרזו
 בתקוניפוןבעינואכחכמתא כסינלתנו כלעת׳כחיזו כיריןכרגלין
 אמלכו עלינין למלכא לברשותא חיי ומותא למגזר מלין
 דקשונן מלין לקלישי עליונץ צייתי להו • וחלאן למשמע לה>
 ולמנלעלהו * יתיבר״ש ובכה ואמר ווי אי גלינא ווי אי לא גלינא
 חברייא להוותמן אשתיקו ־ קם ר׳ אבא וא״ל אי ניחאקמיה למר
 הא כתיב סור יי׳ ליראיו והא חברייא אלין דחלין לקב״ה איכון וכבר
 עאלו באלרא לבי משננ׳ מנהון עלו מנהון נפקו י תאני אתמנו
 חכרייא קתיה לר״שיאשתכחו ר׳ אלעזר ברית • ור׳ אבא • ורבי
 יהולה־ זר׳ יוסי בר יעקב • זרי יצחק• ורכיחזקיהכר רכ׳ ור׳
 חייא• וליוסי• זר־ייסא• ילין יהבו לר״ש ואצבען זקפו לעילא
 ועאלו בחקלא קיני אילני דתבו ־ קם ר׳׳ש וצלי צלזתיה י יתיב
 בגווייהז ואתר כל חל ישוי ילוי בתוקפי י שמץלייהו ונסיב לון פתח
 ואמר ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה מעשה ילי חרש ושם
 נסתר זענו כלם ואמרו אמן־ פתחר״שזאמרעתלעשותליי'
 אמאי עת לעשות ליי׳ משום להפרו תורתך • תאי הפרי תורת ך
 תורהללעילאלאיהי מתבטלא אי לא יתעכיל כתקוצוי שמא
 לא ולעתיד! יומין אתמר • כתיכ אשריך ישראל מי נמוך • וכתיב
 מי כמוך כאלים יי׳ ־ קרא לרכי אלעזר נריה אמכיה קתיה ולרבי
 אבא מסטרא אתרא ואמר אנן כללא לכלא על כאן אתתהנו קיימיך
 יזשתיקי שמעו קלא זארכובתן לא ללא נקשן י מאי קלא ־ קלא
 דכטפייא עלאה למתכנפי * חלי ר״ש ואמר יי׳ שמעתי שמעך
 יראתי אמר התם יאות הזה למהוי לחיל י אגןבחביבותא תלייא
 מלתא לנתיכ ואתכת את יי׳ אלליך י וכתינ אהבתי אתכם לגי׳ •

 א א t 1 רני



 האדרא דבא קדישא
 ל׳ שמעין פתח ואמר הולך רכילמגלה 750 ונאמן רוח מנסה לכר י
 ר\לך רכיל האי הרא קשיא כיון דאת^ר רכיל אתאי הולך ־ איש
 רכיל מכעי ליה למימר מאן הולך י אלא תאן ללא אתישכ כרוחית

 ולא הרמהימני־ההואמלהדשמעאזילבגיויהכחיזריכמיאעדדדחי י
 ליה לכר י מאי טעמא משוס ללית מחיה רוחא לקייותא אכל מאן
 דרוחיה רזחא לקייומא כיה כתיכ ונאמן רוח תכסה לנר • ונאמן
 רוחקייומא לרוח כרוחא תלייאמלתא יכתיכ אל תתן את פיך להטי'
 אתכשרך זליתעלמאמתקיימאאלאכרזא• זכי איכמליעלמא
 אצטרך רזא כמלין רזין לרזייא לעתיק יומין ללא אתחסראן אפילל
 למלאכין עלאין עא״כז ־ אתר רכי שמעין לשתייא לא אימא
 לצייתון ־ לארעא לא אימא לתשמע • דהא אנן קייומי עלמין *
 חנארזי לרזין כד פתח ריש אזדעזע אתרא זחכרין אתחלחלו גלי
ח המלכיםאשרמלםבאק ל א  בחאופתתואתר• כתיכ־ 1
 אלום לפגי מלך מלך וגוי ־ זנאין אתון צליקייא לאת גלי לנון רזי
 דרזיןדאיריתאללא אתגליין לקלישי עליוני׳ מאןישגחכהאי ומאן
 יזנה בהאידהואסהלותאעל מהיתנותא לכלא צלזתאכרעזאיהא
 דלאיחשבלחובא לגלאהלא־ זמהיימרון חכרייידהאי קרא
 קשייא היא להא לא הוה ליה למכתב הכי להא חמן כהה מלכים היו
 על ללא ייתזן כני ישראל ועל לא יהא מלכא לכני ישראל ומה
 *גיגשאלתגדע זלאשתמולעולמרחשכלעתייהונהאי י חאנא אתחזיהכאיכלאאחערוחכרייא • אלארזאלרזיןהואללא יכלץ
 "מתיקא לפתיקין טמירא לטמירין עד ללא זמין תקונזי דמלנא
 ועטזרי עסזדין שייזתא זסייומא לא הוה והזה מגליף ומשער כיה
 זפריס קמיהחדפרסא זבה גליף ושיער חלכין ותקונוי (ס א ולא
 *ותקיימו) הה״ד ואלה המלניס אשרמלכוכאק אדום לפני מלך
 מלך לכני ישלאל • מלכאקדתאה לכני ישראל קדמאה וכלהו
 דגליפו ולא אתקיימובשתה׳ אתקרון ולח אחקיימו עדדאנח להו
 ואצנע להוזלגתרזמנ׳ הוהמסתכל בההזא פרסיואתתקן בתקוניי*
 יתאלסלק כרעותא לתגרי אירייימהיריתרי אלפישנין ואפקה מיל

 אמרה



 האדרא רבא קדישא ב
 אמרה קמיה מאן דבעי להתקנא ולמעבד יתקן בקדמיתא תקונוי •
 תאנא בצניעותא דספל׳ן עתיקא דעתיקין סתרא דסתרץ
 אתתקן יאזדמן (כלומר אשתכח ולא אשתכח ־ לא אשתכח ממש
 אכלאתתקן ולית דידע ליה משו' דהוא עתיקדעתיקין אכלבתקינוי
 ידיע) כחד סכא דסכין עתיק מעתיקין טמיר מטמירין ובסימנוי
 ידיע ולאידיע מארי דחוור כסו (סי׳אבסומק) זחיזי ביסיטא
 (ס'א מצינא) דאנפד יתיכ על כורסייא דשכיכץלאכפייא לון
 ארכעמאה אלפי עלמין אתפשט חוזראדגולגלתאדרישויומנהירו
 דהאי חייראירתי צריקייאלמלתא דאתי ד׳ מאה עלמין הה״ד ארבע
 חארשקל כסף עיבר לסיח׳• בגולגלתאיתכיןככליות׳תליס/סיא
 תריסר) אלפי רכו׳עלמין דגטלין עלוי רגלי! ושמבין מלוי ומהאי
 גילגלתא נטיף טלא לההיא דלבר זתלייא לרישיה בכל יומא
 ומההיא טלא דאנער מרישי׳ההיא דאיהו לבר יתערון מתייא לעלמ׳
 דאתידנתיכ שרחשי נמלא טל • מלאתי גיל לא כתיב אלא נמלא י
 וכתיכ כי טל אורות טלך אורו׳ נהורא לחוורתא דעתיק׳ ומההוא
 טלאמתקייתיןקדישיעליונץזהואמנאדטחנין לצדיקייא לעלהא
 דאתי ינטיף ההוא טלא לחקלא דתפוחין קדישין •י הה״ד ותעל
 שככת הטל והנה על פני המדכר דק מחוספס • זחיזו דההואטלא
 חמר כהאי גוונא דאבנ׳ דבדולחא דאתחזייא כל גווגין בגווה ההי׳ד
 ועיני כעין הבדולח • האי גולגלת׳ חוורא דיליה אנהיר לתליסד
 עיבר גלופין לארבע עיבר בסיטרא חד ולארבע עיכר בסטרא
 דאנפוי ולארבע עיברבסטראבסחרני אחראוחללעילידגולגלת׳׳
 (כלומר לסטראדלעילא) ומהאי אתפשט אורכה דאגפוי לתלת
 מאה ושבעין רמא עלמין וההוא אתקרי ארך אפים (כלומר אורכי
 דאנפין)זהאיעתיקא לעתקין אתקרי אריכ׳ דאנפין וההוא דלבר
 אתקרי זעיר אנפי׳ לקבליה דעתיקאסבא קדש קדשים דקדשייא
 וזעיר אנפץ כד אסתכל להאי כלא (סיאטלא) דלתתאאתתקן
 זאנפר מתפשטין ואריכיןבההוא זמנא אכל לא כל שעתא כמה
 דעתיקא • ומהאי גזלגלתא נפיק חד עיבר חוור לגולגלתא דזעיר
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 וןאדרא רבא קדישא
 אנפין לתלן>׳ רישיה ומהאי לשאר גולגל^ן דלתתא דליילון חושמא
 זכל גזלגלתא יהבין אגרחיזורתא (ם*א אזראותא׳1 לעתיקיומין
 כלעאלין בחושבנ׳תחות שרביטא ולקכיל לא בקע לגולגלת לתתא
 כדעאליןבחישבנא• בדוללא דגזלגלתאקרומאדאררידחנתתא
 עלאה סתימאה ללא פסק והאי לא שכיח ולאי אתפתח והאי קרזמא
 אתחפייא על מזחאלאיהי חכמתא סתימאה זכגיני כך אתכסייא
 האי חכמתאדלאאתפתחאכההואקרומא והאי מוחא לאיהו האי
 חכמתאסתיתאהשקיטואשתכיךכאתריה כחמרנוכ על לורלייה
 והיינו לאמרי סכא לעתוי סתיס ומומיה סתי׳ זשכיך והאי קרומא
 אתפםק מזעיר אפין ובגיני כך מוחי׳ אתפשט ונפיק לתלתין זתרין
 שביליןהה״ר ונהר יוצא מעלן מ״ע משוס לקרומא אתפסק ללא
 מחפי׳ על מוחא ועכ׳יפקרומא פסיק לתת׳ והיינו דתגינן ברישומי
 אתיין ת״ז (כלומר רשיס רישימא לעתיקיזמין דכיהתלייא תמים
 דעות שלים מכל סטרוי וםתייושניך ושקיט כחמר טכ על דירדייה)
א כגולגלתאלרישא תלייןאלףאלפיןרכואושכפתאלפין  חאנ
 וחמש תאהקזצי לשערי חוור ונקי כהאיעתרא כל איהו נקי ללא
 אסתכך לא כלא ללא לחחזאה ערכוכיא בתקונזי אלא כלא על בידיי׳
 דלאנפיקנימאמנימאושעראמשעראוכלקוצא וקוצא אית כיה
 ארבע מאה ועשר נימי לשערי כחושכן קלוש • וכל נימא ונימא
 להיט בארבע מאה ועשר עלמין * וכל עלמא זעלמא סתים וגניז
 יליתדידע לזן בראיהוולהיט לשבע (ם״אלארבע) מאהועשרין
ק ממוחי סתימאה דבתר  עיברובכלטמא וטמא אית מבועא מעי
 כותלאונהיי ועילבההיא גימא לנימין דזעיר חנפיןומהאי מתקן
 (ם*אמתזן) מזחיהזכדיןעיל ההו׳מוח׳לתלתיןזתריןשכיליןוכל
 קוצ׳זקוצ׳מתלהטן ותליין תתתקנן בתקונא יאה כתקונא שפייר׳
 מחפייןעלגילגלתא מתתקני ק1צי מימין מהאי סטרא ומהאי
 מטראעל מלגלתא-ותאנ׳כלנימאונימאאקרי משיכידמבןעעס״א
 מתבועין) סתימין מפקין ממוח סתימא׳• וחאנימשעחידצר נש
f t  *ןשתלמלע תאי ה>א אי דיכא אי רחמי מכד עבדן עלר ארבעין <

 ואפילו
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 (אפיל( כל איהז עולים {הל׳ בצירי זר״ל בחור (עלם) בשעריה
 בתקוני׳(ס״אבליקניה)(לא בריקגיה)ובגביניעינוי קוצץ לשערי
 תליין כתקונזינקיי׳ כעמי על כתפיי י על גתפוי ס׳׳ד £א על רישי
 לכתפיי ללא אתיזזי קוללא משום לכתיכ כי פגו אלי עורף זלא פגים
 זשעראסליק אכתרזי לאולגין ללא לחפייאעלזי לכתיכ להיזת אזגיך
 פקוחות לנפק שעראמכתראולנוי טליה כשקולאלאנפיק לא מן
 לא תקונא שלים תקינא יאה תקזנא שפירא תאיכ למחתי תיאובתא
 זחלזותא דצדיקייאדאינון כזעיר אפיןלמחמיולאתדבקא בתקונזי•
 לעתיק׳סתימאה לכלא י״ג נימין לשערין קיימי מהאי סטרא ומהאי
 םטרא למלגלתא לקכיל אנפוי ובאינון שריין שערי לאתפלגא לילו
 שמאלא כהאי עתיקא סתימאה כולא ־ יתינא אתחזיולא אתחזי
 פתים ולא סתים והאי בתקונוי כ״ש ביה ־ ועל האי תאיכו כני ישר*1
 לצרפאבלבהון לכתיב היק יי׳ בקרבנו אס אין בק זעיר אנפי׳לאק׳
 יי׳ ובין אריך אנקי׳ למק' א״ץ • אמאי אתעגשו משים ללא עבלו
 בתבינות׳ אלא בנםיונא לכתיב ועל נסזתס את יי׳ וגז׳ היש ה'

 . בקרבנו אםאין:
א לשערי אזיל חל ארחא לנהי' לתאתן ושבעין ח ו ^ ל פ  ב
 עלמין זמניה נהיר ארח׳ מהירין ביה צליקיית
ר וארח צריקים כאור נגה הולך ואור עד נכון  לעלמא לאתי ההי
 היזםימההואארחאאתפרשא לשית מאה ותליסר אורחיןלפליג
א ח צ ' י מ י ג  בזעיראפיןלכתיבביהכלארחותיי׳חסלואמת ו
 לגזלגלתא רעוא לרעוין רעותא לזעיר אפין לקבלי ההוארעותא
 לכתיב והיה על מצחו תמיל לרצון וגו׳ י וההוא מצחא אקרירצזן
 להזאגלוייאלכל רישא וגילגלתא למתכסייא כארכעמאהזעשרץ
 עלמין וכל אחגליאאתקבלא צלותהזן לישראל • אימתי אתגלייא ־
׳ שמעון ־ שאל תניינות אימתי א״ר שמעון לרבי אלעזר  שתיק י
 בריה אימתי אתגלייא• איל בשעת׳ דצלותא דמגחהדשכתא י
6 ביומי דחול) ׳ D א ( ת ע א ש י ה ה  אמרליהמ״ט* א״ל משום ד
 תלייא דיכא ללתתא בזעיר אפין וגצייא מצחאדאתקרי רצוןבההיא

 ;א ג $ ! שעתא



א רב!א לןיישא ר ד א  ה
 שעתא אפתכיך רומא (ס״אואשתנח^ניא) ומתקכלא צליתא
 הה״ל ואני תפלתי לך יי׳ עת רצון ־ ועת רצון מעתיק יומין
 לגלאה מצחא וכגין כך אתתקן כצלזתא למנחה בשבתא • אמר
 רבי שמעון לר׳ אלעזר כריה כריך כרי לעתיק יומין רעיא למצחי
 תשכח כשעתא לתצטריך ליה •ת׳׳ח כשאר(ס״א כשעתא)ללתת׳
 כלאתגלימצחאאשתכחחוצפאההיל ומצח אשה זונה היה לך
 מחנתהכלם• והכאכל אתגלי תצחא תיאזכת׳ ורעואשלים
 אשתכח וכל ריגזין אשתככז ותתכפיין קתיה ־ מהאימצחאנהרין
 ארכע תאה כתי דיני; כל אתגלייא האי עת רצון וכלהו משתנכין
 קמיה הה״ל דיכא יתיכ (כלזתר יתיב באתריה ילינאלא אתעכיל)
 זתאנאשעראלאקאיכהאיאתרמשוםלתתגלייא ולא אתכםייא
 אתגליאזישתכלזןמאריללינא זישתככין זלאאתעכילז• תאצא
 האי מציזא אתפשט במאתן ושבעין אלפין נהירין לכוצינין מעלן
 עלאה דתכיא אית עדן דכהיר לעדן עדן עלאה ללא אתגלייא
 והיא סתיס כםתימא ולא מתפרשא לארחין כדקאמרן • והאי עדן
 דלתת׳ מתפרש בשבילרלתלתין יתרין עיכר שכיליןואע׳׳ג דמתפר׳
 האי עדן בשבילו, לית דידע ליה בר האי זעיר אפין • ועדן דלעילא
 לית דידע ליה ולא שבילוי בר ההו׳ אריך אנפין י הה ׳ד חללים
 הכין לרכה והוא ילע את מקומה י אללים הכין דרכה דא עדן
 ללתתא לילע זעיר אפין י והוא ילע את מקומה לא עלןללעילא
 לילע עתיק יומין סתימאה לכלא ־ עינוי לרישא חווראמשתניין
 משאל עייטן לית כסומא על עינא ולית גכינין על עינא • חייט
יטם זלא יישן שימר ישראל ־ ישראל ללעילא  לכתיב הנה צ/
 זכתיכ אשר עיניך פקיחיתג, זתאנא כלמה לאתי כרחמי לית
 כסיתאעלעינאזליתגביגיךעלע•^ כ״ס רישא חוזרא ללא' בעי
 מיליא״ר שמעון לר׳ אבא למאי הזאילמיזא איל לדגים ולניני ימא
 ללית נסותא עלעינא ולית גבינץ״על עינא ולא בייתין ילא בעייין
 גשזל־א על עינה • כיש עתיקא לעתיקי ללא בעי נטורא • ןיכ״ש
 יאיהז מס;ח לכלא וכלא מתין ביה ולא נאים הה״ל הנה ל6 ינים

 ולא
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 ולא יישן שזמר ישראל ישראל דלעילא ־ נתיב הנה עץ יי׳ אל
 יראיו • וכתיב עיני יי' המה משוטטים בכל הארץ • לא קשיא
 הא כזעיר אפין הא כאריך אנפין ־ ועכ״׳לתרי עיינין איטן זאתחוזר
ו חמר ותמר לכלילכל א ואתחזרו) לחל עינא ראיהי חוור ע ז  (ס
 חוור • חוורא קרתאה נהיך וסליק ינחית לאסתכלא (תיא
 לאתכללא) לצריר כצרזרא • תאגא בגוש האי מורא זאלליק ג׳
 בוציגילאקרון הול והלר ומלוה זלהנוין כחלוותא בשלימותא
 חןןךא תניינא נהיר וסליק וגחית ובטש ואפיק,ס״א יאלליק)
 ג׳ בוציגין חחרנין לאקרון נצח וחסל יתפארת ולהטין בשלימותא
א תליתאה להיט ונהיר ינחית וסליק זנפיין ר ו 1  בחלוותא׳ ח
 מסתימותא למוחא ובטש בבוצינאאמצעיתאשביעאה ואפיק ארחא
 למוחא תתאה ואפיק אורת׳ ללכא תתאה ומתלהטן כלהו ביצינין
 ללתתא • אתר ר׳׳ש יאות הוא ועתיק יומין יפקח עיגא לא עלך
 נשעתא לתצטריך י תו תאנא חוור בגז חזור זחוור לכליל כל חוור־
 חוורא קלמאהנהיר וסליק ונחית לתלתבוציניללסטר
 שחאלא יכהטין ואטחין בהאי חוורא כחאן לאסחי גופיה בבוסמין
א תכיינא ר 1 ו  מבין וכריחין על מה להוו עליי כקלמיתא י ח
 כחית וסליק ונהיר לתלת בוציני ללסטרימינא ולהטין זאסחין בהאי
 חמרא נמאן לאשתי בביסמין טבין ובריחין על מה להוז עלל
 נקלמיתא' ח^רא תליתאה נהיר וסליק ינחית ונפיק נהירו
 לחוורא ללגו לגו מן מוחא ובטש כשערא אוכמא כל אצטריך ובריש׳
 וכמזחא לריש׳ ונהיר לתלת כתרין ראשתאדו כמה לאצטריך
 לגלאה אי ניחא קמי עתיק םתימא לכלא * ותאנ׳ לא סתיס האי
 עינא ואיכון תרין ותתחוורן (ס״א ואתחזיו) לחל נלאהוא ימיגא
 לאהזהשמאלא לא נאי' ולא אלמיך יא בעי נטירותא לית מאן
 לאגיןעליההזאאגיןעלנלא והיאאשגח על כלא ומאשגחותא
 להאי עינא מתזנן כלהו ־ תאנא אי עינא לא אסתיס רגעא חלא
 לא יכלין לקיימא כלהו בג״כאקריעינאפקיחא• עינא עלאה •
א ללא אלמיך ילא נאים ג י  עיגא קלישא ־ עינא לאשגל»תא • ע
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 מיגא להוא ננןורא לכלא • עינא להוא קיומא לכלא ןעל האי
 נתיכ מזכ עין הוא יבורך• אל תקרי יכורך אלא יכרך להאי
 אתקרי מוב עין ומניה מברך לכלא• ותאנאליתכהירזלעינא
 תתאת לאסתחאה מאלמיתותאמאזכמזתא כר כל חזי(ס׳׳א אתחזי)
 מהאינהיראחזוראדעינאעלאהדאקריטוכ עיןזלית לילע כל
 נהיר עינא עלאה לא קלישא זאסחי לעינא תתאה • וזמינין צליקיי׳
 זכאי עליזנין למחתי בחכתתא לא הה׳׳ל כי עין בעין ילאו אימתי
 בשוב יי׳ ציון וכתיב אשר עין בעין נראה אתה יי׳ • ואלמלאעינא
 טכא עלאה לאשגח זאסחילעינח תתאה לא יכיל עלמא למיקם
 רגעאחלא' תאגא בצניעיתא דס$רא אשגחותאמעינא
 תתאה כל אשגח נהיה עלאה ביה ועייל ההוא נהיה לעלאה
 בתתאה למניה נהיר כלא הה״ל אשר עין כעין נראה אתה יי׳ י
 כתיכ הנה עין יי׳ אל יראיו • וכתי׳ עיני יי׳ המה משוטטים בכל
 האר] י זכו עיןיי׳ אל יראיועינא דלעילא־ לא זכו עינייי׳המה
 משוסטיס עינא ללתתא • לתניא מפני מה זכה יוסף ללא שלטא
 ביה עי נא בישא מפני שזבי: לאשחגחא כעינא טכא עלאה הה׳ ל כן
 פורת יוסף בן פזרת עלי עין * אתאי הוא בן פורת עלי עין כלומד
 על סבת עיןדאשתגחביה ־ וכתיב טוב מין הוא יבורך מיטני נתן
 מלחמו לדנ מיה אקרי חל ־ ת׳׳ח בעיניי לתתאה אית עיגאימינא
 זאית עינא לשמאלא זאינון תרי בתרי גווני י אכל הנא לית עינא
 ׳שמאלא זתרזוייהו בלרגא חל סלקי וכלא ימינא • וכגיני כך עינא
 ליל ולא תלין ־ זתאנאעינאלאלהזאעיגאלאשגחותא פקיחא
 תדירחייכאןתיירוחדאן (סיאזחזאן) תלירללאהזיהכילתתא׳
 דכלילן כסומקא זבאיכמא זכחיזרא כג׳ גזוניזלא הוי תדיר פקיחא
 דליתגכיגאסוטרא (o& כליה גביני סודרא (ס״אלליהעיט
 בגביני דמכםאן) על עינא וע״ד כתיב עורה למה חישן יייסקח יי'
 עיניך • כל אתפקחאית למאן לאתפקח לטב ולמאן ללא אתפקח
 לטב • ווי למאן לאתפקח זעיגא אתערב בסומקא זסומקא אתחזי
 לקבליה ומכסי׳עינא תאן ישתדב מכיהאבל^על/יק יומין טכדעינא

 חוור
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 חוור כגו חוור חוור לכליל כל חוורי זכאה חולקיה למאן דישנת
 עלויה חל חוזר מנייהו ועייל ולאי כתי׳ טיכ עין הוא יכורך ־ וכתיב
 בית יעקכ לכו ונלכה כאוריי׳״ תאנאעכידשמיהדעתיקא
 סתים מכלא ולא מתפרשכאוריתא בר מן אתר חל לאומי זעיר אפץ
 לאכרהם לכתיב בינשכעתי נאם יי׳נאסלזעיר אפין י וכתיב בך
 יברך ישראל • ישראל ללעילא זכתיכ ישראל אשר בך אתפאר •
 ישראל קאמר לא ־ תנינן עתיק יומין אמרו והאי והאי שפיר ״
 תניאכתיכ חזה הוית על לי כזרסוון רתיוועתיק יומין יתיכ י כרםוין
 דמיו מאן הוא • אמרלר׳ יהזלה קוסכקיוחך ואתקיןכר^יא לא•
 איר יהודה כתיב כורסייהשביבין ליגור ועתיק יזמין יתיכ על האי
 כרסייא* מ׳׳טדתניא אי עתיק יומין לאיתיבעל האי כרסייא לא
 יכיל לאתקיימאעלמא מקמי ההואכורסייא כד יתיב עתיק יומין
 עלה לכפיית (ס״א אתכפייא) לההוא צורםייא ותאןדרכיב
 שליט בעידנא מטיל מהאי כרסיי׳ויתיכ על כזרסייא אחרא כורסייי
 קדמאה רמיו דלא שלטא אלא איהו דרכיב ביה עתיק יזמין • איר
 שמעון לר׳יהודה יתתקן ארחך זייתי בך מעתיק יזמין י זת׳׳ח כתיכ
 חני יי' ראשון זאת אחרונים אני הוא • כלא הוא והוא סתים מכל
 סטרויכהאיחיטחא• כחוטתאאשתמזדעפרצזפא־ זת״חחהבין
 עתיקאלזעיראפין לא תאריה לחוטתא מחד טקבא ריין ומחד
 גזקבא חיין דחיין האי ח וטמא הוא פרדשקאדביהנשיברוחא לזעיר
 אפץ וקרינן ליה סליחה והיא נחת רוחא דרזחא דנפיק תהכא חאינזן
 נוקט חד רוחא נפיק לזעיראפיןלאתעראכגנתאדעדן וחל
 רוחאדחיי דביהזמיניןלזמנ׳לבריה דדוד למגדע חכמתא • ותההי׳
 טקבאאתער ונפיק רוחאמתוחאסתימא וזמין לאשראה על חלכא
 משיחא דכתי׳ ונחה עלץ רוח יי׳ רוח חכמה ובינה רוח מצה וגמר׳
 רוח דעת ויראת יי' ־ הא הכא ארבע רוחץ זהארוחא חלאאמרינן
 אמאי תלת קום ר׳ יוסי בקיוחך • קם ל יוסי ואמר ביוימי דמלכא
 משיח׳ לא יימחןחדלחדאליףליחכמת׳ראדהכיכתי׳לאילמלועיר
 איש את רעהו וגו׳כי כלם ידעו אותי מקטנס ועד גדזלם י זבההזא

 זתנא
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 זמגאיתער עתיק יומין רוחא לנפיקממוחא סתימאה לכלא זכר
 ישלוף כל רוחץ דלתתאיתערון עמיה ומאן איכון * איכון כתרין
 קלישין לזעיי אפין ואיכון שיתא רוחץ אחרנין ליהכי (סיא להט)
 איכון לכתיכ ריח חכתה וכינה רוח עצה וגבורה רוח לעת ויראת
 יי׳ • לתנינן כתיב דשכ שלמה על כסא יי' יכתיכ ו׳ מעלית לכסא
 ומלכח חשיחא זמין למיתב בשבעה י שתא אינון ורוחא לעתיר!
 יזמין לעלייהוהאשכעה כמה לאתחר ג׳ רוחי אלגון דכלילן ג׳
 איחרגין • א״ל ריש רוחך יגוח לעלמא לאתי י ת׳׳ח כתיכ כה את׳
 יי׳ מארבע רוחות כאי הרוח וגוי * וכי ארכערוחי עלמא מאי
 עבליהכא אלא ארבע ריחי יתערון ג׳ איכון ורזחא לעתיקא
 םתימא ארבע והכי הוו לכליפוק לא גפקין עמיה תלתא לכלילן
מ ל נ  בגז ת לתא חחרנין י וזמין קכ״ה לאפקא חל רוחא לכליל מ
 לכתיכ מארכע החוח כאי הרות • ארכע רוחות באי לא כתיב
 כאן אלא מארבע רוחות באי • וטותזי דמלכא משיח׳ לא יצטרכון
 למילףחללחללהאריתאלילהוןלכלילמכל רוחץ יולעכלו/
 חכתה ובינה עצהוגבזרה רוח לעת ויראתיי׳ • משוםרוחילכלילת
 מכל רוחי • בג״כנתיבמארכערזחזת לאיטן ארבע לכלילן בשבעה
 דרגין עלאין לאחרן ־ זתאנא לכלהו כלילן בהאירוחאלעתיקא
 דעתיקין לנפיק מחוחא סתימאה לנוקבא ריחוהתא • ותיח מה
 בץ חיטמא לחיטמא • חוטמא לעתיקיזמין חיין מכל סנורוי *
 תיטמא לזעיר אפץ כתי׳ עלהעשן באפי ואש מפיו תאכל וגוי ״
 עלה עשן באפו ומההוא עשן לליקנזרכלסליקתנגאלבתרגחלים
 בערו ממני י תהו ממנו מאותו עשן מההוא תזטמא מההוא אשא •
 חאנאכלהזהרבהתניגאסבאבעילצלאה צלזתיה אמר לבעל
 החוטם תני תתפלל לבעל החזטם אני מתחנן והיינו לכתיב זתהלתי
 רחטם לך האי קרא עתיק יזמין אתרו • תאנא אזרכא לחזטמא
 תלת מאה וע״ה עלמין אתמליין מן ההוא חוטתא לכלהו מתלבקין
 *זעיר אפין האי תזשבחתא לתקינא לחזטמא והאי וכל תקיני
 דעתיק יזמין אתחזין ולא אתחזון > אתחזזן למארי מלין ולא אתחזי!

 לכלא
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ח ר׳׳שואמר מי מאן לאושיטילויבליקנא יקירא ח  לכלאי פ
 עלאה לסכאקלישאטמיראסתימאלכלא •ליקנ׳להט׳תזשבחת׳׳
 לקנא לסתיםזיקיר מכל הקוני ־ ליקנא ללא ילעץ עלאץ זתתאין י
 ליקנא להיא תושכחתא לכל תושכמין • ליקג׳ ללאהזה בר נש
 נביאה וקלישא ליקרכ לחחמיליה • ליקנא להיאתלייא בשערוי
 על טכורא ללכא ־ יזוזרא כתלגאיקירא ליקירין טמיראלטמירין
 מהימנותא למהימנותא לכלא • תאנא בצניעותא לספרא להאי
 ליקנאמהימניתא לכלא נפיק מאולנוי זנחית סזחרניה לפומא
 קלישאונחית וסליק וחפיבתקרובתא סגי לכוםמא חוורא ליקירא
 (ס׳ א לכליקני) ונחיתבשקולאוחפי על טבוראהןאליקנ׳יקירא
 מהימנאשלימאלנגלץביהי״גנביעץתבועץ למשח רבות טבא
 בתלת עשר תקונין מקקנן • חקונא קלמאהמתתקן שערא
 מלעילא ושארי מההוא תקונא לשער רישיה לסליק בתקוכוי לעילא
 מאולנוי ינחית מקמי פתחא לאולנין בחל חוטא בשקולא טכא על
 דשאלפומא• חקונא תניינאתתתקןשערא מרישא לפזמ׳וסליק
 על רישא אחדא לפוחא בתקונא שקיל־ חק>גא תליתאה
 מאתצעיתא לתחות (ס״א רהאי) • חזטמאתתחות תרין נוקבין
 נפיקתלאורחאישעראאתפסק בההואארחא זמלי מהאי גיסא
 ומהאי גיסא שעראבתקוכאשליס סוחרניה לההזא אורחא •
 תקונא רכיעאהמתתקןשעראונחיתתחותפומא מרישא חרא
 ־לרישא חלא בתקזנא שלים י חקונא חתישאת תחות פומא נפיק
 ־ארחא אחרא בשקולאלארתא ללעילאואלין תרץ ארחין רשימין על
 פומא מכאן ומכאן • חקונא שתיתאת מתתקן שערא וסליק
 ונפיק מלרע לעיל לרישא רפומא יחפי תקרזבתא דיוסמא טכא ער
 רישא לפוחא ללעילא וגהית שערא לרישא לסתחא לאורחי תתאה
א ־ חקוגא שייעאה פסיק שערא ואתחזון תרץ תפוחין מ ו פ  ל
 בתקרזבתא דבוסתא טכא שפירן זיאן למחזי בגיניהיןאתקיייעלמ׳
 הה״ל באור פני מלך תיים י תקונא תתינאה נפק חל חוטא
 w ר סיחרנ׳ לדיקנאותליץ בשקיליעלטבורא • תקוגא תשיעאיז

 מתערין
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 מתעדן ותתערביןשערי ריקגא עם אימן שמרי לתליין בשקולא
 לתליין ולא נפקי לאמן דאי תקונא עשיראה מתערבין נחתין
 שערי תחות ליקנא וחפיין בגחנא תחות ליקנא ־ חקיגא חל סר
 ללא נפקין גיתא חן נימא ותתשערן בשיעורא שלים ־ תקונא
 תריסר ללא תליין שערי על פוחא ופומא אתשני מכל סטרזי זיאן
 שערי סחור סחור ליה י תקונא תליסר לתליין שערי כתחזת
 דיקנא מכאן ומכאן ביקרא נאה ביקרא שפירא חחפיין ער טבורא
 לא אתחזי (ס״א לאתחזאה) מכל אנפי תקרוכא לבזסמא כר
 איכון תפזחין שפיריןחוורין למפקין חיין לעלחא ומחזייןחלזלזעיר
 אפין ־ בתליסרתקונין אליןנגלין וכפקיןתליסר ממעיןלמשח
 רכיתוכגלץ לכל איכון ללתת׳ וגהריןבההזא מששא ומשיחין מההז'
 משחא י בתליסר תקזגין אלין אתרשים ליקכא יקירא סתימאה
 לכלא לעתיק לעתיקין מתרי תפוחין שפירן לאנפוי נהירין אנפוי
 לזעיר אכפין וכל חיוור(ם״א חיזור) ושושן לאשתכחןלתתא גהירין
 ?מתלהטין מה«וא כהודי י תקזכין תליסר אלין אשתכחו בליקגא •
 ובשליחות ליקנא בתקונוי אתקרי בר נש נאמן לכל לחמי ליקטה
א בצניעזתא לספרא תליסרתקונין  תליביהמהימנותא׳ חאג
 אליןלתליין בליקנא יקיראתגהון משתכחיבעלת׳ומתפתחיבתליס'
 תרעי לרחמי י ומאן לאושיט ידיה לאומאה כמאן לאומי בתליסר
 תקוגיליקגא• האי באריך אפיך בזעיר אפין ככמה ־ אמר לר׳
 יצתק קום בקיומך וסלסל בסלסלאלתקזנאלמלכא קלישא היאך
 יתתקגיך קם רבי יצחק פתח ואמר מי אל כמוך גושאעון וגו׳ •
 ישיבירחמכייגל• התן אמת ליעקב וגזי־ תאנאתליםרתכילן
 אתחזוןהכא זכלהז נפקין מתליסר המעין למשח רבות לתיקוני
 דיקנאקלישא עתיקאדעתיקין • תגאטתירא לטמירין תקינא
 דליקנא טמיר וסתים טתיר ולא טמיר סתיס ולא םתים בתקונוי
ע י תקונא קלמאה הא תנינן לכל שערא ושערא ד  יליע ולא י
 זכ>נימאונימא לא מתלכקא לחברתה ושארו נימין לליקג׳לאחקנ1•
 מה קינא לשער רישא ־ הכא אית לאסתכלא א• כל נימין לשער

 רישא
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 רישא ונילדן לליקנא יקירא עלאה כחל ניחא אתכללו (סיא כחל
 מתי}לא אתקלו) אתאי אלין אריכין ואלין לא אריכין אמאי נימין
 דדיקנאלאאריכיןכליהאי וקשיין ואלין לרישא לא קשיין אלא
 שעיעיןאלא כל ניתץ שקילן מרישאוליקנא ררייש׳אריכץ עלכתפין
 לתיגל מרישא לרישא דזעיראפין מההוא משיצא לתוחא למוחא
 ליליה ובגיני כך לא הזו קשייןזעידאתחזון לתהוירכיכי־תאנא מאי
 לכתיכ חכמות בחוץ תרנה • ולכסוף כתיכ כרחובות תתן קולה ־
 האי קרא לאו רישיה סיפיה ולאו סיפיא רישיה • אלא חכמות בחוץ
 תרנה כל נגיל מחוחאסתימאה לאריך אפיןלחוחא דזעיר אפץ
 באינין נימין כאלו תתחכראן לכי תרץ מוחין ואתעכיד חל מוחא
 בגין ללית קייומא לתוחאתתאה אלא בקיימא רמותא עלאה וכל
 כגיל מהאי להאיכתינ תתןקולה חל • ובגין לעיל ממוחאלמוחא
 באינזן נימין אינין לא אשתכחו קשישין ־ מ״ט משום דאי אשתכחו
 קשישין לא נגי4 חכמתא לחוחא בהון • בגיני כך לית חכמתא
 נפקא מכר נש לאיהזקשישא ומארי לרוגזא לכתיב דברי חכמים
 בנחת נשמעים ־ ומהכא אוליפנאמאן דשערוי דירישיה קשישן לאו
 חכמתאתתישכאעתיה׳ זע״ל איכון אריכי לידתי תועלתי לכלא
 האי לכלא למיעל על חוטא לשלרה דחתשקין מן מוחא ובג״ל לא
 תלישעראדרישאעלשעראדדיקנאדשערא דרישא תלי וסליק
 על אודנין לאחוריי ולא תלי על ליקנ׳תשים ללא אצטריך לאתערבא
 חלין כאלין לכלהו מתפרשן בארחייהו י תאכא כלהו שעדי בין
 לרישא יין לליקנא כלהו חוזרי כתלגא ־ ותאכא אינהו דדיקנא
ט משים לאינון תקיפא לתקיפץ לאחסין אינון י  קשישאי כלהו • ת
מי מכילן מקמי אזלטי שריין והגי  י״ג מכילן מעתיק לעתיקין ו
 מכילן סתימן איכון דלח יתערבין באחרנין • (ם״א לאתחסיט
 לתתאיהכיתנינא מקמי אודנזי שריין שערי משום דבלחודייהז
 איני! ולא אתערטכאחרנין וכוי) ואי תימא דלותאחרניןכוותייהז
 לא י דתניא תליאר מכילן דרחמי מעתיקא *ןדישא • מי אל כתוך
חד נושא עין תרי• ועוכר על פ^ע תלת • לשארית גחצתל  י

