
 תזריעזהר 

1 

  פרשת תזריע 

כי   וידבר ה' אל משה לאמר אשה
תזריע וילדה זכר וגו', רבי אלעזר פתח  
על משכבי בלילות בקשתי וגו'. על 

ות במשכבי, מה זה היל צריך משכבי, היה
שראל אמרה  על משכבי, אלא כנסת י

לפני הקדוש ברוך הוא ומבקשת ממנו על 
הגלות משום שהיא יושבת בין שאר 
העמים עם בניה ושוכבת לעפר, ועל 

רת,  אחשהיא שוכבת בארץ טמאה 
אומרת על משכבי אני מבקשת, שאני 
כואבת (שוכבת) בגלות, ועל זה בקשתי 

וידבר יהו"ה אל משה לאמר אשה כי תזריע 

(שיר ג א) על  1רבי אלעזר פתחוילדה זכר וגו' 

י במשכבי בקשתי וגו' על משכב משכבי בלילות

אלא כנסת ישראל  2מבעי ליה מהו על משכבי

על אמרה קמי קודשא בריך הוא ובעאת מניה 

עם  4בגין דהיא יתבה בין שאר עמין 3א ותגל

ועל דהיא שכיבת  5לעפרא ושכיבת  בנהא

אמרה על משכבי  7מסאבא 6בארעא אחרא

ועל  8בעינא דכאיבנא (נ"א דשכבינא) בגלותא 

לי  10לאפקא 9נפשידא בקשתי את שאהבה 

 
ם,  יתחתונים הגונעשה הכשמיינו כינה, דהע קאי על השתזרי ה כי אשלפי שרוצה לפרש  יחה זום פתטע 1

  ובה מרתו ותאוו הטובים, טיםויש הק ותםא י"כר מתעורר עם, ואז הזיטת בקישוטים נאאזי המלכות מתקש
פסוק  ינה השכים על ברלו שמדביא פסוקים אך הכלו ה ע"ב.מ לד זכר, כמ"ש לקמןלכך וים, ווהמ"ד גוברי

 ).(מ"מ ינהל השכמדברים עלקמן שכולם יל דחאשת ן ה, דעל משכבי, וכז
נאמר השירים  שיר כלק שספ ין א ר על הגלות,וק זה ידבסו). עם היות שפעל ענין משכבי (רח" שפירושו  2
 .ר יקר)יד להיות (אושעת ה ל , גלויתהותה מתנפלת על גלולא בהיך, אכבת בחיק המלשו תה היוב

שלמה הוה   בימי מנם'. ואילות וכוכו' כנגד אצה, ומד חכסוקדש קדשים והוא בשירים יר ה שש ידוע 3
פניו, "ה ממש לקב יקמתה היוב זאבעלה, אכן מפב"פ עם  דורחל היתה תמי מא סיהרא באשלמותא,יקי

ה על  ונתה הכולה לצרה. והיתפי הימאז הקדשמגלות המעותד לבא, ' על ה, פי ניה על גלותאמי אתובע
 זה (רמ"ז).רוך הלת האגלוה

 הא (רמ"ז).נוהיינו עם ב שלה,  מ"ןכל ה י' ונפלוהמלכות דקל ר עד"בעוהה ירד 4
שהוא עפר  כן משע החת קרק יש עפר תש ו ו קדפה ר יעפ שכסא וכו' י ש שאין להד חורבן בית המק היינו  5

הצרה   י עיקר, הרפראיבת לע שכקר). והמים (אור י אל ןתוימר בו נארות ויש בו קללה שושה פינו עשאי
של  ת" פי'] ב' הנקבות ובפסוק "בליל מש"כ זה [לפי ון משכביות, והוא לשהשפל חתיתבתשהיא שפלה 

ו  היינ לעומת רחל, ותא ירזע וליליתגד בינה כנ אבתת ריליל ןהתהומא, והן ת נוקבי דוהטומאה נקרא
' קרקע המשכן, ולפייהיה באשר פר סוד העב רא עפרה לבריאה הנקירדש ).(רמ"ז ותות, פי' בשני הלילבליל
ן מבל ר' יצחק דלקלילות בקשת וכו' א 'פר בגלות שנקתי בעכיבעל ש כות אומרבי, ר"ל המלמשכ לזה ע

