
 

ןׁשכ  

תֹוָכם:ו    ִּתי ּב  ָׁשַכנ  ָּדׁש ו   ָעׂשּו ִלי ִמק 

 ְוַיְעְּבדּון ֳקָדַמי ַמְקְּדָׁשא ְוַאְׁשֵרי ְׁשִכיְנִּתי ֵּביֵניהֹון: 

ׁשּו ּוָבאָת ָּׁשָּמה: ר  נֹו ִתד  ִׁשכ  מֹו ָׁשם ל  ֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת־ׁש  הָֹוה ֱאֹלֵהיֶכם ִמָּכל־ִׁשב  ַחר י   ִּכי ִאם־ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ִיב 

ּתֵ  ִכנ  ֵבית ׁש  ֵּתּה ַּתָּמן ל  ִכנ  ָרָאה ׁש  ַאׁש  ֵטיכֹון ל  ָי ֱאָלֲהכֹון ִמָּכל ִׁשב  ֵעי י  ָרא ִּדי ִיִּתר  ַאת  ֵתיתּון ֶאָּלֵהן ל  עּון ו  ּב  ּה ִּתת 
ַתָּמן:  ל 



 

 א"ר אבא בר כהנא מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך מקפץ ועולה עיקר שכינה בתחתונים היתה 
כיון שחטא אדם הראשון נסתלקה שכינה לרקיע הראשון חטא קין נסתלקה לרקיע השני דור אנוש לג' דור 

הן אברהם המבול לד' דור הפלגה לה' סדומיים לו' ומצרים בימי אברהם לז' וכנגדן עמדו ז' צדיקים ואלו 
יצחק ויעקב לוי קהת עמרם משה עמד אברהם והורידה לו' עמד יצחק והורידה מן ו' לה' עמד יעקב 

והורידה מן הה' לד' עמד לוי והורידה מן הד' לג' עמד קהת והורידה מן הג' לב' עמד עמרם והורידה מן 
 הב' לא' עמד משה והורידה מלמעלה למטה 

ורשעים מה יעשו פורחים באויר אלא הרשעים לא השכינו שכינה  צדיקים יירשו ארץ וגו' אר"י כתיב
 בארץ: 



 ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם ־ שנאמר: אלהים נצב בעדת אל

  הם ־ שנאמר: בקרב אלהים ישפוטומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמ

ומנין לשנים שיושבין ועוסקין בתורה ששכינה עמהם ־ שנאמר: אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' 
 וגו'... 

תורה ששכינה עמו ־ שנאמר: בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק ב
 אליך וברכתיך. 

 



 

 כשירדו למצרים שכינה עמהם שנאמר אנכי ארד עמך מצרימה
 נה עמהם שנא' ואנכי אעלך וגו'.עלו עלה שכי

 ירדו לים שכינה עמהם שנאמר ויסע מלאך האלהים ההולך לפני וגו'
 יצאו למדבר שכינה עמהם שנא'  ויי' הולך לפניהם יומם

 

 

תניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. שבכל מקום שגלו 
 שכינה עמהן, שנאמר: הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם במצרים וגו',  -שכינה עמהן. גלו למצרים  -

 שכינה עמהן, שנאמר: למענכם שלחתי בבלה.  -גלו לבבל 
אף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן, שנאמר: ושב ה' אלהיך את שבותך, והשיב לא נאמר אלא ושב, ו

 מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהן מבין הגליות. 

ַעת ִעם ַעֶּמָך: ָך נֹוַסַֽ ִכיָנת   ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֶׁשּׁש 



 

ָיכֹול  ִכיָנה ַמה ַהָּלׁשֹון אֹוֶמֶרת ִּכב  ַטֵער, ׁש  ָׁשָעה ֶׁשָאָדם ִמצ   ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ּב 
רֹוִעי.   ַקַּלִני ֵמֹראִׁשי, ַקַּלִני ִמּז 

ַּפְך, ַקל ָוֹחֶמר ַעל ָּדָמם ֶׁשל ַצִּדיִקים.  ָׁשִעים ֶׁשִּנׁש  ַטֵער ַעל ָּדָמם ֶׁשל ר   ִאם ֵּכן ַהָּמקֹום ִמצ 
 

 

 מרגלא בפומיה דרב: 
עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא לא כעולם הזה העולם הבא, ה

קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שנאמר: 
 ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו. 

 אני בצדק אחזה פניך
 בא וראה כמה גדול כח הצדקה שבשביל פרוטה אחת שנותן לעני זוכה ומקבל פני שכינה. 

 לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד, 
 אמרו: קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה.

 