 ארבע
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 ארבע • לא החזיק לעד אפו חמש י ט חפ׳ן חסד הוא שית •
 ישיבירחמנישכער\ יכבוש עונותינו תמציא י ותשליך כמצילו׳
 ׳ים כל חטאתם תשעה׳ תתן אתת ליעקב עשרה־ חסד לאברהם
 חדםר׳ אשר נשבעת לאבותינז תריסר ־ מימי קדם תליסר •
 לקביל דא אל רחום זתנון זגו ואינו! לתתא ־ ואי תימא משה איך לא
 אמר אלין עלאין • אלאמשהלאאצטריךאלאלאתרדליניאשתכח
 ובאתר דדינאאשתכת לא בעי הכי למיתר• ומשה נא אמד אלא
 בעידנאדישראלחאבזזדינאהוהתלייא ועיני כך לא חמר משה
 אלא באתר דדינא אשתכח אבל בהאי אתר סדורא דשבחא דעתיק
 יומין מסדרנכיאה־ ואינזןתליסרתקונין דדיקנא עלאה קדישא
 טמירא דטמידן תקיפין לתברא זלאכפייאכל גזרי דינין מאי חתי
 דיקנאעלאהקדישא טמירא דטמירין דלא אכסיף (ס״א אתכסי)
 מניה זכג״כ כל שערר קשישין זתקיפין בתקוגזי • ואי תימא אי
 הטהאשערידלתתאאינזןאזכמיאמאילא המדא כדא דתניא
 כתיב קווצותיו תלתלי׳ שחורות כעורכ וכתיכזשער ראשיה כעמר
 כקא • לא קשיא האבליקגאעלאההא בדיקנ׳ תתא׳• וע״ד כד
 אתייהבת אורית׳ לישראל אתייהיבת באש שחורה על גני אש לבנה
 ןעקראדמלה משים דהני שערי בי.יןדתתוח' אשתכחו לאתמשכא
 למזחא דלתתא זאינון לעילא מן דיקנא דיקנא כלחודוי הוא וכל
 תקונוי בלחודיהון אשתכחז דיקנא בלחודוי ושערי כלחידייהז י
 הקוגא קדמאהתקונאדשארימריש׳דשערידרישא זתנינא כל
 דיקנח (ס׳אתקזנא) לא אשתכח אלא ממזחא דרישא והכא לא
 פדשדהאהכאלאהזיאלאתקונא דא דנחיתמן רישא דשערי
 דדשאהטאשתכחזמהאידיקנאאשתמודעכל תה דהר מרישא
 לאלף עלמין דחתימיןבעזקאללכייא בעזקא דכליל כל עזקין
 אורכא דכל שערא מחית מקמי אידנוי לא היי אזרנא ולא (ם״א
ד  אלא) אתדבקדאכדאולא (סיאדכלא נחתין חלין שעדן מנ
 עדין אתמשכן ותלייןזשירזתא לתקינאקדמאה תלתין וחד קיצי
 0רןיליןאתמשנןעלדשאדפית' ותלת מאה ותשעין נימין אשתכחו

 בכל
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 ככלקוצא וקזצאתלתין וחל קוצי שקיליןלהוו בתקוני קלמא׳תקיפץ
 לאכפיי׳לחת׳ כחושבן א״ל • תהו איל תקיף יכול ־ ובכל קוצ׳ וקוצא
 מאפרשין תלתין וחל עלמין תקיפין שלטץ לאתעיינא (םיא
 לאת פשטי׳ לא בהאי סכור ולא בהאי סער וכל עלמא ועלמא מיניה
 מתפרש לאלף עלמין לכסיפץלעלונ׳רבאוכלאסתי׳כרישא׳לליקנ׳
 לנליל תקיפ׳ וכלילן בהאי א״ל ועם כל לא האי איל אתכפייי לרחמי
 לעתיק יומין אתבסם ואת כלל ואתפשטכיה־ אמאיעלפומאמשוס
 לכתי׳.לינא יתיב וספריןוגו' • מאי לינא יתיב י יתיב לאתריה ללא
 שלטא ההיל פלא יוע׳ן אל גבול ־ אל להוא גמר ואתכסם בליוקג'
 (ס״א כליקנא) קלישא לעתיק יומין ורזא לכתיב מי אל כמוך
 בעתיק יומין אתתר כתקונא דליוקכא קלישא עלאה י .עלמא
ק תתקינאקלמאה שליט ונחית וסליק לאלף אלפים  קלמהה מפי
 זרבוא רבבן מארי תריסין ומניה מתאחדין בקסטא בעזקא רבא •
 עלמא תניינא לנפיק מהאי תקונא שליט ונפיק ונחית וסליק
 לשבעהוחמשין אלף לרגיןמארי ליבכאותתאחלן מניה לאכפייא
 בקוללאבחיורא (ס״אבחיזרא)• עלמא תליתאה מפיק מהאי
 תקונאשליט ונחית וסליק לצ״ו אלפיןמארי ליללה ומתאחלן מניה
 בבוסיטא לקוסיטרא (ס״אבבוסינא לקיסרא) ומהאי תקונא
 מתכפייןכלהוותחבסתןבמריראדרתעין רמתבםתץבימא רבא
 חאןחמיתקונאלא לליקנאקליש׳עלאהיקיראללא אכסיף מניה•
 מאן חמיטתירותא לקיצין לשערי לתליין מהאי סבא יתיב בעיסרא
 לעטרין עטרין לכל עטרין עטרין ללא אתכללו בעטרין עכירין
 ללא כשאר עטריךעטרין רעטריןללתת׳מחאחלןמנהוךובגין כך
 הניתקוניןאיכון תקונין ללחתא הנהון מחאחלין הקוני לאתתקן
 ראצטריך לאחברכ׳מאןדבעי ברכה לכלתקוניןלאתתקןבקבלהון
 ברכאןתשתכחין לקבלהין זאתעבילההלאתעבילכלאכלילבהני
 הקוניןכלאזקפןלקכליתקוניןלמלכא תקיפא עתיקא סתימא
 לכלא וכלהו אתבסמן תתקונין אלין לתלכא עתיקא • תאנאאי
 פתיק׳לעתיקץ קלישילקלישיןלאאתתקןבאליןתקזכין לאאשתכחו

 עלאין



 האדרא רבא קדישא
 שלאין ותתאין וכלא הוי כלא הד ותנייא על כתה זהירין אלין
 (ס״א אתתקן כאלין) תקזני לליקנא על תליסר ללתתא • וכל
 ומנא לתלישר אלין משתכחין והירין אלין כלא בחושבנא לאלין
 תליסראשתכח ליקנ׳למלכא מתיקאיקירא מכלא כלאבחלאיאו
 גןמירא ויקירא -י ובגין לאיהז יקירא ושמילא מכלא לא אלכר ביה
 ב&ןתרלאוריתאולאאתגלייאומהליקכ' אהגלייא לקני לכהנא
 רבא עלא3«מהג^ ליקנא נחית לליקנא לכהנא רכא ללתתא י
 מאי ליקנא לעהנגי^רבא • ליקנא לכהנא רבא בתמניא ח קוני ן
 אתתקן • ובגין כך תמניא תקונין לכהנא רבא כל משחא נחית על
 לקניה הה״לכשמןהנוזבעל הרחש יורל על הזקן וגן,־ זה״ל
 לכתיב שבת אחים גס יחל • גם לרבות כהן גלול ללתתאלנל
 זמנא לכהנא דכא ללתתא משמש בכהונא רבא כביכול כהן גלול
 ללעילאמשמש בנהזנא לבאלאתקונא חדדדיקנאלעתיקסתית
 לכלא • א׳׳ל רבי שמעק יאות אנת ר־יצחק למהוי ביקירא לתקיני
 לליקנא ושכר אשי לעתיקיומין עתיקא לעתיקין • זכאה תולקך
 זזכאה חולקי עמכון בעלמא לאתי ־ קיס רבי חזקיה וקתים בקיומן־
 ואוקיר יקרא דתקיטי לליקנא קדשא• קם רבי חזקיה שאדי
 לאתר אני ללילי ועלי תשוקתו ־ מי גרם שאני לדידי השום לעלי
 השיקתו • הסתכל הזינא וארז חתית נהורא יקירא לבזניני־עלא׳ץ
 נהיר וסליק לתלת מאה וחמשה ועשרין עיבר זחל חשוך היה אתסחי
 בההזאנהורא נמאן יאתסחי בההוא נהרא עמיק׳ למימד מתפלגין
הח ועדין לבל עיבר מתה לעלזי וסליק ההוא נהורא בשפתא ג  ז
 דימא עלאה עתיקא דכל פתחין פבין ויקילין • בההוא פתחא
 אתפתחן אנא שאיל מהם (ס״אמהז] פשרא להמית • פתחו
 זאמרונושאעוןתמיתאאמרלאהוא• תקונא תניינאיתיב י
 אייר שהעין הארנא אתקשר ס״אאתבסם) עלתא בדיך אגת
 רביחזקיה לעתיקא רעתיקץ * אמר ר׳׳ש כלהו בוציטן חברין
 דאתיין בהאי עזקא קלישא אכוהדנא עלי שתייא עלאין לעלאין
 לארעא קליש׳עלאהלעלאהלאנא חמי השתא מה ללא חמא בר

 גש
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 נש מיזמא לסליק משה זתנא תנייכא לטורא לס;גי י לאנא חמינא
 אנפאינהיריןכנהוראלשמשא תקיפא לזמין מדפק באסוותא
ס יראי שתי שמש צדקה ומרפאבנגפיה י  לעלמא לכתי׳ וזרחה לנ
 ועול לאנא ילעגא לאנפאי נהירין ותשת לא ילע ולא אסתכל .
 ההיל ומשה לאילע כי קרן עזר פניו ־ ועול לחנא חתי כעיני
 תליסרחליןגליפיןקמאיונהירין ככוציכין וכל אתפרש כל חל
 הנייהו מפזתיכזן אסתלק ואתתקן ואתעטרואתטמר בעתירותא
 לתקונוילליקנ׳ וכל אחרני׳ אשתארן ובעול לכל חל מתפרע
 בפותייכונתיר זאתעטר זיתיככמלכא כגו חיליה • וכל אסתייס
 לאתפרשאסליקזאתעטרכעטראקלישאואתתקןואתטמר ויתיכ
 נתקונוי לליקנא קלישא וכן לכל חל זחל • אזלרזוחכרין קלישין
 להא כקיומא לא לא יהא על לייתי מלכאתשיחא• קום ר׳ תזקיה
 תניינות י תנא על לא קם ר׳ חזקיה קלא נפיק יאמר אין מלאך
 תחל עושה שתי שליחיות ״ אתרגיש ר״ש ואמר ולאי כל חל וחל
 באתריה ואנא ור׳ אלעזר כריורכי אכאאשתליםשלימתא עלאה ׳
 קוס רבי תייא י קם ר׳ תייא פתת ואמר י ואומר אהה יי׳ חללים
 הנה לאילעתי לבר כי נער אנכי ־ וכי ירמיה לא הוה ירע למללא
 (האכמהמליליןנפקימפומוי על לא $מללאוהוא אמר מלה
 כליב׳ לנתיב הנה לא ירעתי לבר ־ אלא תאנא ת׳׳ו לאיהו אתר
 על לא • אלא הכי תאנא מה בין לבור לאמירה אמירה הוא ללא
 בעי לארמא קלא לבור בעי לארמא קלא ולאכרזא מליין יי לנתיב
 וילבר אללים את כל הלברים האלה לאמר ־ ותאנא כל עלמא
 שמעו ההוא לבזר וכל עלמא אזלעזעו• ובגין כך כתיב זירברולא
 כתיב ויאמר י איף הכא כתיב הנה לא ירעתי לבר לאכרזא תלה
 זלאוכחא ברוח קלישא לעלמ' • אי הכי הא כתיב זילבריי׳אל משה
 לאמר אלא מאן הוא נביא׳עלאה כמשה ללא זכה ברנש כוותי׳רהו'
 שמע לבור בהכרזהזלא לחיל ולאאזלעזעזשאר נביאים אזרעזען
 אפי באמירה זלחלין בלחילו • ותאנא בתיקונא קלמאה לליקנא
 (תניינא לאתכא (ס״א לאקפא) לתליתאה לנתיב הן כל. אלה

1 יפעצ  כ א !
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 יפעל אל פעמים שלש עם גנרי ותי׳חדתרין תקונין קלמאין
 למיתי לתליתאה הוו להוא תקוגא תליתאה מאמצעיתא דתחז*
 חזטמא מתחזת תרין נזקבין נפיק חד ארחא זשערא אפסיק וס׳׳א
 אתפסק) בההוא ארחא • אמאי אתפסק משום דכתיב ועובר על
ט ק  סשעוהאיאזרחאאתתקןלאעברא ביה זבג׳׳כ יתיב תחות ט
 קועתאהאיאורתאושעראלא אתרבי בהאי אורחא משום כובש
 עונות ונתיב ועובר על פשע לתימן אעברא עד (0* א על) פימא
 קדישא דיימא סלחתי • תאנא כמה ערקיסאזת מחכאן לההזא פזת׳
 ולאאחגלילחדתנייהודהאאסתלקזאתעטריליעזלא יידיע י
 חאנאכצניעותאלספראמהו דכתיב פשע־ זכו עובר לא זכו
 סשע• מאי משמע עובר על פשע־ שפע• לאקלים שיין לפ״א
 לא זכו עומד זלא עובר בזעיר אפין מאי כין האי להאי בזעיר אפין
 במחית ההוא אורחא מתחזת נוקט"חונומד כתיב ויחד אף יי׳ בם
 וילך מאי וילךלנפיק רוחא דרוגזא תאנון מקט ותאן דאשכח קתיה
 אזיל ולא אשתכת הה״ד כי ריח:י׳ נשבה בו ־ באריך אפין כתיב
 סזבר על פשעי• וכתיב ורוח עבדה ותטהרם י וחנן הת9 הנא
 נתיב עובר על פשע בההוא ארחא התם ועבדיי׳ לנמף את מצרי׳•
 זכאהחזלקיה למאן לזכי>האיויא היא תקונא תליתאה דאזראא
 דדיקנאיקירא קדישא עלאה עתיקא דעתיקי • ־ אתר ריש ודאי
ה יסמלחוטבא לך ויחדי לאגנא עלך ־ זתאנא מאי דכתיב ל  ק
 קזישאשיש טי1׳ בעתיק יומין אתתרלהא הוא חךוות׳דכלא • תאנא
 בשעת׳־דאליגלי האי אוראא לדקל דעחיק יומין כלהזתארי דיבל
 ויללה ומאדיהזךדזזלסתימין ושתיקיןולית דיפתת פטר׳לאבאשא
 השוםדהאיאזרחץןמגלייאלתקגאות^מאןדאחידואזהר (ס׳׳א
 חשו׳ דהאי אורח׳ סימנת.לשת קוחא ומהאי הוא מאן דאחזי ואזהר)
 לשתקאה־להאיאורחארשיכדדהזאםימנא למתיקא קדישא *
 הקוג& רניעאה מתחקן שערא ונחית תחית פומא מרישא חלא
א ונשאת תפלה בעד ל  לרישא חדאהה״ל לשארית נחלתו• כ
, הגהצאהיממש* שארית* לכתיב שארית  השאריתהנמצא׳,

 ־' ישראל



 האררא רבא קדישא י
 «םראל לא יעשו נגזלה * תקונא חתישאה נסיר^אורחא אחרא
 מת חות סומא ההל לא החזיק לעל אפו י קום ר י יוסי • קם רבי
 יוסי פתח ואתר אשרי העם שנכה לו אשרי העם שיי׳ אלליו • אשרי
 העם שככה לו• מהו שככה לו• כר׳׳אזחמת התלךשככהשכיך
 תרוגזיה • ל״א שכין־ ברוגזיה הה׳׳ל זאם ככה את עושה לי הרגני
 נא הרוג לא הוא לינא ללייגי אשרי העם שיי׳ אלליו ־ רחמי דרמתי•
 ך״א שככה שמיה לכליל כל שמה; וקל׳המעכר רוגזיה ואנח ליה
 לזע\ר •אפיין זתעכיר על כל איכון ללכר י לתגיא ארחא לתקונא
 ?לישא עלאה עתיק׳ לעתיקי לאיהו נחית כליקניה תחות נוקבי
 לחוטמי והאי ארחא ללתתא שקילן אינון בכלא לא לעילא ולא
 לתתא לעילא עובר על פשע לחתא לא החזיק לעל אפו י ותנינן

 לא החזיק ללא אית אתר למיתב ־ כמה ללעילא יהיב.אתרא לאעבר*
 נךלתתאיהיבאתרא לאעיר׳ תנא בכל אתר לכהאיעתיקא
 טמירא לכלא ארחאאתגלייא טבלכלהי ללתת׳ להאאתחזי עיטא
 למעכל טב לכלא מאן לסתיס ולא אתגלייא לית עיטא ולית מאן
 לילע ליה אצא הוא כלחולוי כמה לעלן עלאה לית לילע ליה אלא
 הזאעתיקא לעתיקי ועל האי כתיב מה גללו מעשיך יי' מאל עמקו
 מתשבותיך י אריש יתתקגוןעוכלך לעלמא לאתי מעם עתיקא
 לעתיקי' תקוגא שתיתאה התתקן שערא וסליק מלרע לעילא
 זחפיתקחבתאדבוסמאטבאעד ויישא רפומא רלעילא ונחית
 שעראלרישא לפתחא רארחאתתאה לפזמא ־ קום ר׳יישאואתקין
 תקוגא לא • קם ר׳ ייסא פתתואחר וחסלי מאתך לא יחוש •
 וכתיב וכחסל עולם רחחתיך • הני קיאי קשיין אהללי לא אקשו
 לתנינןאיתחסלזאיתחסל־ אית חסל ללגו ואית חסל ללבר •
 חסד ןלגוהא לאחרן לעתיקא לעתיקין והואסתים בםטרא לא
 לליקנא לאקרי סאת הזקן י וצא בעי בר נש לחכלא האי סטרא
 משום האי חסל ללגו לעתיקיומי׳(כג׳׳כ ככהן דלתת' כתיב ביה
 לא יקרחה קדחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו־ מ״טכגין ללא
 לחכלא אורחןי לחסד דעתיק׳ דכהן מסטרא דא קא אתי יתאנא

 כ כ • * * בצניעותא



 חאדרא רבא קדישא
 נצניעותא לספרא בכלא אצנןריך חסי לאתרבאה ולמבכי ולא
 לקסעא ליה ולא אשתצי מעלמא • והאי דכתיב וחסדי מאתך לא
 ימוש חסד דעתיקיזתין׳ ובחסד מולם ־ חסד דאקרי חסד עולם
 והאי אחרא דכתיבאחרתי מולם חסד יבנה והאי חסד דעתיק
 דעחיקי׳ הוא חסל דקשוט • וחסד לקשיט לאו בחיי גופא אתתר
 אלא בחיי לנשמת׳• זבג״ככתיבכיחפ־ןחסד הוא• דאהזא
 הקזנאשתיתאהלליקנאיקיר׳ לעתיקלמתיקי ־ חקינא שביעא׳
 הסיקסעראואתחזןב׳ תפוחין בתקרובתא לבוסתא שפירן ויאן
 למחזי• סתת ר״ש ואחר כתפוח בעצי היער וגו׳ • תה תפוח זה
 כליל בתלת גווני כך קב״ה תרין תפזתץ כליל שיתא גווני ותרין
 נ/פוחין אלין דאינון תקונא ז׳אינון כללא דכל שיתא תקונין דאתינא
 תגיניהי ן אתקיים באור פני מלך חיים• ותאנא מהניתפוחיןנפקין
 חיין לעלמא ותחזיין חילו לזעיר אסין לכתיב יאר יי, פניו אליך •
 נכתיב באור פני תלך תייס • באור פני תלך אלין אינין תרין תסוחין
 דתקרזבא דבוסמא דאמינא ־ יאר יי פניו אליך פנים דלבר לכל
 >הרן תתברך עלמא • ותאנא כל זתן דהני בוציני דלבר נהירין
 כל עלמא מתכרך ולאאשתכתרוגזא כעלמא • זיזה אי הכי דלבר
 כך חרץ תפוחין מהרין תליראלחלאןתליראע׳׳אכו׳ תניא כל
 אתגליייתרי׳ חפיחין אלין אחחזי זעיראסיןבחדזזתאיכלאיטן
 בוצינין דלתתא בחדזותא וכל איכון דלתתא נהרין זכל עלמין
 יזל־אן ישלימין מכל שליתותא וכלא חדאן ונהרין וכל טיבז לא פסיק•
 כ׳הואתמלייןבשעתאחדאכלהוחדאן בשעחאחדא • ת״ח סנים
 7-בר אית זמן מהרין זאית זמן דחשוכאן וכג״כ כתיב יאר יי׳ פניו
 אליך ־ יאר פניי אתנו סלה ־ מכלל דלא הוי תדירא אלא כד
 אתגליין תפותין דלעילא • תאגא אלין תפוחין דסתימין גהירין
 זתזזריןתדיראומנהוןנהירץלתלת מאה ושבעין עיבר וכל שיתא
 קקזנין קלמאין לבליקנא ביה כלילן י הה׳׳ד ישיב ירחמנו • ישוב
 מכלל דזמנין טמירין וזתנין אתגליץ ־ הה'ד ישוב ירחמנו ובהאי
 ללתת׳הואאתת • לא היא תקינאשניעאהדנלילשיתאבתרין

 חפזחין
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 וזפ^חין דבעתיקא לעתיקץ ־ תקונא תמינאה נפיק חל חוטא
 לשערי סוחרניה לליקנא ותליין בשקולא על טבורא ־ קום
 אלעזרברי אתקין תקונא לא • קם רבי אלעזרבריה פתח ואתר
 הכל תלוי במזל ואפילו ס״ת בהיכל • מלה לא אוקימגא בםפרא
 לצניעותא והכיקאתר וכי הכל תלוי במזל • ותנינןס״ת קלש
 וניתקו קדש וההיכל קרש • זכתיב וקרא זה אל זה ואתר קק״ק הא
 תלת איכון וספר תורה לקבליהון נרתקוקרש וההיכל קרש והוא
 קלוש והתורה נתנה בג׳ קלושות בג׳ מעלות בימים שלשה שכיכה
 בשלש לוחות וארון והיכל בס ת תלייאזאיהו תלייא במזל וכתיב
 ומאותות השתים אל תחתו ומאןדאיהוכקלושין הללו להוי תלייא
 במזלא • אלא הכי אוקימנא בספרא לצניעותא האי חוטא יקירא
 קלישא לכל שערי לליקנא תליין ביה אתיןרי מזל • מיטמשום
 דנל קודשי קלשין לקולשיא כהאי תזלאתליין • וס׳׳ת אעיג דאיהו
 קלוש לא חל עליה עשר קדושיןעל לעייל להיכל כיון לעייל להיכל
 אתקרי קלוש כעשר קדושז׳ כגוונא ללעילא ללא אתקרי היכל אלא
 כל אתתכרן עשר קלושות ותאגא הכל תלוי במזל לאיהו האי חוטא
 לכל שעדין תליין ביה י אמאי מזל משום למניה תליין מזלי ומזלי
 מניה עלאיןותתאץ• ובג״כ איהי תלייא וכיה תליין כל מלי
ת שבהיכל דמתעטר בעשר קלושית י  לעלמא עלאין ותתאץ ואפי׳ ס
 לא נפיק מכלליה עם שאל קלושין וכלהו תליין בהאי ומאן לחמי
 להאיתקונאאתכבשן (ס׳׳א חוניהץ) מקתיה ומתכפיין הה״ל
 יכבוש עונותינו • א׳׳ל לש: בריך ברי לקולשא לקלישין עתיר,
 מכלא ־ תקונא תשיעאהןזתפרכין שערי עם איכין שערי לת לי \
 ולאנפקיןלאמןלא־ קוםלאבא• קם ר׳ אבא ואמר אלין אימן
 שערי דמתערבין עם אינון דתליין אקרון מצולות ים משים לנפקי
 ממיתרי מיחאזמהאי אתרארמיו כל מארי דתבעין חובי דבנינשא
 זמתכפיין׳ אלשבריך תהא לעתיח יומין • תקונא עשירא'
ת לקנא • קום רב• ו ח א ת נ ץ } ץ מ י ס ח א ו  נחתין שערי תחות דיקנ
 יהזלה ־ קם רבי יהזדה פתח ואמר ובאז במערות ציריה יבתתלזת

י  כ ג $ 2 פפ
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 ספ רמפנ י פחל יי' וגו׳ ־ מפגי פחל יי׳ הא אתילע למאן לאיהו
 לנר פחל יי׳ אתקיי • ומהלר גאונו אינק שפדי דתחית •ליקנא
 יאתקרזן הלר גאוניתרי תתן אתת ליעקב ־ זחל סר דלא כפקי
יתאמןטתא׳ תסל לאברהם הקונא דתריסר דלאתליין  ג
 פערי עלפותא ושמא אתפכי מכל סםרין דאין שערי סחור סתור
 ליה בגין ללא אשתכח נןרחזתא כתה דאצטריך טדתזתא בתאי קא
 מיירידינא כאתרדינאטרחזתאאשתכח י וכי שערי דדיקגא
 מרחא איכון או לינא איכון והא כלא רחמי אתחזך אלא ללא
 אתטרחבישוכא (סיאבנשובא) לרוחא לזעיר אפין י לתאנא
 מהאי פומא קדישא עלאה קדש קדשים נשבא חחא• מאירוחא •
 יוחא דאיתרק (ס*א דאתדב׳) ביה למתלבש ביה זעיר אפי!
 ומהאי רוחאמתלבשץ כל אינון דלתתא וכד ההוא רוחא נפיק
 אתפרש לתלתין ושבעה אלף עיבר ואתפשם (סיאזאתפרשא)
 כל חל בלחולף לאתריה • וכל מאן דאתחזי לאתלבשא מניה
 אתלבש• ועל לא שפרין לאאשתכחועלפומאקלישאמשזם
 דרוחיה נפיק ולא בעי מלה אחרא לאתערבאביה ולקרבאבהליה ״
 ולא הוא טמיחתא לכלא ללא אתלבק לא לעילאולא לתתא • והוא
 סתיס בםתימא לסתימין ללא אתילע ־ לא הוא ללא אתתקן ולא
 הוה כיהתקזגא ־ ובגין p רוח לנפיק לכר זתתלבשין ביה נביאי
 מהימני אתקרי פה יי׳ ־ אבל בהאי עתיקא לעתיקין לא אתפרש
 זלית מא ן דידע רוחיה בר חיהו • ובגין כך שערוי שקילין סוחרניה
 דפזמאואתפטמכלסטרויזבהאי אתרחיצו אבהתנא לאתלבשא
 בהאי רוחא לתתפשט לכמה עיקדקשגאתר דכל שעדי סקילין
 בסוח רנוי הלא היא לכתיב אשר*שינעת לאבותינו • ודא הוא
 ו/קונא קדישא עלאה דתריסר דתכאן אשתלשלזי״בתחומין לעילא•
ב שבטיאבהתא ־ הדא הוא  זייב תחזמין לתתא • י״ב תחיתין ליי
 דכתיבאשר נשבעת לאבותינו • חקוגא דחליסי תליין שערי
 לתחית דקנא מכאן ומכהן ביקרא יאה ונקרא שפירא וחפיץ מל
 ממראזללדאתתדן מאנפי תקתבא דבוסתח בר איגזן תפוחץ

 שפירן
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 שפירן ממרין־ אמר רבי שמטין זכאה חולקיה למאןלאשתנמ
 בהאי אלרא קדישא מלאה לאנן ביה זכאה חולקיה בעלמא לין

 ובעלמא לאתי לאנןיתביןבקרושה עלאה ואסחר לן. (ס״אבין.
 אשא עלאה אסתר לן) יהא נל תקוטן עלאין לליוקגא לליקנא
 קלישא אתתקנו ואתעטרו ואסחרז לרוכתייהו י והאי תקיגא
 דתליסר הואתקינא יאהדכיהאחידן כסיפא למוקף רישא לקבליה

 מגיה תליין כל איגין דכזעיר אפין אחידן• מגיה תליין עלאין.
 ותתאיןדאהואתקיגאשלימתאדאשליםלכל תקונין דא אשלים
א אלין חקונין אקרון ימי קדם אקרון יומי' נ א  לכלא * ח
 קדמאי׳דקדמאי ותיכון דאשתכחו כזעיר אפין אקרון ימי עולם
א  זתאגא אלין ימי קלם כלהו מתתקנן כתקונאדדיוקגא (סי
 לליקגא) לעתיקא לעתיקין טמירא לטמירין כליל כהון והאי
 לתליסר כליל להון וכל גכזיןעלאיןיתתאין גכיזן ביה וביה כלילן
 בהאימזלא למתזלי מניה נכאכמה דאתמר ולא יותאלא אתכליל
 בהרייהו אלא הוא כליל כלא זכההוא זמנא לאתער עתיק יומין
 בתקוניןדלעילא ההואאתקרי יוס אחד דביהזתין לאזקיר ליקטה
 הלא הוא דכתיביום אחד הוא יודע ליי׳ ־ הוא בלחידוי יתיר
 מכלא ־ הוא דנלילכלאהזאדאתקדיבשמאידיעא לתטק.כאתר
 דאית יזם אית לילה דלית יום כלא לילה ומשום דההוא זמנא זמן
 יהאדיקראדדיקנא והוא כלחודוי ישתכח לא את קרי לא יום ילא
 לילה דלית יום אקרי אלא מסטרא דילן ולית לילה אקרי אלא
 מסטרא דילןומשום דהאי תקונא כליל כלא לא אתילע ולא אתחזי
 מניה והטה עיר משחא דרבותא לתליסר עיבר מניעי! לכל איכון
 ללתתאדנהריך בההואמשחאאתתקנותליסר תקונין דדיקנ£
י ליקנא מתתקגן זנחתןלכמה  קרישאעלאה ואלין תקונין מהא
 עיבר ילא אתחזון היך מתפשטין והיך נפקין • הכלא אסתימו
ן  והכלא אחטמרו לית לילע אתר צהאי עתיקא בפשיטותא מהו
 כלהק כלילן ־ כמה לאתמראתילע ולא אתילע טמיר ולא טמיר •
 עליהאתקרי אנייי׳הוא שמיוכבזדי לאחר לאאתן • ונתיב הוא
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 משנו ולו אנתנז • וכתיב וסתיק יומין יתיב י באתריה יתיבוליא
 דידע ליה יתיכ ולא שכיח וכתיכ אודך על כי נוראות נסלאתי וגז' י
 א^ך רכי שמעין לתכרייא כד אתפריס פריסא דא דאתון
 תמאן עלגא אגא חתינא דגתתז כל תקוגין בגיזה זנהירז
 באתר דא וחד פרוכתא כוציגא דקודשא כריך הוא ( סיא בזםיטא
 דקדושא) פריסה בארבע סמטןלארכעעיכר• סמכאתדהזא
 יתיבמתתא לעילאזתד מגרופיא בידיה ובמגרזפיאארבע מפתחי!
 שניגן ( סיא שגיין) מכל סטחי ומתאחדן פרסא ולאתין לה
 מעילא לתתא יכן לסמכא תניינא ותליתאה ורביעאה ונין םמכא
 לסמכא אחידן תמגיסר רגלי דסמכין זמתנהרין ככוצינא לגליפין
 ( בוא בבזסיטא דגליפין) בההוא פרסא וכן לארכע עיכר • חמיגא
 אליןתקונין מהרין עליה והזז מחכאן מלי דפותגא לאתעטרא
 ולאסתלקא כל חלכאתריה • לכל הלל מתתקנן מפומנאכל חד וחד
 סליק ואתעטר ואתתקן בההזא תקינא דאתתקן הכא מכל ( סיא
 בהכל דכל) פזמא דתד מנן • ןבשעתא דחד מנן פתח פומא לתקנא
 בההיאתקזכ׳ ההלאתקלגא הלהיתיבימחכה למלה דנפיקמפזמיכו ן
 וכדיןםלקאבדונתיה ואתעטר זכל סמכיןמכאן ומכאן חדאן על
 דשמעין מה דלא ידעו • זצייתין לקליכון כתה רתינין קיימין הכא
 בגיניכון * זכאי׳אתוןלעלמ׳דאתי דכלהומלי דנפקימפומיכין כלהו
 מלין קדישין מלי כשק דלא אסטאן לימיניולשמאלא קביה חדי למשמ׳
 וציית להגי מלי עד דהזא אגמר(ס״א אגזר) דינא די לעלמא
 דאתי תמרון זחנא אחרא כל הגי מלי קדישין ־ עלייכוכתיכ זחכך
 כיין הטוב וגי י ליבב שפתי ישנים י מאי דובב שפתיישניםדאפילו
 לעלמא דאתי מרחשן שפיותייכו אוריתא קמיה • השתא אתתקגו
ך יתלבש י ה  ואתכוונו דעת׳ למתקן תקלגיי לזעיראפיןהיךיתתקן י
 בתק־נוי התקיני עתיק יומין קלישאלקלישין טמירא דטמיר״ן
 ממיראמכלא־ דהשתא חובתא (ס״אחכמתא) עלייכולמגזר
 לינאקישטאהיאה ושפירא ולהתקנה כל תקיכין על בירייה תקיני
 לזעיראפיןתתקוני להריךאפין אתתקנו (אתפשטו תקומי מכאן

 ומכאן
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 ומכאן כחיזו בר גש למשלט א (ס״אלתשלפא) ביה רוחא דטידרא

 מכל סטרין בגין לתיתכ על כרםייא דכתיכ ועל דמות הכסח דמות י
 כמרא׳אדם עליז מלממלה־נמראה ארם דכליל כל ליוקניךכמראה י
 אדם דכליל כל שמהן • כמראה אדם דכיה סתימין כל עלמין עלאין
 זתתאין • כמראה אדם דכליל כל חין דאתאמרו יאתתקנו עד דלא
א כצגיעותא דספרא ג א  אכריעלמאזאע״גדלאאתקיימו• ת
 מתיקא דעתיקין עד לא זמין תקונויכאני מלכין כנס מלכץומשער
 מלכין ולא הוותתקיימיעד דדחי (סיא דאנח) לון ואצנע לץ
 לבתר זמנא הה״ד ואלה המלכים אשר מלכו באק אדום • בארץ
 אדים באתר רכל דינין מתקייתיןתמן ובלהולאאתקיימועד לרישא
 תוודא עתיקא דעתיקין אתתקן ־ כד אתתקן תקין כל תקיגיו
 דלתתא ־ תקין כל תקינין דעלאין ותתאץ ־ מכאן אוליפנא כל
 רישא דעמאדלאאתתקן הוא בקדמיתא ליתעמא מתתקנא • ואי
 איהזמתתקןכלהותתתקנך זאיאיהו לאמתתקן בקדמיתא לא
 ינליןעתא לאתתקנא• מנלן תעתיק יומין דעד לא אתתקן הוא
 בתקונו, לא אתתקנו כל אינוןדבעו לאתתקנא וכלהו עלמין
 אתחרבו ההיד וימלוך באדום בלע בן בעור י רמליך באדום רזא
 תדא (םיאיקירא) הזאאתרדכל דינין מתקטרין תמן ותליין
 מתמן י בלע בן בעורתאנא הוא גזרת רינאתקיפא דתקיפץ
 דבגיניה מתקטרן אלף אלפין תארי דיבבא ויללה ־ ושם עירו
 לנהבה • מאי דנהבה כלומר דין הבה כד׳׳א לעלוקה שתיבנית הב
 הי ־ כיון לסליק לאתישבאביהלאקאים ולא הוה יכיל להיקםמיט
 משיםלאדסלחאתתקן, מ״טדתקונא דאדם בדיקגיה כליל
 כלא ויכיל כלח לאחישבא כיה ובגין לחקיגא לא לאלם לאאשתכח
 לאיכילולתיקסולאתישבאואתבטצו זאתבטלו ס״ל והא כלהו כאלי
 אתכלילןאלאאתכטלוואסתלקו מההיאתקינאמל לייתיתקונא
 דחזס־ זכיאחאהאידיוקנאהתגלפו ־ םיא אחכללו) כלהו
 ואתחזרו לקייזהאאחרא מנהון אתאסמו ץס״אהנהון אתבסתזולא
 אתנסמו) זהגהין לאאתבסמו כלל ואיתימא והא כתיבזימת •

 וימת



 האדרא רבא קדישא ־
 וימת • דאתבטלז לגתרי • לאו הכי אלא כל חאן דגחית מדרגא
 קלמאהלהוה כיה ־ קארי ביה מיתה נל״א וימת מלו מצרים דנחת
 מלרגאקדתאה דהזה קם כיה וכיון דאתתקן אד0 אתקרין בשמה
 אמרגין ואתבסמז בקיימא ביה וקיימין בדוכתייהו וכלהו אתקרו
 בשמהן אחרגין מן קדתאין כד ההוא דכתיב ביה ישם אשתו מהינוט
 בת מטרד בת מי זהב • י מ״ט משוס דה;י לא אתבטלי כשאר
 אסרטן י מ״ט משום דהוה דבר וניקבח בהאי תחרא ללא סלקא אלא
 דכריגוקכא• וכג״כהשתא דאשתכחולכריגוקכא לא כתיב בהו
 מיתהכאחרניןואתקייחו אבל לא אחישבו עד דאתתקן דיוקגא
 לאדם • וכיין דאתתקן דיוקנא דאלס אתחזח זאתקייימ כקייוחא
 אחראיאתיישבו י תאנא כד סליק כרעותא דרישת תוודא למעבד
 יקרא ליקריה תקין וזמין ואפיק מביצינא דקרדיגזתא חל ניציצא
 נשב ביהאתתקר (ס״אאתתקן: וסליקרעותיהואתפשטלתלת
 מאה ושבעין עיכרזכיצוצאקאיס ושארי גפיקאויר׳דכיא ומתגלגלא
 ואתפשטונפיקחדמצנלחחתק־פא לארבע סטרין ובהאי חוירא
 דניא אשתאיב ניגוצא זאתאחד וכליל (ס׳יאזאתכלילv ביה • ביה
 &*ד אלאאתטמר ביה זכגין האי גצגלתא אתפשט בסטרד והאי
 אוירה הוא טמיר דטמירין לעתיקיזמי ברוחאדגניז בהאי גילגלת'
 אתפשטו אשא מסטר חל ואוירא מסטר חל ואוירא לניא קאים עליה

 מהאי סטר ואשא לכיא קאיסתהאי סטר • מאי אשא הנא אלא לאו.
 הואאשאאבלבוצינאדא לאתכליל באוירא לכיא נהיר למאתן
 ושבעין עלמין זליגיהסטרוי אשחכח ובגין לא האי גולגצתא אתק׳
 גילגלתא תקיפא • בגולגלתא דח יתכין תשעה אלפי רמאעלמין
 לגטלין עליי וסמכין עלזי בהאיגולנלתאגטיף טלא חרישא חיזורא
 דאתמלימניה תדיר ־ ומהאי טלאזמינין מיתייא להחייאה יהזא טנא
 דאתכליל בתרי גזזגי מסטר׳דרישח חיוזראחיוור בגיייה ( ס׳א
 בניניה) מלילכלהזחיוזרי וכלהו חייירי א9ל על אתיישבן בהאי
 יישאלזעיראפין אתחזי ביה סזמקאכהאי כלילחאדאיהו חיוור
 ^תמייאגזוגיסומקא עזזגא חיחרא־זכגיןכך כתיב ורבים תישני

 אלמת
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 ,*ןלמ^עפר יקיצו אלה לחיי עזלסזאלת לחרסו׳ וללראזן מיל©

 ]לחיי עולם בגין לאתחזיאו לההזא חייייא לאתי מסטר לעתיק
 וזמין אריכאלאגפיןלחרפזתזללראין עילם בגין לאתחזיאו לההוא
 מקיןלזעיר אפין •וכלא כליל כההוא נןלאהה״לני על אירית כולך*
ף נעיף כל יומא ליזקלא לתפוחים  •איריתתרי וההיאסלא מעי
 <3גזןגי חיו>רא וםיתקא • האי גילגלתא אגהיר בתרי גיוני להאי
 גזטרולהאי סער י ומהאי אוירא לכיאאתסשט«גולגלתאלאנמי
 ק״ג רבוא עלתין • ובגין כך אתק׳ זעיר אפין וכשעתא ראצעריך
 אתפשטו אנפר זארינין בההוא זתנא בגין דישגח באכפוי לעתיקא
 דעתיקין וחיים לעלמא • ומהאי גולגלתא נפיק חל עיבר לכל
 איכון ללתתא ויהבי ן אגר אראותא לעתיק יומין כל טאלין בתישבנא
 תחות שרביטא ולקביל לא בקע לגולגלתא לתתא כר עאלץ
 גחושבגא • והאי בקע אגר אוראותא אשתכת מניהלעתיק יותץ •
 בחללית לגולגלתא ג׳ תללין אשתכחו לשדי׳ מוחא בהו וקרומא
 לקיקחפייאעלייהואבללאקרומאקשישאסתימא דעתיק יומין
 ובגין לא האימוח׳אתפשטונהיר(סיאונפיק) לתלתין ותריןשבילין
 הה״ל ונהר ייצא מעלן • ותאגא בתלת חללין לנזלגלתא מוחא