 כו' (מ"מ).י ושתבק  ת ולכךפסק בגלושנ גווהז ניןע לעמשכבי הוא  מפרש על
 . ת השרים (אור יקר)נו רשוהיי 6
 קר). ור י (א הקלי' טתים שליים אלא החצונהורט נםשאי 7
נו, אלא בקשתי שו קמיה כדפיריא עמי ה, שהרבקש לת"תאהבה נפשי שאת ש קשתיב ירצה שאין פירוש 8

הגוף  את ז אוחכאב ש ת והיינוגלובא יבנדכאא י השי, והבקשה שאהבה נפ אזו מהת"ת שנקר בקשה
ות  י הגלימשכבנו ב דהייכארם לי בי העכור הגומשכ לע ו שאמרזהי מצע ועתה לעפר ועל גב לשכבהמלומד 

  ). הכונה שהיא חולה רנפשי (אור יק אהבה ת שהוא אה מת"ת שיקון ענין זעל ת קשתי ב דהיינו בלילות
ולי  לה חהטמאה גורם  ארץת ומאו כן ט כו', וכמה ול חוצל ב אשכמ מצינו לשון דוי, שכן שוכמוטלת על ער

ת התעוררות וא מחמ, והכו'קבה, ולנחבלים סבבת צירים ושמ תונדומאת הט אב, כי זו היא מדתוכ
ה עד תכלית וברים שכיון שהושפלסר שהחיצונים י לומצונתה, רסימן טהרו'. אך זהו ת וכ והקש ותהגבור
 טה אלאשלי שח"ו אין להםכן ו איניהם, וואלה בינמג אהירי שה תהלווד תקוה לגאות שאין ע להשפ

ה  לה. והעד על זה מאת בתונקר כן כי על ם,ין חתוישלוט זר במעבל  הושות הקדכי בחיצוניות אבל תו
 ז).ה תמיד (רמ"נכאב שהיא

  א שי, ה"ס ההו שאהבה נפ תבי לכן בקשתי אושאני מוטלת על משכ מרגשת שפלותישאני מת צה מחיר 9
י  כל תיעש ושבה נש "א] הנקרא נפשה ממב קא ער ח"ין פרק ה וזהמוחה שער' ע"ח בגוה [עי] דקבי[דשחא רו

  ן בהםים כי איבחיבור החסדצים פנם חאית כסברתם הלא הם האומו בין  מעתיתה נט ה  אם ח"ו לבעלה, כי 
ני אל אב רת,הכ דח כידוע מסוות עם הרוכאין לה עוד שיידרגת הנפש הנכרתת שמהתבסם, והם בולת ליכ

 עם בעלי (רמ"ז).התחבר וב למן הגלות לש צאת ל שקתבת וחונפשי אוה
, וזהו  ליותגאין ת וד המלכות עם הת"ות ייחשבהיא, ו אתרפודע"י יחעמי בגלות ו יחדי תשיל ידי ע 10

ת המלכות  בה נפשי ירצה אהבה נפשי, שפי' שאהבהבקשתי את שא מיניהלי אפקא ק ואמר לשדקד
יחוד ויהיה הענין  גמר היאל נת מימין ומשמוררתעהמ האהבה ע"י אותהק ש וחבד הסו ואהוהנקראת נפש 

קונה ולא  ל תיעללת תפלות וצערו והיא מזמן הגהוא לו זמן כאה באותו  פלת על היחודמתנ אהישלותה שב
 (אור יקר). תיהו  בקששאמר צא וזהו נמ
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א אותי ממנו,  ציהו י, ולאת שאהבה נפש
דרכו בקשתיו ולא מצאתיו, שאין 

  להזדווג 

דלאו אורחיה   1מניה בקשתיו ולא מצאתיו

  לאזדווגא 

  מב/ב  

א ענני, ולו קראתיעמי אלא בהיכלו. 
, ואין ים אני יושבתשהנה בין עמים אחר

שומעים את קולו אלא בניו, שכתוב 
  השמע עם קול אלהים וגו'. 