 שרייאמחללאחלתתבקע (ס״א ותתפשט) חל מבוע ללי
 ונפיק מההוא מוחא רשרייא בהאי חללא תלתץ ותריןשבילין רוחץ
 דחכמתא' מחללא תניינא מתבקע ותתפשט חל מבועי אחרא
 ומתפתחיןן׳תרעין תאלץ ן׳ תרעיןאתאחלןן׳יוחיןלאוריתא ף
 שנין ליובלא ן׳ אלף לרין לזמין קב״ה לאתכא רוחיה ליה זלשרייא
 ביה ־ מחללא תליתאהגפקין אלף אלפין אלרין ואכסלראין
לד בהו והאי חללא שרי (ס׳׳אתלורית)  דלעתא שרייא עלייהו ו
 חלליה בין האי חללא ובין האי חללאואתתליין מתרץ םטרץ כל
 אימן אדרין הה״ל ובלעת חדרים ימלאו ואלין ג׳ מחפשטין בכל
 גופא להאיסטראולהאיסטראובאינוןאחילכל מפא ואחיל בתו
 גופא מכל סטרוי וככל גיסא אתפשטן ואשתכחן י תאנא
 מולגלתא לרישא תלייןאלף אלפירכזאורמארבק קיצי לשערי
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 ׳אוכמן ומסתבכין לא בלא זמתערבין לא בלא י ילית חישינא
 'לנימיןלכלקוצא וקוצאלאחילן ביה לכיין ומסאבן ומכאן אתאיחק
 (ס״א טעמי איריתא ו בדכיאבמםאבא בכל אינוןסטרין' לאיגזן
 דכיין ככל איכון סטרין לאיטן מסאבן יתבין קיצי מסח בכין ותקיפין
 מנהיןשעיעין וחכהוןחקיפין וככלקוצא זקיצאיתבין נימין תלין
 על תלין תלהטן ותליין כגמר תקיף תארי נצח קרבין כתקיכאיאה
 בתקזגא תקיפא בחיר כי־.רזי רברביןוחקיפין הה״ל בחור כארזים
 'מתקטן קיצים בתיליי מהאי סטרא להאי םטרא על גלגלתא ותאל
 יתבין תלי תלין משים למסיכין מתבזעץסגיאי לתלת רהטי מוחא
 ממכועאלחללאחללגזלגלתאאתמשכןשעריכמשיכות׳זמתעבלין
 חלין לתלין מכתה מכיעין לאתמשכן מהאי חללא • מחללא
 תכייכא כסקי חמשין מבזעין זאתמשכן שערי מאיגון מטעין
 במשיכיתא ואתעבדין תלין דתלין ומתערבין בקזצין אחרנין •מחללי
 תליתאה נפקי אלף אלפין אלרין זאפסלראין ואתמשבן שערי
 במשיכזתאמכלהזומתעבלין תלין על תלין ותתערבין בקזצין
 אתרכין ־ ובגין p איכון קיצין תלין על תלין וכלהו משיק
ל חללי! למזחאלגלגלתא יכלאינון קיצי תליין ואפיין  ׳לאתמשכ: מ
 ־לספרא לאולטן זבגין כך כתיב הטה אללי אזנך זשתע • ובהאי
 תלין תליין ימינאזשמאלאגהוראוחשונא רחמי ולינא וכל ימינא
תא לשעריאתחזיחל ו ג  '!שמאלא תלי בהאי ולא בעתיקא• בפל
 אזרחא דקיק לתתאחלא מההוא ארחא לעתיק יומין ומההוא ארחא
 אתפרשןשית מאה ותליסר ארחין לאחפלגון בארחין לפקידי
 ׳דאוריתא לכתיב כל ארחזת יי׳ חסד ואתת לטצרי בריתו יעלתיו ־
 תנאבכלקזצאזקוצאמתאחלן אלף אלפין מארין דיבבא ויללה
 דתלייןבכלקוצאוקוצאמאיטן תקיפין ומאינון שעיעין מאריהון
 למתקלא \ ס״א תאריהין דרחימיתא יאיהומתקלאביטיהי) בגין
 כך אית יתינא זאית שתאלא מצחא דגילגלתא אשגחית
 יאשגחותא ולא מחגלייא בר ההוא זמגא לצריכיןחייבי׳לאתפקלא
 *צעייגא בעובליהון ותנא כל אתגלייא האי הצחא אתערז כצ

 מאדהזן
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 מאריהוןללינאוכלעלמא בדינא אתמס^ בר ההיאשעתאכל•
׳ י  םליקי צליתהין לישראל לקתי עתיק יותין יכעי־ לרחמא על מו
א •  גלי תצחא דרעוא דרעוין ונהיר בהאי דהרר אפץ ואשתכיך דנ
 בהאיתצתא נפיק חל שערא דמתפשטכיה תמוחא לאפיק חמשץ
 תרעין וכר אתפשט אתעבר מצחא לאשגחותא לחייבי עלמא
 לאיטן ללא תת כספי כעוכליהזן הה״ל ותצח אשה זונה היה לף
 מאנת הכלם ־ ותניא שערא לא קאיס כהאי אתר דמצחא כגץ
 לאתגלייא לאיטן לחציפין בחובייהו* ושעתא לתתערקב׳׳ה
 לאשתעשעאעם צדיקייאנהירן אנפוהילעתיקיותין באנפוילזעיר
 יומין ותתגלייא תצחיה ונהיר להאי מנחא וכלץ אתקרי עת רצון •
 וכל שעתא ושעתא ללינא תלי והאי חצחא רזעיר אפין אתגלייא
r.אחגלייא מצחאדעתיקא לעתיקין ואשתכיך לינא ולא אתעכיל 
קי לסותקי לאתאחק  תאנא האי מצחא אתפשט במאתן אלף סימ
 ביה וכלילן ביה וכל אתגלייא תצתא לזעיר אפין אית רשותא
 לצלהו לחרכא וכל אתגלייא מצחא לרעיא לרעוין מהיר.להא!
 מצחא-ולכלהו כליןחשתככיך וחטא עשרין וארבע ריגא
 עלאה משחכחין וכלהו אקרון נצחים (ס׳׳א מצחא) וכל
 חל אקרי נצת זכאתזין לאשין הוא מצת ואית מצח ואית
 נצח לאיטן נצחים ־ והיינו לתנן נצח נצלדס ואימן בתצקא
 ומת פשטן תנהון בגופא באתרין יליען ־ תניח מאי לכתיב וגס
 נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להכחם י האי רזא
 אוקימנאכל ההוא נצח לאתפשט בגופא זמנין לחלי על עלמא
 למילן ותכ וחחחרט ולא עכיל לינא אי חייבין י מ׳ ט משים רקאי
 בלוכתאלאקרי אלם ויכיל צאתחרטא אכל אי באתר ראתקרי
א עילן ואתר ו  ראש בהאימצחאאתחויותתגלייא האי נצח לאו ה
 לאחתרטא ת״ט משום ללא הוה תאתרלאקדי אל• להא לא אחגלי
 פךצופא יחוטיוא אלא מצחאבלחורויובאחר דלאאשהכחפרצופא
 לאאקריאדםובגיכלאאדםהוא לתגחם בנצח דבשיזר תקוכי
 גופא י עינוי לדשא משתטין תשאר עיינין שרקותא דבגבתא

 לעל
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 דגנל פייטן תנחל ן דכלעייטןמכחלן באיכמתא תליין תלין-פל
 תלין לשטרי ואינקתקזנא •למל עיינין ברישא דחצחא ומתאחד!
 מתרריהזשבעמאהאלפימארידאשגתיתאלעל תריסי לעייטן
 בכסזתאדעייטןלהטין אלף«ארגעמאה רביא דמתאחדןבגביט3
 זאינהי כסותא ואשגתזתאדעיגא דעתיק יומין עלייה ו זבשעתא
 ל6לקין איטן כסותא אתחזי נמאן לאתמר משנתיה זאתפקחן
\ל  עינוי וחתאן לעזנא פקיחאזאתסחןבחדתזומ^לעינא טבא הי
 חסנו׳ בשלב • האי בחלב בחמרא דלעילאקלתאה ־ ובההיא
 שעתאאשתכחאשנתותא־ לרחמי ובלכ צלותא לישראל םלקא
 בגין ליפקחעינוי ויתסחוןבההוא חוזרא • . ד.נתי.בע>רה למה תישן
 «י הקיצה־ וכלזתנאלעיניילאז תתפקחן כל מאריהזן.דד!ט1
 כפיין להולישראל ושאר מתי.ןשלמיןעלייהז • :זטמגאליתקתעיגוי
 יחסחן בעינא טבא ןרחמיעל יסראל-ואסתחר ->ס״אואתזהר)
 פינאועבידגוקמיךבשאד •עתין • ההיל עזרה והקיצה עורי)
 צמתסחאה בההואחזזדאהקיצס למעבד נוקמין לאיטן לכפייןלון•
 w כד אל/פקחן אתחזון שפיריןכהטיוטם בסומק זאוכס וירוק
נאדא (ם״אחמול) לאאתגליאלאבזתכאדאסתכל בעינא  מי
 צובאימתכסן (ס'א:תסתחאן) כלאיטןגמניןבההואחוזררהיטין
 (צוא האינזן) גזוטן.־לסתגליין נפקי( שבגגהעיינין לאשגמיתא
 *־נפקו מאזכתא לעינא ההי׳ל על א בן אחת שבעה עיט׳ • מאן אבן
 אמתיאזכתתאלעיגאמסומקא נפקיןשבעה רתיטין לםמכין לסטר
 עמאלאזמתלהמין באשאללםטרצפין(מתאחדן לאתפשט׳בעלמא
 לגלאהארחיןדחייביאהה״ד שבעה אלה עיני יי׳ המה משוטטים
־ מירזקאגפקיךשבעהטהירק. (םאנהירין) לקטרא ק א ה ל נ  ג
 ?לסטר דרזמאזמתאחלן לאתפשטא בעלמא לגלאה ארחץ(ם״א
 עובדן) לכתיב כי עיניו על לרכי איש וגז׳ ־ וכל אתסחאן בחוזרא
 אשתכחין לאשגחאלכל מאריקשזס לאועכא עלמאבגיניהוףנל
ץ לפז ק א ע אן ל  אשגחותא הוי לסב על ישראל זאשגת בםומקא לת
 $א״ליאה ראיתי ראה לאןטבא לזן י ראיתי לגקהא לזן מלע?1

 לק



 האדדא רבא קדישא־־ טז
 לזן י ובגין כך כתיב עורה לחה תישן יי׳ הקיצה אל תזנח למיד*
 מורה והקיצה־ תרי אשגחיתאחריפקיחין הרי טכן רחמי ונוקמין יי׳
א קדמאה סומקא בגוסימקא כליל וסתים כל סומקין ^ ן ו ג  ־
 מקמיהלאאתחזן םוחרניה לההוא סיתקא אסחרחדתזכואאונמא
א תנייגאאוכחא כאבנאחר דנפיקמתהזמא ג י ו  יאקיף ליה י ג
י נפייךהאי אבנא אתי רגשא ותקפ׳ נ  חל זמן לאלף שנים ביתא רבא ז
 על ימא וקליה דמא וגלג׳לזהי אזלין ואשתמעו לנזנא רגא לאקדי
 לזיתןזנפיקמתהזמאהאיאבנאותתגלגלאבתוקפא ליתא ונפיק
 ילכד והיא אונמא לכל אוכמין םתימץ קתית ( ם״אוהא אזקמוה
 לכל אירחין םתיתין קמה) וכך היא איכמותא לעינא אזכמא
 לכליל וסתים כל שאראונחיןוסוחרניה לההוא אוכמא אםחר חל
א נ ו ו ג י ז א } י כ ו א א י ה ה  'חוטאסומקא (ס*א לסערחל'י׳ יאקיף י
 תליתאה ירזקאלירוקידכליל וסתים בל ירוקין ובסוחמיהידההזא
 ירוקא אםחרו תרין חוטץ חוטאםומקא לםטר חד זחל חוטא
 אוכחאלסטרחידזאקיפין לההוייחקא ונד אסתחדחווראזאסתחי
 מיגא כל אינק גווצין משתככין זמשתקעין לתתאה סומקאירוקא
ר מעתיק יזמין וכהירזן  אזכמאלאאתח^צרההואתיורא מהי
 מניה כל אינון דלתתאולית גוזנא אתחזייא בר ההואחוזלא
 בלחזדוי ־ ובגין כך אסתלקו כל מאריהון דסומקא זאוכמא דאיכון
 תאומין נחדאהה*ד שעלו הן הרחצה שכלם מתאי׳מז׳ י מאי מין
 הרחצה מההוא אסחותא דעינא קדישא עלאה י שכלם מתאמות
 דא בדא ומה דאמד שנייך דא לדא כעדר הקצינות זאת אמרת
י  שכלם מתאימות כלומרחוורא דילהון כההוא חוורא דעיינין כ
 אסחןבחמרתארעיצא עלאה ודא זמיניןלמנלע צדקייא למימי
א כי עין כעין יראו • אימתי בשוב יי׳ ציון• ל  נרוחא דחכתתא כ
 ונתיב אשר עין בעין נראה אתה יי וכדין פקיתותא דעיינק לטביואיא
 פקיחותא דעייטן לטביאית פקיחותא דעיינץ לביש* למצ
 כתה דכתיב פקח עיניך וראה את שומתיתינו וגז׳ אא
 הכא לטכ ולכיש י זכתיכ עיניך תראינה ירושלם מ*

 שאנן



 האדרא דבא קדישא י
 שאנן אהל בליצמן ־ בל יסע יתרותיזלגצחהא הכאלמב ולכס
 ללא אתעביד דא בלא דא • תנא בצנימותא דספרא מהו עיניך
 תראינה ירזשלס נוה שאנן • זכי ירושלם נוה שאנן הוא והא כתיב
 צדק ילין בה זכאתר דאשתכח צדק (שיא וכאתר דדינא שריא
 ואשתכח האי צדק) לאו שקינן ולאו שאנן הוא • אלא עיניך תראינה
 ירושלם גוה שאנן• נזה שאנן לעתיקיותין אתתר דישגח באליו
 עייניןדההואעינאשקיט ושאנן עינא דרחתי עי;א ללא נטיל
 חאשגתזתאדא לאשגחותאאתרא ־ ובגין כך כתיב עיניך תראינה
 ןלא עינך חסר יו״ד • ותה דאתר ירושלס ולא ציין הכי אצטריך
 לאכפייא לדיגא דאשתכח בה ולרחתא עלה י ותאנא כתיכעיני
 יי׳ אלדיך בהמראשיתהשנה ועד אחרית שנה • ההילצלקיליןבה
 לכה אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי • ולזמנא דאתי
 ישתכח כה עיני חד דרחתי עינא דעתיקא דעתיקין ההיד זכרחתי׳
 גדזלים אקכצך כיון דאמר רחמים תהוגדוליס אלא אית רתתי ואית
 רחמי• רחמידעתיק דעסיקיןאינוןאקרוןרחמים גדילים רחמי
 דזעיר אנפיןאקרזן רחמים סתם משום דאית ביהיחיגא זשמאלא
 לינא ורחמי ובגין כך וברחמים גדולים אקבצך דעתיק יומין •
 תאנא כהני עייניןבתרין גזונין מנייהובסותקא זאוכחאשראן
 תרין למעין וכד בעי קידשא לקילשיןלרחמא על ישראל אתית תרץ
 למעין לאתבשמא בימת דכא • מאן ימא רבא ימא לחכתתא
ק  מלאה כלומר דיתסחון בנהרא (ס״א בחיזרא) כמכועא מפי
 מחכמתארבאומרחם להו לישראל• תאנתבצניעותאדספרא
׳ 4 א לזעיר אפין בחוטתא אשתחזדע פרצופא בה מ ט ו ז ! 
 תמתח אתפרשא הלה לכתיב עלה עשן באפו וגו י עלה עשן
 באפו בהאי תננא אתכללו אשא וגחלי מורא דלית תכנת בלא
א ולא אשא בלא תננא וכלהו אסתליקו(ם״א אתדליקי) ונפקין ש  א
 מחועתויותאנא כל אתחברזתלת אלין לכלילן בהאיתננאדנפיק
 מחזטתאאתקחטחיטמא ונשיב ונפיק תנגח אוכתא וסומקא יכין
 מריגזוניזקרינן ליה אף ותימה ומשחיתיאיתימאאף ןחימהלכתיב

 כי



 האדדא רבא קדישא יז
י יגורתי מסט האף והחמה לאיטן חננא אוכמא וסותקאהשחית  ג
 מיל לכתיב לפני שחת יי׳ את הלום ואת מחורה ושחת המשחית
 בנורא לליק מוקלא י זתאנא חמש גבוראן איכון בהאי זעיר אנפין
 ואסתלקולאלף וארבעתאהגבוראן מתפשטאן בחוטמוי בפומא
 בלחעויבירין באצבעין ובגין כך כתיב מי ימלל גבורות יי׳
 גכורתכתיב הכא גבורות וכתיב התם לך יי׳הגלולה והגבורה אלא
 הכיתאנא כר אתחכראן כלהו גבוראן כחלא אתקרי גבורה חלא
 וכלהו גמרן שריאןלנחתאחחזטמויזמהאיתליין ^ףאלפין וארבע
 מאהרכוא לכל תל מנייהווכהאיתננא לאפיק מחיטמוי תליין אלף
 אלפיןרמאזארכע מאה וחמש למסטר גמרה לאוכלהו גבוראן
 תליין מהאי מוטתא לכתיכ לוד לרור ישכח מעשיך וגבורותיך
 יגילו ־וכל שארי גמרה לא כלהו גכוראן מתלהטן ושטאן על מחתן
 ללהש החרב המתהפכת • כתיכ כי משחיתים אנחנואת המקום
 הזה ־ וכתיב לפני שחת יי׳ את ס לוס ואת עמורת ־ וכתיב ויי׳
 המטיר על סלום ועל ממורה ״אלא הכי תאנא לא ליין לרשעים וכוי
 אלא למהפכי מ״ר למה והיאך מהפכי והא כתיב אני יי׳לא שניתי•
 אלא ככל זתגא לעתיק לעתיקי רישא חוזרא אתגלייא רעווא
 לרעויןרחתין רברכין אשתכחוככלאי וגשעתאללאאחגלייא
 כלזייטן(ס׳׳אליטן) לזעיר אפיןזמינין וככיכולרחתי פכיללינא
 ההואעתיקא לכלא ־ לתניא כל אתגלייא עתיקא לעתיקין רעו א
 לרעוין בלהוכיציט לאתקרזן כשחא לא נהירין ורחמי אשתכחו
 בכלא • ובשעתא ללא אתגלי טמירא לטתירין ולא אתנהרן אלין
 בוציניןמתערין ליטן ואתעביל לינא מאן גרים להאי לינארעוא
 לרעוין ללא אתגלי וכגין כך מהפכין חייביא רחמי ללינאומה

 אמר הכא מאת יי׳ מן השמים כזעיר אפין אתתר • ומשמע 7
ן ללית ביה א קא מ א לאפ נ י ד  לכתיכ מן השתים אש יחים רחמי ו
א לאפקא נפיק נ נ  לינא כלל י תאנא האי חוטמא זעיר וכלשארי ת
א ללא יפיק תננא מ ז נ ן , ח א ה 3 ל כ ע א מ ; י ד ל ב ע ת א  נבהילו ו
א  מוטמאלעתיקאקלישאלהוא אקרי ארך אפים מכלא והיינו ח
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 האדרא דכא קדישא •
 לתגינן יי׳ יי׳פסיק טעימא בגמייהז • בכלהו אתר לשמא אלכד תלי
ן אברהם אכלהם יעקכ יעקנ  זמני ססיק טעמא 7גוזייהז מז
 שמואל שמואל כלהז פסיק טעמאבגזיייהו חיץ ממשה משה ללא
ט אברהם אברהם בתראה שליםקלמאת י  שיסיק טעמאבגיזייהו מ
 צא שלים להשתא שלים בעשר נסיוני זבגין כך פסיקטעמא בגמייהז
 להשתא לא הזה איהו כקלמיתא• יעקב יעקב בתראה שלים
 קלמאה לא שלים להשתאאתכשר כיוסף זשראת עליה שכינתא
 יעיל להשתא אשתלים בארעא אילנא קדישא כמונא ללעילא
 בתריסרתחומיןבשבעיןענפיןמה ללא היה בקלמיתא ובגיני כך
 בתראה שלים קלמאה לא שלים ופסיק טעמא בגווייהז • שתואל
 שמואל טעמא פסיק בגחייהז מ״טבתראהשליםקלמאהלאשלים
 להשתא הוא נביאה וקולם לכן לא הוה נביאה י אבלמשה משה
 לא אפסיק טעמא בגמייהו למיומא לאתיליל שלים הזה לכתיב זתר'
 אותו כי מזב הוא • אזףהכא יי׳ יי׳ פסיקטעמא בגווייהו קלמאה
 שלים בתראה שלים בכלהי ומשה באחר לינא אמר לנחתא לזן
 מעתיקא קלישא רתמין לזעיר אנפי ן להכי תנינן כמה תילא למשה
 לאחית מכילן לרחמיילתתא ־ זכל אתגלי עתיקא בזעיר אפין
 כלא כרחמי אתחזון וחוטתא אשתכיך ואשא ותננא לא נפיק כל״א
 זתהלתיאחטסלך ־ זת־אנא בתרין ניקבין לחזטמא בחל נוקבא
 נפיק תננא להיט ומשתקעאבנזקבא לתהזמא רבאזחחל נוקבא
 כפיק אשא לאיקיל בשלהזבזי ותתלהטאבארבע אלף עלמין לבסטר
 שמאלא ימאן לגרים לקרבאבהאי אקריאש יי׳ אשא דאכלאזאוקיל
 כל שאר אשין האי אשא לא אתבסם אלא באשא לחדבחא והאי תננא
 לנפיק מגוקכא אחרא לא אתבסם אלא בתננא לקרבנא לחלבחא
 זכלא תליין בחיטתא ־ בגין כך כתיב וירח יי׳ את ריח הנחח לכלא
 בחוטמא תלייןלארחא האי חוטמא בתננא ואשא סזמקא ובגין כך
 אתקבל ברעוא והאי הוא לכתיב ויחר אף יי׳ י וחרה אף יי׳• וחרה
 אפי• פןיחרהאףיי׳־ כלאבזעיראפיןאתתר• תאנאכתיכ
א לאתעכילתחזתשער״ מ י טה אללי אזיך ושמע י האי א  י

 ישערי



 האדרא רבא קדישא יח
 ושערי תליין עליה זאולנא הוא למשמע ואולנא אתעביל בישומי
 רשימיןלגאו כמה לעכיל (ס״אלבארי) ררגאבעקימא להאי
 זלהאי • מ״ט בעקימא בגין למשמע עב וביש י ותאנא מהאי
 עקימא לבגן^ומץ תליין כל אימן מארי לגלפין לכתיב בהו כי
 עוף השמים יוליך את הקול ובעל ככפים יגיל לבר* בגז אולגא
 גטיף מג׳תללי למיחא להאינוקבא לאזלכין ומההוא נטיפא עייל
 קלא בההזא עקימא ואתצריף בההזא נעיפא בין שב ובין ביש •
 טב לכתיב כי שומע אל אביוגים יי׳; ביש לכתיב וישמע יי׳ ויתר
 אפו ותבער בם אש יי׳ י והאי אולנאסתים לברועקימאלעייל לגו
 ההוא כוקבאלכטיפא מן מוחא בגיןלמככש קלא לגאז ולא יפזק
 לברזיהא כעיר וסתים מכל סטרויבג״כהוא רזא וזי לההוא למגלי
 יזין למאן למגלי חין כאילויאכחיש תקונא ללעילא לאתתקן
 למכגשרזיןולאיפקיןלברי • ותניא בשעתא לצוזחין בעאקא
 ושעלי תתגלייןמעל אזמין עיילקלא באומץ כההזא נזקבא מטין<
 ממותאזכנש (ס״אובטש) במזתא ונפיק בנוקבילתועתאואתזער
ן כל  חועמאואתתמס ונפיק אשא ותננא מאינון נוקבין תתעד
 גבזראן זעביל נזקמין • ועל לא נפקיןמאינון נוקכין אשא זתננא
 סליק ההיא קלאלעילא זבעש ברישא לחזחא זנגלין תרץ למעין
ל לון לבר  מעייניןונפק מנהירז תננאואשאבההזאקלא לעי
 בההואקלא לעייל באומץ אתתשכאן ומתערן(ס׳׳אומתערבין)
 כולי האי וכגין כך כתיב וישמע יי׳ ויחר אפו ותבער בס אשיי׳
 בההיא שמועה לההיא קלא אתער מזתא כלא • תנא כתיב השה
 אללי אזנךכלומר ארכין(םי׳א אומץ) שית מאה אלף רכזא אינון
 מאריהזןלגלפץ לתליין באלץאומץ וכלא אתקחן אזני יי׳ כמה
 לאתמרהטהיי׳ אזנך• אזנך חעיר אפין • מסמראלחרחללא
 למוחאלתלייןאזמין זמחמשיןתרעין מפקין מההוא חללא לא
 הוא תרעא חל לעי׳ ונפיק ואתפתח בההוא כוקבא לאולכא לכתיב
 ט אזן מלין תבחן • וכתיב ובוחן לבות' וכליות ומסטרא
 לאתפשסותא לההזא חללא לחתשץ תרעין לאתפשטן בגזפאבאתר
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ד ייה  דלבאשארי מתפשט ההוא רוללא לחמשין תרעין יאידנא ק
 בחינה׳ ובלבא קרי ביה בחינה משום דמאתרחלמתפשטין ־תאנא
 בצגיעותא לספרא משום דאודנא לא אבחן בין קב ובין ביש כך
 כלא לבזעיר אפיין אית סטרא לטב וביש יאינא ושמאלא
 יחמי ולינא והאי אודנא כליל כחזחא ומשום לאח כלל בתזחא בחלל׳
 חלאתכליל בקלא לעייל כיה וכאולנא קרי כיה שמיעה ובשמיעה
 אתכליל בינה שמע כלומר הבן אסתכח (ס״א ואסתכל) לכלא
 בחלמתקלא אתקל ותלין אלין לתאריהזן לתארין אתיהבן למשמע
חכתיביי׳שתעתישמעךיראתי וגז׳ *  ולאסתכלאזלתנלע• תי
 האי קראאשתתולע לכל כביאה קלישאשתע ואסתכל דלעוקאים
 על תקונין אלין כתיב יראתי יאותיהזא ללחלא זלאתבר קמיה האי
 בזעיר אפץאתתר כר אסתכלזידע מהכתיביי עעלךבקרצשנים
 חייהי האי לעתיק יזמין אתמר ובצל אתר לישחכח ̂י יי׳ בייזד ה׳ א
 קריזמניאובא״לףל״לתוייודהיאחדלזעיר אפין וחל לעתיקא
 לעתיקין ואע׳׳ג לכלהו חל וחל שתא אקרו ותנינן אימתי אקרי שם
 מלא בזתנא לכתיב יי׳אלדים רהאי הוא שם מלא לעתיק לכלא
 ולזעיר אנפין וכלא הוא שם הלא אקרי ושאר לא אקיי שם מלא כמה
 לאזקימנאויטעיי׳ אלדים שם מלא בנטיעת גנתא ובכל אתר יי׳
 אלליםאתקד שםמלא •יי׳יי׳כלאהואבכללאזההוא זמנא אתערץ
 רחחין בכלא • ט׳ פעלך כקרב שנים חייהו לעתיק יומין אתמר
 מאן פעלך זעיר אפין בקרב שני׳ אינון שני׳ קדמוניות לאקרון יתי
 קדס ולא אקחן שנות עולם שנים קדמוניות אינון ימי קדם שנות
 עילם אלין ימי עזלםוהכא בקרב שני׳ מאן שניי* שנים קדמוניות
״ חייהו לזעיר אפין דכל נהירו דיליה מאינין שנים  חייהז ממאן'
 אתקיימווכג״כ אתר חייהו ברגז דחס תזכיר לההואחסד עלאה
 לביהאתער רחמין לכלא למאן דבעי לרחמא ולמאן דיאות
 לרחמא י - חאנא אמר ר׳ שמעון אסהדגא עלי שתייא לכל אלץ
 לעלנאקיימץ דחדאן מלץ אלין בכלהי עלמין וחדאן בלבאימלי וכגז
 מיוכתא לפרסא לעלאה מתעמרין זסלקין זגכיז להועתיקאדכלא

 גגי!
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 גניז וסתים מכלא וכד קריגא למללא לא הזז ילעין חברייא לכל הגי
 מלי מתמיין הכא זכאה חולקיכזן חכרייא להכא זזכאהחולקי
׳ שמעון ואמי ואתם  ממכון בעלתא לין ובעלמא לאתי י פתח י
 הלבקיםביי׳אלליכםוגי' • מאן פמא קדישא כישראל לכתיב בהו
 אשריך ישראל מי כמוך משים לאתלבקותא לילהון הוא בממא
 קלישא בעלמא לין יכעלמא לאתי יתירמהכא להחםלא
 מתפרשן מגיה מההוא צרירא לצרירין ביה צלייןייא הה׳לזאתם
 הלכקים כיי׳ ולא כתיב הלבקים ליי׳ אלא ביי׳ ממש • תאגא כך
 כחית מן לייןנא יקירא עלאה קלישא סחים ומחיר מכלא משחא
 לרכזת קלישא לדיקגא לזעיר אפיץ • יאי תימא דיקגא לא
 אשתכח ולא אמר שלמה אלא לחייי ילא קרי ליקגא אלא הכי תאגא
 בצניעותא לספרא כל מה לאשמר זגכיז ילא אלכר זלא אחגלייא
 ההוא מלה הוי עלאה זיקירא מכלא משים להוא סתים וגניו
 וליקנא משום להוא שבחאושלימותא דקירותא מכל פרצופא גנזיה
 קרא ילא אתגלייא והאי ליקגא שלימזתא לפרציפא ישפירזתא
 בזעיר אפין אתתקן בתשעה תקזגין זבשעתא מהיר ליקנא יקידא
 לעתיקא לעתיקין בהאי ליקגא לזעיר אפין נגלין תליסרמבזעין
 למשחאעלאהבהאיליקנאומשתכחין ביה עשרין זתריןתקונין
 ומניה נגלין עשרין זתרין אחיין לאזריתא קלישא ־ זתאנא האי
 ליקנאנפיק חאולנוי ינחית וסליק וחפי בתקרובא רבוסמא מאי
 תקרובאלבוסמאכל׳יאכערוגת הבושם ולא ערוגות ־ בתשעה
 תקונין תתתקן האי ליקכא דזעיר אנפין בשערי לליקנאאוכתין
 מתתקנןבתקונא שפיר כגכר שפיר לכתיב בחור כארזים •
 תקוגא קלמאהמתתקןשעראמלעילאזנפיקההואניציצאכיציגא
 לקיליניתא ונפיק מכללא לאןירא לכיא ימזש בתחזת שערא
 לרישאמתחות קוציןלעל אזלנין ינחית מקמי פתחא לאומץ נימי
א וסליק ר ע  עלנימיעלרישאלפימא• תקינא תנייגא נפיק ש
 מרישא לפימא על רישא אתרא לפתחא לפוחא ונחיימתחית פומא
 עלרישאאחרא נימין על נימין בתקיכא שפירא ־חקונאתליתאה
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 מאתצעיתא לתחיתחיטמא מתחות תרין נזקבין נפיק חל ארחא
 ושערין זעיריןתקיפין מליין לההואארחא ושאר שעדין מליין מהאי
 גיסא להאי גיסאסוחרניה דההזא חרחא זארחא לאאתחזי לתתא
 כלל אלא ההוא ארחאדלעילא דגמית עד רישא דשפיזחן ותמן
 שקיעאההזאארחא• תקונארביעאה כפיקשערא זאתתקן וסליק
 וחפי בעלעוי דתקרובא דבזסמא • תקוגא ממשאה פסיק שערא
 ואתחזייןתריןתפוחין מכאן ומכאן סזמקן כהאי זרדא סומקא
 ותתלהטן במאתן ושבעין עלמין דמתלהעין מתמן (ם״א מנהזן) י
נא שתיתאה נפיק שערא כחד חוטא בסחרניה דדיוקגא  חקו
 ותליין עד רישאדמעזיולא נחיתעד טבזיא י תקוגא שביעאה
 ללא תליין שערי עד סומא וסומא אתפני תכל סטרוי ויתכין
 שערי בתקונא סחור סחור ליה • הקונא תמינאה לנתתין
 שערי כתחות ליוקנא למחפיין קללא ללא אתתד כלהו

 שערי לקיקין נימין על נימין תליין מכל סטרוי
 תקוגא תשיעאה למתחכרן שערי כלהו כשקולא מעלייא(ם״א
 מלייא) על איטן שערי לתליי ן כלהו בשקולא שפיר כחל גיבר
 תקיף תארי נצח קרבין ־ בתשעה תקינין אלין גגלץ ונפקין ט'
 מבזעיןדחשח רבות ומההוא משח רבות ללעילא נגדיןלכלאינזן
 דלתתא• מ׳תקוניו אליןאשתכחובליקנאדאזבשלימותתקזנא
 לליקנאלאאתקריברנש לתתא גיברתקיף דכל חאן דחתי
 דיקגא קיימא בקייותיהתלייא ביה גבורה תקיפא • עדכאןתקונא
 יליקנאעלאהדזעיראפיך אמר רבי שמעון לרבי אלעזרבריה
 קום כיי קלישא סלסל תקונא לליקנא בתקונר אלין • קם
 רבי אלעזר פתח זאמר מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה וגז׳ •
 עד מבטוח בנדיבים׳ תנא הכא ט׳ תקונין דבדיקנא דא להט
 תקוגין אצטריך דוד חלכא בגין לנצחא לשאר מלכץ ולשאר עמין ־
 ת״חכיוןלאמרהני ט׳ תקוטן לבתר אמר נלגזים סבבוני בשסיי׳
 כי אמילס • אמר הכי תקונין דאמינא למאי אצטריכנא משום דכל
 4ויס סבבוני זבתקזנא לא למ׳תקונץ לאיטן שם יי׳ אשצימן רי

 עלתא
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 עלמא הה״ל כשם יי׳ כי אמילם • זתנא בצניעזתא לספרא תשמה
 תקיניןאמר לול הכאשיתא איכון כשמאקלישא לשית שמהן הוו
 ותלתאלם• ואיתימאתריןאיכוןתלתא הוולהא גריביםבכלל
 אלם הוו • תנא שיתא שמהן לכתיב מן המצר קראתי יה חל י עגני
 במרחב יה תרץ• יי׳ לי לא אירא תלת • יי׳ לי כעוזרי ארבע •
 כזוב לחסות ביי׳ חמש י עזב לחסזת בייישיתא • אלםתלת לכתיב
 יי׳ לי לאאיראתה יעשה לי אלם חל* טוב לחסות ביי׳ מבטוח
 באלם תרי• טוב לחסוי ביי׳ מבטוח בנליבים תלת־ ות״חרזא למלה
 לבכל אתר לאלכר אלם הכא לאאלכר אלא בשחא קלישא להבי
 אתחזי־ משזםללא (הוה) אלם אלא במה לאתחזי ליה• ומאי
 אתחזי ליה י שתאקלישא לכתיב וייצר יי׳ אללים את האלם
 בשסמלאלהזאיי׳אלליסכמהלאתחזיליה• זכגין כךהכאלא
 אלכר אלם אלא בשמא קלישא י זתנא כתיב p המצר קראתי יה
 ענני במרחב יה תרי זמני ׳׳יה״יה לקביל תרי עלעוי לשערי אתאחלן
 בהזוחלחתא לשערי אתמשכאן ותליין י שארי ואמר יי׳ לי לא
 אירא• יי׳ לי כעוזרי •בשמא ללא חסרכשמא להוא קלישאזבשמא
 דאאלכר אלם • ומה לאתר תה יעשה לי אלם הכי היא לתנא כל
 אינוןכתרץקלישין למלכאכל אתתקנן בתקונזי אתקרון אלם
 ליןקנא לכליל כלא ומה למשלסאבהו אתקרי שמאקרישאותערא
 ומה רביה אתקרי ילול ואתקריארסבכללא לתעראומה לביה •
 (ס״א ומה לאשתליף מתערא אתקרי שתא קלישאתערא ומה לבית
 אתקריילוד אתקרי אלם בכלא תערא ומה לביה) ואלין תשעה
 תקזטן לאמרלזל בגין למאן לאתיל ליקנא למלכא כל מה לבעי
 •מטל • מ״ט ליקנא ולא גופא אלא גופא אזיל בתר ליקנא זליקנא
 לא אזילבתר גופאוכתרי גווני אתי האי חישגנא • חל כלקאמרן׳
ד • יי׳לילאאייא  הרין מן המצר קראתי יה חל • ענני במרחב יה ת
 תלת י מה יעשה לי אלם ארבע • יי׳ לי כעוזרי חמש • זאני אראה
 בשונאי שיתא־ טוב לחסות ביי׳ שבעה־ מבטוח באלם
 תחטיא׳ טוב לחסות ביי׳ תשעה • מבטוח בנליביס עשרה ׳
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 ( ס״א טוב לחסות ביי׳ מבטוח באלם ז׳ • טזב;לחסופ
) מן המצר קראתי '  ביי׳ ח' ־ מבטוח בנליבים י
 י״ה מאי קא מיירי אלא לול כל מה לאחר הכא מל
 תקזנא לליקנא קאמל• ל׳ יהולה אמר מן המצר קראתי יה
 מאתר לשארי ליקנאלאתפשטא להוא מאתר רתיק מקמי לאולגין י
 מעילא תחות שערי זכג״כ אתר י״ה ייה תרי זתכי ובאתר לאתפשנו
 ליקנא וגחית מאומד לאתפשטא ס״א אתר יי׳ לי לא אירא להוא
 אתר ללא לחיל וכל האי אצטריך וכוי• ) אלם אתקרי ועל
 אתפשטזתאהחיאצטריךלול לאכגע תחזתזי מלכין ועמיןכגין
 יקראדדיקנאדא־ זתאגא בצניעזתא דםפרא כל מאן לחמי
 בחלמיה דדיקנא דכר נש עלאהאחיד בידיה אן דאישיט ידיה ליה •

 יגדע לשלים הוא עם עלאי זארחי תחזתיהאינזן דמצערין ליה
 חנאמתתקןדיקנאעלאה בתשעה תקזנץ והזאדיקנא דזעיר
 אפין ־ תקינא קדמאה מתתקן שעראמעילא ונפיק מקמיפתחא
 לאזדנין מתת־ת קיצי לתליין על אודנין זגחתין שערי נימין על
 נימיו עדרישאלפזמא תאנאכלאלין נימין לבליקנא תקיפין יתיר
 מכל נימין דקזצין דשערי דרישא ושערי דרישא אריכין וכפיין והגי
 לאאריכין ושערי דרישאמנהוןשעיעי ומנהוןקשישין• זכשעתא
 לאתחשכן שעריחוורי דעתיק יומין ושערי דזעיר אפין כתיב חכמות
 בחוץתמה־ מאיכחרן־ כהאיזעיראפיןדמתתכריןתרימוחי ־
 תרי מוחי ס״ד אלא אימא ארבע חוחי י תלת מוחי דהזו בזעיר
 אפין (אשתכחז בתלת חללי מזלגלתא דרישא וחד מוחא
 שירע על בורייה דכליל כל תלת מוחי דאתמשך מניה משיכן כלילן
 שקילן בשערי מורי להאי זעיר אפין לתלת מוחי דביה משתכחן
 תרבע חוחי דהאיזעיר אפיןבגיןכך אשתלימו ארבע פרשיות
 דכתיכין כתפילין דאתכליל בהושתא קדישא דעתיק יומין עתיקא
 דעתיקין וזעיר אפין דהאי שלימותא דשתא קדישא לכתי׳ וראו כל
האק כישםיי׳ נקרא עליך ויראו ממך ־ שם יי׳ י שם יי׳ממש  מתי
 דאיקארכע רהיטיכתילתפיליןי ופגץ כךחכמותגשרןתמה

 דנהנא
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 לכהנא משת כחץ להא עתיקא לעתיקין סתימא דסתימץ לא
 אשתכח ילא זמין חכמתא ליליה משים להיא תכתתא סתימא לכלא
 ולא אתפרש • ובגין לאתתברו ארבעה מותין בהאי לזעיר אפץ
 אתמשכן ארבע מבזעין מניה לארבע עיבר ימתפרשן מחל
 מכועא מפיק מכלהי ובג״׳כ אינון ארבע י ותאנא מאי חכמתא
 לאתכלילא בארבע אתמשכן בהני שערי לאינין הליין תלין על
 תלין וכלהו קשיין ותקיפי! ואתתשכו ונגילו כל חל לסטדייזאלף
 אלפין ורבוא רבבן תליין תגייהו לליתהון בחושבכא ההיל קווצותיו
 תלתלים• תלי תלים וכלהו קשייןותקיפין לאתברכהאי חלמיש
 תקיף וכהאי טנרא לאיהי תקיפא על לעבלין נוקבין וממעין מתחות
 שערא ונגלין מבועין תקיפין לכל עיבר ועיבר לכל סטר וסטר •
 ובגין להט שערי אוכתי זחשזכן כתיב מגלת עמוקות מני חשך
 ויוצא לאור כלמות• ותנא הני שערי לליקנא תקיפיןבלחזלוי
 משאר שערי לרישא משום להט בלחוריהו מתפרשן ומשתכחן
 זאיטן תקיפין כארחייהו • אמאי תקיפין אי חשו׳ לכלהו לינאלאל
 הכי להא בתקוטן אלין אשתכחז רחמי ולינא ובשעתא לנחתץ
 תליסר מבועי נהרי רמשחא אלין כלהו רחמי• אלאתאנאכלהכי
 שערי לליקנאכלהו תקיפין מ״ט כל איטן לרחמי בעיין למהו׳
 חקיפין לאכפייאללינ׳ יכל איטן לאינהו לינא הא תקיפין אימן
 וכין כך ובץכךנעיין למהר תקיפין תתרין סטריןכל בעי עלמא
 רחמין רחמי תקיפץ ונצחין על לינא וכל בעי לינא לינ' תקיף ונצת
 על רחמי ־ובג״כבליץ למהר תקיפאמתרין סטרץ לכל בעורחמי
 שערי לאינון ברחמי קיימין ומתחזיין (ס׳׳א ומתאחלן) ליקנא
 באינון שערי וכלא הוו רחמי ובל בעייא לינא אתחזייא ריקנא
 באינין שערי וכלא אתקיים בליקנא ־ וכל אתגלייא ליקנאקלישא
 חווראכל הני וכל הכי תתנהריןזמסתחייןכמאןלאסחחיבנהרא
 עמיקא מתה להוה ביה ואתקיימו כלהו ברחתי וליח ליציאשתכהזכל
 הגי תשעה כרגהרין כחלא כלהו אםתחיין ברחמי ובג״כ אמרמשה
 ?הגא אחרא יי׳ ארך אפים זרכ חסל >אלו אתת לא קאתר משום

 לרוא
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 להא למלה אינק תשעה מכילן דגהרין תעתיק יזמין לזעיראפין
 (כל אמר משה זמגאתניינא תשעה תקוכין אמר זאינהותקזני
 ליקנא למשתכחי בזעיר אפין ונמתין מעתיק יומין ונהרין ביהזבגין
 כךאמתתלייאבעתיקאוהשתאלאאמר משה ואמת תנאשערי
 דרישא רז^ר אפין כלתו קשישיתלין על תלין ולא שעיעין להאחמינ׳
 לתלת מוחי כתלתתללימשתכחיןביה וגהרין ממוחא סתיתאה
 זמשים לחזחארעתיק יומין שקיט זשכיך כחמר טכ על לזרלייה
 שערויכלהזשעיעין ומשיחין במשח׳טב ובגין כך כתי׳ ראשה כעמר
 גקא והא* העיר אפיןקשישץ ולא קשישין להא כלהו תליין ולא
 מתקתטי זכגין כך תכמתא נגיל ונפיק אבל לא חכמתא לחכתתא
 לא*הי שכיכא זשקיטא להא תגיקללית לילע מזחיה לעתיק
 יומין בר איהו הה״ל חללים הבין לרכה והוא ילע את מקומה :
 בזעיר אפין אתמר • אמר ר׳ שמעון בדיך ברי לקביה בעלמא לין
 ובעלמא לאתי ־ תקוגא תניינא נפיק שערא וסליק מרישא לפזמא
 על רישא אחרא לפתחא לפזתא זנחית מתחות פומא על רישא
 אחרא נימין על נימין בתקונא שפיר • קום ר׳ אבא י קס ר׳ אבא
 פתח זאתר כל תקזנא לליקנא לא מיתתקן בתקזנא למלכא;ס׳־א
 בתקוגי מלכין) כגבר תקיף שפיר למחזי רב ושליט ההי׳ל גלול
 אלוננז ורב כת ־ יכל אתבסס בתקינה דיקנא יקירא קדישא זישגמ
 ביה אקרי בנהירו ליליה אל רחום וגז׳והאי תקזנא תניינ׳ אתתקן כל
 גהירבנהירזלעתיק יומין חקרי רב חסל וכל תסתכלי לא בלא
 חתקרי בתקיגאאחרא יאמת להא גהיח אנפיה ( ס״א לא נהירו
 לאנפין) זתאנא נישא עוןאתקרי לא תקונא תגייכא כגוזנא
 דעתיקא קלישאאבלמשום ההואאורחא מפיק בתקונא תליתאת
 תתחות תרין נוקכין זשעריןחקיפין זעירין מליין לההזאאזרחאלא
 אחקחן הכא נושא עין ועיבר על פשע ואחקיימי באתר אחרא •
 ותניא תלת מאה ושבעין וחמש חסלים כלילן בחסד לעתיק יומין
 וכלהו אקרזןחסלי קלחאי לכתיב איהחסליך הראשונים וכלהו
 כלילן בחסללעתיקא קלישאסתימאלכלאוחסללזעיראפיןאקרי

 חסל
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 חסל עולם • ובספרא לצניעותא קרי ביה נחסל קלמאה דעתיק
 יותין רב חסל • ובזעיר אפין תסל סתם ובג״כ כתיב הבא ורב
 חסל וכתיב נוצר תסל לאלפים סתם יאוקיתגא בהאי ורב חסל
 מהאי אתבםםחסרלנהרא לכלהז בוציני • (ס״א רב תסל תטה
ת  כלפי חסל לנהרא ליה ןלאללקא בוציני) לתנא האי אורתא מחי
 תחותתריןנוקביןלתוטתא (ס״א ושערין זעיריןמלייןלההוא
 ארחא לא אקרי ההוא ארחא עובר על פשע) ללית אתר
 לאעברא ליה בתרי גווני חל משוס שערי לאשתכחו
 בההוא) לההזאאורתא הוא אתר קשיאלאעברא זחל משום
 לגחית אעברא לההוא אזרחא על רישא לפומאוע״ל כתיכ שפתותיו
 שושנים סומקין כזרלא מזר עובר סומקא תקיף והאי אורחא להכא
 בתרי גווני לא (סיא בתרי מוגי אגזים ולא) אתבסם מכאן מאן
נא  לבעילאגזמאתרי זמני בטש ביליה בהאי אורחא׳ תקו
 רביעאה וסליק זנחית בעלעזי בתקרובתא לבוסמא האי תקזנא
 יאה ושפירא לאתחזיא הול והלר הוא • (ס׳׳א הזל עלאה) זתגיא
 הול עלאה נפיק יאתעטר ונגיל לאתאחלא ־ (ס׳׳א ליאה
 לעלעין) בעלעוי ואתקרי הול זקן ותהאי תליין הזל והלר אלין
 לבושי לאתלפש בהו זאינון פורפיראיקירא לכתיב הול והרר לבשת
 תקוניןלאתלבש בהו ואתתקן בהאי ליוקנא לארם יתיר מכל
 ליוקנין ותאנא האי הזל כל אתנהר בנהירו ליקנא עלאה ואת פשט
 בשאר תקונין נהירין האי הוא נושא עוןמהאי גיסא ועובר על פשע
 מהאי גיסא ובגין כך־ לחייו כתיב • ובצניעותא לספרא אקריהול
 והדר ותפארת י תפארת הוא עובר על פשע שנ׳ ותפארתו עבור
 על פשע י ותאנא האי תפארת לא אזקימגא אלא בתקזנאתשיפאה•
 כד״א תפארת בחורים כחם • וקרי תפארת וכד אתתקל : ם״א
 אסתכל) במתקלא חד סלקין ־ אתר ריש יאות אנת רבי אבא
 לאתברכא מעתיקא קדישא דכל ברכאן נפקין תניה • תקונא
 מתישאהפסיקשעראזאתתזזןתרין תפוחץ מכאן ומכאן םומקן
 כהאיורדאסומקאזמתלה>זןבמאתן ושבעין עלמין־ הני תרי

 תקמזון
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 תפומיןכלגהירין מתרץ סטרי מגהירז לתרץ תפותץ אתמשך
 סומקא ןאתי תיזרא בהאי כתיב יאר יי׳ פניו אליך ויחנך לכלנהרין
 מתברך עלתאובשעתא לאתמכיר סזמקא כתיב ישא יי' פניו אליך
 כלומר יסתלק ולא ישתכח רוגזא כעלתא • תאנא כלהזן נהירין
ן אינון נהרין י  לאתנהרין מעתיקא קלישאאתקרזן חסל קלמאי ע
 כל אינוןחסלי עולם י תקונא שתיתאה נפיק שערא כחל חוטא
 בשערי בסחרניה לליקנא ההוא אקרי חל מחמש פאין
 לתליין בחסל וברחתי ולא אכפי לחבלא האי חסל כמה לאתחר *
 ובגין כך לא תשחית את פאת זקנך כתיב י תקוגא שביעאה
 ללא תליין שערי עלפימא ופימא אתפני מכל םטלןי • קום רבי
 יהזלה ־ קם ר׳ יהזלה פתח ואמר כגזרת עירין פתגמא כמה אלף
 רבכן מתנשק ומתקיימן כהאי פומא ותליין מניה וכלהזן אקרון פה
 ההיל וברוח פיו כל צבאם ומההוארזתא מפיק מפומאמתלכשן
 כל אינזן ללכר לתליין מהאיפומא ומהאי פזמא (ס״א רוחא) כל
 אתפשט ההוארותאתתלבשןביה כמה נכיאי מהימניזכלהופהיי'
 אתקרזן • ובאתר לרוחא נפיק לא אתערבא תלה אחרא לכלתו
 פיות תחכאן לאתלבשא בההזא רוחא לנפיק • והאי תקזנא שליטא
 על כלהו שיתא משוס להכא תחקיימן כלהו זמתאחלן • ובגיני
 כך שערוהי שקי לין סוחרגיה דפותח ואתפגימכל סטרוי • י אמי
 ר״ש כריך אנת לעתיקאקלישא׳ תקונא תמיגאה לנתתין שערי
 בתתותליקנא תתפיין קללא ללא את חזי רתניא איןלמעלה לא ערף
 ולא עפזי זאי בזמנא לאגח ( ס׳יא לנצח) תרבי אתחזי משום
 לאחזאהגבירתאלהאתגינןאלף עלמין אתאחלין מגיה ההיל
 אלף המגן תליי עליו כל שלטי הגבירים יאלף המק רזא הוא *
 בצניעזתא לספרא כל שלטי הגבורים לאתו מסטר גבורה חל
 מאיגזן גבוראן * חקינא תשיעאה דאתמשכן (כיאלתתחברן)
 שערי בשקזלא תליא על אינין שערי לתליין כלהו בשקולא שפיר
 נתלגיברתקיף מארי נצחן קרבייאמשזם לכלהי שערי אתמשכן
 נתל איגין לתליין וכללאלכלה^באיגו! תליין וכלא אתמשך יעל

 זא
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 דא כתיב תפארת בחורים כחם ונראה מל הים כבחור טוב הה״ל
 בחור כארזים כגיבר עביר גבוראן ודא היא תפארת חילא וגנורתא
 ורחמי • תנא אר״ש כל הני תקזנין וכל הני תלין בעינא לגלאה
 למאריהון דאתקלז כמתקלא ולא לאינון ללא מאלו אלא לאלין דע&
 ונפקו רכל מאן דעייל ולא נפיק טכליה דלא אכרי ־ כללאדכל
 מלין עתיקא דעתיקין כזעיר אפין כלא חד כלא הזה כלא הזי כלא
 יהא לא ישתני ולא משתני ולא שנא ־ אתתקן בתקונין אלין ליוקנא
 דכלילכלליזיןטן ־ דיוקנאדכלילכל שמהן־ דיוקנאדאתחזי
 בגזונזי כהאי• ליוקנא לאו האי דיזקנא הזי אלא כפין האי דיזקנא כל
 אתחברן עטרין וכתריןואשצמזתא דכלא זכגין כך דיוקנא דאדם
 הוי דייקנא לעלאין יתתא־ן דאתכללז ביה * זבגין דהאי דיוקגא
 כליל עלאץותתאין אתקין עתיקא קדישא תקזטי ותקזנא דזעיר
 אפין בהאי ליזקנא ותקינא ואי תימא תה בין האי להאי ־ כלא
 הזא במתקל׳ תדא אבל מכאן אתפרשן ארחוי ומכאן אשתנאלינא•
 ומסטרא דילן הזי שטין דא מן דא • ורק אלין לא אתמסרו בר
 למחצדי תקלא קדישא • וכתיב סיד יי' ליראיז יכתיב וייצר יי'
 אלדים את האדם בתרי ייד״ין אשלים תקינא מתקונא (ם״א
 תקונא גי תקיצא) טברקא דגישפנקא ודא הוא וייצר תרי יודיץ
 למהרזאדעתיקאקדישאזרזאדזעיר אפין׳ וייצרמאיצר* צר
 צורה בגז צורה ודא הוא זייצר ומהי צורה בגו צירה תרין שמהן
 דאתקרי שםמלאיי׳ אלדים ודא הוארזא דחרין יודיין דוייצר דצר
 צורה גז צורה י תקונא דשמא שלים יי׳ אלדים וכמה אתכלילו
 בדיוקנא פלאה דא דאקרי אדם אדם דכליל דנר ונוקבא
 מלאה ועל דא כתיב את האדם דכליל דכר זנוקבא • את
 לאפקאזלמסגי זינא לנפיק מניה תלכד זנזקבא • עפר מן האדמה*
 עפר ליזקנא בגו ליוקנא גו בגו (ס״א טברקא לגושפנקא גובגז)
 וכל לא לתה בגין לאשת לפא ולעיילא ביה סחים לסתימא עלאה
 מל סיפא לכל סחיתיןהת״ל ויפח באפיי נשמח חיים נשמתא לכל
 מיי לעילאותתא תליין מההיא נשמתאומתקיימא בה ־ יהי האלם

 לנפש
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 לנפש חיה לאתרקא ולעיילא בתקזנין כגזונא דא ולאשלפא
 לההיא גשמתא מלרגא ^ללרגא על םופא לכל. לרגין בגין
 ליהלי ההיא נשתתא משתכחא בכלאזמתפשטאבכלאזלמהזי
 הוא בלחולזי ומאן לפסיקוהאי מן עלתא כמאן לפסיק נשמתא לא
 ומחזי לאית גשמתא אחרא בר מהאי • ובגין כך ישתצי הוא זלוכרטה
 ללרי לרין• בהאי אלס שארי ותקין כללא לכר ונוקבא כל אתתקן
 ליוקנא בתקוגוי שארי חחלזי מבין תרין לךועין באתר
 לתליין שערי לליקנא לאתקרון תפארת זאתפשע האי תפארת
 ותחין תרין חלין זאשתליף לאחורוי זעבל מלגלתא לטקבא
 גלא םתימא מכל משחי בשעראבפרצופא לרישא זבכללא חדא
 אתעבילז בהאי תפארת אלם לכר ונוקביהה״ל כתפאר׳אלם לשב׳
ד אתבריפרצופאלרישאלטקבאתלייאחלקוצאלשערי  בית׳ כ
 חאחורזילזעיראפיןזתליעל רישאלכזקבא זאתערי שערי ברישא
 בלהוסומקי לכללן בגז גווטהה״ל ודלת ראשך כארגמן־מהוארגמן
 גווני לכלילן בגו גווגיתאנא אתפשט האי תפארת מטבורא ללכא
 ונקיב זאתעבר בגיסא אחרא זתקי; מפרצזפא לנוקבא על שבורא
 ומטבוראשארי זבטבזרא שלים •תז אתפשט האי תפארת זאתתקן
 תעד ללכורא ועייל ואתתקן בהאי אתר כל רחתין וכל סטרא
 לרחמי •ותאנאכהטמיעין אתאחלןשיתמאה אלף מארי לרחמי
 ואתקרזן בעלי מיעין לכתיב על כן המו מעי לו רחם ארחחט נאם
 יי׳ י תאנא האי תפארת כליל כרחמי וכליל בלינא ואתפשט רחמי
 בלכזרא יאתעבר וגקיב, ( ם״א ונתיר) לסטראאתרא ותקין
 מיעזי לניקבא בסטרא לליכא זאתתקנו תעהא ־ תאנא אתתקן
 לכורא בסטרא בתאתןזתמטאןארכעין תקוטן לכלילן ביהמנהזן
 לגז מנהזן לבר חנהון רחמי ומנהון לינאכלהז לליגא אתאחלן
 בלינא לאחורוי לנזקבא אתפשטת תחן זאתאחלז יאתפשטו
 בסטרהאזתאנא חמשהעריותא אתגליין ביה כםטרא ללינץ
 תמשהוליטןה׳ אתפשטן במאתןזארבעיןיתמטא ארחן והכי
 תאנאקילבאשה ערוה ־ שער באשה עריה י שוק באשה ערוה •

 יל
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ל באשה מחה • זאע׳׳ג מזיין{ולין לא שניוה  יל נאשה מחה * מ
א נצגיעותא  חנרנא ותרין אליןיתיר מעיזה איכון י ותאנ
 לספרא אתפשט לכורא ואתחקןכתקיגזי אתתקןתקונאלכסזתא
 לטא והאי הןיא אמה לניא ארכיה לההזא אמת תאתן זארבעין
 זתמניא עלמין וכלהו תליין בפומאלאמה לאתקרי יי״ל ־ וטון
 לאתגלייאיו׳׳ל פזמיה לאתה אתגלי חסל עלאי: והאיאתה חשל הוא
 לאתקרי ותלי בהאי פוס אתה ולא אקרי חשל על לאתגלייאיויל
 לפזם אמה• זתאחזי ללאאתקרי אברהם שליס בהאי חסל על
 דאתגלייאיו״ל לאמת וטון לאתגליאקרישלים הה״ל התהלך
 לפני והיה תמים תמים ממש י וכתיב ואהיה תמים לו ואשתמרה
י האי יו״לזאשתמי  מעזני מאי קא מיירי רישא וסיפא אלא כל מל
 ללא עיילי ליו״לכרשותא אחראליהוי לעלתא לאתי וליהוי צייר
 בצרורא לחיי י מחי ברשיתא אחרא לכתיב ובעל בת אל נכר •
 זבגין כך כתיב ואהיה תמים לו • לכיון להוא תחים בגלוייא לאל
 ואשתמרה מעוני • ־וכיון לאתפשט אתה לא אתפשט סטר גבורה
 מאיגזן גבזראן בשמאלא דנוקבא זאשתקע בגוקבא באתר חל
 זארשי© בערייתאכםותאן דכל גופא דנוקבא זבההזא אתר אקלי
 ערזה לכלה לאצנעא אתר צההוא אמה דאקרי חסד כגי ן לאתבםת׳
 גבירה דאדכליל חמשגבוראן והאי חסד כליל בחמש חסד חסל
 (ס׳׳א והאי כליל חסד בחסד חסד) ימיג׳גבורה שמאלא אתבסם דא
 גלא ואקרי אדם כליל מתרין סטרוי • ובגין כך בכלהו כתרים
 על לא זמין תקונזידתלכאעתיקאלעתיקיןובנה עלמין ואתקין
 תקונין לאתקיימא ההוא נזקבא לאתיסמא ילא אתקיימז על
 מחיתחםל מלאה ואתקיימו ואתכסמו חקוני נוקבא בהאי אמה
 לאקרי חסד • הה״ל ואלה המלכים אשרתלנו בארץ אלום אתר
 לכל לינין משתכחין תמן ישני[ תקזני אתתא ׳ אשר הין לאכתיב
 אלאאשרתלכוללאאתבסתועל לאתקן כלא ונפיק האי חסל
 ההי׳ל וימת זימת ללא אתקיימו ולא אתבסתו לינא ברינא י ואי
א אי הכי ללינא כלהווהא כתיב וימלך תחתיו שאזל מרחובות מ י  ת

 הנהר
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 מהר(הא לא אחחזי לינא • תאנא כלהו לינא בר מחל לאתקים
 בתראה והאי שאול מרחובות הצהר לא הוא םלרא ־(ס״א םטרא)
 חל סלרא לאתפשט ונפיק מרתובות הנהר ולא הוא ני״נה
 למתפתחין מינה חמשיןתרעיןלסטרי עלמ׳ מהרין וכוציניןההיל
 מרחובות הנהר ־ וכלהו לא אתקייתו י לאתימא לאתבטלז אלא
 ללא אתקיימו כההזאמלכז לכסטר נזקכא על לאתער זאתפשטהאי
 נתראה מכלהז לכתיב וימלוך תחתיו הדל מאי הלל חסל עלאה *
 ושס עיח פעו מאי פעו בהאי בעי כר נש דזכי לרזחא לקולשא ״
 זשם אשתזמהיטבאל בכאןאתכסמז דא בדא ואתקרי אשתו מה
 ללא כתיב בנלהז מהיטכאל אתבםתותא דדא בדא • בת מטרד
 תקונין דמסטר גבורה ־ בתמי זהב אתכסמוזאתכלילז דא בדאמי
 זהב ראתי זדינאע״נאתדבקזאתתאבדכורא־ בסטרזי אתפרשן
א דדכזרא חד ימינא חד שמחלא ז ף י ־ ן  גדרזעין בשוקין • ד
 דרועאקדמאה (ס*א קדישא) ג׳קשריןאתקשיזביהיאתכלילו
 ב׳ דריעין ואתכלילוסי׳ר אלאג׳קשדן בימיגאוג׳ קשרין בשמאלא
 ג׳קשריןלימינאאתבלילן בג׳קשרין דשמאלא זכג״כדרזעאלא

ן . י מ  כתיב אלא חד אכל ימינא לא כתיב ביה ז רזע א לא ימינך יי׳ י
 יי׳ אתקריבג׳קשרין דאבהתאדאחסינו לחילקיהון זאיתיתאהא
'  בתלת חללין מוחא דגזלגלתא משתכחין • תאגא כלהו ג
 מתפשטין ומתקשרין בכל גופא וכל גופא אתקשר בי&יתלת
 זמתקשריןבדרועאימינאובג״כתאיבדודזאמרשב לימיני משים
 להוא אתחבר עמתזן דאבהתא ויתיב תמן לכורסיא שלימתא
 ובג״׳כ כתיב אבן מאסו הבוכים וגו׳ משום דיתיב ליחינא היינו
 דכתיבותנזח יתעמיל לגורלך לקץ הימין כלומר כמאןדזכי
 לחביבזתאלמלכאזכאהחזלקיהלמאן לפריש מלכאימיניה וקביל
 ליה תחות ימיניה והאי ימיגיה כד יתיב קשרין אתפשטו ולרוע לא
 אזשיטידיה (ס׳׳א וקשרין לאאתפשטזודחעא לאאושיטיתיב
 בתלתזכז׳) בתלת קשריןדאמרןוכד מחערין חייכיאומתפשק
 בעלמא מתעדן תלת אחמץ לאיטן לינא קשיא ואושיט דרזעא

 וגד



 האדדאי׳רבא-קדישא ־־ י כה
 מל-אושיט דרועאירימינא הוא: אבל אתקרי •זךזע־יל׳ זרועך
 הנטויה • בזמנא לגי אלק אתכלילן בג׳ אתרנץאקכו כלא יתינא
 זעביל לינא ורחמי הה״ל ימינך יי׳ נאלרי בכת יתי׳נך יייתרע־ן אדב
 בגין למתערן רחמי בהו • זתאנא בהאי ימינא מתאחלן תלת מאה
 ושבעין אלף רבוא (ס׳׳א לאקחן ימינא זמאה ותמנון וחמשה אלף
 יבוא) מזתע לאקריזרוע יי׳ מהאי ומהאי.תלייאזרועא, בגין לא
 אקמתפארת האי והאי לכתיב מוליך לימין משה האיתינא.• ורוע
 הא שמאלא לכתיב זרוע תפארתולא בלא י ותאנאבידא שמאלא
 מתאחדין ארבע מאה וחמשין מארימריסין מתאחקבכלאצבעא
 ואצבעאובכל אצבעא ואצבעא עשראלפין מארי תריסין משתכחין
 פיק וחשוב כמהאינוןדבידא זההיאימינאאקדסיועאקדישאדאתי
 מלחעא לימינא חתלתקשרין ואף על גב דאקרי יד. הזי סיוע
 לכתיב והגה ידי עמך ומתאחדן מהאי אלףזארבעדמא ותמנייא
 וחמש מאה אלפין מאריהנן לסיועין בכל עלמא ואקרוףל יי׳ עלאס
 יל יייתתאהזאףעלגב לככלאתריליי׳שמאלאומימיןיי׳אתכלל
 ילא בזרזעא והוי סייועא ואקרי ימין ואי לאו יל יי׳ תתאה תאנא כל
 מתמיין דיגץ קשייןלאחתא כעלמא הכאכתיבסול יי׳ ליראיו •
 ותאנא בצניעותא לספרא לכל ליניןלמשתכתין מלכורא תקיפין
 ברישא ונייחין בסופא וכל ליטן למשתכחץמגוקבא ניימין ברישא
תק#ן בםופא ואלמלא לאתעכילו כחלא לאיכליןעלמא למסכל  ו
 עד דעתיקדעתיקיסתימאדכלאפרישלא מן לא וחבר לון
 לאתבםתאכחדא וכד פריש לון אפיל דורמיטא לזעיר אפין יפריע
 לכוקבאתאחירוילםנורדואתקיןלהיכל תקונהא ואצנעא ליימא
 דיליה לתיתהא לדכורא הדא הוא דכתיב רפל יי׳ אלדים תרדמה
 על האדס־ויישןמהו ויישן האיהוא דכתיבעורה למהתישן יי׳ י דקת
 אחת מצלעותיו מאי אחת דא היא נוקבא וםלקאואתתקנא
 ובאתרהא שקיערחמי וחסל הלא הוא לכתיב דסמרבשרתחתנה
 וכתיב והסירותי את לכ האכן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר •
 ובשעתא לכל בעי לתיעל שבתא הוה ברי לוחץ ותלין.זעלעללין
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 האדרא דבא׳ קדישא
 *עד לא סייםזלזן עד דאתת מטרוניתא בתקזגהא זיתיבת קמיה ־״
 בשעתא לימיבקקחיהאנח לץ לאיגזן ברייאן ולא אשתלימז כיו[
0 מלכאןאתחבמ אפין באפין * מאן ייעול  דמטחניתאיתבת ע
 בינייהז מאן הואדיקרכ כהלייהז בגין כך סתימא דמלה עונתן של
 תיח דידעין דזא דכא משכת לשבת • וכד אתאכרו אתכסמו לא
 בדא יומא דכלא מתבסס ביה ובגין כך אתכסמו דיגץ דא בלא.
 •אתתקנו עלאין ותתאין • ותאנא בצניעיתא דספרא בעא
 עתיקא קדיש5ו.למחזי אי אתבסמו דיכין ואתדבקו תלין • אלין דת
 בלא ונפק מסטראדנזקכא־דינא־תקיפאדלא יכיל עלמא למסבל
 לכתיב והאלם ילע את חיה אשתו.זתהר:ותלד את קין. ותאמר
 קניתי איש את־יי' ולאהוהיטל משזסללא צתכסמת זפויאתקיפא
 אטיל בה זוהמא ללינא קשיאובג״כ לא הוה יכיל לאתבסמא וכל
 נפיק דא קין הסטרא דגוקבא נפיק תקיף קשיא • תקיף בליגזי
קזן. דגפק אתחלשת ואתבסמת בתר דא־ ואפיקת : .  קשיא בדינוז י
 אחרא בסומאימיר וסליק קדתאהדהוה תקישא קשיא־וכל דינין
 לאאתערבו. (ס״אאתערעו) קמיה־* ת״ח מה כתיב ויהי בהיותם
 בשדה־ ־בשלה־דאשתמולע לעילא־ ובשלה לאקרי שלה לתפוחי׳ *
 ונצח האי דינא לאחיה' משים דהוהקשיא מניה ואכפיוהזאטמריה
ה ואעבריה מקמיה זשקעית ל  תחותיה עד דאתער בהאי ק
 בנוקבאידתהומא רבא וכליל לאחד. בשקועא דימא רבא. דמ3סם
 למיעין עלאץ ומנהזן נחתין לעלמאאינש לפום אזרחוי • זאע״ג
 לטמיריןאיגזןמתפשטין דאבדאזאתעבדזגזפא חל־זמהאיגופא
 גחתין גשמחהזן דרשיעייא חייטא תקיפירוחא י מתרחיהין כחדא
 ם״ד אלא חד לססדד זתדלסשדויזכאץ איכון צדיקייא דמשלפי
 נשמתהזן מהאי גופאקלישא לאקרי אדסדכליל כלאאתדדעטרין
 זכתריןקדישיןמחחבראןתמןבצרודא דאתכלא• זנאץ איגון
ת  צליקייאדנל הגי חליןקדישין דחתתרי ברוח קדישא עצאט ח
 לכלהלישקאתכללןטה רוח •.דעלאץ • זתקאין ציירדן להו
 זיגאיןאתזן מ^והזןדמארין מחצדי חקלא למלין.אלין תגלעז

 ותסתבלון



 זהאדרא דבא קדישא בו
 ותםתכלון בהוותנלעון למאריכון אפץ באפין עינא בעינא ובהני
 מלין תזמן לעלמא לאתי ההיד זילעת היום והשבות אל לבנך וגזי•
 יי׳ עתיק ממין י הוא האללים היא חל בחך שמיה לעלם ולעלמי
 עלמייא ׳ אמר ר״ש חמינא עלאין לתתא ותתאין לעילא עלאין
 לתתאליוקנא לאלם להוא תקוני כללא עלאה־ תאנא כתיב
 וצליק ימול עולם דכליל שית בקרנןופא כחלא •והאי לכתיב שוקין
 עמילי שש • זתאגא בצניעותא לספרא באלם אתכלילו כתרין
 עלאין ככלל ובפרש ׳ וכאלם אתכלילוכתרין תתאין בפרש וכלל •
 כתרין עלאין בכלל כמה לאתמר בליוקנא לכל הכי תקונין • בפרכן
ל חמש • כתרין תתאיןבאצבעין לרגלץ ג  באצכעץ לילין חמש מ
 לאיטן פרע וכלל להא גופא לא אתחזי בהלייהו לאיטן לבר מגופא
 ובג״כ לא הוו בגופא לגופא אעליו מנייהו י אי הכי מאי ועמלו
 רגליו ביים ההוא אלא רגליו לג ופא מאריהון ללינץ ( ס״א רמארין)
 למעבלמקמץ ואקחן בעלי רגלים• ומנהון תקיפין ומאחלן
 מאריהון ללינין לילתתאבכתריןתתאין • תאנא כל איצץתקוט׳
 ללעילא לצגופא קלישא בלכר ונוקבא כללא לאלם אתמשיך לא
 מןלאומתאחלן לא בלא ואשקן לא ללא כמה לאתמשך למא
 בקעפין זרי לץ ללא וללא להכאולהכא מאתר לא לאתר אחרא
 (אינק משקין (ס״אקסעיןי) לגופאאשקיין לא ללא מנהרין לא
 ללא על לאנהירו כלהו עלמין ומתברכאן בגיניהון תאנא כל אינון
 כתרין ללא אתכללו כגיפא כלהו רתיקין ומסאבין ומסאכן כל מאן
 ליקרב לגביהון למנלע מנהון מלין י תאנא מאי תאיבותא לילהזן
 לגבי תלמידי חכמים אלא משום לחמןבההואגזפאקליש׳ולאכללא
 בהו בההזא גופא • זכי תימא אי הכי הא חלאכין קדיסין לליתהון
 נכללא לגופא • לא לח״ז אי ליהזון לברחכללא לגופא קלישאלא
 היוקלישיןולאמתקיימי • וכתיב וגיייתו כתרשיש• וכתיב
 וגבזתם מלאותעיטם* והאישגכריאל כלהובכללאלארם • בר
 מהגי לליתהון,בכללא לגופא לאינון מםאבין ומסאבן כל מאן ריקרב
 בהלייהו: ותאנא כלהו מרוחא לשמאלא ללא אתבסם באלם
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 האדרא רבא קדישא
 וגפקז מכללא דמיפאקדישא ולא אתדבקו ביה ומשתכחין ובגין כך
 כלהו מסאבין זאזלין וטאסין עלמא ועיילי! בנזקבא לתהומא רבא
 לאתדבקאכההוא לינאקדמאהדגפיקככללא לגופא לאקרי קין
 דלתתאושאטיןוטאסין כלעלתאזפרחן ולאמתלבקאן בכללא
 לגופא י וכגיני כך איכון לבר מכל משריין ללעילא ותתא דתסאכין
 כתיב בהו מחק למחנה מושבו ־ וברומא לאקרי הבל לאתבסם
 יתיר ככללא לגופא קלישאנפקין אתרנין למבסמן יתיר זתתלבקן
 בגופא ולא תתלכקן כלהו תליין באוירא ונפקין תהאיכללא לאלץ
 מסאבין ושמעין מהלשמעין מעילא ותתא ותנייהז ילעי לקאמרי
 להד זתחנא בצניעזתא לספרא כיון לאתבסמו לעילא כללא
 דאלסמפאקלישאלכרונזקבא אתחכרו זמנא תליתאה ונפח
 אתבסמזתאדכלאואתבסמי עלמין עלאין זתתאין ומכאן אשתכלל
 עלמאללעילאותתא מססרא לגופא קלישא ומתחבק עלמין
 (מתאתלן לא בלא ואתעבידז הד גופא ״ ובגין לכלהו תל גופא
 שכינתא לעילא שכינתא לתתא קב״ה לעילא קב״ה לתתא ומשלפא
 רוחאזעיילא בחל מפא ונכלהו לא אתחזי אלא חל ק׳׳קק יי׳ צכאית
ק כבודו לכלא הוא חל גופא י תאנא כיין לאתכסמו א  מלא כל ה
 לאבלאכתיבתזריזהבנעשהלךעם כקולות הכסף התקשרו
 דיכא ורחמי (ס׳יאאתבסתהלינא ברחמי) ואתבסמת בדכורא
 ובגיניכךלאסלקאלאבלאלאכהאיתמר ללא סלקא לא בלא
 דא ־ ועל האי תנינן מאן דאפיק גרמיה בהאי עלחא מכללא לאלם
 לכתר כד נפיק מהאי עלמא לא עייל בכללא דאדם דאקרי גופא
 קלישאאלאבאינוןדלאאקרון אדם ונפיק מנללא דגופא• תניא
 תורי זהב געשה לך עם נקלות הבםף לאתבסמו לינא ברחתי
 ולית ליגא ללא היו ביה רחמי ־ ועל האי כתיב כאוו לחייך בתורים
 צוארך בחרוזים ־ בתזריםכחז דכתיב תזרי זהב געשה לך וגז' •
 בחרוזים כתה דכתיכ עם נקדות הכסף ־ צוארך ככללא דנוקבא
א  לא מטרוניתא אשתכח כי מקלשא ללעילאדיושלם ללתתא(סי
 הוא מקלשא דכלא) ןמקלשח י זכל לא מלאתבסמת בדנורא

 ןאתעטל



 ^אדרא רבא קדישא כז
 (אתעביד כלא אדס כללא דמהימנותא מאי מהיהנותא דמויה
 אשתכחכלמהימנותא־ זתאנאמאןדאקריאדם ונשמתאנפקת
 מניהזתית אסיר למיכת ליה בביתא לתעכד ליה לינה על ארעא
 משים יקרא דהאי גופא דלא יתחזי ביה קלנא דכתיב ארס ביקר
 בליליןאדם דהוא יקר מכל יקראבל ילין ־ מ״ני משוס דאייעכדון
 הכי נמשל ככהמית נדמו מה כעירי לא הוו בכללא דאדם ולא
 אתחזי בהו רומא קדישא איף הנא כבעירי גופא כלא ריחא והאי
 גופא דהואיקרא דכלא לא יתחזיכיה קלנא • ותאנא בצניעותא
 דספרא כל מאן דעביד לינה להאי גופא קדישא בלא רוחא עביל
 פגימותא בגופא דעלמין להא בגין דא לא עביד לינה כאתרא
 קדישא בארעא דצדק ילין בה (ס״א לכתרא קדישא דמלכא
 בארעא דכתיב צדק ילין בה) משום דהאי גופא יקרא אתקרי
 דיוקנא דמלכא י ואי עייד ביה לינה הוי כחד מן בעירי הה״ל
 נמשל כבהמות נדמו י תאנא ויראו בני האלדם את בנות האלם
 אינין דאטמרו ונפלו בנוקבא דתהומא רבא • את בנות האדם •
 האדם הידוע וכתיב וילדו לה ם המה הגבורים אשר מעולם וגז׳ ׳
 מההוא דאקיי עולם כדתנינן ימי עולם י אנשי השם מנהון נפקו
 רותין זשדץ לעלמא לאתדבקא ברשיעייא ־ הנפילים היו בארץ
 לאפקא אלין אחרנין דלא הוו באח הנפילים עזאזעזאל להמ בארץ
 בני האלדים לא הוו בארץ ורזא הזא וכלא אתמר • כתיב וינחם
 יי׳ כי עשה את האלם בארץ לאפקאאלם ללעילא ללא הזי באדן •
 זינחסיי׳ האי בזעיר אפיןאתמר ויתעצב אל לבוזיעצב לא נאתר
 אלא(יתעצב איהו אתעצב דביה תלייאמלתא לאפיקי מאן דלא
 אתעצב אל לבו בלבו לא כתיכ אלא אל לבו כמאן לאתעצב למאריה
 דאחזי האי ללבא דכל לבין ־ ויאמר יי׳ אמחה את האדם אשי
לעילא ואי תימא ם ל ל  בראתי מעל פני האלמה וגו׳ י לאפקא א
א כלא  חלסללתתאבלחילוילאולאפקאכללמשזם ללאקאים י
 לא ואלמלא חכמה סתימא לכלא כלא אתתקן כחרישא הה״ל אני
 חכמה שכנתי ערמה אל תקרי שכנתי אלא שיכנתי • ואלמלא האי
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 האדדא רבא קדישא •
 אדם לא קאים עלמא כמה דכתיב יי׳ בחכמה יסד ארץ וכתיב זנח
 מצא תן בעיני יי׳ ־ זתאנאכלהזן מוחי תליין בהאי מוחא־ והחכמה
 הוא כללא ודא חכמה סתימא אתתקיף ואתתקן תקונא דאדם
 לאתיישגא באתרייהו הה״ד החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים
 דאינון תקזנא שלימא דאדס ואדם הוא תקזנא דלגו מיניה קאים
 רוחא ההיד כי האדם יראה לעיגים ויי׳ יראה ללבב דאיהז כלגז לגד
 ובהאי תקונא אתתזי שלימזתא מהיתגזתא דכלא דקאים על
 סרסייא דכתיב ודמות כמראה אדם עליו מלתעלה ׳ וכתיב וארו
 עם ענגי שמיא ככר אנש אתה הוה ועד עתיק יזתיא מטהוקדמזהי
 הקרבזהי י עד כאן סתימאן מלין וברירן טעמין זכאה מולקיה
 דמאן דילע וישגת בהון ילא ישעי בהון דמלין אלין לאאתיהיבו אלא
 למארי מארין ומחצדי חקלא דעאלז ונפקו דכתיב כי ישרים דרכי
 יי' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם־ תנא בכה רבי *שמעון
 וארים קליה ואמר אי במלין דיל ן דאתגליין הכא אתגנזו חברייא
 באדרא דעלמא דאתי זאסתלקו מהאי עלמא יאות ושפיר הוה
 ללא אתגליין לתד מבט עלמא הדר ואמר הדרי בי דהא גלי קמיה
 דעתיקאלעתיקי' סתימאדכל סתימי׳ דהא לאליקרא דילי
 עבידנא ולא ליקראדביתאבאןלא ליקרא לחברייא אלין אלא בגין
 ללאיטעזןבארחויולאיעלזןבכסופא לתרעי פלטרזיזלא ימחזן
 ביליהון זכאה חולקי עמהון לעלמא לאתי • תנא על לא נפקין
 חבדייא מההוא אדראמיתו ר׳ יוסי בר׳ יעקב זר׳ חוקיה ורבי ייסא
 וחתו חכרייא דהוו נטלין לזן מלאכין קדישין י ס״א בההוא פרסא
 אר״ש מלה ואשתככו} צווח ואמר שתא ח״ז גזרה אתגזר עלנא
 לאתענשא לאתגלי עלידנאמה דלא אתגלי מיומא דקאים משה
 על טורא לסיני לכתיכ ויהי שם,עם יי׳ ארבעים יום וארבעים לילה
 וגו׳ • מהאנאהכא אי בגין לא אתענשו • שמע קלא זכתה אנת
 רבישמעון זכאה חולקך וחברייא אלץ לקיימץ כהלך להא אחגלי
 לכוןמתללאאתגלי לכל חילא ללעילא אבל ת׳׳ח להא כתיכ
 בבכורו ייםלנה ןיצעירויציב ללתיה וכ״שלברעו סגי ותקיף