קראתיו ולא ענני דהא  2בי אלא בהיכליה

וקליה לא שמעין  3ביני עמין אחרנין יתיבנא

(דברים ד לג) השמע עם קול  דכתיב 4אלא בנוי

  אלהי"ם וגו'

ת לוליכבי ברבי יצחק אמר על מש
 אמרה כנסת ישראל, על משכבי

פניו, שהיה מזדווג עמי התרעמתי ל
לשמח אותי ולברך אותי בשמחה  

ו, שמזווג של המלך עם  שלימה, שכך שנינ
כנסת ישראל כמה צדיקים ירשו ירושת  
נחלה הקדושה, וכמה ברכות נמצאות 

  ם. בעול

על משכבי בלילות אמרה  5רבי יצחק אמר

 6קמיהא מנאתרע כנסת ישראל על משכבי

לי בחידו  דיהא מזדווג עמי למחדי לי ולברכא

א דמלכא בכנסת  שלים דהכי תנינן דמזווג

ישראל כמה צדיקים ירתו ירותת אחסנתא  

  קדישא וכמה ברכאן משתכחי בעלמא

רבי אבא היה הולך לכפר קניא  
[בסחורה] למערת לוד, והיו עמו רבי יוסי 

חיל ורבי חייא. אמר רבי יוסי כתוב אשת 
בעלה וגו', אשת חיל זו כנסת  ת טרע

קב בעצמותיו מבישה אלו, ישראל, וכר
[זו האמונה של שאר] העמים שאין 

רבי אבא הוה אזיל לכפר קניא (ס"א 

וד והוו עמיה רבי יוסי דלא למערתבפרקמטיא) 

בי יוסי כתיב (משלי יב ד) ורבי חייא אמר ר

אשת חיל עטרת בעלה וגו' אשת חיל דא כנסת 

אלין (נ"א דא  7שהישראל וכרקב בעצמותיו מבי

 
ה רחילאו אוו שאמר דוזה א,א" ניהקויתמפני חסרון הייחוד, ו ררותה בגלות אלהיינו על ענין התעו 1

רתם בתוצומות תעעוז ו אל נותנים לה ישרש  ת,ך הגלותואור יקר). עודנה בכליה (בהי דווגא בי אלאלאז
ותו בשלימות כי  שן לאל ידם לע, ואיו"ןווג ז ולעשות ז חד ייחודים ליי םוונתוכם ועשייתם המצות ותפילת

נו עד ביאת משיחשה יעלא עצמי  אבל זווג', ווכות לגלגומושמות ישנות רק לחדש נ כח בימי הגלות אין
ת  ג לזו"ן כשל שבתויש זוו"ג דדאעקאמר, ת ן הגלווכו', אף בזמיה חראוולאו  "שימינו ועוד י"ל דממהרה בב

ותו  שי אין אופן להע ים להיכלא דאו"א, כלו"ן אלא שמתעמם דזמקוווג באותו הז  ים, הלא אין טוב םוימי
, הוא בהתעלותו  היכליהלא בר"ל בגלות, אה, חיאורדלאו  נו דקאמרהייו , ניםיצוהח תם מפני שליטבמקומ

כי עלה   , פה וצאתימ פי' במקומו, ולא  קשתיו, רה באמ ומת כן לעשלו, ונחשב הזווג  לא הז ו ל או"איכלה
 ).לה (רמ"זלמע

ן  אי שאזה מיא בת מלך פנוקרבן והי וטיה מקדש היכלבהיכלא בתיקוני קש אקישוטיה והי ות בה בהי 2
אמר  הנהו  יםשם הזרו ן דרכו מפני שימצאכלו אימהי נם בגלות חוץאמ ואהה  בייחודלחצונים לק ח

רבים המסכים הילו מאחורי א אפלור אגמעמו ממש ייחוד ה להדבק בעיאא מתיהו לצאולא מ בקשתיהו
 ר).קי אורת (זא ןה שבו אף איבצד הנקב יולו צד הזכר שבו ויתייחדו קולי בק לל ויענני בקוא בקואקר

א לא שמעין אל ליהק ור הו שאמוזנשמע אלא לטהורים קולו  שאיןנף קולו בהם ויטם יפגראוי שואין  3
 ר).אור יק( בנוי

שמעין   אולזה קליה ל קריאה א ברי ולו אלא בקלא בקול ח" ומותאאי הבית שהיתה נבואה לנעם היוש 4
גלות ם ביהבינה אלי פשטת למטמת וולן קאי כךל לשמוע קולו לי פסוליםא לו שהם מצרניםאלא בנוי וא

 ר). (אור יק
זמן הגלות, אבל זווג בסר המחושנז"ל ה מורה מספק שגם הוא ין וא, ן זווגשוהוא מפרש משכבי מלהנה  5
ה שגדול כחו  , והוא של יעקב ולאםו ע"י בני אדשאינ מעטה' וכות בחסד ג שנעשה בגלזוו לשו עפרמ
 "ז). מר(

 ד השמאל ולברכא ליבינה צצד הי למחדי לי מעמ  וגזדודהוה מרכו היה שד הונ ת עמצוי מעאינו מקיים ש 6
ום  ם של שצע שאמאל בחידו שלים מהן ומשממימישי הבה נפשארו את ד והיינו אומהחסו יןצד היממ

מטה היא תחת ה לג עם לאה, ורחר יקר). בלילה הזוווולא ענני (א ראתיוו ק והיינים יחד, משתי צדד
 ותלילות שהוא אחר חצשכבי בעל מעמת מה שהוא מר חלו רנה אמנלכן השכיו' כו יאהבברא יהומשכבה 

ו יה יוצא ממנוג הוהזי מילות וכו'אם היה עי באצימשכבעל ג הוא ווה והזיה לירד לבריא ריכצ ניואז א
 ).מ"נשמות וכו' (מעם לאה אין יוצאים  שא"כ כשהזווגקים מצדילכמה נשמות 

ליונות הם  מות העשהעצקב בעצמותיו ה ררצוי מבישה נים והיאזנו שתת איליל ינשאר עמין ב אלין 7
יקין  ם מעהניה וב"ח אברים ולילית סוד רמות בחינובהם ב ת עליונושהם ספירות  נים יועלברים ההאתיקוני 
 ר). ב (אור יקה  מלה בצעקתם הב וצים שהם עוקצים לעקמשם והיינו   זוניםם נבהיותן למעלה ופוגמי
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הקדוש ברוך הוא יכול לסבול אותם 
אותם  בעולם, כמו שנאמר ואקוץ בם, כ 

קוצים ודרדרים שדוחקים את האדם ולא 
  יכול לסבול אותם. 

תא דשאר) עמין דקודשא בריך הוא לא מהימנו

יכיל למסבל לון בעלמא כמה דאת אמר (ויקרא  

חקין ליה  דדן וכוביכ כג) ואקוץ בם כהני קוצין 

  לבר נש ולא יכיל למסבל לון

ר רבי אבא כך זה ודאי, אשת חיל מא
זו כנסת ישראל שהיא המושלת על כמה  
חיילות וכמה מחנות שנמצאים בעולם,  

שנאמר עטרת תפארת עטרת בעלה כמו 
והכל אחד [ל"ג אשת חיל זו כנסת 
ישראל, שהרי בזווג המלך הוציאה כמה  

בעולם,   יםיקמה צדחיילות כמה מחנות כ 
הוא  וכולם נקראים בנים להקדוש ברוך

ולכנסת ישראל כמו שכתוב בנים אתם 
  לה' אלהיכם]. 