 אתלבקו



 האדראי:ו?באזקדי:ש»;ז כח
 אתלבקד-גפשתהץ גשעתא לאתצםיבו י זכאה זחולי^הזן להא
 בשלימותא אשתלקז ללא הוה. כן.לאינון דהזזקמייהז• ־ אמאי
 מיתי׳ תנא בעול לאתגלמןמלץאסרגישו עלאץותתאין לאינון
 רתיכין ןקלא אתער,במאחןוחמשץ עלמין להאמלין מתקין לתתא
 אתגליין ועל לאלין מתבסמן כשמתייהו באינון מלין נפק נשתתייהו
 משיקה ואתקשרז כההוא פרסאוכטלין להו מלאכי עלאי * ואמאי
 אלין משום לשאלו זלא נפקו זמנא אחרא חן קלמת־־דנא וכלהו
 אחדגי עאלז ונפקז י אמר ר״ש כתה זכאה חולקהזן להט תלתא
 וזכאהחילקנא בגין לא • נפק קלא תטנות ואמר ואתם הלבקים
 ־ביי׳ אלליכם חייסכלכםהיזם* ־ קמוזלאהזז משחכלי ככל אתר
 ללאסליקדחץ• אמרר׳שמעוןשמע מגהלעלמאמתברך בגינן
 והוו נהרץ אנפיי לכלהו ולא הוו יכלץ בני עלמא לאסתכלא כהו •
ד רבי שמעון ורבי אבא  מאנא עשרה עאלו. ושבע נפקו והיה ח
 עציב׳ יומא חל הזה יתיב רבי שמעון• ורבי אבא מחיה• אחר
 ד׳ שמעון מלה וחמו לאלץ תלתא להוי מייתין להון מלאכין עלאין
 זמתזיין להל גניזי׳ ואלדן ללעילא בגין יקרא ללהון והיו עיילי בטורי
 .דאפרסמזנא לכייא נח לעתיה לרבי אבא י תאגא מההוא יזמא
 לא אעלוחבדיא מבי רבי שמעון וכל הוה ר׳ שמעון מגלה רזין
 לאמשתכחיןתמן אלאאיטן זהוה קארי להו ר׳ שמעון'שבעה איכון
 עיט יי׳ לכתיב שבעה אלה פיט יי׳זעלן אתמר • אמר ר׳אבא אנן
 שיתאבוציטלנהראןמשביעאה אנתהואשביעאה דכלא להא
 לית קייזמא לשתא בר משביעאה דכלא תלי בשביעאה • ר׳ יהולה
 קארי ליה שבת לכלהו שתאלכתיב שכת ליי׳ קלש ליי׳מהשכת ליי*
 קלש אוף ר׳ שמעון שבת ליי׳ קלש ־ אמר ר׳ שמעון תוזהנא על
 ההוא מגיר חרצן מאריהלשערי אמאילא אשתכת בביאלרא לילן
 בזתנא לאתגליץ מלין אלין קלישין • אלהכי אתא אליהוותלת
 קטפזרי גהירין באנפוי א״ל ריש מ״ט לא שכיח מר
 נקרלזטא (ס״אבקרטמא) גליפאלמאריהביומארהלילא •
 אמרליהחידי׳שבעאתברירז(ם״א שבע יומין אתבריכי) קמי
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 י ..: האדר^הבאזקדישא:
 ;׳קב״הכל׳צימן7ץיתזןדשמגסקמלליהעללא פיילתקימי אלריא
 ־(בעינא לאשתכחאזמין קשיר.ב,כתשוו(0*-אזכעינא קמיהלאשתכח
 וכדיןקעיר בכתפוי}.• ולא זטלנאלההואיזחא שלמי למעכל
 נסין לרב המנוצאסבאוחברזי דאתמסרו בארמונא(ס׳א בקרוניא)
א ורתינא תלא למלנא (ם׳׳א דרמינא ס  .דמלכא וארחלשפא להן מ
 להזתלאדה!כלאדמלכא) זאתקמרובקשרוי למיתו ארבעים
 וחמשה פרדשטואפיקנאלרבהמנזנאזחברזיזרמינאלזי לבקעת
 אןנ(זאשתזיב1»מיפגאקמייהרנסמאזמיי$ ללא אכלו תלתא יומין
כל תבנא אשנחנא פרסה ו .  וכל ההןא יןמאלא בלילנא מכייהז י
 דנטלזכלאיגזן םתכין ותלתמן חגרייא עלה זשאילגא לזן י ואמרו
 חולקאלקכ״ה מתלזלאידר״ש וחכמי זכאהאנת ליש זזנאת־חזלקך
 זלאינוןחברייאליתבון קמךכמה לרגין אתתקנוילטן לעלמא
 דאתי כמה מציגי'לגהיריןלזמינין לנהראלכו• זת׳׳ח יומא לין
 בגינך אתעגזוו חמשין כתרין לר׳ פנחס בן יאיר חמזך ואנא אזילגא
 עמיה ככל איגין כהרי דעורי דאפרסמוכא לכיא והא בדיר לזכתיה
 זאתתקן (ם״א זאגא הא חזיגא דהא בריר זכו׳) אמר ליה קטירין
 צדיקייאבקרעופאלעכןרין בריש ירחי ובזמני זשבתי יתיר מכל
 שאר ממין • א״ל זאף כל איכון דלבר דכתיב והיה מדי חדש בחדשו
 ומלי שבת בשבתו וגוי׳ אלין אתין כיש צליקייא• מלי חלש בחדשו
 למה משים דתתענןרי אבהתא רתיכא קלישא י זמלי שבת בשבתו
 דמתענןר שטמאה דכל איכון שתא יומין דכתיבויברך אלהיס את
 יום השביעי וגו׳ • זאנת הוא ר״ששביעאה דשיתא תהא תתעשר
 ומתקדש יתיר מכלא ותלת עדזנין דמשתכחין בשטעאה זמינין
 צדיקייא לאתעדנא בגינך לעלתא דאתי י וכתיב וקראת לשבת
 ענג לקדוש יי׳ מכובד מאן הוא קדוש יי׳ דא רבי שמעון בן יוחאי

 לאקרי מכובד בעלמא דין ?בעלמא דאתי: .

 עד כאן האדרא קדישא רכא
 תאגא



 האדלא זוטא קדי?ען'אכט
ף V בההואייותא דאתמשו תברייא לני ר״ש והוה ^ ן  ך
« מסלר חלף לאסתלקא הן עלמא זהווקמיהר' י - ״ * י  ד ^
 אלעזר בריה זר׳ אבא ושאר חברייא והוה תליא
 ביתא • זקיף עינר ריש ותתאדאתמלי ביתא י בכה ר׳׳ש זאתר בזמגא
 אחלא כל הרנא בבי" מרעי והזה ר׳ פנחס בן יאיר קמאי זעד
 לברירנא לוכתאי אוריכו לי על השתא וכל תבכא אסחר אשא
 מקמאי ומעלמין לאאתפסק ונא הוה &אל בר נש אלא ברשיתא
 והשתא חמינא דאתפסק^א אתמלי ביתא • על להוזיתבי פתת
 עינוי ר״ש וחמא מה לחתא ואסחר אשא בביתא נפקו כלה<
 זאשתארו ר׳ אלעזר בריה ור׳ אבא ושאר חברייא יתבז אבראי •
 אריש לר׳ אלעזרבריה פיקחזיאיהכאר׳יצחיקדאנאתערבנאליה
 אימא ליה ליסדר מלויי זיתיב לגבאי זכאה' חולקיה קם ריש ויתיב
 וחייך ותלי אמ׳אן איגון חברייא קם ר׳אלצזךזאעיל לון יתבו קמיה׳
 זקיף ילוי ריש ומצלי צלזאא והוה תדיואלל אימן חברייא דאשתכחו
 בבי אלרא יזדמנון הכא ־ נפקוכלהוואשחאירו ר׳ אלעזר בריה
 ור׳ אבא זד׳ יהולה זר' יוסי ור׳ חייא י אלהכי עאל רז יצחק א״ל
 ר׳׳ש כמה יאות חזלקך כמה חילו בעי לאתזספא לךבהאייזתא
 יתיב ר' אבא בתר כתפיי ור׳ אלעזר קמית י אר׳׳ש הא השתא'
 שעתאלרעותא הוא ואנאבעינאלמיעלבלאכסופאלעלמאלאתי
 והא מלין קלישין ללא גליגא על השתא בעינא לגלאה קמי שכינתא
 עד לא ייתרון דהא בגריעותא אסתלקנא מעלמאיעדכען
 טתיריןהזובלבאילמיעל בהו לעלמא דאתי וכך אסלרנאלכל
 ר׳ אנא יכתוב ול אלעזר ברי ילעי ושאר חברייא ירחשק בלבייה(
 קם רבי אבא מבתר כתפוי ויתיכ דכי אלעזר כריה אמר ליה'
 קום ברי דהא אחרא יתיב בההזא אתר קם רני אלעזר *
 אתעטף רבי שמעין ויתיב פתח ואמר לא המתים יהללו יה
 ולא כל יורדי לומה ־ לא המתים יהללו יה הכי הוא ודאי אינון
 לא קרון מתים להא קב׳׳ה תי אקרי והיא שארי בין אימן דאקחן

 ל׳ייא



^ זוטא קדישא ד א  ה
 מייא ולא טס איכון לאקרון מתים וסופיה לקרא כתיב ולא כל יורלי
 לומה וכל אימן לנחתין ללומה בגיהנם ׳ ישתאחן. שאני איגון
 לאקל־ק חיים להא קלה בעי ביקריהון י אר״ש כמה שניא שעתא
ה הכא ל ה ורתיכוי והשתא הא ק ל  לא מאלרא לבאדרא אולמן ק
 ואתי עם אינון צליקייא לבגנתא לעלן מלללא אערעובאלרא
קלה בעי כיקריהזן לצליקייאיתיר מיקרא ליליה כמה לכתיב  ו
 בירבעםלהזה תקטר ומפלת לע״ז וקלה אורי־ ליה וכיון לאושיט,
 יליה לקבלי לעלו נביאה אתייבש יליה לכאיג זתיכש ילו וגז׳ *
 ועל לפלת לע״ז לא כתיבאלא על לאושיט יליה לעלו נביאה י
ה בעי ביקראלילן וכלהו אתאן עמיה־ אתר הא ל  והשתא ק
 רב המנונא םכא הכא וסתרניה ע׳ צדיקי גליפן בעטרין כל חל
 וחל מזיהרח לזיוא לעתיקא קלישא סתימא לכל םתימין • והוא
 אתי למשמע בחלויתא אליןמלין לאנאאימא• .,על להוהיתיב
 אמר הא ר׳ פנחס בן גאיל ?־.?אאתקינז 7«3תיה אזלעזעו חבריי׳ להמ
 תמן וקמו וחבז בשיפולי ביתא זר אלעזר ור׳אבא קתיה ללש
 אר״ש באלראאשתכחנא ל^לתברייא הוו אמרי ואנא עמהוןהשתא
 א־מא אנא בל^דא^כצהזצייתיןלמלזליעלאיןותתאין־זכאה חילקי
 יומא לין י פתח •ריש ואתר אני ללילי ועלי תשוקתו כליותין
 לאחקטרנא בהאי עלמא כחל קטירא אתקטרנא ביה בקלה
 ובג׳׳כ השתא יעלי תשזקתילהזא וכל סיעתא קרישא ליליהאתו
 למשמע בחלוה מלין סתימין ישבחא לעתיקא קלישא םתימא לכל
 םתימיך פרית זאתפלש מכלא ולא פריש להא בלא ביה מתלבקן
 זהיא מתדבקככלא היא הוא כלא עתיקא לכל עתיקין סתימת לכל
 סתימיןאתתקןילאאתתקךאתתקןבגיןלקיימתכלאזלאאתתקן
 בגין ללא שכיח י כלאתתקןאפיק ט׳נהזריןללהטיןמניהמתקונוי
 ואיטן נהוריןתגיה מתנהרין ימתלהטין יאזלין ומתפשטין לכל
 עיברכבוציצאלאתששטץ מניה נהזרין לכל עיבר ואיכון נהורין
 דמתפשטין כליקרבוןלמנדעליןלא שכיח אלא בזצינא בלחוליי
 כך הוא עתיקאקלישא הוא כוצינא פלאה סתימא לכל םתימין ולא

 שכיח



S חאדרא זוטא קדישא 
 . שכיתבראינון גהורין זתתפשטן דמתגליץ וטתירן ואימן אקטן
 שמא קלישא זבג׳׳כ כלא תל • ומה לאתרי חברנא בספרי קלמאי
 לאיטן לרגין דאתבריאוזעתיקא קדישא אתגלי בהו בכל חל וחל
 .משום לאיטן תקוניןלעתיקא קלישא לאו השתא עימא להט מלין
 להא אמינאלין כאלראקלישא וחתינא מה ללאילעכאהכיזאסתים
 בלבאי מלה והשתא אנא בלחולאי אסהילנא קמי מלכא קלישא
לגלתא לרישא ו  וכל הט זכאי קשזט לאתו למשמע מלין אלין: ג
 חזורא לאו ביה שירותא זסיומא קולטרא לקטפוי אתפשט יאתנהיר
 זמניה ירתוןצליקייא ל׳מאהעלמיןלכסופיןלעלמא לאתי מהאי
 קולטרא לקטפא לתיא גזלגלתא חוורא נטיף טלא כל יומא לההוא
 זעיר אנפין לאתו/לאתקרי שמים יביה זמינין מיתייא לאחייא
 לזמנא לאתי לכתיב זיתן לך האלליס מטל השתים ואתמלייא
 רישיה וכל חקל תפוחין כהיפ־ן מההוא טלא האיעתיקא קלישא
 טתירוגניזותנמתא עלאת סתימאה כההזא גולגלתא משתכח
 ודאי בהאיעתיקא לא אתגלייא אלא רישא בלחולזי בגין לאיהו
 רישא לכל רישאתכמתאעלאה לאיתי רישא ביה סתים ואחרי
 מוחא עלאה מוחא סתימא מזחא לשכיך זשקיט ילית לילע ליה
ת דישין אחגלפן לא לגו מן לא ולא לעילא חןלא ל  בראיר\־ ח
 רישא חלא חבתתאסתימאלאתכסיא ולאו תתפתחא וחכמה לא
 םתימאהרישאלכצ רישי לשאר חכמות רישא עלאהעתיקאקלישא
 סתימא לכל סתימין רישא רכל רי!שא רישא ללאו רישא ולא
 ידע ולא אתילעמהרהוי ברישא לא ללא אתלבק בחכמתא ולא
 בסוכלתניועל לא אקרי ברת לך אל מקומך ־זהתיות רציאושוב׳
 זבגין כךעתיקאקדישא אקרי אי״ןדבית תלייא אין כל אינזןשערי
 זכל אינוןנימין ממוחא סתימאהתליין וכלהו שעיעין (ס״איתבי)
 כשקילאולא אתחזי קדלא כלאהזאבגין דהאי עתקאקדישא
 בחדהייכלאבחידו ולאשניא מרחמי לעלמין בתלת עשר מכילן
 דרחמיןאשתכתבגיןדהאיתכמתא סתימאה דביה מתפרש תלת
 זמנין לאדכע ארכע והוא עתיקא כליל לון ושליט על כלא ־ חל

 ארחא



 4•: :האדירא' זוטא קדישא

 'ארחאלנהירבפלגזתאלשערילנפקיממוחאהוא ארחא לצהירץ
 ביה צדייקייא לעלמאידאתי לכתיב וארח צליקיס כאור נגה וגו׳ •
 י ועל דא כתיב אז תתענג על יי׳ ותהאי ארחא מתנהרין כל שאר
 ארחין לתליין כזעיר אנפין האי עתיקא סבא לסכין כתרא עלאה
 לעילא דמתעטריןביהכלעטריןיכתריןמתנהרין בוצינין מנית
 מתלהטן ומתנהרן והוא הזאבזצינא עלאהטתירא דלאאתידע ־
 וכל שאר בוציגין מגיה מתלהטן ומתנהרן ־ האי עתיקא הרישא
 אשתכת כתלת רישין זכלילן כחל רישאוההזא רישא עלאה לעילא
 לעילא זבגין דעתיקא קדישא אתרשים כתלת כל שאר בזצינין
 "דכהריןכלילן בתלת •עול עתיקא אתרשים בתריןכללאלעתיקא
 בתריןהואכתרא עלאה לכל עלאין רישא לכל רישי וההוא דהוי
 לעילא מן לא ללא אתידע גך כל שאר בזציגין סתימין בתרין *
 עוד עתיקא קדישא אתרשיםזאםתים בחד והוא חל וכלא היא
 חד כך כל שאר בוצינין מתקשרין ותתהדריןיבחד זאינין חל
 מצחא י לאתגלי בעתיקא קלישא מצין אקרי להא רישא
 עלאת לאסתים לעילא ללא אתילע פשיט תל טומא
 בסימא יאהדאתכליל במצתא׳ ובגין לאיהו רעואלכלרעוין
 אתתקן בתצתא דאתגלייא כיוםיטא (ס״א אתגליף נפסיטא) וכד
 לא אתגלייא רעיא דרעזין אשתכח בכלהז עלמין וכל צלותין
 ללתתא מתקכלין ומתנהרין אנפןי לזעיר אנפין 1כלא ברחתי
 אשתכח וכגין דכל דינין אתטתרן זאתכפיין בשבתא כשעתא
 דצלותא למנתה להוא עידן דכל דיגין מתערין אתגלייא האי
 מצחא ואתכתייןכלליניןואשתכחורתמיןובגיןכך אשתכת שבת
 בלאלינח לא לעילא ולא לתתא ואפילו אשא לגיהנם אשתקע
 באתריהזנייחיןחייביא י ועל לא אתוסףכשתתא דחדו בשבתא
 ובעי בר נש לחחדיבתלת סעילתילשבתא להא כל מהימנותא
 וכלכללאלמהןמנותאביהאשחכח • זבעיברנש לסדראפתזרא
י למהימנזתאזלמחדיבהזאמר ת ד ו ע ת ס ל ל ת כ ש ל ) 

 ל׳ שמעין אסהלגא עלי לכל אלין לתכא להא חן יזמאי לא בטילנא
 אלין



 האדרא זוטא קדישא <לא
 אלין ג׳םעילתיזבגיניהוןלאאצשריכנאלתעניתא בשבתאזאשולו

 ביזתי אחריגי לא אצטריכנא לש בשבתא למאן לזכי כהוזכי.
 למהימנזתא שלימתא ־ חל פעזרתא לתטרוניתא י וחל סעזלתא
 לחלכא קלישא ־ לחל םעולתא לעתיקא קלישא סתימא לכל

 םתימין זבההוא עלמא יזכי בהל לאלין • האי לצין כל אתגלייא:
 כל לינין אתכפיין משלשליהון תקונא לעתיקא קלישא אתתקן
 בתקונא חל כללא לכל תקונין והיא חכמה עלאה סתימאה י פללא
 לכל שאר והאי אקריעלן עלאה םתימאוהואמזחא לעתיקא קדיש,.
 והאי מוחא אתפשט לכל עיבר מניה תתפשט עלן אחרא ומהאי עלן
 אתגלף וההוא רישא שתימא לכרישא לעתיקא ללא אתילע כל
 ששיט תלטורנא(ס״אגזזנא) להוה תתתקןלאתנהרא כשש בהאי
 מוחא ואתגלף ואתנהיר בכמה >;הירין ואפיק (ארשים
 כבוםיטאלאבהאימצחאואתמךס ביהחרנהורא לאקרי רצון
 והאי רצון אתפשט לתתא בליקנא על ההוא אתר למתישבא
 בליקנא זאקריחסל עלאה וכהאירצוןכל אתגלייא מםתכלין מארי
י לרישא לעתיקא קלישא תרין בחל ן y i y ללינא ומתכפיין י 
 שקילן לאשגתין תלירא ולא נאים לכתיב לא ינום ולא יישן שומר
 ישראל ישראל קלישא בגין כך לא אית ליה גבינין על עינא ולא
 כסותאההזא מוחא אתגליף ונהיר בתלת חמרין לעלא בחוורא לא
 מסתחיין עינין לזעיר אגפין לכתיב רחצות בחלב להואחוורא
 קלתאה ושאר תזורין אסתתיין ונהלין לשאר בוצינין ־ מותא אקרי
 כביעאלכרכת׳ נכיעאלכל ברכאן מניה אפתכחו ובגין להתי
 מיחא להיט כג׳ חוורין לעינא חקרי טוב עין הוא יברך ותלי ביה
 ברכתא להא במוחא תליין חוורו לעינא האי עינא כלאשגח
 בזעיר חנפין ענפין כלהו בחלו עיגא לא הוא ימיגא עיינין
 לתתא ימיגא ושמאלא תרי בתרי גוונין י בצניעותא לספרא
 אןליפנא להאי׳עלאהי' תתאה׳ ה׳עלאהה׳ תתאה •ז׳ עלאהר
 ,תתאה כל איטןעלאין כעתיקא תליין תתאץ בזעיר אנפיןאינון
 לאו תליין אלא אינין ממש ןכעתיקאקלישא תליין להא שתא

 לעתיקא



 ז־ןאדדאיזוטא קדישא
 דעתיקא אתכסייא מכלא ולא אשתכת • אבל אלין אתוון לתליין
 בעתיקאבגין ליתקייתין איכון ללתתאלאילאז הכילאיתקיימון
 ובגין כך שמאקדישא סתים זגלייא ההוא לשתים לקבליה דעתיקא
 קלישאסתימא לכלא וההוא לאתגלי בגיכיה ההוא לאתגלייא
 לתלייא כזעיר' אפין ז5גין כך כל ברכאן בעייין סתיס וגלייא אלין
 אתוון סתימן לתליין (ס״א ודאי כגולגלתא כמצחא כעייגין תליין
 י׳אמתתלייא לי׳לקיימ׳ללתתא) חוטמא כהאי חזעמ' בנוקב'
 בפרלשקאלטה נשיב רומא לחיי לזעיר אמין ־ ובהאי מיטמא

 בנזקבא: דפרלשקא אלייא ה׳ לקיימא ה׳ אחרא ללתתא ודא 1
 רזחאכפיקממיזחאסתימאהואקרירוחא דחיי ובהאי רוחאזמינין
 למנלעחכמת׳בזמכא למלכא משיחא • לכתיב זנחה עליו רוחיי׳
 לוח חכמה ובינה וגו׳ * האי חזטמא חיין מכל סטליןמלו שלימא
 נחתרוחאסיותא חזטמאדזעיר אנפץ פמתדאוקימנא לכתיכ
 עלה עשן באפו וגזיזהכא כתיב זתהלתי אחמם לך ובספרא
 לאגדתאדבירבייבאסבא אוקיםה׳ בפומא והכאלאמתקיימא
 הכי ולא אצטלפא (סיאאצטריכנא) אע׳׳ג דבתד םלקא אלא בה׳
 לינאתלייאזלינא ביחוטמא תלייא דכתיב עלה עשן באפו ־ ואי
 תימא הא כתיכ ואש מפיו תאכל עקרא דרוגזא בחוטמא תלייא •
 כלתקוגין לעתיקא קלישא במוחא שקינן וסתים מתתקנןזכל
 תקזנין לזפיר אנפין בחכמה תתאה מתתקנן לכתיב כלם בחכמה
 עשית ןה׳כללא לכלא זדאיזחהביןה׳ לה׳ ה׳ להכא לינא
 אתער מגה זדהכא רחמי גז רחמי• בדימנא לעתיקאקליש׳
 תלייאכליקירזדכלא־ מזלאלכלא אקלי' מהאי דיקנאמזלא
 יקירותא דכליקירין תזליעלאי ותתאי כלהו משגיחין לההוא חזלא
 בהאי מזלא תלייא מיי דכצא י בהאימזלאתלי׳ין שמייא וארעא
 גשמיןלרעזא מזוני לכלאבהאימזלא אשגתותא לכלא בהאי מזלא
 תליין כל תייליןעלאיןזתתאין תלת עשרנביעין למשחאלרבותא
 מבא תליין בדיקנאדמזלא יקירא לא וכלהו נפקין לזעיראנפיןלא
 חימא כלהו אלא תשעה מנייהומשתכחן לאכפייא דינין זכד האי'



 דזאדרא זוטא קדישא לב
 *לזלאתלייא בשקזלאעל טכוראבל קלושיקלנשץ לקלושאבים
 תלזין י בהאימזלא פשיט פשיטותאלקוסרא׳עלאה ההוא רישא
 עכל רישין ללא אתילע ולא אשתמזלעולאילעץעלאץותתאין בגין
 כן׳ כלא בהאי מזלאתלייא בליקנא לא ג׳ רישץ לאמינא מתסשטן
 וכלהו התחברן בהאי מזלא ומשתכתץ ביה זכגין כך כל יקיר(
 ליקירזתאבהאימזלא תלייאאליןאתווןרתליץבהאי עתיקא כלהו
 תליין בהאי לקגא ומתחברן בהאימזלא ותליין ביה לקיימא אתוון
 אחרניןדאלמלא לא סליק אלין אתוון בעתיקא לא קיימץ אלין אמרן
 זבגיןכךאמרמשהבלאצטריך יי׳ יי׳ תרי זמני ופסיק טעתא:
 בגוזייהו להא כמזלא תלייא כלא מהאי מזלא מתכםפי עלאי זתתאי
עתקא  ומתכפיין קמית • זכאה חזלקיה מאן חכי להאי• האי
ן לאיהו עי  קלישאסתימאלכלםחימין לא אלכרולא אשתכח ו
 יישא עלאה לכלעלאין לא אלכר בר רישאחלא בלאגזפא לקיימא
 כלא והאי טמיר זסתים זגניז מכלא תקזנוי אתתקנן בההוא מוחא*
 סתיחאה לכלא לאתפשטזאחחקן ונפיק חסר עלאה זתתאהזחסל
 עלאה אתפשט ואתקן זאתכליל כלא בחוחא סתימאה לא כל
 אתתקן חזירא לא בנהירולא בטש מאן לבטש בהאימזיזא זאתנהיל
 ותליא ממזלא יקירא מוחאאחראלאתפשט לתרץ וחלתין שבילוף
 כל אתנהיר נהיר ממזלא יקירא אתכהידו ג' יישץ עלאין תרץ
 רישין זחל לכליללוןזבמזלא תליין יאתכלילן ביה מכאן שארי
 לאהגלייאיקירולליקנאלאיהומזלאסתימאהוהיכזןמתחקנןכמה
 לעתיקאקלישא תלתרישיןתתעטרין ביה הכי כלא בתלת רישין
 וכל אתנהרן תליין כלהו לא בלא בתלת רישין תרץ מתרין
 סטרין ותל לכליל לון זתי תימא מאן עתיקח קלישא י ת׳׳ח לעילא
 אית ללא אתילע ולא אשתמולע ולא אתרשים והוא כליל כלא ותרין
 רישץביהכלילן (ס״אתליץ) וכלץכלאחלאהכימתתקןוההיא
 לאובמניינאולאבכללאולאבחושבןאלאברעותא ללבא על לא
 אתמר אמרתי אשמיה לרכי מחטאבלשוגי אתר לשירותא אשתכת
 העתיקא קלישא לאתגהירממזלא הוא נהירו לחכמתא למתפשנ!

 לתלתץ



 י־ האדרא זוטא קדישא י
י הל  לתלתיןותרין עיבר וכפקח מההוא מוחא סתימאה מנ
 דביה • ותה לעתיקא קלישא נהיר בקדתיתא ( ס״א בחנמתא )<
 לא היא ושירזתא תמה לאתגלייא הזי ואתעביל לתלת רישין ורישא
 מלא כליל לץזאלץ תלתתתפשטן לזעיר אנפץ ותאלץ נהרין כלייך
 אתגליף האי חכתתא ואפיק תל נהרא לנגיל ונפיק לאשקאה
 גכתא ועייל ברישא לזעיר אכפין זאתעביל חל מוחא ותתמן
 אתמשיך זכגיל בכל גופא ואשקי כל איכון כעיעאן הה׳׳ל ונהר יוצא
 מעלן להשקות את הגן וגז׳ אתגלףהאי חכתתא ואתמשך ועייל
 ברישא לזעיר אגפין ואתעביר מוחא אחרא ההוא כהירו לאתתשכא
 מגייזאליןתרץ משיכןאתגליפו זמתתברן בתל רישא לעמיקא
 לבירא לכתיב בלעתו תהומות גבקעו ועייל ברישא לזעיר אגפי ן
 ואתעביל מוחא אחרא ותתתן אתמשיך ועייל לגוומלייאכל אינון

 אלרץ ואכסלרין לגופא הה״ל ובלעת חלרים ימלאו ואלין נהריין.
 מנהירו לההואמזחאעלאה םתימאה דנהיר במזלא עתיקאקלישא
 וכלא לא בלא תליין ואתקשרלאבלאולא בלא על לישתמולע
 לכלא תלזכלא הוא עתיקאולא אתפרשמניה כלום י אלין תלת
 נהוריןנהרין לתלת אחרןלאקריןאבהן ואלין אבהן נתרץ לבנין
 וכלא נהיר מאתרחל• כל אתגלייאהאי עתיקא רעווא לרעוון
 כלא נהיר וכלא אשתכח בחלו שליתתא ־ האיערןאתמשך מעלן
 מלאה סתימאה לכל םתיתין ומהאי עלן אקרי שירותא בעתיקא
 לא אקלי לא הזי שירותא וסיזמא ובגין ללא הוי ביה שירותא וסיומא.
 לאאקליאתהבגץלאתכםיאולאאתגלייא זאקרי הוא ומאתר
 לשירזתא אשתכחאקרי אתה זאקרי אב לכתיב כי אתה אבינו *
 באגלתא לבי רב ייבא סבא כללא לכלא זעיר אנפץ אקרי אחה
 עתיקא קלישא לאתכסייא אקרי היא ושפיר והשתא קריק כאתר
 לשירותאאשתכת אע״גלאתכםייאתניההזי שיריתא יאקרי אתם
 והוא אב לאבהן והאי אב נפיק מעתיקא קלישא לכתיכ והתנתה
 מאין תמצא ובג״כ לא אשתמזלפ י ת׳יחכתיב אללים הבין לרכה*
 לרכהתתש׳ אבל והוא ילע אתחקומה מקומהממש • ןלאלוכה

 מקומה



׳ האדרא זוטא קדישא לג  י
 ״מקומה ממש וכיש דרכה וכ׳׳ש ההיא חכמה לסתימא כיה בעתיקא
 קדישא • האי חכמה שיריתא לכלא מגיה מתפשק תלתין ותרץ
 שכילץ י שכילין ולאארחין ןאזריתא כהואתכלילת כעשרין ותרץ
 אתילן ועשר אמירן י האי חכמה אי לאבהן ובהאי חכמה שירותא
 וסיוחא אשתכח וכג״כחכחה עלאהחכתה תתאה * כד אתפשנו
 חכתה אקרי אב לאכהן כלא לא אתכליל אלא בהאי (ס׳׳א כל
 מפשמא חכמות אתקריאכלאכהןכלא לא אשתכללאלא בהאי)
 לכתיב כלם בחכתה עשית • זקף ר׳׳ש ידוי וחלי אחר ולאי ערן
 הוא וכלא אצעריך בשעתא לא י ת׳׳ח כשעתא לעתיקאקלישא
 סתימא לכלסתיתיןבעא לאתקנא כלא אתקין כעין דכרוגוקכא
 באתרלאתכלילזלכרוניקבאלא אתקיימואלא בקיומא אחרא
 ־ ללכר זנזקבא י והאי חכמה כללא לכלא כר נפקא ואתנהיר
 מעתיקא קדישא לא אתנהיר אלא כלכר ונזקבא האי חכמה אתפשנן
 ואשתכח ררכר וטקכא הוא חכתהאכ בינה אם חכמה ובינה בתל
 מתקלא אתקלו דכר ונוקבא ובגינייהז כלא אתקיים בדכר זנוקבא
 דאלמלא האילאמתקיימין שירזתא דא אב לכלא אב לכלהו
 אבהן אתחברו דא בדא ונהירו דא בדא * חכתה אכ כינה אם
 זכתי׳כי אם לבינה תקרא כד אתחברו אולידו ואתפשעת מהימנות׳־
 באגדתא דבי רב ייבא סבא הכי תאני תהו בינה אלא כד אתחבר
 לא בדאיז״ר בה״אאתעברתזאפיקת בןואולידתובג״כבינהאקרי
 בןיי׳ה שלימותא דכלאאשתכחו תרווייהו דמתחברן ובן בגוייהו
 כללא דכלא בתקוכייתו אשתכת שלימותא דכל׳ אב ואם בן ובת *
 מלין אלין לא אתייהט בר לקלישי עליינין דעאלו ונפקו זידעץ
 ארתוי דקב״הדלא סשאן כהו לימיגא זלשמאלא דכתיכ כי ישרים
 לדכי יי׳ וצדיקים ילכו בם וגז׳ זכאה חולקיה דמאן דזכי למנדע
 ארחיי ולא סעי ולא ישעי בהו למלין אלין תתימין אינץ וקלישי
 עליונין נהירין בהו כמאן מהיר מנהירו רבוצינא • לא אתמםרו
 מלין אלץ אלא למאן לעאלזגפק• למאן ללא עאל ונפק הבליה
 ללא אברי להאגליאקתיה עתיקא קלישא מתימאלכלסתימץ

א 1 ז זמלין  ה



 האדרא זוטא קדישא
 למלין אלין נהלין בלבאי באשלתותא לרתימיתא ודחילז לקלה *
 ואלין בני להכאילענאבהו להא עאלו ונפקו באלין תלין ולא בכלהו
 והשתא אתבהילו בשלימותא כמה לאצסריך ־ זכאה חזלקי עתהין
 בההואעלמא • אמר רבי שמעין כל תה לאתינא לעתיקא קלישא
 וכל מה לאתינא לזעיר אנפין כלא חל כלא הוא אלא תל מלה לא
 תלייא ביה פירולא בריך הוא בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמין ־
 ת״חשירותא לא לאקרי אבאתבליל ביי״ל לתלייאממזלא קלישא
 ובג״כיולכלילאתהןאחרנין י׳ רישא וסיפא לכלא וההוא נהר
 דנגיל ונפיק אקרי עלמא לאתי לאתי תליר ולא פסיק והאי הוא
 עלונא לצלק יי' לזכאהלהאימלמא לאתי לאשקי תליר לגגתא
 ולא פסיק עליה כתיכ וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו •
ק להשקות אי! ע  וההיא עלמא לאתי אכרי ביז׳׳להה״ל וכהד יוצא מ
 הגן י׳ כליל תרין אתזזן • באגלתא לבי רב ייבא סבא תנינן אמאי
 ו״ל כלילן ביז״ל אלא נמיעהלגנתאזלאיאקרי ז׳ איתגנתא אחרא
 דאיהיל׳זמהאיז׳אשתקייאל׳לאיהיארבעה וטיט דזא לכתיב
 ונהריוצאמעלןוגו׳ • מאן הזא עלן לא חכמה מלאה ולאי י׳
 להשקזתאתהגןלאהזאויזמשםיפרלזהיה לארבעה ראשים לא
 הזא לזכלאכליל בירלזבגין כךאבאקרילכלאאבלאבהןשירותא
 לכלא אקרי טתא לכלאמהאי יו״רשירותא וסייומא לכלא לכתיב
 כלם כחכמה עשית באתריה לא אתגלייאזלא אתילע מלאתתבי־
 באימא אכריז(ס״אארמיז) באימא• ובגין כך אימא כללא לכלא
 אתילעזאתרמיזשירותאזםיזאא לצלא חכמה אקרי זטה סתים
 כלא כללא לכלא שמאקלישאעלהשתא רמיזגאןלא אמינא כל
 אלין ממין זהאידגאמחגלפיןסערין י׳ כליל בהאי חכמה ה׳ לא
 אימאןקרינן בינה• דה אלין תלין בציןלמתעטרן מאימא י והא
fתגינן לבינה אתכלילמכלא • <רל למתחבראבאימא ומפקין ב 
 והיינו בינה א׳ב ואים לאיטן י״ה בן בצווייהז השתא בינהזאקרי
 מבונה אמאיאקרי תבונה ולא בינה אלא תבונה אקרי בשמתא
« ויה ההיא שעתא אקרי תבונת * לת ל ! ו  דיכקץ לתלץ בנץ ל

 לכלא



 האדרא זוטא קדישא לד
 לכלא כליל באלץ אתווןב״ן ובית איכון זיה וכלא חל כל>א והייכו
 תבוכה • בספרא לרב המנונא סיא אתר לשלמה מלכא תקוכא
 קלמאה לגלי ואתר הנך יפה רעיאימהאיהוא י ותקינא תניינא
 אקריכלהלאיהינוקכאללתתא זאינון לאמרי לתרווייהו להאי
 נזקכאללתתאאיניןלאו הכילהיא קלמאהלאאקריכלה והיא
 בתראה אקרי כלה לזמנין יליעין לזמנין סגיאין להא ותנין םגיאין
 איכון ללכורא לא אתחבר עמה ואסתלק מינה בההוא זתנא כתיב
ת טומאתה לא תקרב ־" בשעתא לאתלכאת נוקכא ל  ואל אפה מ
ה • כילה ממש אתייא ל  ולכורא בעי לאתחברא עמה כיין אקדי כ
 האי אימא לא אפסיק רעותא לתרוייהו לעלמין בקל.נפקין בחל
 שריין לאאשסיקלאמןלא ולא אסתלקלא מן לא\. זבג׳׳כ כתיב
 ונהר יוצאמעלן יוצאזלאי ולא אפסיק הה״ל וכמוצאמים אשר לא
 יכזכומימיווכגין כך כתיב:רעיתי ברעזתאלאחוה שריין באחלותא
 שלימתאאבלהכאאקריכלהלכלאתא לכןרא לאתחברא עמה
 היא כלה לגלה איהי אתיאממש׳ ובגיכ תריתקונין מיקבי
 .פריש שלמה.תקזנא לקלמיתאסתימאכגיןלאיהי סתימא ותקינא
 תניינאפמשיתיר ולא םתים כולי האי ולבתר תליא כל שבחא
 בהתיאללעילא לכתיב אתת היא לאמה,ברה היא ליוללתה וכגץ
 .לאיהיאימאתתעטראכעטרא לכלה ורעותא ל>ל לא אפסיד!
 מינה לעלמין אתיהיב בה ברשות? כלחירז לעכלין כל חירולכל*
 כל חיה לחייכייא ללכאה לכלא לכתיכ כי ביוס הוה יכפר עלינ׳
 וכתיב ושלשתם את שנת החמשים שגה יוכל היא י מאי יוכל כמה
 לאת אתר ועל יוכל ישלח שרשיומשזם ההזאנהר לאתי וצגילונפית
 תליר ולא פסיק • כתיכ כי אס לבינה תקרא לתבונה תתן קילו
 כיין לאחר כי אס לבינה תקרא אמאי לתכונה אלא כלא כמה
 לאמינא הי מנייהו עלאה כינה עלאה מתטנה־יבינה אב ואם וכן
ללא לבנין בן וכת ז״ה  י״ה אב ואם ובןבגווייהו י תכונה כלא ג
 ולאאשתכתאבזאםאלאבאימאלאיתאולאירגיעא עלייהו ולא
 אקגלייאאשתכח לכללא לתריןבנין אקריתבונהזנללא לאב ואם
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- •~ האדרא זוטא קדישא:
 בן אקרי נינה וכל בעי לאכללא כלא בהאי אתכליל והאי אפ וא&
 בן אקחן חכתה בינה ולעת • . בגין להאי בן נטיל סימנין לאבוי
 ואתיה זאקרי לעת להוא סהלותא לתרמייהו׳ והאי כן אקרי
 בוכרא לכתיב בגי בכורי ישראל ובגין לאקרי כזכרא נעיל תלין
 חזלקין וכלאתרבי בעעחי כשיל תלת חולקיןוכיןכך ובין כךתרין
 חזלקין ותלת חולקין כלא חל תלה והאי והאי הכי (ס״א חל) הוי
 ילותאלאבויואתיה ירית• מאייריתאדאתריןעטריןלהוו גטזן
 בגודיהו ואחסינו לבן לא מסנןראלאבוי הורvגגיז בגוויה חל עשרא
 לאקליחסל ומספרא לאימא חל עשרא לאקרי גבורה וכלהו
 מתעטריןברישיה ואמיל לון וכל נהלין אלין אב ואס עלייהו כלהו
 אקרזן תפלין לרישא וכלא נטיל בן'לא זירית כלא ״ והאי ירית
 (ס׳׳א יהיב)'לברתא וברתאמניהאתזןזעכ״פמכאןבראיריתולא
 ברתא ברא ירית לאמי ולאמיה ולאברתא ומיכה אתון ברתא
 כמו; לכתיבומזון לכלאביההני אכ ואם כלילן ותתמברן לא בלא י
 ואכטמיר יתיר וכלאאחידמעתיקא קדישא ותליא במזלא קלישא
 יקירו לכל יקירין • ואלין אב ואם מתקטן ביתא כמה לאמינא
 לכתיב בחכמה יבנה בית ובתכונה יתכונן זכלעתחרדם ימלאו
 כל הון יקי׳ 1נעים * וכתיב כי נעים כי תשמרס כבטנך • הני
 כללא לכלא כמה לאמינא ותליין ממזלא קדישא יקירא• אמר ר'
 .סמעיןבאדראלאגלינאכלאוכלהנימליןטמילין הוו על השתא
 ובעינא לאטמרא לון לעלמא לאתי משום לתמן שאלתא שאיל לנא
 כמהלכת-יצוהיה אמונת עאך חוהןוישועותחכמהולעתוגו׳ •
 והחכמה. בעיץמטה־והשתארעותאלקלה בהאיהא־בלא כסיפא
 , איעזל קמי פלטרוי כתיב כי אל לעותיי׳לעותזלאיהיאלעת ירית
 בלעת כל פלטרזי אתמליין לכתיב ובלעת מלרים ימלאו י ובגין
 כך לעת אחרא לא אחגלייא להא טתירא אזיל מוויה ואתכליל
 בית כמוחאכגופא כלאכיאל לעותיי׳ ־ כספראלאגלתאתטנןכי
 אצ לעות יי׳ אל תקרילעית אלאעלות ־ להוא סהלזתא לכלא
 .סהלזתאלתרין חולקיןכלא(יקם ערות ביעקבןאעיג להאי מלה