אמר רבי אבא הכי הוא ודאי אשת חיל דא 

מכמה חיילין  1כנסת ישראל דהיא גבירתה

וכמה משריין דמשתכחי בעלמא עטרת בעלה 

כמה דאת אמר (ישעיה סב ג) עטרת תפארת  

נסת ישראל דהא  כ דאחיל  וכלא חד (ל"ג אשת

חיילין כמה משריין בזווגא דמלכא אפיקת כמה 

כמה צדיקים בעלמא וכלהו אקרון בנים 

לקודשא בריך הוא ולכנסת ישראל כמה דכתיב 

  תם ליהו"ה אלהיכ"ם)(דברים יד א) בנים א

בעוד שהיו הולכים אמר רבי אבא כל 
אחד יאמר דבר בכנסת ישראל, רבי אבא  

א זו כנסת  מצי יל מיפתח ואמר אשת ח
נו. מי  ישראל שהיא אשת חיל כמו שאמר

ימצא, כמו שנאמר אשר ימצא אתכם  
באחרית הימים, (ל"ג מי ימצא ללחום בו 
קרב). מי ימצא, מי יזכה להיות עמה  

ות ולהמצא עמה תמיד, כמו  בשלמ
  שנאמר מי יעלה בהר ה' וכו'. 

עד דהוו אזלי אמר רבי אבא כל חד לימא 

בא פתח ואמר א ביראל ר מלה בכנסת יש

צא דא כנסת (משלי לא י) אשת חיל מי ימ

ישראל דאיהי אשת חיל כמה דאמרן מי ימצא 

אשר ימצא אתכם באחרית כמה דאת אמר 

חא ביה קרבא) מי (ל"ג מי ימצא לאג 2הימים

ימצא מאן יזכה למהוי בה בשלימו ולאשתכחא 

עמה תדיר כמה דאת אמר (תהלים כד ג) מי 

   3' גוו יהו"היעלה בהר 

ורחוק מפנינים מכרה, מכרה, היה  
יך להיות מקחה, אלא לכל אותם שלא צר

נדבקו עמה בשלמות ולא שלמים עמה,  
היא מכרה אותם והסגירה אותם בידי 

כמו שנאמר ויעזבו בני עמים אחרים, 
ישראל את ה' וימכור אתם ביד סיסרא, 
ואז התרחקו כולם מאותן פנינים 

חלק  ם להיהא  עליונות קדושות שלא 
. בהן, זהו שכתוב ורחוק מפנינים מכרה

רבי חייא פתח בפסוק אחריו ואמר, בטח  
בה לב בעלה ושלל לא יחסר. בטח בה לב 

חה מבעי מכרה מכרה מק יםנינק מפורחו

ן בה בשלימו ון דלא אתדבקאלא לכל אינ 4ליה 

 5ולא שלמין בהדה היא מכרה לון ואסגרא לון

אמר (עי' ש"א   בידא דעממין אחרנין כמה דאת

) ויעזבו בני ישראל את יהו"ה וימכור אותם 6יב ט

ביד סיסרא וכדין כלהו רחיקין מאלין פנינים 

א בהו הדא  לק חולון  עלאין קדישין דלא יהא

ה רבי חייא הוא דכתיב ורחוק מפנינים מכר

בטח בה לב בעלה   פתח קרא אבתריה ואמר

ושלל לא יחסר בטח בה לב בעלה דא קודשא  

 
היא   אזחתון שלה בזעיר, ורשה התוא שעטרת זעיר שה ה בנתבחיוא על רח"ו). ה ת (וילחי שון ל לידרש ח 1
 מ"ז).(רל הכל י"ע ששוררת עלב דתורי

המלכות שהיא  והיא ים ת הימיב באחריהמלכות דכת י עלאתם קדהה אשר ימצא אתכם ראיה מביא מ 2
 ).מ"מל (חי תהיא הנק' אשהמלכות ו לעמצא דהכי קאי  וף האצילות גם מי יס

י  ע"ב) ופ' אחרמב ( יע פ' תזרב יעלה בהר ה', כמ"שג) מי כד  ובסוד (תהליםר, ה קראנוק' נל עטרה דכ 3
 קכה ע"ב).ה ח"ב (דע"). ח ע"ב)(סמות 

זכות בה  הם, לפי שמי יוכל למהמלכות גדול ה של מקחנותם לאדם לק פנינים שקשה תר מו"ל י שרפי'  4
 .(מ"מ)

וכרת אותו  ותיה מומצ ם שהיא התורהיניפנק מוא רחו וב מי שההכת ורשיע ). "וחרמו מכירתה (ומכרה כ 5
 ר (מ"מ).יחסא ל ד ושללע"לאו"ה ו

ְ ִ "ל: וַ ז 6 מְ ת ה' אֱ  אֶ חְ ִ ַיד ִסי ָתםאֹ  רֹ �ֵהיֶהם ַו ְ ַ ְ ָחצוֹ  ָבאר צְ ְסָרא  ְבַיד  ְביַ ר  ים  ִ ְ   בד ֶמֶל� מֹוִל
 ָ ִ ם.ַו ָ סאו, כ כה, ה) ויכון בצדק (משלי אלא וק זה במקרא פס ין י א"ע שהרמ ע"ב: ציל על מ"ז' רעיו  ֲחמ 

  מרים הטעמים ה שוברם המיבתולת ישראל, שפעא גבי ו ע"דף לעיל  תיה שכתבהוא על דרך מד שע"נלו
 ות.ולא המל
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בעלה, זה הקדוש ברוך הוא, שלכן מנה  
תה על העולם להנהיג אותו, וכל כלי  או

הזיין שלו הפקיד בידיה, וכל אותם  
  לוחמי הקרב, ועל כן ושלל לא יחסר. 

יך הוא דבגיני כך מני לה על עלמא  בר

לאתדברא עלה כל זיונין דיליה אפקיד בידהא 

  1וכל אינון מגיחי קרבא ועל דא ושלל לא יחסר 

  סוק אחריו ואמר, בפ חסי פתרבי יו
ימי חייה.  גמלתהו טוב ולא רע כל 

גמלתהו טוב היא הכינה טוב לעולם 
היכל המלך ולבני היכלו.  הכינה טוב ל 

שכתוב ועץ הדעת טוב ולא רע, משום 
ורע. מתי טוב, בזמן שאותם ימי השמים  
מאירים עליה ומזדווגים עמה כראוי, 
שהם ימי חייה משום שעץ החיים שולח  

יר לה. ובאותו זמן גמלתהו  מאו  חיים לה
אמר רבי אבא יפה הוא, וכל  טוב ולא רע. 

  הפסוקים נאמרו על כנסת ישראל.

גמלתהו  רבי יוסי פתח קרא אבתריה ואמר

טוב ולא רע כל ימי חייה גמלתהו טוב היא 

 3זמינת טב להיכלא דמלכא  2זמינת טב לעלמא

ב  ולא רע בגין דכתיב (בראשית 4ולבני היכליה 

טוב אימתי בזמנא  5הדעת טוב ורע עץו ט)

נהרין עלה ומזדווגן עמה  6ימי השמים דאינון

כדקא יאות דאינון ימי חייה בגין דעץ החיים 

דר לה חיים ונהיר לה ובההוא זמנא גמלתהו ש

אמר רבי אבא שפיר הוא וכלהו  7טוב ולא רע

  קראי בכנסת ישראל אתמרו

אשה כי תזריע, שנינו אשה מזרעת  
זכר. רבי אחא אמר הרי   דתול חלה ית

וך הוא גזר על הטפה שנינו שהקדוש בר 
ההיא אם היא זכר אם היא נקבה, ואתה  

דת זכר.  אומר אשה מזרעת תחלה יול
אמר רבי יוסי ודאי שהקדוש ברוך הוא 
מבחין בין טפה של זכר ובין טפה של 
נקבה, ומשום שמבחין בה גוזר עליה אם 

דה  ילו י אחאתהיה זכר או נקבה. אמר רב
זכר, וכי כיון שמזרעת יולדת, שכתוב  
וילדה. [אלא] הפסוק הזה כך היה צריך 
להיות, אשה כי תהר וילדה זכר [תזריע 

זכר], מהו כי תזריע וילדה. אמר  ויהיה 
רבי יוסי, אשה מיום שמתעברת עד היום 
שמולידה אין לה בפיה אלא הילוד שלה,  
אם יהיה זכר, ועל כן אשה כי תזריע 