 אןקמיה



 ד?אדדא זוטא קדישא לח
 אוקמותבספרא דצניעותאבםטרא אחרא התס באתריה שליס
 הכא כלא שפיר וכלא הוי כד אסתיס חלה האי אב ואם כליןל כלא
 בהו סתיחן ואיכון םתימן לחזלא קדישא עתיקא דכל עתיקין ביה
 םתימן ביה כלילן כלא הוא כלא הוי בדך הוא ברץ־ שתיה לעלם
 ולעלמי עלמין כל מלין דאדרא יאות וכלהו מלץ קדישין מלין דלא
 סטאןלימינאולשמאלא • כלממליןדסתימץלאיזוןדעאלוונסקו
 וכלא הכי הוא ־ ועד השתא' הוו מתכםיין אלין מלין דדחילנא
 לגלאה והשתא אתגליין וגלי קמי מלכא עתיקא קדישא להא לא
 ליקרא דיליודביתאבאעבידנאאלא בגין דלאאיעזל בכסופא
 קחי סלטרוי עבידנא • ועוד דהא חתינא דק״בה וכל הני זכאי
 קשוט דהכאמשתכחן כלהו מסתכמין על ידי דהא חמינא דכלהו
 חדאן בהאי הלולא דילי וכלהו זמינץבההיא עלמא בהילולא דיל י
 זכאה חולקי ־ אמר רבי אנא כד סייס מלה דא בוצינא קדישא
 בוצינאעלאה ארים ידוי ובכה וחייך בעא לגלאה חלה חד׳ אמר
 במלה דאאצטערנא כל יואאי והשתא לא יהבין לי רשותא י אתקיף
 ויתיב ורחיש בשפוזתיה זםגיד תלת זמנין ולא הזה יכיל בר נש
 לאסתכלא באתריה כ׳׳ש ביה׳ אתר פזתא פןמאדזכית לכל האי
 לא אגגיבז מביעך ־ מבזעך נפיק ולא פסק עלךקרינן ונהר יוצא
 מעדן י זכתיבזכמוצאמיםאשר לא יכזבו מימיו האימא אסהדנא
 עלי דכל יזמין דקאימנא תאיכנא למחמי יומא דא ולא סליק ברעותי
 להא בעטרא דא מתעטר האי יומא והשתא בעינא לגלאה מלין
 קתיהדקב״הדהא כלהו מתעטראן כרישי והאי יומא לא יתרחק
 למיעללדוכתיה כיומא אחרא דהה כל יומא ברשותי קיימא והשתא
 שריגאלגלאה מלץ בגין דלאאיעול בכסופאלעלתא לאתי והא
 ,שלינא ־ אימא כתיב צדק ומשפט מכון כסהךחסד זאמח יקדמי
 פניך י מאן חכימא יסתכל בהאי למחמי אורחןי (ם׳׳א ליניי)
 לקלישא עלאה לינץ לקשיט לינין למת עטרן בכתרץ עלאין להא
 אמיכא דכלהו בזצינין דנהרין מבוצינא עלאה טמירא לכל טמירין
 ?להז ללגין לאתגהרא יבההוא נהורא דבכל דרגא ודרגא אתגלייא
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 .׳ • האדרא זוטא קדישא \
 מהלאת^לייא וכלהו;הורן אתילן כהורא לא בגהורא לא ונהורא
 לא בנהורא לא זנהרין לא כלא וצא חתפרשן לא מן לא נהורא לכל
 בוצינא זבוצינא לאקרוו תקיגי מלכא כתרי תלכא כל הל וחר נהיר
 ואחיד בההואנהוראדלגולגו ולא תתפרש לכר ובגיכ כלא במל
 לרגאאסתלק וכלא בתל מלה אתעטר ולא מתפרש לא מן לא
 איהווקתיהחדהואגהוראדאתגלייאאקרילבושא לחלכא גמרא
 ללגו לגו ־ בההזא גהורא הוא מה ללא אתפרש ולא אתגלייא וכלהו
 ביציני^להונהוריןנהריןתעתיקא קלישא סתימאלכל סתימין
 בוצינאעלאהוכד מסתנלןכלהו נהוריןדאתפשטן לאאשתכת בר
 בזצינאעלאהדאטמר ולא אתגלייא באינון לבושין ליקר למשי
 קשזט תקזגי קשוט בזציני קשיש י אשתכחו תלין בוצינין תקזנא
 לכורסייאדמלכאואקרון צדק ומשפט ואינון שירותא ושלימותא
 זכהכי מתעטרין כל לינין ללעילא יתתא וכלא סתים במשפט וצלק
 מהאי משפט אתזן זלזמגין קריצן לה מלכי צדק מלך שלם י כל
 מתערין ליגין ממשפט כלהורממי כלהובשלימולהאימבססלהאי
 צלק וליגין מתתקגין וכלהו נחתיןלעצמא בשלימו ברחמי וכלין
 אקרי שמתא למתחברן לכר זנזקבא וכל עלמין כלהו בלחמי
 ובחלזזתא וכל אסגיאז חובי עלמא ואסתאכת מקלשא זלכורא
 אתרחק מןנזקבאזחייאתקיפאשריאלאתעראןןי לעלמא למחזן
 בההואזמנאמהאי צדק כמה חכילי טריקין בעלמא כמה זכאין
 מסתלקיןמעלמאוכלכךלתתבגין דאתרחק רכורא מן נוקבא
 ומשפט לא קרב בצדק דא • ועל האי כתיב ויש נספה בלא משפט
 דמשפטאתרחקמהאיצדקןלאאתבסמאוצדקינקאמאתראחרא׳
 ועיל אמר שלמה מלכאאת הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אובד
 בצדקו וגזי ־ אבל לא הבל מהבלים דלעילא לאקרון אפי מלכא
 ומה לאתר הגלי לא צלק מלכזתא קלישא לכל היא מתעדא כדינר
 כתיב יש צדיק אובד בצדקו ת״ט משום למשסט התרחק מצלק
 וכג״כאקרי ויש נספה בלא משפט ־ ת״ח כל אשתכת זכאה
 עלאה כעלתארחימא לקב ה אפילו כל אתער -צדק בלחודוי

 יכיל



 האדרא זוטא קדישא לו
 "י^לעלמא לאשתזבא בניניה וקב׳׳ה בעי ביקרי׳ ולא מסתפי
 מן לינא וכל ההוא זנחה לא קיימא בקייזתיה מסאפי אפילו
 ממשפש ולא יכיל למיקס ביה כיש בצלק • לולמלכא בקלמיתא
 אמר בחנני יי׳ ונסני להא אנא לא מסתפינא מכל לינץ זאפילץ
 מהאי צלק וכיש לאחילנא ביה מה כתיב אני בצלקאחזה פניך ״
 בצלק ולאי לא תשתפינא למיקם בלינוי בתרלחכ אפילוחמשפנו
 מסתפי לכתיב ואל תבא בתשפנו אתעבלך • ת׳׳ת כלתתבםמא
 האי צלק ממשפט כלין אקרי צלקתועלמא תתבסתאבתםל
ק • א  זאתמלייא מניה לכתיב אוהב צלקה ותשפט חס ל יי מלאה ה
 אםהלנא עלי לכל יזתאי הוינא תצטער על עלתא ללא יערע
 בדיכוי לצלק ולא יוקיל עלתא בשלהוכוי כתה לכתיכ אכלה
 1מחתה פיה • חכאן ולהלאה בפום כל חד כפוס בירא עתהא והא
 בדרא דא איתביהזכאץ וזעירץ איכון דיקותון לאגנאלעאנא
 מארבעה זיוץ י ( ס״א על עלמא ועלנא בעיין) ע״כ אחידין תלי
 לא £73 ומתפרשן מליןדסתימן בעתיקא קדישא סתימאלכל
 םתימיןוהיך אתילן אלין באליך מכאן ולהלאה מלין לזעיר
 אנפץ איגץללאאתגלייןבאלרא איטןלהוו סתימןבלבאיותמן
 לאאתקטעלכאןםתימץ חלין וכרירין כלהזזכאהחולקי ואינו]
 דירתי ירותא דא דכתיב אשרי העם שככה לו וגז, • האי דאוקימנא
 אב ואס בעתיקא אחידן בתקונוי דהא תימח׳םתימאה דכל סתימין
 תליין ומתאחלן ביה זאע״ג דעתיקא קדישא אתתקן בלחודויכד
 יסתכלון בכל תלי כלא הוא עתיקא בלחודוי היא הוי והוא יהא
 וכל הני תקונין ביה א׳׳כ וא״ס מהאי מוחא נפקו וכיה תליין וביה
א אוקימנא ה  אתילן ״ זעיר אנפין בעתיקא קדישא תלייא ואחיד ן
 מליבאלראזכאהחולקיה למאן דעאל זנפקןיכלעאורחין ללא
 יםשיליתינאולשמאלא י ומאןללאעאל ונפקטב ליהדלאאברי
 וכתיב כי ישלים לרכי יי׳ • אמר ר׳ שמעון מסתכל הוינא כל
 יומא בהאי קרא דכתיב ביי׳ תתהלל נפשי ישמעו עטים וישמחו
 והאימא אתקייםקראכלא • ביי׳ תתהלל נפשי ולאי להא נשמתי
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 דזאדרא זוטא קדישא
 ביה אחילא ביה לה9א ביה אתלבקת יאשתללת זבאשתללותא דא
 יסתלק לאתרהא ־ ישמעו ענזים יישמחו כל הני צליקייא זזכאין
ה כלהו שתעץ זחלאן הא השתא מתיבתא קל־־שא ל  לאתיין עם ק
 .בגין כך גללי ציי'אתי ונרוממה שמו יחליז ואלה' המלכים אשר
 .מלכי באל] איים הה״ל כי הנה המלכים נועדו עברו יחליו בארץ
 אדום כאתר ללינין תתאחלן תחן • עכרו יחליו לכתיב זימת
 וימלוך תחתיו • המה ראי כן תמהו נבהלו נחפזו ללא אתקיימז
 באתרייהז בגין דתקינין דמלכא לא אתקנו וקרתא קלישא זשזלוי
 לא אזדמגו • הדח הוא דכחיככאשר שמענו כן ראינו וגז׳ דהא
 כלהו לא תתקיימו והיא אתקיימת השתאבסטרא דדכוראדשרייא
 עמיה • הלא הוא דכתיכ וימלוך תחתיו הדר ושם עירו העז זשס
 אשתו מהטבאל בת מטרל בתמי זהב• מי זהב ודאי כמה
 דאזקימנאבאדרא י והא בקפרא דאגדתאדרבהמנוכאסבא
p אתמר וימלוך תתתיו הדר ־ הדר ודאי כמה דאת אמר פרי' 
 הלר ־ ושם אשתו מהטכאלכמהדאתאמר כפות תמרים זכתיב
 צדיק כתמר יפרח לאיהי לכר וניקב׳האי אתקרי את בת מטלל בת
 מההוא אתר דטרדין כלא לאתדכקאואקרי אב וכתיב לא ידע
א בת מאימא דמס?1רהא  אנוש ערכה ולא תמצא כאדן החיים • ל
 מתאחדין לינץ לערלין לכלא כח מי זהב דינקא מתרין אנפץ
 לנהזראכתרין^ווניןכחסדובדיגאעד לא אכרי עלתא לא הוו
 משגחיןא^פיןבאנפין ובגין כך עלמין קדמאי אתחרבז ועלחין
 קדתאי בלא תקוגא אתעבידו וההוא דלא היה בתיקיגא אקדי זיקין
 נצוציןכהאיאומגאמרצפא (ס״אמרזפתא) כד אנתש במאנא
 דפרזלא אפיקזיקין לכל עיכר ואיגין זיקין דנפקין נפקין להטין
 זנהירין ודעכין לאלתר יאלין:אקרין עלמין קדמאיובגין כךאתחרבן
 ולא אתקיימו עד לאתתקן פתיקא קדישא ונפיק אומני לאומנזתיה•
 ועלדא תנינא כתתניתא דיצן דניצזצא אפיק זיקץ נזיקין לתלת
 מאה זעשרין עיבר ואינון זיקין עלמין קדמאי אקמן ימיתו לאלתר׳
 (כתר נפיק מאנא לאוממתיה(אתתגןןבלכר וטקבאוהגי זיקי!

 אתלעכו



h האדרא זוטא קדישא 
 אתלמכו זמיתו מכוצינא לקרלינותא נפק ניצוצא פשיטא
 תקיפא לבטש ואפיק זיקין עלתין קלמאי ומתלכי באןירא לכיא
 זאתבסמו לא בלא כל אתחברו אביא וי/ימ״א וההוא אכ הוא
 מרומא לגניז בעתיק יומין וביה אתגגיז האי אוירא ואכליל
 לניציצא מפיק מבוצינא לקרלינותא לגניז במעזי לאימא
 וכדאתחברו תרווייהו יאתכלילז לא בלא נפיק גילגלתא חלתקיפא
 ואתפשט בסטרוי לא בסטרא לא ולא בסטרא לא כמה לעתיקא
 קלישא תלת רישין אשתכחו בחל * כך כלא אזלמן בתלת רישין
 במה לאמינא כהאי גולגלתא נטיף טלא מרישא חזזרא ואחיד ליה
 וההוא טלא אתחזי בתרי גווני ומניה חתזןחקלאלתפוחיןקלישין י
 ומהאי טלא לגולגלתא לח טחנץמנאלצריקייאלעלמא לאתי ובית
 ומינץ מתייא לאחייא • ולא א1למן מגא לנפל מהאי טלא בר ההוא
 זמנא לאזלז ישראל במלברא וזן להו עתיקא לכלא מהאי אתר מה
 ללא אשתכח לבתר הה׳׳ד הנני ממטיר לכם לחם מן השמים •
 כל׳׳א ייתן לך האלרים מטל השמים זגו׳האיבההואזמנא • לזמגא
ה והא במזלא תלייא ל  אמלא תנינןקשים מזונותיו של אלם קמי ק
 בימלא יראי י ועי׳כ בני חיי ומזוני לאו בזכיתא תלייא מלתא אלא
 במזלא תלייא מלתאוכלא תליין בהאי מזלא כמה לאוהימגא •
 תשעה אלפין רבוא עלמין נטלין וםמכין על האי גולגלתא והאי
 אויר'לכיאאתכליל בכלא כיון להוא כליל מכלא וכלא את כליל
 ביתאתפשטואגפוי לתרץ סטרץ בתרי נהורין כלילן מכלא וכל
 אשתכלו אנפויבאנפץ רעתיקאקדישא כלא ארך אפים אקרי מאי
 ארך אפים • ארוך אפים מבעי ליה * אלא הכי תניגן בגין לאריך

 אנפוי לחייביא אבל ארך אפים אסזזתא לאנפין להא לא אשתכת י
 אסוותאבעלמא אלא בזתנא לאשגחץ אנפין באנפין • בחללא
 למלגלתאנהיריןתלת נהורין ואי תיתא תלת ארבע אינון כתה
 לחמינא אחסגתא לאבזי ואתיה זתרין גניזין לילתון רמעטרן כלהו
 ברישיה ואיכון תפלין לרישא לבתר מחחברן בםטרוי ונהרין ועאלין
 גחלת חללי לגולגלתא לנפקין כל חל בסטהיומתפשנוץ בכל גופ׳

 ואצץ



 האדרא זוטא קדישא
 זאלץמתחברין בתרי מוחי זמוחאתליתאה כליל לין ואחיל בהאי
 סטרא ובהאי סטרא ומתפשט בכל גופא ואתעגיד מניה תרי מוני
 כלילן כחלא ונהיר אנפזיזאסהילבאבא ואימא גווני לאגפזי והוא
 אקלי לעת כלעת • וכתיב כי אל לעות יי׳ וגו׳ בגין לאיהז בתרי
 גווני לו נתכנו עלילות־ אבל לעתיקאקלישאםתימאה לא נתכנו י
 מ׳׳ט גתכגו להאי בגין לירית תרץ חזלקי וכתיב עם חסיל תתחסל
 וגוי והא בקשוט אוקימו חכרייא לכתיב זיגל יעקב לרחל כי אתי
 אכיההואועילהאאוקמוה לכולתזרזאלתכתתא וכי בן רבקה
 הוא־ קרבקהזלאכתיב בן יצחק רמז וכלא רמיזאבחכמתא ־ ועל
 האי אקרי שלים בכלא זביהאתחזי מהימנזתא וכגיכ כתיב זיגל
 יעקכ זלא כתיב זיאמר י הני גזוגי מתפשטין בכל גזפא וגופא
 אתאחיר בהו לעתיקא קלישאםתיתא לא נתכנו ולא ייאן ליה להא
 כלא אשתכח בחלחייאלכלאלאתלייא ביהלינא אבל בהאי לו
 נתכנו עלילות ולאי י בגולגלתא לרישא תליין כל אינין רכזון
 ואלפין מקיצי לשעלץ לאינזן אוכמין זמסתככין לא כלא אחילן לא
 בלא לאתילן בנהירז עלאה רמעטר ברישיה מאכא זמתות׳לאתנהיר
ן נימין על נימין מנה׳ירו למתעטר בלישיה  מאבא לבתר מקי
 מאימא ומשאר חזחיוכלהזאחידןומסתבכי באיטן שערי לאחילן
 מאבא ובגין לאינוןמתערבץ לא בלא זמסתבכין לא בלא כלהו
 מותי אתילן במוחאעלאה• יכלהו משיכן לאחמשכן מתלת חללי
 דמוחא מתעלבן לא בלא בלכיא במסאבא בכל אינון טעמין זרזין
 סתימןומתגליץזכג״כ כלהו מוחי רמיז באזני יי׳ כמה לנהרין
 בעטראלרישא זעאלין בחללי לגולגלתא כל איכון קוצין חפיין
 ותליין לסטראלאזדניןזהאאזקימגא לבג״כבתיב הטה יי׳אזנך
 ושמעמכאן אוקימנאמאן לבעי לירכין מלכאאזלט׳לקבליה יסלסל
 בלישיה למלנא ייפנה שעלי מעל אזלנזי יישמע ליה מלכא בכל
 מה לבעי ׳ בפלגותא לשערי מתאחדא חל אורחא בארחא
 לעתיק יזמין ומתפרשן מניה כל ארחיי לפקידי אזריחא ואתחנן
 ?לייהז כל מאריהזןליבבאדללא(תליין בכל קזצא וקוצא ואינין

 מפרשין



 האדרא זוטא קדישא לח
 מפרשץ רשתא לחייביא ללא ילעין איטן ארחץ הה״ד דרך רשעיס
 כאפלה יכל אלין תליין בקוצץ תקיפין• ובג״כ כלהותקיפץ
 ואזקימנא באינון שעיען אתאחדן תאריהון למתקלא לכתיב כל
 ארחות יי׳ חסד ואמת וכל כך בגין למשכין המוחין םתימין לרהיטי
 למוחאובנ״כ משתכחי כל חד כפום אורחזי מחל מוחא באיגין
 קיצץ שעיען אתמשכן מאריהון דמתקלא דכתיב כל ארחזת
 יי׳ חסד ואמת מתזחא חגייגא באינון קוצין תקיפיןאתמשכן
 ותליין מאריהוןיליבבא ויללא לכתיב כהו לרך רשמים באפלה
 לא ידעו במה יכשלו * מאי קא מיירי אלא לא ידעו כלומר לא
 ידעיןולאבעאןלמגדעבמה יכשליאלתקרי במה אלא באימא
 יכשלו באינון לחתאחלין בסער לאימא מאיסטרא לאימא גבורה
 תקיפא מיכה מתאתרן מאריהון ליבכא ויללא ־ ממותא תליתאה
 באינון קזצין לאינין באמצעיתא אתמשכן ותליין תאריהון
 למלין ואקחן אפץ נהירין ולא גהירין י ובהט כתיב פלס
 מעגל רגלך • וכלא אשתכח באינון קוצץ ושערי לרישא ״
 מצח» לגולגלתאמצחאלאתפקלא (ס״אלאתעקרא)חייביא*
 וכד׳סאי מצחא אתגלייא מתעדץ מאריהון לליטן לאיטן ללא
 מתכספין בעובליהון האי מצחא סומקא כוורלא ובשעתא
 לאתגלייא מצחא לעתיקאבהאי מצחא אתהלרח חוורא כתלגא
 וההיא שעתא עת רצון אקרי לכלא ־ בספר׳לאגלתא לבי רב ייכא
 סבא אמר מצח זכי מצת לעתיקא ואי לאו אשרי ח׳ בין תרץ אתוין
 כד״א ומחץ פאתי מואב ואזקיתנא זאקרי נצח באתוון רצזפין •
 וכתה נצחים הוו ואע״ג מצח אחרא בנצח אחרא אסתלק זאית
 נצח־סאחרי למתפשטין בכלגופאובגץ דבשעתא דשבתאבשעת•
 דצלותאלמ^חה בגין דלחיתער דינין גליאעתיקאקדישאמצחא
 ליליה י וכל ליטן אתכפיין ואשתכחן ולא אתעבילן • בהאימצחא
 תלייןכ״ד בתי לינץ לכל אינין לחציפין בעובליהון כמה לכתיב
 זאמחאיכהילע אל ויש דעה בעליון •י והא פשריס אינזן דילמת
 לקבליהוןלל׳ מיתות בית לינא ללתתא לתליין מלעילא ואשתארו

 עשרץ
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 משרץ זבי ״נ לא מענישין ביליגאללעילאעל לשלים וםלקאלל
 שנין לקבליהזן לכ׳ בתי לינא • במתטחא םתימאה לילן תנינץ
 לקבליהון לכייל ספרים לאתכלילן באוריתא ־ עיינין לרישא
 אימן עיינין ללא תסתמריןתנייהותייביא פייטן לגייתין זלא נייתין
 וגגיכ אקח עיניו כיונים מאי יונים כליאילאתונואישאת עמיתו
 וע״לכתיכ ייאמרו לא יראה י׳׳ה וגו׳ וכתיב הנוטע אזן הלאישמנג
 וגזי• תקינאלעלעינאשערילמשערן(ס״אדתשלבן) בשעורא
 מאיטן שעדין תליין אלף זז־ מאה מאדי דאשגחותא לאגחא קרבא
 וכדין קיימי כלהו משולשליהון ותחפקתין עיינין כסותא רעל
 עייטן גבינין מתאחדן בהו ואלף ורבווןמארי תריסיןאתאחדןבהו
 ואיכון אקרוןכסותאלעייגין וכלאיטן דאקחןעיטיי׳ לאפקחץ
 זלא אתערזן כר בזמנא דאלין כסותי דגכיטן מתפרשין איכון
 תת אי מעלתי ובשעתא דאתפרשן גביני תתאי מפלאי ויהבין אתר
 לאשגסא מתפקידן עייכין• ואתתזי כמאן דאתער משינתיה
 אסתחרועייכין וחמא לעינא פקיחאזאסתחן בחוורא דיליה י וכד
 אםתחיין אחכפיין מאריהון לדיכין לישראל זבג״כ כתיב עורה
ע גווטן אתחזיין באינוןעיינין ב ר  למה תישן יי' הקיצה וגוי ־ א
 מאינון גהירין ד' בתי דתפלין מהרין ברהיטי מוחא ז׳ דאקרזן
 מיניה' ואשגחותא נפקי מגוון אוכתא דעינא כתה לאוקימנא
 לכתיב על אבן אחת שבעה עיטם י זאינין גווגין מתלהטין
 בסטרייהומסומקאכפקיןאוחרכיןתארי לאשגחזתא ללינא ואינין
 תקרין עיט יי' משוטטות בנל האר] משוטטות ולא משוטטים בגין
 דכלהז דיכא מיחקאגפקיןאוחרטן לקיימין לגלאה עובלין בין טב
 ובין ביש דכתיב כי עיטז על דרכי איש ואלין אקחן עיט יי׳
 משוטטים משוטטים ולא משוטטות בגיןדאיטן לתרין סטריןלטכ
 ילביש • מחוורא נפקין כל איטן רחמי כל אימן עכאן למשתכמי
 בעלמא לאוטיא להן לישראל ־ וכדין אסתחיץ כל איטן תלת
 גווני לרחמאעלייהואליןגזונין מתערבין דא בלא ואתדבקן דא
 בלא כל חל אוזיף לחבריה מגווני ליליה בר מחוורא דכלהו צלילן

 ביה



 האדרא זוטא קדישא לט
 גיהכלאצטריךוהואחפיעל כלא כל גוונין ללתתא לאיכלץ
 כל בני עלמין לאםחרא לון חוורא לאוכמא לסומקא ולירוקא והכא
 באשגחותא חל כלהו אתאחלן זאסחחיין בחיורא גבינוילא משתכחץ
 כל בעייןגמנין לחוור לאשגחא בגיןלגביניןיהכין אתרלאשגחא
 לכלהז גווני ואי אינק לא יהבץ אתר לא יכליןלאשגחא ולאסתכלא
 גביכין לא קיימין ולא משתככין שעתא חדאשלימתאאלא פקחין
 וםתמין סתחין זפקחין משוםעינאפקיחא לקאיעלייהו וע״לכתיב
 זהחיותרציאישזבהאאוקימנא עיניך תראנה ירושלם כזה שאנן
 וכתיב תמיל עיני יי׳ אלליך בה מראשית השנה וגו׳ להא ירושלם
 בעיא כן לכתיב צלק ילין בה ובג״כ יחשלםולא ציון לכתיב ציון
 במשפט וגו׳ לכלא רחמי י מיטך׳ עינך כתיב עינא לעתיקא
 קלישא סתימא לכלא השתא עינייי׳אלריך בה לטב ולכיש כתה
 דאתחזי והתם עיניך תראנה ירושלס כלא לטכ כלא לרחמי לכתיב
 ברתמים גלולים אקיצך תמיל עיני יי׳אלדך בה מרשית השנה
 מרשית תסר א׳ כתיב ולא ראשית באלף בג׳יכ לא אתקיימא בקיות׳
 תלירמאןהיאה׳׳אללתתא ולעילא כתיב השליך משתים ארץ
 מפארת ישראל מ״ט השליך משמים ארץ משוס לכתיב אלכיש שמים
 קללות זעיינין בקלרותא בגיונא אוכמאאתחפו * מרשית השנה
 מאן אתר תסתכלין בירושלם אלץ עיני יי׳ תזר ופירש מרשית
 השנה ההוא לינאבלאאלףוליגא אתאתל בסטרהא אע׳׳ג ללאו
 הוא לינא ממש ועל אחרית שנה אחרית שנה ולאי לינא אשתכת
 להא כתיב צלק ילין כה להיא אחרית השנת • ת״ח א׳ בלחולע
 אקרי ראשון לכר באלף סתיםוגניז ללא אתילע כל אתחבר האי
 אלף באתר אחרא אקרי ראשית ואי תימח לאתחברא לא אלא
 אתגלייאגיה ונהיר ליה וכדין אקרי ראשית ואפילו בהאי ראשית
 לא אשגת בירושלם לאלמלא הית בהאי אתקייתת תלירא אבל
 מרשית כתיב ולעלמא לאתי כתיב ראשון לציון הנה הנם וגו׳ •
 חוטמא לזעיר אנפין תקונא לפרצופא כל פרצופא ביה
 אשתמןלע׳ חוטמאלאלאכחוטתאלעתיקאקלישאםתימא לכל

 סתימץ



 האדרא זוטא קדישא
 סתימץלחוטמא לעתיקאחיים לחיים לכלא מתרץ טקכץ נפקין
 חמץ לחיין לכלא י בהאי זעיר אנפץ כתיב מלה משן כאפו וגו׳ י
 בהאי תננא כל גווני אתילן ביה בכל גוונא וגזונא אחיל\כמה
 מאליהזןללינאקשיא לאחילן בההוא תננאובג״כ לאמתבםמין
 כלהו אלאבתננאלמלבח׳ללתתאע״ל כתיב וירח יי׳ את רית
 הניחח מהו הניחיז אתבסמותאלמארי לינא • נחת רוח • וירת
ח הניחת את ריח הקלבן לא כתיב אלא את ריח הנחת  יי׳ את ד
 לכלהזגמראןלאחילן כחוטתא וכל לאתאחלן כהו כלהו מתבסמן
 זכמה גבוראן חתאחק כחלא לכתיב מי ימלל גבורות יי׳ י והאי
 מיטמא תתלין טקיין נפק אשא לאכלא כל שאר אשין מחל גוקבא
 תננאותחל נוקבא אשא והאי זהאיאשתכח כמלכחא אשאותננא
 :זאתגליאהאי עתיקא קלישא ואשתכח כלא היינו לאתמל ותהלתי'
 אחטםלך• חוטמא לעתיקא קלישא אליך ומתפשט ןאקריארך
ק בבהילו ואתעכיל פ  אפים והאיחזטמא זעיר וכל תננאשרי נ
 לינא ומאן מעכב להאי חוטמא לעתיקא וכלא כמה לאמינא
 באלרא ואתעיז חברייא ובספרא רב המנזנא סבא אוקים
ט תחל תננא יאשא ותחל נייחא ורוחא שבא לאית ק  הניתלי ט
 'ביה ימינא ושמאלא לכתיב וריח לו כלבנון• זבטקבתא כתיב
 וריח אפך כתפוחים • ומה בכוקבא הכי כל שכן ביה ושפיר קאמר *
 ומה לאתר וירח יי* את ריח הניחח הניחח בתרי סטרי חל

 גייחא לאתגלייא עתיקא קלישא סתימא לכל םתימין להאי
 ה<א כייחא לאתבםמזתא לכלא וחל אתכםמזתא ללתתא בההו,
 חנגא ואשא למדבהא ובגין לאיהו מתרץ םטרץ כתיב גיחח וכלא
 בזעיר אנפץ אתמר י תרי אודנין למשמע טב וביש ותרווייהו
 סלקין לחל לכתיב הטהיי'אזכךזשתעאזלגא לגז תלייא ברשימין
 עקימין בגין ליתעכב (ס״אליתעבה) יולא לאעלא בתוחא
 ןיכחין ביהמזחא ולא בבהילו לכל תלה להוי בבהילו לא היה כחכמת׳
 שליתתא • מאומץ אלין תליין כל מאריהון דגלפין מטלין קלא
 מעלמא וכלהו הכי אקרון אזני יי׳ לכתיכ כהו כי עוף השמים יוליך

 את
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ת הקול ומי ־ כי עוף השתים יוליך את הקול האי קרא קשיא  א
 השתא מאן קול להא רישא לקרת כתיב גם במלעך מלך אל
 תקלל בתלעך כתיכ וכחלרי משכבך וגו׳ י מאי טעמא כי עוף
 השמים יוליך את הקול והא ליכא אלא ולאי כל מת לתשיב בר נש
 וכל מה ליסתכלבלבוילאעבילמלה על לאפיק ליה בבפוותיה
 והיא לא אתכוון ביה וההיא מלה לאפיק מתבקע באוירא ואזלא
 זסלקא ומשא בעלמא ואתעביל מגיה קלאזההזא קלא כטלין ליה
 מאלילגלפין זסלקין ליה למלכא ועייל באומר ההיל וישמע יי' את
 קול לכליכם ־ וישתעיי׳ ויתל אפוי• וכג״ככל צלותא וכעזתא
 דבעי בלגשמקמי קביה בעי לאפקא תליןבשפוזתיה לאילאאפיק
 לוןלאוצלזתיהצלותאולאובעותיהבעותא• וכיון למלין נפקין
 מתבקעין באוירא וסלקין וטםין זאתפבילו קלא ונטיל לון מאן
ל ואמיל לון לאתרא קלישא בדשא למלכא מתל>*  מטי
 מללי נטיף נטיפא לאומין וההוא אקרי נחל נל״אנתלכריפ
 כלומר כרותא לאומץ וקלא עייל בההוא עקימא ואשתאבת בההזא
 גהרא לההואנטיפאוכליןאתעכבתתמןזאתבחיןבין טב לביש
ט יטעם לאכול בגין  ההיל כי אזן מלין תבחן וחיך יטעם לאכול מ8
 ליתעכב ממן יצא עייל בבהילו לגופא ועיליטעםוגו' • ומ״טאזן
 מלין תבתן תשים דאתעבב קלאבההוא כהראלנטיפא בעקימות"
 לאזלנין ולא עייל בבהילו ובגין כך אתבחץ בין טבלביש ועייל יטע'
ה • בהאי נזקבא לאומץ תליין נוקבין ד מ  <יתבחן בין מתיקא ל
 אזחרניןנוקבאלעיינץ• נוקבאלפומא׳ נוקבאלחוטמאמההוא
 וקלא לעייל בנוקבא לאזלנין איאצטדך עייל לנזקבי לעייניןונבעין
 למעין י מההוא קלא אי אצטריך עייל לנוקכא לפרלשקא ומפקי
 אננאזאשאמההואקלאהה׳׳לזישתעיייויחראפוותבערבםאשיי'
 ואי אצטריך עייל ההוא קלאלנוקבא לפומא ומליל וגזר מלין מההוא
 קלא כלא מההוא קלא עייל בכל גופא ואתרגיש מניה כולא כמת
 מלייאבהאיאומא• זכאה מאן מטירמלויעללא כתיב נצור
י אולנא קריביה שמיעה א  לשוגךמרע ושפתיך מלבר מרמה ״ ־ ה

 זכשמיעה
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 ובשמיעה אתכלילן אינון מוחי • חכמה אתכליל ביה דכתיכ ונתת
 לעבלך לב שומע ־ כינה כמה לאת אמר לבר כי שומע עברך כי
 שומעים אנחנו וכהני תליין כלא • לעת כל״א שמע בני וקח אמרי
 ומצותי תצפון אתךהאכלאתלייאבאולנין בהאיאולנא תליין
 *'לותק זבעזתיןופקיתאלעיינין הלא היא לכתיב הטה יי׳ אזנך
 ושתע פקח עיניך וראה הא כלא ביה תלייא בהאי אולנא תליין רזין
 עלאין ללא נתקין לבר בגין כך היאעקימאלגו ורזא לרזין סתיתין
 ביה ווי לההוא מגלה לזין ־ ובגין להאי אולנא בטיש רזין זעקיתותא
 ללגל גטיל לזן לא גלי רזין לאינוןעקיחין בארחייהואלאלאינון ללא
 עקימין ההילםזל יי׳ליראיז ובריתו להוליעם לנטלי אורחוי ונטלי
 מלין ואיכון לעקימין בארחייהו נטלי מלין זעיילין לון בבהילו
 ולית בהו אתר לאתעכבא י וכל נזקבין אחרנין מתפתחין ביה על
ן מלין בגוקבא לפוחא ואלין אקח תייבי לרא שנואירקב״ה י  מפקי
 במתניתא לילן תנן כאלו קטיל גזברץ וכאלו פלח לעיז וכלא
 במל קרא לכתיב לא תלך רכיל בעמך ולא תעמול על לס רעך
 אני יי׳ מאן לעבר על האי רישא לקרא כאילו עבר על כלא זכאה
 מזלקיהוןלצליקייאלעלייהוכתיב ונאמן רות מכסה לבר נאמן
 רוח ולאי להא רוחא לילהוןמאתר עלאה קלישא אשתליף י ובגין
 כך נאמן רוח אקרזן וסימן לא אוקימנא כל ההוא למגלה רוין בילוע
 לנשמתיה לאו איהומגופא לתלכאקלישא ובגין כך לירן ליה רזא
 ולא מאתללרזאהוא• וכליפוק נשתתיה לא אתלכקא בגופא
 דמלכא להא לא אתריה הוא ווילההוא כר נש ווי ליה וזי לנשתתיה•
 זכאהחזלקהיןדצליקייאחכסין לזין כצ שכן רזין עלאין לקזלשא
 בריך היארזין עלאיןלתלכא קלישא עלייהו כתיב זעחך כלם
׳ אגפוי כתריןתקרזביןלבוסמא ז י  ־צליקים לעולם ירשי א
 כלהו ם זלות א על מהלאתיכאדהא סהליתא בהו תלייא וככלא
 תלייא סהלותא חיל הניתקרובי לבוסמאחיוראוסותקאםהלות׳
 לאבא ואימא סהלותאלאחסכא לירית ואחיד לון והא בתתניתא
 לילןאוקימנא כמה פרסי בין חמרא לסומקא * זאתכלילןביהכחלא

 בסטרא
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 בסטרא לתוורא כל אתנהיר מן נהירו לחוורא לעתיקא תפייא
 ההיא חוורא על סזתקא׳ וכלא בנהירו אשתכח • וכל
 תליין ליניןכעלמאזחייביןםגיאיןאשתכחסגירותאבכלא (ס״א
 בעלמא) וסימקא אתפשט באנפץ זחפייא כל חוורא ונדן כלא
 אשתכח כלינא י וכיין כגלי קנאה כתיכ בגלינקס וכלא בהאי
 חלייא ובגין לסהלות'הוא בכלא כמה וכמה מאלי תריסיןמחכאן
 להגי גווני מצפאן להט גזזכי כל גהילין גווני כל עלמין כלהו במלו׳
 בזמנא לנהיר חוורא כלא אתחזו בההוא גזזנא וכל אתחזו בסומקא
 כלא הכי אתחזו בההוא גוונין • באלין תקרויין לכזסמא
 שאריליקנא לאתחזאה מרישא לאולנין ינחית וסליק בתקלוכא
 לכזסמא ׳ שערין אוכתין לליקנא בתקינא שפיר כגיבר
 תקיף משחא לרכזת לליקנא מלאה לעתיקא בהאי ליקנא
 לזעיר אנפין שפירו להאיליקנא בט׳תקיטן אשתכח ־ זכלמשחא
 לרכות קולש׳ לליקנאלעתיקאקלישאנהיר בהאי ליקנא אשתכחו
 כ״בתקוטןונליימתברכץכלהו וישראל סבא מתברכא בהאי
 וסימן בך יברך ישראל י תקוניןלדקנא איקימנא באלרא • והנא
 בעינא למיעל בלא כסופא ־ הא כל תקונין לליקנא אוקימנא
 לכלהומתקוניןלייקנאעתיקאקלישאאוקימנא באלדא קלישא
 שתאאיטןט׳ אקרוןלתקונאקלמאהנפק ההוא טצוצא בוצינא
 לקררינותא ובטש בתחות שערא לרישא מתחות קוצץ לעל אומץ
 ונחית מקמי פתחא לאזלטן על רישא לפוחא הא חקינא לא
 מעתיקא קלישא לא אשתכח כל נגיל מזלא לעתיקאקלישא ותלייא
 מניה ההיא מכועא לחכמתא כל אימא אתחשכאואתכלילת באוירא
 לכיא ההוא חוורא נקיט אימא וניצוצא עאלת ונפקת ואתאחל לא
 בלא ואתעביל׳ חל תקינא׳ זכלאצטריך סלקאלא על לא
 זאתכסיאחלמקחיחלחזבג״כ כלא אצטריך חל למעבל טקמין
 וח ד לרחמא ועל האי תאיב להאי ליקנא לול מלכאכחה דאוקיחגא•
 בהאי לקנא ט׳תקונץ אשתכחושתא רמץ לתליין בהו זמתפשטין
 בכל גופא ואלין שתא לתליין תליין בשערי לתתות תקרובא

 ו א 1 6 לכוסמין
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 מוםמין תלת מהאי סטרא ותלת מהאי םטרא וביקירותא
 לליקכא תליין תלת אחרנין חל לעילא כשפוון יתרין באיגון
 שעמן לתליין על טכולאוכל הכי שתאג׳ מכאן וג׳ מכאןאתמשכן
 ותליין כלהיןכאיכין שערי לתליין ומתפשטין בכל גופא* ובגין
 דהני תלתא איכון ביקירו לליקכא יתירמכלהו כתיב בהו שמא
 קלישא לכתיב מן המצר קראתי יה• יי׳ לי לא אירא • והא
 לאוקימכא באלרא מן המצר קראתי יה מאתר לשרי ליקכא
 לאתפשטאלהזא אתר לחיק מקמי אורכץ שפיר הוא ובספרא
 דאגלתאלבירבייבא סבא הכי אמר ואוקים רשירותא לריקכא
 מתסל עלאה לכתיב לך יי׳ הגלולה והגבורה והתפארת וגז׳ ־וכלא
 הוא הכי שארי • ותשעה אתמשכן ותליין בליקכא ומקתי אולכין
 הכי שארי • זקייומא לא מתקיימין אלא באתר אתרא כמה לאוקימג'
 וכל אצטריך עלמא לרתמי אתגלייאמזלא עתיקא וכל הגי תקוכין
 לבליקכא יקירא לזעיראגפין כלהו רחמי משתכחי בגין לעבלין
 כזקמין לשנאיהון לישראל לאיטן רעקין להז כל יקירו לליקכא באיכון
 שערי לתליין אינהו משום לכלא בהאי תליין • כל הכי שערי לליקג'
 לזעיראנפין כלהו קשישיןתקיפין משום לכלהו אתכפיין לליטן
 בשעתא לתזלא קלישא אתגלי וכל כעא לאגחא קרבא אתחזי
 כגבר תקיף מארי כצחןקרבייאוכלין מריט מאן למריט ואגליש
 מאן לאגליש י הכי תשעה תקוטן אמרן משה זמכא תגייגא בשעתא
 דחצטריך לאהלר׳לון כלהו לחמי לאע׳׳ג לתליסר תקוגין לא אמר!
 השתא בכזזכה תלייא מלתא להא לא ייעול בהט תקוכין לאלכרא
 12א בתזלא אתכוון ואלכר ליה הה״ל ועתה יגלל כא כת אלט מאן
 כחאלנילההואאקרימזלאקלישא סתימא לכל סתימין לחילא
 לא ונהירו לא מתזלא תלי וכיון לאתר משה לא וארכר לא זאחכוון
 ביה אמר הכי תשעה תקונין לתליין בזעיר אנפין בגין לכהירו
 כלהו ולא ישתכת ליגא וע״ר כלא במזלא תלי האי ליקכא
 כל שריין שערי להתערא כגיבר תקיף כגיבר מארי נצח
 קרבין בהאי.ליקנא כגיל משח לרכות מעתיקאסתימאה כל״א

 כשמן
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 כשמי השזבעל הראש *ורל על הזקן זקן אהרן אלץ שערי לאתפיץ
 על שעוון,ושפזזןנלהוסומקץ כיור-רא• לכתיב שסתותיו שושנים
 שפיזןמרחשןגבורהמרחשןתכחתא באיטן שפוץתליין שב וביש
 חיי זתותא מאלץ שפיון תליין מאריהון לאתעחתא לכל חרחשין
 אלין שפיוןמחערץ כלא למגזר לינאככלבתי לינץ לחרוריהון
 בהין ונגיכ-אקחן עירץ לכתיביבגזרת עירין פתגמא ומאמר וגו׳ •
 מאי עיר בספרא לאגלתא כל׳׳א ויהי עלך לתתערין לינץ לאיגון
 ללאאתרקימי לעילא כג״כ מתערץאלץ לאינזן מארי לבבו להן
 זעכ״ל בתרי גיווני לרחמי ולינא לע׳׳ל אקרון עיר וקליש ליגא
 .ורחמי זבאליןשפמןאתחזי פומאכלאתפתח • רזחא לנפק מן
 פומא כיהמתלבשין כחהאלףורבבן זכר אתפשט מתלבשין ביה
ך - כל מלין נפקי! מן פומא ח ק  נביאןמהימני>כלהופהיי׳ א
 ומתרחשץ •ומתנהרין לכלהו תמני םרי אלפין עלמין על למתקמרין
 כלהו כחלת־^תקכיםר אורתין ישבילין לאשתמורען וכלא חחכאן
מתלל רברבן בקיטרא למיהר׳ בעושר׳ ועיל  לא בלא בלקן :
 כתיכ חכו ממתקים ממתקים ולאי מאי חכו כליא וחיך יניעם
 לאכול • וכלו מהמלים אש ומים ־ אשא זתייא מתתקנן ויאן בציומי
 להא גזזט מתחבק כמלא חכז באתוזן רשימין למתגלפן בעטחי
 גלילין אח ׳הע בגרון א׳ למארי עלןומהקםמלכץ ח׳לנוריר
 זגחית ןסליק ועשיר ברישא כביש באשא גליל בחחא־ ה' יכוקא
 לאימא.סטיר לטקבא אתפשש לגזקב׳ רבא בתיאובת׳ רקרתא
 קדישא למתקשר אתליןלא כלא כל״א הל המורגכעת הלבוכה.*
 ע מיהרא לעיפס' גליפאבשיפס׳רהיטיךלענפיןמתאחדןלסטחי
 לרזחין גליפין והא כרזי לאתזין לשלמה מלכא אתעטרו אלין אתוון
 ל׳ כל׳ ־ גיכ״י! בתיך היאכל תפל מכלי מלח וגו׳ וכתיב והיה מעשה
 הצלקה שלזם • הנתמליםמזהב זמפז רכומתוקים זגר• מתיקים
 ןלאי לול מלכאאמר גם עבלך נזהר בהם וגן׳ • אןשהלנא עלי לכל
 יןמאיאזדהרנאבהוללאלאטעא׳בהובריומאחל לעטירנאעטר
 מלכא בתערתא למרנא וחמינא בוצינא לאשא מתלהטאאפותיהי
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 האדרא זוטא קדישא
 דטרול ואזלעזעג׳מההוא יומא אזלהרנאבלעתאי בהו ולא שביקנא
 לון כל יזמאי* זכאה חולקיהמאן לאזלהר במתיקא למלכא
 וטעים בהוכלקחזי על לא כתיב טעמו ולאו כי שוב יי׳ וגז׳ וכתיב
 לכו לחמו כלחמי וגז׳ ־ אתפשט לכולא בלעת ואתמליין אכםלרין
 ואלרין תלישא לגולגלתא שרי זאתפשט בכל גופא חחלוי זללזעזי
 זככלא מאחוריי אתלבק גיצוצא בוציגא לקרלינותאולהטא ואפילו
 גלגלתא חלא סתימא מכל סטרוי ונהירו(ס״א וגתית) לתרימוחי
 גליפןביזזאתלבקת כסטרוי ללכזראבגץכךאתקלייונתי תמתי
 אל תקרי תמתי אלא תאומתי ולאי שערוי לנוקבא כלילן
 בי מזנא נלכתיב יללת ראשך כארגמן אתקטר גבורה
 בחמש גבזראן זאתפשטת גיקבא בםטרהא זאתלכקת בסטרוי
 דלכזראעל לאתפרשא מסטריייאתיאת לאחחברא עמהאפין
 באפין יכל מתחבק מתחזיין מל גופא מתש • מהכא אזליפנא לכר
 בלחזלויאתחזי פלג גופא וכלהו לחמו לאתפליג ובךכזקבאזכל
 מתתכרן כתלא אתחזי כלא בחל גופא ממש ־ והכי הוא אוף^הכא
 כל לכר אתחבר בנוקבאכלאהואחל גופא זעלמין כלהו בחלו
 להא כלהו מגופא שלים תתברכן והיינו רזא על כן ברך יי׳ את
 יזם השבת ויקלשהו להא השתכח כלא בחל גופא שלים להא
 מטרוניתא אתלבקת בחלכא וחשתכח גופא חלועלכן ברכאן
 משתכחיןכהאי יומא ומהכא תאן ללא אשתכח לכר ונזקבאאקרי
 פלג גופא וליח ברכתא שריא במלה פגימא וחתירה אלא כאתר
 שלים במלה שלים ולא בפלגות מלה ופלגות מלהלא אתקיים
 לעלמין ילא אתברכן לעלמין נוי לנוקבא כלא ממיללכזרא הוא
 והאאוקימנא תלי זאשחתזדעןביני חברייא• מהאי ניקבא
 מתאחלן כל איכון ללתתא ־ מנה ינקין ובה תבין חתרככין והיא
 אחקריאת אם (כלהו כמה ראחרא אם לגופא וכל גופא מנה
ה) יכקא כך האי לכלהו  (ס״א לגנתא וכל גנתא מנ
 אחרנין ללתתא כחיכ אמור לחכמה אחותי את י אית חכמה ואית
 מכמה זהאי נזקבא אתקרי חכמה זעירא לגבי אחלא זעיר אתקרי

 אחזת



 האדרא זוטא קדישא מג
 אחות לנו קטנה זשלים אין לה וגז׳ להא דא בגלותאאתמשךאחות
 לנו קטנה ולאי קטנה אתחזי לברבא היא ושגיאה היא להא היא
 שלימו ממיל ממלא כמה לכתיב אני חותה ושלי כחגללות ושלי
 להא מליין איטן לינקא לכלא כמגללות לאיטן נהרין רברכץ
 לנפקימאימא מלאה• אתפשט לכולא בימינאושמאלאבירותא
 לאחסנא • וכל גווני אתחברו אקליתפארת ואתתקן כל גופא
 אילכא רכרכא ותקיף שפיר ויאה חחותיה תטליל חיות ברא
 ובענפוהי ילורון עופי שמיא ומזון לכלא ביה ־ לרועי ימינא ושמאלא
 ביחינא חייס ומסל בשמאלא מיתה וגבורה * מעזי אתתקן בלעת
 זאתמליין כל אכסללין ואלרין כמה לאתינא לכתיב ובלעת חלרים
 ימלאו י תו אתפשט גופא בתרין שוקין זמתאחלן כנייהז תלין
 כוליין ותלין ביעי ללכזרא לכל חשחא ורכזת זחילא לרכורא לכל
 גופא כהו אתכנש לכל חיילין לנפיק חטהון נפקין ישריין כלא
 בפזס אתה • ובגיכ אקרון צבאות ואינון נצח זהיר • ותפארת
חל־ נצח והוד * צבאות י וכגין כך ילזל צבאות י אמה  י
 ללכוראסייימא לכל גופא ואקרי יםול ולא הוא לרגא למבסם
 לניקכא וכל תיאובתא ללכורא לגבי נוקבא בהאי ישזל עייל לנוקבא
 לאתר לאקרי ציון להתם הוא אתר כסיתא לטקבא כבית רחם
 לאתתא • זכגין כך יי׳ צבאות אקרי יסוד כתיב כי בחריי׳ בציון
 אזה למושכ לו כד אתפרשת מטרוניתא ואתחירת בתלכא אנפץ
 באנפץ במעלי שבתא אתעביד כלא חד גופא וכדין יתיב קודשא
 בדך הוא ככורסייה ואקרי כלא שתא שליס שתא קדישא בדך שמיה
 לעלם ולעלמי עלמין י כל אלין מלץ סליקנא עד יומא דאדאתעטר
 בהו לעלמא לאתי והשתא אתגליין הכא ונאה חולקי • האי
 מטרוניתא כל אתחברת עםמלכא כל עלמין מתבלכן ואשתכחו
 בחלויתאלכלא כמה ללטראכלילבתלתא ושירזתא בתלתא כך
 כלא הכי וסייומא לכל גופא הכי ומטרוטתאלא מתברכא אלא
 בכללאלתלתא אלין לאיטן נצת הול יסור ומתבםתא זמתברכא
 גאתרלאקריקלשהקלשיסללתתא לכתיב כי שם צזה יי' קת
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 י האדרא זוטא קדישא־
 הברכה להא תלין דרגיןאינון לעילא ותתא זכג?כ ליתרשיחא
 לתיעל תמןבר כהנארבא דאתימן סטרא לחסל בגין ללא עייל
 לההוחאתר ללעילא אלא ההוא דאקריחסל ועייל בקדש הקדשים
 ותתבסתת גזקבא זמתברכאהאיקדשהקדשיםבגזאתדדאתקרי
 ציון ־ ציון ןידישלסתרין דלגיןאינו} חד רחתיוחד דיגא • ציון
 לכתיב ציון• במשפט תפדה י ירושלם דכתיב צדק ילין בה כתה
 דאוקימניוכל תיאוכתא דדכורא לגבי-טקבא הכי קרינן להו דתתמן
 גפק' ירכא{ לבלהז עלמין וכלהו מת ברכן האי אתר אקרי קדש יכל
 קדשים ללםרא עיילין תמן בההזא דרגא דאמינא וכלהו אתיין
 מרישא עלאהדגזלגלתא דלטרחמסטרא דמוחי מלאי לשליין ביה
 זנגיד ההיא ברכה בכל שייפי גופא עד איכון לאקרק צבאות וכל
 ההזאכגידו דחתגגילמכל גופאתתכגשי תמןזע״ד אקרון צבאות
 דכל צבאות דעלאיןזתתאץתתן נמקיןוסהו׳כגידובאתרדאתכטש
 תמןשריין ליהבההזאיסוד קדישאגלא תנוראבג״כ אקריחסד
 מההזאחסד עייל לקדש הקדשים דפתיב כי שםצזהייי־את הברכה
 •חיים עד העולם ־ אייראבאלאםייםבזציגאקדישאלתימרחיים
 על לאשתככותלוי ואנא כתבנאסברנא למכתב טפי ולא שמעכא
 לאזקיפכארישאילכהוראהוהסגי ולא הוה ינילנא לאסתכלא
 אדהכילןזדעזענאשממנא קלא לאקרי ואתר ארך ימים ושנות
 חיים וגו׳ י שתענא ק לא אחרא חיים שאל ממך וגז׳ • כל ההיא
 יומא לא אפסיק אשא מן ביתה ולא הוה מאן למטי לגכיה ללאיכילו
 דגהירא ואשא הזה בסוחרטה כל ההוא יומא • נפילנא על ארעא
 וגעיגא * בתר לאזיל אשא חחינא לביצינא קלישא קלשהקלשים
 דאסתלק מן עלמא אתעטף שכיב על יתיניה זאנפוי חייכין י קם
 רכיאלעזרבריהונטיל ילד זנשיק לוךואכאלתיככאעפלאלתחות
 רגלוי בעותירייא למבכי ולא יכילרלמצלאשארובככיה חכרייאזר'
 אלעזרבריה נפיל תלתזמנין ולא יכיל לתפתח פותיה לבתר פתח
 ואמר אבא חבאתלת הוו חד אתחזרו השתאתנזד חיוותא צפראן
 מאשיןמשתקען בנוקבאן לימא רבאוחכרייא כלהו שתיין דמא י

 קם



 דזאדדא זוטא קדישא מד
 קםר׳חייאעל רגלזי ואתר על השתא בוצינא קלישא מסתכל
 (ס׳׳א משתלל) עלן השתא לאו הוא עלן אלאלאשתללא ביקריה־
 קם רבי אלעזר ורבי אבא נטלו ביה כטירקא לסיקלא מאן תמא
 ערעיראזערבוביא לחבריא וכל ביתא הוה סליק רייזין סליקו ליה
 בפזריה ולא אשתמש ביה אלא ר׳ אלעזרורבי אבא ־ אתו טריקץ
 ומארי תריסין לכפר וטררא בהו (ס״א לצפריוטרריא והוו) בני
 מרוניאצווחין כקטירין לחשיכו ללא יתקבר תמן בתר לנפק פורייא
 הוה סליק באוירא ואשא הוה להיט קתיה שתעז קלא עולו ואתו
 ואתכנשו להילולא לרבי שמעון יכא שלום ינוחו על משכבותס כל
 עאל לתערתא שמעוקלא במערתא זה האיש מרעיש הארץ מרגיז
 ממלכות כתה פטרץ ברקיעא משתככין (ס׳׳א תשתכחין) ביומא
 לין בגינך רנארשב״י רמאריה משתבח ביה בכל יומא • זכאה
 חולקיה לעילא ותתאכמהגניזין עלאיןמסתמק ליה עליה אתמר

 ואתה לך לקץ ותנוח ותעמזר לגורלך לקן הימין:

 עד כאן האדרא קדישא זוטא

 האדרא פרשת משפטים
̂יא ברזא לחץ־ רישא רתלכיאתתקן בחסד בגבורה בהאי  ת
 רישא תליין שערי ניתץ על נימין לאינזן כלמשיכות׳
 למתאחדן בהו עלאיותתאי מארי רמארין(נ׳'א למלין׳ מארי
 לקשזט מארי למתקצ־מארי ליבבא-מארי ריללה־מארי ללינא מארי
 לרחמי וטעמי אוריתאורזי אוריתא לכיין מסאכי כלהו הקרון שערי
 למלכא כלומר משיכזתא לאתמשך מחלכא קוישא וכלא כחית
 מעתיקא סתימאה קדישא י מצחאלמלכאפקילותא לחייביאכל
 אתפקלן כעוכלייהווכלאתגליין חוכייהו כלץ אלן׳ חצחא רמלכא
 כלותרגבורהאתתקףבלינדזאתפשטבסטררולאאשתנימתצחא
 לעתיקא קדישא לאקלי לצון ־ עיינין למלכלן אשגחזתא לכלא
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 האדרא פרשת משפטים
 אשגחותא דעלאין יתתאין וכל איכון מארי אשגחותא הכי אקיון
 בעייני׳ מונין התאחלן ואיכון גיוכיי אקרזןכל אינו; מאריאשגחותא
 דחלכח כל חד כפום ארחיה וכלהו גיונין לעינא אקרון כמה דאתחזי
 אשגתותאלחלכא הכי גווכין תתערין י גכיני לעיינין אקרון אתר
 ליהביןחשגחותאלכלהו גווגיןמחרי אשגתותא הגי גביגין לגבי
ל ונפיקאתר לאחמשכ' י  ללתתיגכיכיןכאשגחותאתההוא נהרה מג
 מההוא נהרה לאשתחאה בחוורא לעתיקא מחלכא לכגיל מאמ׳לכל
 גבורהמתפשטאועייכיןמלהקבגיוןסותקאנהיר עתיקא קלישא
 חיירא ליליה ולהטא באמא זאתמליי׳חחלבא זיכק׳לכלא(גי׳א ללינא)
 ואםחחן כלהועייניןכההזאחלבא לאמה לאתנגיל ונפיק חלירא
 הי\ל רחצות כחלב י בחלכ לאתא לנגיל תלירא ולא פסיק ־ חוטמא
 לחלכא קדישא תקזנא לפרצזפא כל מתפשטין גמרן זמתאחלן
 בחלא איכון חוטמא למלכאקלישא ואיכון גבזרן מחל גבורה אחילן
 וכפקין • וכל ליכין מתערין זכפקין מםטרייהו לא מתבםמן אלא
 בתננא למלבחאזכלין כתיב זירת יי את רית הכיתת שאגי ח1טמא
 דעתיקאללאאצטריך דחזטמא דעתיקא ארך אפיס ככלא אקרי
 >ההלא גהירז דחכמתא סתימאה אקרי חוטמא ליליה ־ ור\ינו ההלה
 לנתיב ותהלתי אחטס לך זעיל אתער לול מלנא תהלה ללול זגו
 אולנין למלכא כל רעואאשתכח זאמאינקא ונהירו לעתיקא קלישא
 אתנהיר מתעדן נהירולתלין מוחי וכהיחלאכא ואחא כל אימן
 דאקרזןמזחי לחלנא ומחלהטין כחלא וכל מתלהטן כחלא אקרון
 אזני יי׳ דהא אתקבלת צלותהון לישראל ונלין אתערזתא לטב
 !לביש זבאתערותא לאמתערין מאד לגלפין מטלק קלין דעלמא
 וכלהו אקרזן אזט יי' •אנפוי למלכא גהירו לאבא ואימא ואתפשטות׳
 ללהוןמהליןוסחריןזלהטיןבהחירישא למלכא זכלין סהלוחא
 אסתהל במלכא למלכא יקירותא מכלא מרישא שארי
 מסל עלאה וגבורה וגהירו לאבא ואמא אתפלג נהירו לאבא
 בתלת נהזריןואמאכתריןהא חמשא חס׳יד גבורה בחלנהור׳ הא
א  שיתי לבתר אתעט׳ חס״ל ואתנהיר נתרץ נהורין דאחגהי׳(כי

 ואתלהיט



 זדאדרא פרשת משפטים מה
 זאתלהיט) ואיכון תמנייא לבתר אתעטרוגבזרה אהנהיר בחל הא
 תשעה־וכלמתחילן כלהו נהוריןכחדאאקרו׳דוקנאדמלכא-וכדץ
 כתיכ יי׳ כגמר יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה וגז׳ י שפוון למלכת
 הכי תאנא כר אתנהיר כהיח לאבא כהיר בתלת נהורין ־ מחר
 נהודאכהירחסלעלאה ־ זמחלכהוראאתכהירנה־רולאקרימוחא
 לתלכא י וחל כהורא הוה תלי על ראתנהיר כהירו ראמא וכל
 אתכהיר אתכהיר כחמש כהורין י כמאי אתכהירמחל שכילא לטמיר
 וגניזלאתלבקביה אבא לכתיב כתיב לא ילעו עיט וגו׳ כמה
 לאתלכק דכוראבגוקבא ומתעברת ואולילת ואפיקת חמש כהורץ
 מאינון חמש ומאיכון חתשנהורין אתגליפו תחשין תרעין לנהורץ
 םגיאין חמשין איכון לקבלהון מ׳יט פכיס טהור מ״ט פגיס טמא
 באזריתאאשתארחל י והאי חראתנהיר בכלא וההוא לאבא הזה
 תלי• כלמתחכרןכחלאותתיישבןבמלכאאקרוןשפווןלתלכא•
 זכגיכיכך גזר מלין לקשוט • ופומאבהו תלייא פתיחותא לפומא •
 מאי פומא אלא למת גניז בפומא דמלכח דאקריתפארת פשיטיתא
 לתפארת לכלגווגיןאתאחלןביה לכתיב ובדעת חלרים ימלאו
 וההוא לעת היה גניז באימא זמלכא ומלייא כל אררץואכסזראין •
 י זכלחתערנהירו לביה ונפיק כליןאקרי פה יי׳ י ושפוון לאיטן
 תרין נהירין מחכא ומאימא בשעתא לאתערען כההוא נהירו דלעת
 מתחכרן כחדא ומלין אתגזרו בקשוט במכמה בתבונה ובדעת •
 וכליןכל תלין לקב״ה באלין אחגזרו נהרין תלת אלין יעיילין בגו
 לגו זאתעטרו בחל וכל מתחברן כעטירא חל כלין אקרון תנו
 ממתקים ואיכון חיך רמלכאואקרון מתיקא למלכא ועל האי כתיב
 טעמו וראו כי טיב יי׳ • ובהאי חיך תליין כל איכיןשליטין והורמטן
 לחלכא לכתיב וברוח פיו כל צבאם • בהאי חיך שלימותא לכלא
 אשתכחוכגיכי כך כל אתיון לאיטן בהאי אתר שלימזתא אתחזייא
. כהירו לעתיקא קדישא םתיחאהלכל ע ׳ א ה ן י ך  בהו א
 סתימין׳ ח כהירודחכמתאדלאאשתכתולאאתדבקדכתיב
ן נהירו לאימא דנהיר ועיד ונפיק ומשקי  לא ילע אנוש ערכה ך

 לכלא



 האדרא פרשת משפטים
 לכלא וינקא לבנין מל למסי ההוא רכות ומלי לצחק ואיהו אתקעי
 בנזקבא תתאה זאתברכא מניה זלאמתפרשין לאמן לא חוור מגו
 סומק לכתיב הר המר גבעת הלבונה • y נהירו רע׳ ענפין
 דאתזנו מהאי לוחא לנפיק מן פימא כלין ע' שמהןלקב׳׳ה
 לקבלהין בארעא כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה מכעיס י
 להא יעקב אילנא בארעא ואינון ע׳ ענפין מאלץ אתוון נהירין
 ארבע אחרגין ־ מא׳גהירגימיל לאיהו אגר טב לצליקייא לאקרי
 גמול ועל לא כתיב אז תתענג על יי׳ ־ מחי נהיר יז״ל דהיא חכמת
 כלא אסתיםביול לאיהי סתימא מכל סטרזי ובגיןכךלאאשתכת
 לכתיב ולא תמצא בארץ החיים ־ מהינהיר כ׳׳ף לאיהו נהיר! ומשח
 רבות לאתרק מאיתא לההוא אתר לאתקרי קרן ואתקרי קרן היובל
 ולאמלכית לול ובגץ כך ליתמשיחא אלאכחא לכ״ף • ק׳ כמה
 לע׳ שבעין כך ק׳ מאה לאנזן שלימו והכי הוא ובגין כך בהאי חיך
 שלימו לכלא שלמאלסל׳זכל מאן לידע רזאלאואזלהרביה זכאה
 מזלקיה • גופא למלכא אתפשטותא לתפארת לגזונין ביה
 מתחכרן י דחעין דמלכא נהירו לחסל וגבורה ־ ובגין כך ימין
 ושמאל• מעוי בלעת אתתקן עייל ברישא אתתקןיאתפשט לגו י
 זבגו גופא שוקין אתאחדן יתרץ נהורין ואינון הרין נהורין ממש *
 שוקין ותרין כליין כלהו תליין כאתר חל דתמן אתכגש כל רבות
 וכל משחא לגופת י ומתמן שריין כל ההוא רכות לאתר דאתקרי
 יסיל עולם • יסוד מההיא אתר דאקרי עולם • ומאן איהו נצח
 (הזד יעל כן יי' צבאות שמו בדיך הוא בריך שמיה לעלם ולעלמי
 עלמין• כלהניתקוניןאתיץלאתחבראכחדעדדכלרבותקדשא
 גטיל כלא האי יקוד יאשדי לנזקבא ותתברכא מניה • אימתי
 מתברכאמטה בשעתא דאתתקנו דינין לתתא• וכד דינין
 מתחקניןלתתאמתתקטן לעילא וכל תקזנין דמלכא בחלזותא
 גשלימו לאיטן שמא קלישא והזה כלא חל י וכיין הוא שארי בגווייה!
 לכתיב אלליס נצב בעלת אל בקרב אללים ישפיע ־ וכל ליטן לא
 ־מתתקנן לתתאכביכילהכי לעילה לכל תקוטילא תתישרן הכי להא

 אמא



 האדרא פרשת משפטים מו
 אמא אסתלק׳ מעל בכין ונכין לא ינקן להא יסוד לא אשרי בנוקבא
 וכל לינין מתערץוחזיאתקיפאשלפא כביכולתקזני מלכאעצ
 לינאאסתלקו לגיון להאינוקבאלאמתברכאוצליקלאנטילוחזיא
 תקיפא שלנןא ווי לעלמא לינקא מנייהו • א״ר אלעזר כל הני
 תקונין אבא גלי לון בגיןיללאיעול בכסופא לעלמא לאתי ״ השתא
 צמאי אצטריכו לאתגלאה • א״ל ר׳ אבא ההזאלאנא כתבגא
 מביציכא קלישא אמינא לגבי חבריא להא איכין ילעין מלין והא
 אצטריך למכלע לכתיב וילעתם כי אני יי׳ • וכתיב וילעו כי אגי
 יי׳• בגיןלאתיישבןמלץבלבכא • ומכאןולהלאה סתימין מלין
 בגוון ־ זכאהחולקגא בהאי עלמאובעלמא לאתי להא על כמן
 בוצינא קלישא אתעטר במלין בגוון יתא חזיאנאחזיגאליה בחלמא
 ושאילנא קמיה י׳ הא אוליפגא קתיה למר לאיהי חכמה והכי הוא
 ץלאי־ה׳ אמאי איהיבינה־אמרליתא חזי הא כתיב וכהד יוצא מעלן
 , להשקות את הגן מאן הזא נהר ליוצא מעלן לא בינה י ובג״כ ההוא
 נהר יו״ל סתי׳ בגויה זיי״ל פשיט נהרא לא מכל סטרןי ולא היא ה׳
 בג״כ הוא י״ה לבתר אפיקת בן תחית׳ לאיהו ו׳ כגווג׳ דא
ד לבתר אילילתזאפיקת האי בן ושדה לקתיה ובגין כך ה׳׳ודהא  ד
 ו׳ לקמהיתיב לינקא ליה • ועל כך תנינן בתתניתא לילן ה׳ר׳הות
 מלאתחכרת לכורא עמה אתעבלת מחל בן ואקרי ה׳ •לבתר אוליל*
 ואפיקת ויההוא בן וקאים לקתה • ועל האי כתיב ונהר יוצא מעלן
 מניה נפיק ולאי להשקות את הגן לינקא ליה י הוינא אחיל ביה
 זנשיק בילוי אנאבהאיעלזנא אתעלנאבכיותייךזהוותלתאיותין
 ללח אנילנא חילי ־ חל מחלוותא וחל ללא זכינא לתחמי ליה זמנא
 אחרא • ועם כל לא ביה אתקשרנא תלירא ־ להא כל נהיראלי
אין אימן  שחעתתא חחינא ליוקכיה לאתער קמאיי זכ
 צייקייא בעלמא לין ובעלמא לאתי עלייהו כתיב אך

 צליקים יולו לשמך ישבו ישרים את פניך :

 עד כאן האדרא פרשת משפטים
 •פויןא



 הפרא דצטעותא
•1pm ד־י ^ א 7 י פ א ס נ  *ftp קלמאה י *<

 ספרא לשקיל° במתקלא לעל לא הוה אמזיי״תקלא ־
 מתקלא לא הזז משגיחין אפץ באפין ומלכין קלמאין

נ המ»יל שיורה ת ת נ ל ס 3 ת  מיתי °IOWn לא אשתכחן ןאךעא א
PPT,: ^ על ללישא לכסזפא לכל נסופין לנישין ליקר 
 אתקין(אחסין האי מתקלא תלי באתר ללא הזה נחיש כחשיוטת
ם התיקעים לינ נשל  אתקלז ביה אימן ללא אשתכחו ־ מתקלא קאי
ניט א' . ה שאל״יקי י 3  בגופיה לא אתאחלזלא אתחזי י ביה סליקן ן

י ג א י ת  סלקיןדלאהזייהיז זיהייץ (פי״ עיי) ס
 סתרא אתתקן זאזלמן בתל גולגלתא מלייא
 טלא לבלולחא קרזמא לאוירא אזלנך זסתים

 איכון עתר נקא תליין בשקולא • רעוא לרעיון אתגליין בצליתא
 לתתאי אשגתא פקיתא ללא כאים זנטיר תלירא• אשגחותא
 לתתא באשגחותא לנהירז לעילאה לביהתרין גוקבין לפרלשקא
 דאתעררוחא לכולא• בראשית ברא אלהיס את השתים ואת
 הארץ י שתא • בראשית עלייהו כולהו לתתא ותליין משבעה
 לגילגלא לעל יקירו ליקירותא והארץ חניינא לאו בחושבן והא
 אתמר זמההיא לאתלטיא גפקא לכתיב מן האלמה אשר אררה ה'
 הית׳׳ה תה״ו ולהו וח״שך ע״לפיניתה״ום ור״וחאלה״ים מרח״פת
 ע״לפי׳ניהמ״ים תליסר תליין בתליםר ליקירו ליקירותא שתא
 אלפי שנין תליין בשתאקלתאישביעאה עלייהו לאתקף בלחורוי
 וחתחריב כלא בתריסר שעתי לכתיב הי״תה תהיו ובה״ו זח״שך
 ע״לפנ״יתת״יסוררחאלהי׳׳םתרחפ״ת עייל פלי המ״ים בתליסר
 יקים ״ין ברחתי זתתחלשן כקלתיתא וקמו כל איכון שתא בגין
 לכתיב ברא ולבתר כתיב היתה להאהות ולאי ולבסוף תהו ובהו
 יחשך וכשגב ה׳ לבלו ביום ההוא גלזפי לגלופין בחיזולחויא אריך
 ומתפשט לכאן ולכאן זנבה ברישא רישא אחיד אכתסין אעבר וזעים
 כשיל יגגיז חד לאלף יזמין זעירין אתגלייא קילטרא בקטרזי סגפירא

 כערביי



 ספרא דצניעותא מז
 נערבוי אתכר רישיה במיץ לימא רכא לנתיב שכרת ראשי תניני
 על החים תרץ הוו תד אתחזרו תנינם כתיב חסר ראשי כד׳׳א
 ולמות על ראשי החיה רקיע • ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור *
 היינו לכתיב כי הוא אתר ויהי הוא בלחולו•(ויהי בלחודוי) לכתר
 אתחזרוחדיה״ריה״וי׳ זי״ו כתראה שכינתא לתתא כמה לה׳
 שכינתאאשתכח ובחד מתקלאאתקלו והחיות רצוא ושוב לכתיב
 וירא אלה״ים תת האור כי טוב המרו נדיק כי טוב האי במתקלא
 סלקאקדמאה בלחודזי וכולא לחד אתחזר אחתא ומודפתא כלילן
 לא בדא ביו׳׳ד היא כתרי[ רחימין דמתחבקן י שתא נפקין מענפא
 דשרשאלגופ׳ לישן ממלל רברבן לישן לא סתים בין יזיל וה״א
 דכתיב זה יאמר לה׳ אני וזה יקר׳ בשם יעקב וזה יכתוב יחלה׳
 ובשםישראליכנה ממש זהיאמרלה׳אניאחתאוכלאאתמר ביה׳׳ו
ק מינה •  כלא כלילן בלישן סתים לאימאןדהא אתפתחת ליה מפי
 אבאיתיב ברישא ״ אימא באמצעיתא ומכסיא מכאן זמכאן וזי
י ערייתהון י ויאמר אלהים יהי מאורות ברקיע השמים *  למאן מל
 שלימו דכר ונזקבאדכתיב וצדיק יסוד עולם נהיר (יו׳׳ד) בתרין
 ונהיר ומעבר לנוקבא אתייחד (יו׳׳ד) בלחודוי סליק בדרגוי
 לעילא לעילא אתחשכ׳ ניקבאואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעזי
 פאתאמפתתאדכלילבשיתותכסייחתחהא ואחיד לתתא להאי

 זלהאי ווילמאןדגלי פתחהא:
 פרקא תניינא׳ דיקנא דמהימנותא לא אדכר בגיןדהיא
 יקילותא לכלא מאדנין נפקת בםחרנהא דכסיטא

 סליה ונחית חוטא חיורא בתליסר מתפרש ״
 ביקי^א *ביקיהתא ההיא כתיב לא עבר
 בה איש ולא ישב אדם שם י אדס לבל הוא אלם

 לא כליל הכאכ״ש איש בתליסרנביעין מיועץ מתפרשן • ארבע
 בלחודזיאםתמרוט אשקיץלגופא אל מקתיפתחא דאמין שרי
 יקירו לאחחקן• יתום נחית בשפירו ברישא דשפוון מהאי רישא
ק תחות תרץ נוקביןדפרדשקא  להאירישא* קאים יזניו ארחא מפי

 לאעברא



 ספרא דצניעותא
 לאעברא חובה דכתיב ותפארתו עבור על פשע ׳ *!יו תחול!
 שפמן אסחרשערא לרישא אחרא • ארחא א*י° אחרא נפיק
נתשל תקרוכתאלבוסתא לרישא ללעיל׳-תרין י  לוחותזי * חפי ׳
ןלא >«גרחסד לכלא  תפוחין ןאמת אתחזן לאנהרא בוציכין • מ
 תלייא על לבא ביה תליין עילאין ותתאץ• אינון לאלפים לתליין
 לח בפקין דא מן דא • חפיין י^עיו זעיריןעל גחנא ליקירי ״
 רברביןמתשערין,פשע בשעוראשלים תטאה שפמןאתפטןמכל

SP» סטרין זכאה לחאן משיק מאינין נשיקין ־ בההזא מזלא 
 דכלאנגלין תליסל משיחין לאפרסתינא לכייא י מזלי, שחסו ליתיי
ן  כלא בהאי חזלא שכיח וסתיס °בזמנא למטא נאל>ל שאי נפתתי
נ״ל*: ^ ן רי «ק, א ה מ ^ ע ך ב ס י ^ י j,vfl ת ח כ ת ש  ירחא שטמאה מ

 מילאה ומתפתחי תליסר תרעי לרחמי בההוא זמנא לרשו ה׳
 בהתצאו׳ נתיבי ןיאמראלה״יםתלשאהאלץלשא עשב מזריע
 זרע עץ פרי וגוי היינו לכתיב וענית ם את נפשותיכם בתשעה לחלש
 בערב(בהאיזתנא) אל״גייהוי׳האתה התיליתלתראותאתעבדך
 את גללך יהזיה שלים בסטרוי והכא בלתישותא לא לארעא לא
 שלים וליי לא כתיכ קרינן ירל עילאה יו״ל תתאה וייצר יו״ל עלאה
 יזיל תתא?; יה״י ע#: זתתאה ה׳ בגוייהז כללא לשלימו שלים ולא
 לכל סטר ל1תעקר מהאי אתר שמאלאואשתיל באחראי כתיב
 זיטע ה׳ אלה׳׳ים ה׳ בין יז״ל ליו״ל לי״הי כשבא לפללשקא לעתיקא
 לזעץא לאנצין בלארזחא לא אתקיים בה׳ אשתכלל ה׳ עלאה ה'
, נעי׳ ספרא י י  תתמה לכתיב אהה אל׳ניאלה׳׳יםבקטפוילקטפין ע
גייס תא ו עו י  ברזחא למתקלין יה״ו י׳ עלאה לאתעטר °בעטר׳ מנ
' התהנק.טר/מפרשו Q ה T D ך ( כ  לעתיקא היא קיימא «לאה 7אזל

ק מצש׳ןיןיטור: י פ ג ל א ק ש ל ר פ ד ן , ד ן ר ו נ ל א ח ו ל ב ר ט ע ת א ל ה א ל  ע
 לאחייא • ו׳ עלאהבזצינאלקרליניתאלאתעטרבעטרייתתפשטן
 אתזון לבתר ואתכללז בזעירא לאפץ כתה לשרייא בגולגלתא
 אשתכחותתפשטןבכל מפח לשנללא כלא כעמר גקא כל תלי
 תליין אלין חתמן י כר אתגלי לזעיר׳ מתישכן ביה אלין אתיין