  ר. זכילדה ו

ה  תנינן אשה מזרעת תחלאשה כי תזריע 

אמר הא תנינן דקודשא   יולדת זכר רבי אחא

איהו דכר אי על ההיא טפה אי  8בריך הוא גזר

איהי נוקבא ואת אמרת אשה מזרעת תחלה 

יולדת זכר אמר רבי יוסי ודאי קודשא בריך הוא 

אבחין בין טפה דדכורא ובין טפה דנוקבא ובגין 

 9יה אי להוי דכר אי נוקבא עלר יה גזדאבחין ל

כיון דמזרעת  וילדה זכר וכיאמר רבי אחא 

יולדת דכתיב וילדה (אלא) האי קרא הכי מבעי 

יה אשה כי תהר וילדה זכר (ס"א תזריע ויהיה ל

זכר) מהו כי תזריע וילדה אמר רבי יוסי אתתא 

מן יומא דאתעברת עד יומא דיולדת לית לה 

כר ועל דא  ד ויאי להבפומא אלא ילידו דילה 

  אשה כי תזריע וילדה זכר

תזריע, רבי חזקיה פתח מה  כי אשה
רבו מעשיך ה', כמה רבים מעשי המלך 

עולם. משל לאדם שלקח בידו  הקדוש ב
  כמה 

אשה כי תזריע רבי חזקיה פתח (תהלים קד 

כד) מה רבו מעשיך יהו"ה כמה סגיאין עובדוהי 

 דמלכא קדישא בעלמא משל לבר נש דנטיל 

  מהכ היבידו

  מג/א  

 
א  הו בהששת שביו שבי כמ"ש ושבי תחלה שלול בידה ושה מן הקלי' שהיה דם ניצוצות הקוציאישמ 1
 ו)."רח(

 ).מ"מהזה ( לעולם 2
 בי"ע (מ"מ). 3
 .מ)מ"בי"ע (שבים וחיות ואופנים  ' לשרפפי 4
 ע (מ"מ).הנק' רמות דת יה יור גלכות שרפי' היא המל 5
 "ו). חרא (ז"ו"ק ד 6
פע תחתונים שללא רע, ונותנת אליה אז היא טוב ו ,כשנמשכים ו"קעכ"ז ר, ת טו"א עץ הדעאע"פ שהי 7

 מ).ל א' (מ"ולכ "אלז תנתנו וטוב וכאל
אלמא , א עליהוגוזר מה תה ב"ההקי פה לפנטיוולד המלאך מביא הצירת הדם י זל מ' יום קומש"כ פי' 8
  יהיה זכר (מ"מ). וזר אם"ה ג הקבש
 (רח"ו). טפה זו וכו' שואל לכןחלה והזריע ת ינו יודע מיאך אלמה 9
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אותם  קשרים [של זרעים] יחד וזרע 
א כל אחד בפעם אחת, ואחר כך יוצ

ואחד לבדו. כך הקדוש ברוך הוא עשה  
מעשיו בחכמה, ובחכמה נטל הכל יחד  
וזרע אותם, ואחר כך יצאו כל אחד ואחד 

  בזמנו, זהו שכתוב כולם בחכמה עשית. 
  

 כחדא וזרע לון בזמנא חדא ולבתר  1מקטורין

חד וחד בלחודוהי כך קודשא בריך הוא ל כ נפיק

ובחכמה נטיל כלא   2ד עובדוהי בחכמה עבי

כל חד וחד  5ולבתר נפקו 4וזרע לון 3כחדא 

בזמניה הדא הוא דכתיב (תהלים קד כד) כלם 

  בחכמה עשית 

אמר רבי אבא מה רבו מעשיך ה', כמה 
רבים מעשי המלך הקדוש, וכולם  

לם סתומים בחכמה. זהו שכתוב כו 
עשית, כולם כלולים בחכמה ולא  ה כמ בח

וצה אלא בשבילים ידועים יוצאים הח
כלפי הבינה, ומשם נעשים הכל 
ונתתקנים, זהו שכתוב ובתבונה יתכונן,  
ועל זה כולם בחכמה עשית. בבינה מלאה  