 לאקרי



 ספרא דצניעותא מח
 לאקרי בהון יזיל לעתיקא סתים בםטרוי בגין שתא לא אשתכת ה׳
 אתפתתבאחר׳ זאנקיב בתרין כוקכין ואשתכח בתקוניןו״יאתסתת
 באחרא לכתיב הולך ללולי לתשרים בביצינא דקרדיטתאלתכםי׳
 פתתאז׳ לעילא ז׳ לתתא ה׳ לעילא ה׳ לתתא י׳ לעילא ו3ה לרן
 אשתתף אחרא ולא סליק בהלה בר רתיזא לרמיז כלאתגליין תלין
 באורייתא ותתחברי בחל לרגא תל רגשא בגין לאתפרשא רל
 כלילן בירל ווי כר אסתלק האיואתגליין איכון בוסתין דטיפסא
 שריקין לא עברי לא תתערבי ברזכתא • והחיות רצו׳ ושוב ״ ברח
 לך אל מקומך • אם תגביה ככשר ואם בין ככבים שים קכך משם
 אורידך ־ ותוצא הארז לשא י אימתי כל שמא אתנגיע וכדין
 אויראכפיק זכצוצא אזלמן חל גולגלתא אתפשט בסטרויטלאמלי
 עלה לתרי גווני י תלת חללין דאתוון רשימין אתגליין ביה אוכמין
 כעורבא תליין על נוקבין עקימין דלא יכיל למשמע ימינאושחאלא
 הכא חד ארחא לעילא דקיק י מצחא דלא נהיר י קטטותא דעלמא
 בר רעוא אשגח בת עיינין דתלת גווני למרתתקחייהזאתסחן
 בתלכא דנהיר ׳ כתיב מיטךתראנה ירושלם נוה שאנן וכתיב צדק
 ילין בה• נוהשאנןעתיקא דסתים* עינך כתיב חסר תיטמא
 פרצופא דזעירא לאשתמודעא תלת שלהובין מתוקדין בנוקבוי
 דרגא עמיקא למשמע טב וביש כתיב אני ה׳ הוא שתי • וכתיב אני
 אמית ואחיה ־ וכתיב אני אשא ואני אסבול • הויאעשנוולא אנתנו ״
 ןר\א בא ומי ישיבנו הו״א אקרי מאן דסתים ולא שכיח הוא מאן
 דלאאזדמןלעינא׳ הוא מאן דלאאקריבשמא• ה״אהי׳י (ס״א
 הז״א) א׳ כליל ו׳ ו׳ כליל א׳ ולא כליל ה״יא' אזיל לא״לף־ אל״ף
 אזיל ליו׳׳ר • יו־׳ד אזיל ליו׳׳ד דסתים מכל סתימין דלא מתחברן
 ביה ו״ה • ווי כד לא נהיר י׳ ביד כד אסתלק י׳ תן וי׳ד בתובי עלמא
 ערייתא דכלא אשתכח י על דא כתיב ערות אביך לא תגלה(י׳׳ה
 ״י) וכר אסתלק יו״דמן ה״א על דא כתיב וערות אמך לא תגלה
 אתך היא לא תגלה ערותה אמך היא ודאי כי אם לביגת תקרא :
 פרקא תליתאה׳ תשעהתקונץיקיריןאתתםרו לדיקנא כל

 מה



 םפראדצניעותא
 מהלאתטמר ולא אתגלייא מילא' זיקירא אשתכח

ר י " ? ז א י 5 ' ש י  זהאי ליקנא ׳*גנזיה קרא נימין על נימין מקמי פ
, י השירינזג « י ו י י , י  י

 סתחאדחדניןעדרישאדפזתא מרישא האי עד
 רישא אחראאשתכחמתחזת תרין נוקכין ארחא מלייא דלא אחחזייא
 עלעין אתחפיין מהאי גיסא ומהאי גיסא י בהו אתחזיין תפיחין
 סוחקיןכמרדא בחד חוטא תליין אוכמין חקיפין עד חדד שפמן
 הזמקיכזזרדאאתפנוןזעירין נתתין בגרינאומחפייןקדלא רברבן
 וזעירים נחתין בשקזלאבאלין אשתכח גבר יתקיף מאן דאשתגח
 כתיב מן המצר קראתי יה תשעה אמר דוד עד כל גזים סבבוני
 לאסתרא זלאגנא עלד י ותוצא הארץדשא עשב מזריע זרע למינהו
 ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למיכהי תשעה אלין אתעקממשתא
 שלים זאשתילו לבתר משתא שלים דכתיבדטע ה׳ אלהים תקינין
 דדיקנא בתליסר אשתכחן איהי דהיא מילאה תתאה בתשעה
 אתחזזןכ״באתזזןאתגליפובגווטהזןעלהאי מאן דחתי בחלתיה
 דאחיד דיקנא דבר נשעילאה בידיה או דאושימ ידיה ליה יצדע
 לשלים במאריה שנאין תחלתיי יכנעזןכיש דיקנא עילאה דנהירא
ד אצמריך כ ם ח ס ד ם  לתתאהלעילאה רבתסדאקריזעירא ת
 גהירזאנהרואקרי רב חשד כתיב ויאמר אלקיס ישיצוהמים שיז
 נפש חיה יה אתפשט נהירז דדא בדא כלא אתרחשון בזתנא חרא
 מיין מבן מיין בישן בגין דאחר ישרצו אתכלילו דא בדאחיה עלאה
 מיהתתאה חיה טנא חיה בישא• ויאמר אלהים נעשה ארס
 בצלמנו האדם לא כתיב אלא אדם סתם אדם דלעילא דאתעביל
 בשמא שלים כד אשתלים דאאשתלים דא אשתלים דכר ונוקבא
 לאש.מא כילאי יהיהסטראדדכראלקיםסטראדנוקכאאתפשט
 דנירח ואתתקן בתקוטי כאמה בפזמיהדאמה מלטן לאתכטלו
 הנא ־ אתקייתו דיכץ דדכורא ת קיפץ ברישא יסופא טיחין דנזקבא
 באפכא זי׳׳ה קזנטירין דקיטורא בעטסוישקיעין י׳ זעיראבגוונהא
 אשתכח אי אתכסמו לינין בעא עתיקא אתא חויא על טקבא יקיגא
 לזוהתאאתתקןבגמהלתעכדמלוראבישאלכתיבזתהרותללאת

 קץ



 | ספרא דצניעןתא י מט
 ; קין קינא למלזרא לרוחי! בישין ןעלעולין ןקנן&1דין אתקין ביה בהאי

 ; אלם בתרין בכלל ופרש אתכלילזבפרש וכלל שוקיןזלרועין ימיכא
 ן ושמאלא לא אתפלג בסטלוי אתתקן לכר בנוקבא יה״ו ״ יו״ל לכר
 י ה׳ נוקבא ו׳ כתיב זכר ונקבה בלאם ויברך אותם ויקרא את שמם
 אלם ליזקנא ופרצופא לאלם יתיב על כורסיא וכתיב ועל למות

 הכסא למות כמראה אלם מליו מלמעלה:
 פרקא רביעאה* עתיקאטתירוסתיםזעיראראגפיןאתגלייא
 ולא אתגלייא לאתגלייא באתווןכתיב לאתכסיא סתים
 באתוון ללא מתיישק באתלזי בגין לאיהו לא אתיישכו ביה עלאין
 ותתאין • ויאמר אלה״ים תוצא הארץ נפש תיה למינה בהמה ורמש
 וגז׳ היינו לכתיב אלם ובהמה תושיע ה׳ י חל בכללא לאחרא
 משתכתא י בהמה בכללא לאלם • אלם כי יקריב מכס קרבן לה'
 מן הבהמה משום לאתכלל ככללא לאלם כל נחת אלם ללתתא
 בדיוקנא עילאה אשתכחותרין רוחין מתרץסטרין רימינא ישמאלא
 כלילאלםילימינאנשתתאקלישאלשמאלאנפש חיה׳ חב אלם
 אתפשמ שמאלא ואתפשטו אינון בלא גופא כל מתלבקן לא בלא
 אתיילק כהיאי מיה לאולילס רוחץ סגיאין בקטרא חראכ״ב אתזון
• סתיםוגלייא  סתימן־ כ׳׳באתווןאתגליץ* י׳סתיםי* גליי,
 במתקלא לטפסיין אתקלו • י׳ נעקץ מיניה דכרונוקבא רל בהאי
 אתרו׳ לכרל׳נוהבאבגץלאל״ותריןל״ו לכלונוקב' ל״וי תרץ
 קפלץ תלין י׳ בלחולוי לכר• ה׳נזקבאה׳ל׳ הותבקלמיתא
 ימלאתעברתבי״ולבגווהאולילתו׳הריכיבה׳איתל״ו ובי׳אית
 ה״ההרייי־גואתחזי יו״דבתזויהצללאדיה׳׳וי מלאפיקתיו״ל להוא
 דכרונזקבאאתיישבתלבתרזמכסייאלאמא • ויראו בני האלהיים
 J ,. בנות' האלם היינו לכתיב שנים אנשים מרגלים תרש לאמר •

 J !חי בנות האדם לכתיב אז תבאנה שתים נשי6 זוטא 6ל המלך * י
 בגינהוןכתיב כיראוכיחצמתאלה׳׳יים בקרכו אז תבאנה ולא
 בקלמייתא בקיסטרא דקיטורי דפיגאן תרץ מתחיבקן הוו לעילא
 לתתאצחתו ירתו עפרא אבלוחולקא טבא להוה בהו עטלא

 ז א S 1 ך לכומלא



 ספרא דצניעותא
 דכזמלא ואתעמר בקוסשא דענבא • ויאמרה׳ אל משה מה
 מנמק אלי, אליליקא• דבר אל כני ישראל יייתא >«׳
t ׳ ״ c , T א ״ ע  ןיסעו• c*|70ויסעזדיקא־ במזלאהוהתלי מ
 צאןרץד דיקניה ־ והישר בעיניו תעשה והאזנת Cj־ הכ״״ת כשיל
c שה»יי ך קריעת •״ א פ ן י ר  לתצותיי(שמרת כל חוקיו עד כאן כי אני ה
 TO ל1י|א: לנהיי שיי *1
 התעזררהעתיקא להאיר נד1ירענ'לויל>ע שנניישי6לה«א ננהיינתיש נש׳ איא חה«
 6לו/ר דנל אל«י ישראל שהם מפ«ל !עיר היזלגיש >ה"י הרי ויסעז נרנליהם דייקא

 צ5איר רגלי עתיק• f עכ״ל:

 &ףקא ממשאה • הזי גד מזמא עם כבד עזן זרע מרעים בנים
 משחיתים • שכעה דרגיןיו״ד היה ויה היי ז״ו אפיק ד׳
 ה״ההזייה״ה אפיק ז״וד׳׳ו לבר אסתיר אדם דכר ונוקבא דאינין
 דייו דכתיב בנים משחיתים • בראשית ברא בראשית חאחר ־ ברא
 חצי מאתר י אב ובןסתיםוגלייא• עדן מלאה דסתיםוגטז •
 עדןתתאהנפיקלתסלנוי־ זאתגלייאיהזיה י״האליז׳ים •את •
 אדיני אהי״ה ימינא ושמא$א כחדאאשתתפו י השמים ואת דכתיכ
 והתתארת והנצח איכון כחדאאשתתפו * האק י דכתיב מה
 אדיר שמך בכל האק • מלא כל הארץ כסלו י יהי רקיע בתיך
 המים להבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים י עתיקא לזעירא
 אתפרשזאתדבק לא אתפרשממש פומא ממלל רברבן אנתק
 ואחעטדבכתריןזעירין בחמש זינק תים יכתיב זנתן עליו מים
 ח״0 אלכלי י הוא אלהיים חיים ותלך עולם • אחהלךלפני
 ה׳ בארצית החיים־ והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים י ועץ
 החיים בתוך הגן י י״ה יזיד ה״א אה״יי בין מים למים י חים
 שלימין וחים דלא שלימין• רחמיןשליתיןןרחחין דלא שלימין *
 ויאמר ה׳ לא ידון רוחי באדם לעילם בשגם היא כשר ןיאמר
 ה׳ כד חתיישבא בזעירא מכאן דבר בשם אתרו דעתיקא
 סתיםקאתר • לא ירון רוחי באלם ללעילא משים לכההוא רוחא
 לאת0שבאמתרין נוקבין דפרלשקא משיך לתתאי ובגין כך כתיכ

 והיו



 ם$רא דצגיעותא ג
 והיו ימיו (ימי עולם) מאה ועשרים שנה יז״לשלים ולא שלים י
 בלחולוי מאה מרין אתוון מרין זמנין מאה ועשרים שנה י׳בלחולוי
 כד אתגלייאבזעירא אתמשך כעשר אלתי שנץ מכאןכתיכ ותשת
 עלי כפכה • הנפילים היו כארץ היינו דכתיב ומשם יפרל והיה
 לארכעה ראשים • מאתר לאתפרש גנתא אקח הנפילים לכתיב
 זמשםיפרר• היוכארןכימים ההם ולא לכתרזמנאעללאתא
 יהושע ובני האלה״יםאםטתראתא שלמה ובנות האלם אחכללו
 הה״ר ותענוגות תענוגים לא קארי בני ארם לאת רמז מהאי חמץ
 אחרנין ללא אתכללו בחכמה עלאה לכתיב וה׳ נתן חכמה לשלמה
 וכתיב ויחכם מכל האלם תשוםלהנילא אתכללו באלם וה׳ נתן
 חכמה ה׳ עלאה ויחכם מכל האלם לתינה אתחכם לתתאהמה
 הגטרים אשר מעולם עולם ללעילא אנשי השם לאתנהגןבשמא
 מאי שחאשתאקלישא לאתנהג ביה לא קלישין לתתא ולאאתגהגן
 אלא בשחאאנשי שם סח ם ולא אנשי יהז״ה לאו מסתים סתימותא
 אלא גליעותא ונא גדעותא אנשי השם סתם חכללא לאלם
 גפקז כתיב ארם ביקר בל ילין אלם ביקר כיקירזלמלכאדל ילין
 בלא רוחא תליסר מלכיקרבא בשבעה שבעה ילכיןבחרעא
 אתחזיאו נצחי קרבא תשעה לסלקץ בררגין לרהטין ברעיתהון
 זלית לימחיביריהוןחמשהמלכין קיימין בבהילו לקתיארבעלא
 יכלין למיקם ארבע תלכץ נפקין לקרתות ארבע בהון תליין
 כענכין כאתכלא כרירן כהו שבעה רהיטין סהלץ סהלותא ולא
 קייתין בלוכתייהו • אילנא רמכסס יתיב כגו כענפזי אחידן
 ומקמץ צפרץתחזתזי תמלל חיותא לשלימא היא אילנא בתריסר
 כבישין למהך בשבעה סמכין סחרניה בל׳ חייין(כצ״ל) מתגלגלים
 בארבע סטריןחויא לרהיט בש״ע לילוגין לליגעל מודןמקפץ
 על גבעתא לכתיב מללג על ההרס מקפץ טל הגבעות • זנביה
 בפותיה בשניי נקיב לתרץ גיסין • כל נטיל גסטרא אתעביל
 לתלת רוחץ • כתיב דתהלך חנוךאת האלהים וכתיב חנוך לנער
 ע״פ לרכו לנער היליע • את האלהיסזלא את יהיוה ואיננו בשם

 ז כ ג 7 זס



 ספרא דצניעותא
 זה ט לקח אותו אלהים להקרא בשמו תלת בתי לינץ
 ארבע איגץ ארבע בתי לינץ ללעילא ארבע לתתא לכתיב
 ילא תעשו עול במשפמ במרה במשקל ובמשורה• לינא
 תשיא־ליגאללאקשיא-לינאבשקזלא-לינאללא בשקולא־לינא רפייא*
 .לונאלאפי׳לא האי ולא האי ׳ויהי כי החל האלם לרב על פני האלמה
 החל האלם לרב • הדנו.לכתיב בשגס האלם ללעילא וכתיב על
 פני האלמה ומשה לאילע.כי קרן עור פניו היינו לכתיב כתנות
 עור י קרן לכתיב רקח שמואל את קרן השמן לית משיחא אלא
 בקרן ובשמך תרום קרנינושס אצמיח קרן ללול היינו משיראה
 דמלכאואתיאמןמבלא להיא אימא לכתיב והיה במשוך בקרן
 .הלזבל קרן ביובלאאתעטר משיראה באמאקרן לנמיל קרן ורוח
 'לאתבא רוחיה ליה והאי קרן ליובלא ה זא ויובל היא וה״אגשיבא
 לרומא לכלא וכלא תייבין לאתרייהו לכתיב אהיה ה׳ אלהיסכל
א לה״איה׳׳וה אלהים אתקדישם מלא וכתיב ונשגב ה׳  אתתד ל
 לבלו במם ההוא • ע״כ סתים ואתענןר צטעותא למלכא להיט
 ספרא לצטעזתא ןנאה,למאןלעאל ונפיק דלע שבילד ואורחו• :

 תפלת אליהו הנביא זי#א
 %g ך» ךץ אליהו ואמר רכון עלמין לאנת הוא חל ולא בחשבן *

j אגתהואעלאהעלכלעלאיןסתימאעלכלסתימץ 1 ״ * 4 
 .ליתמחשבהתפיסא כך כלל * אנת הוא לאפיקת י׳תקונץ זקרינן לון
 י' מפיק לאנהגא בהון עלמין סתימין ללא אתגליין ועלחין
 דאתגללין ובהון אמכסיאת תבני נשא • ואנת הוא לקשיר לין וחיחל
 לון ובגין לאנת מלגאוכלמאןלאפריש חל מן חבריה תאלין עשר
 אתתשיבליהכאלואפריש בך• 1אלץ י״סאיניןאזליןבסלרןחל
 אריךזחל קצר וחל בינוניואנת היאלאנהיגלוןולית תאן לאני\ג לך
 לא לעילא ולאלתתא ולא מכל סטרא־ לבושץחקינתלוןדמנייהו
 מרתין נשמתין לכני גשא וכתה מפץ תקינת לין לאתקריאו גופא

 צגכי



 לבבי לבושץלמכסייןמליהין ואתקריאו בתקוג׳לא- קםלדר^עא
 ימיגא־ גבורה ררועאשמאלא • תפארת גופא• .נצח והוד תרץ
 שוקין י ויסוד סיומא לגופא אות ברית חדש: מלטת. פה תורה
 שבע״פקרינןליה, מוחא חכמהאיהומחשכה מלגו- בינה לבא
 ובה הלב תבין ועל אלין תרץ כתיב הנסתרות לה׳ כתר עליון איהו
 כמר מלכות ועליה אתמר מגיל מראשית אחרית ואיהגקרקפתא
 ללא תנת תפלי מלגו איהן יול קא ואו קא לאיהו ארה אצילות • איהו
 שקיו לאילנא בדרועוי וענפיי כמיאדאשקי לאילנאואמדבי בההוא
ן העולמיס אצת הוא עלת העלות סבת הסבות  שקיו י רבו
 לאשקי לאילנא בההוא נביעו • וההוא גביעו איהו כנ שמתא לגופא
 לאיהיתייםלגופא (אבל) כךליתדמיון ולית ליוקנא מכלתה
 ללגאו ולבר ובראת שמיא וארעא ואפיקת ח.נהזן שמשא וסיהרא
 בככביס ומזלי • ובארעא אילנין ולשאין וגנתא לעדן ועישגין וחיון
 וממין ונוניןוכני נשא לאשתמורעא בהון עלאץ ואיך יתגהגוןגהון
 תתאץ שלאין ואיךאשתמולעאןתעלאןתתאיולית בךדידעכלל י
 ובר חיכך לית יחילא (ס״א יחולא) בעלאי ותאאי ואנת אשתתולע

 איין על כלאי י וכל םפירן כל חל אית ליה שס יליע ובהון אתקריאו
 מלאטא יאנת לית לג־ שם יל?ג דאנת היא ממן!א יכל שמהן 1י)גמ
 הואשלימודכלהוולדאצא תסתלק'מכהץ אשתארו כלהו שמהן
 כגופא בלאכשמתא * אנת מכים ולאובחכמ^ ידיעא • אנת הוא
 מבין ולא תכינה יריע׳ לית לך אתר ידיעא אלא ל־אשתמולעא ת וקפך •

 זחילך לבני נשא זלאחז׳לון איךאתנהיג עלמא בדינא וברחתי לאיטן *
 צדק יסשפמ כפים עובליהון דבני נשא דין היא גיבורה^ושפמ עמול

( מ׳  לאמצעיתא׳ צדק מלכותא קדישא מאזני צדק הרין סמכי קשו
ל לאו דאית א אב מ ל  הין צדק אזתברית כלא לאחזאה איךאתנהיג ע

 לך צלק יליעא לאיהו לין ולאו משפט יליעא לאיהור&יףולא מכל )
ל ילך להא רשזתא  אלין מלית כלל י קום ר״ש ויחחיםוןמלץ ע

^ י ש  אית לך לגלאה חין טמירן על ידךידלא אתיהיב רשו לגלחה ל
: קם ר׳׳ש פתח ואמר לך ה׳ הגדולה *הגבורה ן מ  בך נשעל כ
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̂יה־ו הנביא דעא  י הפלת א
 *נו׳ עלאין שמעו אינזןלתיכין לחברון זרעיא מהימנא אתערו
 משנתכזן תקיצו ורננו שכני עפר איכון צליקייא מסעראלההיא
 לאתמר בה אני ישנה ולכי ער ולאו אימן מתים וכגץ לא את מר
 בהון הקיצו ורננו זכו' • רעיא מהימנא אנת ואבהי הקיצו ורננו
 לאתעי־זתא לשכינתא לאיהי ישנה בגלותא לעל כען צליקייא
 כלהילמיטן ושינתא בחוריהון מיל שכינתאיהיבת חלת קלין לגבי
 רעיא מהימנא זימא ליה קום רעיא מהימנא עלך אתמר קול להא
 קול לולי לופק לגבאי בארבע אתוון ליליה ייימא בהון פתמי לי
י רעיתי יונתי תמתי להא תםעזנך בחציק לא יוסיף ת ו ח  א
 להגלותך שראשי נמלא מל מאיגמלאמלאלאאמרקביהאנת
 משיבת לתיותא לאתחרב ביתקלשא לעאלנא בביתא לילי זעאלנ'
 בישוכא לאו הטלא עאלגאנל זמגא לאגת בגלזתא ואם לאו הלי
 לך סימנא שלאשי נמלא טל * הא שכיגתא בגלותא שלימו לילה
 וחיים לילה איהיטיל יזל הא ואו לסליקו אתזזן לחשבן טל לאיהו
 מליא לשכינתא מנכיעו לכל מקורין עלאץ • מיל יקום לעיא

 מהימנא ואבהן מתיה ״ על כאן רז״א ליחולא:

ת ם אבינו ע ה י ב א ר יצירה ל פ  ס
 סדר ברכות

ס >שתים נתיבות פליאות חכמה חקק ייה יהויה  בשלשי
 צכאזת אלקיים חיים אל שלי רם ונשא שזכןעל
ש הוא ובלח את עולמו בשלשה ספרים ו ל ק י - W וקלוש שמי 

 בספר ספר וסיפור:
 עשר םפירוא בלימה ועשרום ושתים אותיות שלש אמות ישבע

 כפולות ושנים עשר פשזטות :
 עשר ספירות בלימה כמספר עשר אצבעות חמש כגגל חמש
 וכרית יחיל מכוונת באמצע כמילת לשון זבמילת המעור

 משר



 ספד יצירה לא״א נב
 עשר ספירות בלימה עשר ולא תשע עשר ולא אחד משר הב י
 בחכמה וחכם בבינה בחון בהם וחקור מהם והעמל

 דבדעלכוריווהזשכ יוצר על מכונו :
 עשר ספירות בלימה מלחן עשר שאין להם סוף עומק
 ראשית ועומק אחרית עומק טוב ועומק רע עומק רום
 ועותק תחת עומק מזרח ועומק מערב עומק צפון ועימק לרום
 ואלון יחיל אל מלך נאמן מושל בכולם ממעון קלשי על עלי על :
 עשר ספירות כלימה צפייתי כמראה הבזק ותכליחן אין להם
 קן ולבר! בהם ברציא ושוב ומאמרו כסופה ירלופז

 ולפני כסאוהםמשתחוים :
 עשר ספירות בלימה כעון סופן בתחלתן זתתלחן בסופן
 כשלהבת קשירה בגחלת ואלון יחיל ואץ לו שיני ולפני

 אחר מה אתה סיפר:
 עשד ספירות בלימה בלים פיך מלדבר ולבך מלהרהר ואם
 רן פיך לדבר ולבך להרהר שזב למקים שלכך נאמר

 והחיות רצוא ושוב ועל דבר זה נברת ברית :
ר ספירות בליחה אחת רוח אלד״׳ים חיים קול ורוח ודיבור ש  ע
 והוא רוח הקיש שתים רוח מרוח חקק וחצב בה משרים
 ושתים אותיות שלש אמות ושבע כפולות ושנים עשר פשוטות *

 ורוח לכל אחת מהן:
 שלש מיםמרוח חקק וחצב בה עשרים ושתים אותיות מתהז
 ובהו רפש וטיט חקקן כמין ערוגה חצבן כמין חומה
 סככן כמין מעזיבה ויצק-עליהם שלג ונעשה עפר שנאמר

: ק  כי לשלג יאייר היי א
 ארבע אש ממים חקק וחצנבה כסא הכבול שרפים וחיות
 ואופני הקדש ותשלשתן יסד מעונו שנאמר עושה מלאכיו
 רוחות תשרתיו אש לוהט בירר שלשה אותיות מן הפשיטות כםול
 שלש אמות אתיש וקבעם בשמו הגדול וחתם בהםשש קצוית :
 חמש חתםרוםופנה למעלה וחתמו ביהו
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 ספר יצירה לא״א
 חתם,תחת ופנה למטה וחתמו בללו*
 חתם מזרח ופנה לפניו וחתמו בייה
 חתם מערב ופנה לאקריו זתתמו בווןי
 חתם לרום ופנה לימינו וחתמי ביוה
 חתם צפון ופנה לשמאלו וחתמי ב1הוי
 עשר ספירות בלימת אחת ריח אלר״יס חיים רות
 מרות מים מריח אש.תמים רום ותחת תזרח זמערב

 צפון ולרום:

 מועד פרק ב׳
 עשרים ושתים אותיות שלש אמית ושבע כפולות ושנים עשי
 פשיטות שלש אמות את׳יש יסודן כף זכות וכף מיכה
 ולשון חק מכריע בנתים שלש אמית אמ״שמ׳ לומעס ש׳ שזרקתי

ם : י ת  א׳ אויר ריח מכריע מ
 עשרים ושתים איתיית י&זד חקקן י/צבןצרפן שקלן והחירן

 ןצרי״בהם את כל היצור ואת כל העתיד לצור :
 עשרים ישתים איתיזת יסוד חקקן בקול תצכן ברות קבען

 בפה בחמש תקומות אותיות :
 אחהע בגדין ־גיכק בחיך רמלנת בלשין י זשסרץ בשיניס

 בומףכשפתים:
 עשריס ושתים אותיות יסיל קביעות בגלגל כמין חומה בר״לא
 שערים חוזר הגלגל פנים ואחיר וסימן לדבר אין

 בטזבה למעלה מעונג ואין ברעה לתמהמיכגע :
 ביצר צרסןישקלזיהמירןאיעס כולןוכולןעםא׳ •ב' עס פול!־
 וכולן עם ב׳ וחוזרות חלילה ביל׳׳א'שערים ונמצא כל
 היצור וכל הדיביר ייצא משם אחד יצרממשמתהו יעשה איט ישגו
 זחצבעמידיסגדולים מאויר שאינו נתפס זזה סימן אותיות א׳
 עם כולן וכולן עם א׳ צופה ומימי ועשה את כל היצור ואת כל,

 הדיבור ל

ע ב  ש
 שמנה
ע ש  ח
 עשר



 ספר יצירה לאיא נג
:  הדיבור שם אחלוסימן ללבר עשרים ושתים חפצים בגוף א׳

 נשים פרק ג׳
 שלש אמות אמיש יסזלן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע

 בנתים :
 שלש אמות אמ״ש סול גריל מופלא ומכוסה וחתום בששת
 מבעית ויצאו מהם שלש אמות והס אויר ומים ואש1מה&

 כוללו אבות ומאבות תוללות:
 שלש אמות אמ״ש יסור חקקן צרפן שקלן והתירן וצר בהם
 שלש אמות אמ״ש בעולם ושלש אמות בשנה ושלש אמות

 בכפשזכר ונקבה:
 שלש אמזמאמ״ש בעולם אויר ומים ואש שמים נבראו מאש
:  וארץ נבראת ממים ואויר מרוח חק מכריע בכתים ,
 >&לש אמות בשנה מום וקור זרדה י חום נברא מאש קוד

 ממים ומיה מרוח חק מכריע בנתים :
 שלש אמות בנפש ראש ובטן וגויה ראש נברא מאש ובמן ממיס.

ם : י ת  זמוהמחח חקמכריע מ
 בבא א' המליך אות א׳ ברוח וקשר לו כתר וצרפן זה בזת וצר
 בהם אויר בעולם רדה בשנה גויה בנפשזכר ונקבה:
 בבא ב׳ המליך אות מיבמים וקשר לו כתר וצרפןזהבזת

 ונר בהם ארז בעולם וקוד בשנה ובטן בנפש זכר ונקבה :
א ג' המליך אות ש׳ באש וקשר לו כתר זצרפן זה בזה יצר ב  ב
 בהם שמים בעולם וחום בשנה וראש מפש זכר ונקבה :

 נזיקין פרק ד
 שבע כפולות בג״ד כפ״רת ומתנהגות בשתי לשונות ביב י יג

 ל״דכ״ךפ״ףרי׳רת״תתבגית רך וקשה גבור וחלש :
 שבע



 י ספר יצירה לא״א ע״ה
ע כפולות בג׳׳ד כפר״ת יסודן חכמהועושר וזרע(חיים ב  ש

 ממשלה שלום חן :
ע כפולות נג״ד כעיירת והם תמורות תמורת חכמה אולת ב  ש
 תמורת עושר עוני תמורת זרע שממה תמורת תיים
 מות תמורת ממשלה עכדות תמורת שלום מלחמה תמורת חן

 כיעור :
 שבע כפולות בגיר כפרית ממלה וממה מזרח ומערב צפון
 ודחם והיכל הקדש מכוון באמצע והוא נושא את כולן :
 שבע כפולות בלד כפר״ת שבע ולא שש שבע ולא שמנה בחון
 בהם וחקור מהם והעמד דבר על בוריו והושב יוצר על מכונו ג
 שבע כפולות בגיד כפר״ת יסזד מקקן חצבן צרפן שקלן
 זהמירן וצר בהם שבעה ככבים בעולם שבעה ימים

 בשנה ושבעה שערים בנפש זכר ונקבה ••
 אלי הם שבעד, ככבים בעולם שבת׳׳י צד״קמאדיים חמיה

 גוג״ה ככ״ב לבלה :
ה ימים בשנה שבעה יחי השבוע שנעה שעריי ע ב  אלו הס ש
 אלו בנפש שתיעינים שתי אזנים שני נקבי האף והפה:
א א׳ המליך אזת ב בחכמה זקשר להכתרוצרפן זה ב  ב
 בזה וצר בתם לבלה בעולם יזם ראשון בשנה ועין ימין בנפש

 זכר ונקבה:
א ב׳ המליך אות ג בעישר וקשר לה כתר זצרפן זה בזה ב  ב
 וצר בהם מאדיים בעולם יזם שני בשנה ואזן ימין

 t בנפש זכר ונקבה :

א ג׳ התל? אלת ד בזרע וקשר לה כתר זצרפןזהבזה ב  ב
 זצרבהםחמ״ה בעולסיזם שלישי בשנה זנחיר ימין

 בנפש זכר ונקבה :
 כבא ל המליך חות כ כחיים וקשר לה כתר זצרפן זה בזה
 וצר נהס נוגיה בעולם יזםרביעי בשנה ועץ שמאל

 בנפש זכר ונקבה :
 בכא



 ספר יצירה לא״א עת׳ נד
א ה׳ המליך אות פ בממשלה וקשר לה כתר וצרפן זה בז$ ב  ב
 וצר בהם ככ׳׳ב בעולם יום חמישי בשנה זאזן שמאל

 בנפש זכר ונקבה:
 בבא ו׳ המליך אות ר בשלום וקשר לה כתר וצרפן זה בזה
 וצר בהם שבת׳׳איבצגולם יום ששי בשנהונחיר שמאל

 בנפש זכר ונקבה:
 בבא ן' המליך אות ת בחן וקשר לה כתר זצרפן זה בזה וצר
 בהם צדיק בעולם יום שכת בשנה ופה בנפש זכר

 ונקבה:
 שבע כפולות בגי׳ר כפר״ת שבהן נחקקין שבעה עולמות
 ושבעה רקיעין ושבעה ארצות ושבעה ימים ושבעה
 נהרות ושבעה מדברות ושבעה שבועות שבעה שנים ושבעה
 שמיטות ושבעה יוכלות והיכל הקדש לפיכך חבב השביעי תחת

 השתים:
 כיצד צרפץ שתי אבנים בונות שתי בתים *שלשה אבנים בונות
 ששה בתיי• ארבע׳אינים בונות ארבע ועשרים
 בתים • חמשה אבנים בונות מאה ועשרים בתים י ששה אבנים
 מנות שבע מאות ועשרים בתיי ׳שבעה אבנים בונות חמשת*1פים
 וארבעים בתים י מכאן ואילך צא וחשוב מה שאץ הפה יכולה

 לדבר ולא האזן יכולה לשמוע:

 קדשים פרק ה
 שנים עשרפשוטו׳הו׳׳זחט״ילנ״סעציקיסוקשיחההדהורהלה־
 ראיה שמיעה מעשה תשמיש ריח שינה רוגז למיטה שחוק:
 שנים עשר פשוטות הו״ז חטיי׳י לנ״ם עצ״ק יסודן שנים עשר
 גבולי אלכסון • גבול מזרחית רומית • גבול מזרחית
 צפונית • גבול מזרחית תחתית * גבול דרומית רומית • גבול
 זמתית מזרחית י גבול דרותות תחתית • גבול מערבית רומית*

 נטל



 ספד יצירה לאיא עה
 גנזל מערנית דרומית • גנול מערבית תחתית ־ גכול צפונית
 רומית י גבול צפונית מערבית ־ גבול צפונית תחתית • ומתרחנין

 זהזלכיןעד עדי עד והן זרועות עולם:
 שנים עשר פשוטות הו״ז תט״י לנ״ס מציק יסודן חקקן ומצבן
 וצרפןזשקלן זהמירןוצרבהם שנים עשר מזלות בעולם
 ושנים עשר חדשים בשנה שנים עשר מנהיגים בנפש זכר ונקבה:
 אלו הם שנים עשר מזלות בעולם טלה שור תאומים סרטן אריה

 בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים:
 אלו הם שנים עשר תדשיס בשנה י ניסן אייר סיון תמוז אב

 אלול תשרי חשון כסלו טבת שבט אדר:
 אלו הם שנים עשר מנהיגים כנפש •שתי ידים שתי רגלים שתי

 כליות מרה מסס קבה כבל קורקכן טחול:
 בבא א׳ מןהאיהתליךאות ד, בשיתה וקשר לה כתר וצרפן
 זה בזה וצר בהם טל״ה בעולם וניסן בשנה ורגל ימין

 בנפש זכר ונקבה:
א ב' מן הא׳ המליך אות ו בהרהור וקשר לה כתר יצרפן ב  ב
 זה בזה וצר בהםשו״ר בעולם ואייר כשנה זכולייא

 ימנית בנפש זכר ונקבה:
א ג מןהא׳התליךאות ז כהליך וקשר לה כתרזצרפןזה ב  ב
 בזה וצר בהםתאומ״ים כעולם וסיון כשנה ורגל שמאל

 בנפש זכר ונקבה:
א א מן השניההתליךאות ח בראיה וקשר לה'כתר ב  ב

 וצרפן זה בזה זצר בהם סרט״ן בעולם ותמוז בשנת.
 ויד •מין בנפש זכר ונקבה:

א ב מן השניה המליך אות ט בשמיעה וקשר לה כתר ב  ג
 וצרפן זה בזה וצר בהם ארי״ה בעולם ואב בשנה

 זכזלייא שמאלית כנפש זכר ונקבה:
א ג מן השניה המליך אות י במעשה יקשר לה כתר וצרפן, ב  ג
 זה בזה וצר בהם כתז׳ילה כעולם ואלול כשנה דל

 שתחל



 0פד יצירה לא־א נדן
 שמאל בנפש זכר ונקבה:

א א מן השלישית המליך אות ל בתשמיש וקשר לה כתר ב  ב

 זצרצין זה בזה וצר בהם מאזניים בעולם ותשרי בשנה
 זמירה כנפש זכר ונקבה:

א כ ימן השלישית המליך אות נ בריח וקשר לה כתר ב  ב
 ״ וצרפן זה בזה וצר בהם מקריב בעולם וחשון בשנה

 ותסס בנפש זכר ונקבה:
א ג מן השלישית המליך אות ס בשינה וקשר לה כתר ב  ב
 וצדק זה בזה וצר בהם קשית בעולם וכסלו בשנה

 קיבה בנפשיזכר ונקבה:
 בבא א מן הרביעית המליך אות ע ברוגז וקשר לה כתר
 זצרפן זה ביזה וצר בהם גד׳׳י בעולם ומבת במנה וכבל

 בנפש זכר ונקבה:
* ב׳ מןהרביעיתהמליךאוית צ בלעיטהוקשילה כתו* ם 3 
 זצרק זה בזה וצר בהם לל״י בעולם שבש בשנה

 וקורקבן בנפש זכר ונקבה:
 עבא׳ ג מן הרביעית המליך אות ק בשחוק וקשר לה כתר
 וצדק זה בזה וצר בהם לגי״ם בעולם ואלרבשינה

 וטחול בנפש זכרונקבה:

 טהרות פרק ו
 אלו הם שלש אמות אמ״ש ויצאו מהם אבות והם אויר ומי6
 ואש זתאבות תולדות שלשה אבות ותולדותיהם ושבעה

 ככבים וצבאותיהם ושנים עשר גבולי אלכסון:
 ראיה ללבלעלים נאמנים עילם שנה נפש חק שנים עשר

 ושבעה ושלשה זפקדן בתלי גלי ל ולב ־
 שלש אמזייאיר&^דרמיםואשאשלמעלהומיםלמטהואויר
,  רוח מכייעבנתים וסימןללברהאש טשא אאהתיםמ

 דוממת ש' שורקת איחקמכריע בנתים זי
 תכי



 ספר יצירה לאיא
ך על חומה ל מ ה כ ; ש ל 3 ג ל ן ג א ם ל כ ך ע ל מ : ם ל ו ע  חלי נ

 בנפש כמלך במרינה: .
ע ורע לטי ת ר מ ן ע ב ל י ן נ ם ף ר צ ה א ש ס את זה לעומת זה ע  ג

 טוב טוב מטוב רע מרע הטוב מבחין את הרע זהרט מבח ו
ה לרעים; ר ן מ ע ש ר  את הטיב טזב שמורה לטובים ז

 שלשה כל אחד לבדו עומד א׳ מזכה זא׳ מחייב ןא׳מכריע בנתי י
 שלשה מול שלשה ואחד מכריע כנתים י שנים עשר עזחייו.
 במלחמה־ שלשהאוהבים־ שלשה שונאים־ שלש£

 מתיים • ושלשה ממיתים ־ ואל מלך נאמן חישל ככולם חחעוןו;
ט שמג^  קדשו עד עדי עד אחד על גכי שלשה • ושלשה על ג
 ושבעה על גבי שנים עשר זכילם אדוקים זה כזה: 1י
 אלו הם עשרים ושתים אותיות שבהן חקק אהי rf י״ה יהיי^
ר צבאו״ח אלרי״ם תי ד י  אלדי״ס אלרי״ם ירזי
ר ארג" י ועשה בהם שלשה ספרים ו ד  צבאו״ת א״ל שד״י י

 וברא את עולמו וצר בהם את כל היציר זאת כל העתיד לצור:
א אברהם אבינו ע״ה והביט וראה וחקר והבין וחקק וחצכ ב ש  כ
 וצרף ועלתה בידו הבריאה שנאי ואת הנפש אשר עשן
 בחרן ונגלה עליז אדון הכל והישיכו בחיקו ונשקי על ראשו וקראו
 אוהכזיגלה לי הסוד וכרת לו ברית ולזרעו אחריו עד לעולם שגי
 והאמין בה׳ ויחשבה לו צדקה ־ וכרת לו ברית בין עשר אצבעות
 ידיו והואבריתלשון• ובין עשר אצבעות רגליו והיא ברית המילה•
 וקשר לו עשרים ושתים אותיות כלשונו ־ משכן בתים • דלקן
 באש״ רעשן ברות• בערן בשבעה־ נהגן בשנים עשר זהםפר:

 יצירה לאברהם אבינו עליו השלום:

nSn pnr ו ° א ״ ג י ז ן י היי׳* 3 כ י׳* "*° * ק ח ה כ א 1 ? מ ל ידי הגועל ב * 
 «ליט אנין סלה מהגיר p'pa א0ש«וד0

t 