רץ, הארץ זו כנסת ישראל, שמשם הא
מתמלא מהכל, כמו שנאמר כל הנחלים  

כמה  מה רבו מעשיך יהו"ה  6אמר רבי אבא

שא וכלהו סגיאין אינון עובדוהי דמלכא קדי

סתימין בחכמה הדא הוא דכתיב כלם בחכמה  

עשית כלהו בחכמה כלילן ולא נפקי לבר אלא 

לגבי בינה ומתמן אתעבידו כלא   7ןיעידילין בשב

ו הדא הוא דכתיב (משלי כד ג) ואתתקנ

 8יתכונן ועל דא כלם בחכמה עשית  ובתבונה

בבינה מלאה הארץ הארץ דא כנסת ישראל 

 
ם יאתיצבל אחד, אחד ביום ם יעורע זהזרת ע אחר, וכשהואאחד ממין וזרעים כל אחד  הם צרורי 1

  .ז)ש (רמ"וחונים כאשר נראה בממנים ש א בזוצמיחתם הו
ב וד ג' ע"וחא וזהו מסוא רה הבו ע יסוד הנוק' להשפיכלי ב עשותא לאחד הוה , זווגש שני זווגיםי 2

 דד' י'בח הד'ל כמוליד נשמות ההולדה לה וא חס"ד ובו כחני הוא ע"ב דע"ב שהשם גבור"ה, וה ועולי"ב דסמ
סוד  הראשון הוא בוג זושה' נ"ד סיאיתא בכללי הרח"ו . ותו ישר , וכמ"ש באדםחיםמום הם נעשיע"ב שמה

שם ע"ב זה  מצא שונ רי"ו,בור ע"ב ות, וז"ס עיהשמ ב"ד עסוויט והשני הוא ב ע ויבאויס של אתוון "ורי
  ).מ"זמור (רלא בה כאה אדולן ה אי ריהששיו בחכמה, ה עושה מע"פ"ח. וז"ש שהקבל כל הד' בחי' של רלכו
סדר ר ע"ח שעולמות כמ”ש בהע כלו ונאצל "קשנתלבשה במלכות א ה דא"קחכמ היינו בהארת 3

 רמ"ז).ע"ב (שם וון ב הרי"ו את"ס התכללות ). הו"(רחך דרש פסוק זה על כי שם נות כצילהא
 מר בזמנאשא למשא לוגמד אומנים, אבל ההם שני ז תמפני שלפי האמ לא אמר בזמנא חדא, ןבכא 4

גם  ותדש להיו כח וחיות חן בותונראשון ה לל בעצמו כל הזווגיקר כוא העווג השני שהושבזי מפנחדא, 
 ). דע (רמ"זל הרפ"ח כנות מכללנכ מהכלל), שהרי כל נש(נ"א נזרע א נהו
 בל, אצרתע תאלכן היא נקרם הנוק' שחנקלט ונעצר בר בכוונת עצרת שהשפע תבספר הכוונו כמ"ש זה 5

ר  ש. וז"ש ולבתיי"ע ח,ות לפסוכויש לו' חדשים כמסימים  לכמהבו ביום ויש ש לשיחד בזמן אדה אינו הלי
ל"ל , שהילוםדשת כאינה מח לם לפי הפשטת כולמכי , ד כלם בחכמה עשיתיה הה"בזמנחד ל חד וכ נפקו

בה ל פועל ור כמנגבה ת ש כולמומעשה הוא בכל עשיה  י, אלא הכוונה כשיך ה' ובחכמה עשיתעמה רבו מ
כלם ר לכן אמי נמשך ממנו יבו הרה בין שז ת שיך", אבל כדי שלארבו מע"מה כנז"ל, וזהו וי יב הר הוא
 (רמ"ז).חדא כ כלאל א מ"ש ובחכמה נטית, והועשי כמהבח
  ן "כמה סגיאי  צדק, וז"שיאלא גם בחכמה  ות כמ"ש רבי חזקיה,כבוי למדת המלס הריייחריך ל"ל דלא צר 6
ין  ד רשכמה שובחוהענין שידוע שיש זקיה. בי חבעלמא כמ"ש רמר א לא , ולכןהם בעצמםמר וכל", נוןאי

י ה'  בוי למעששמתייחס הריאבא  ילרבא בה אתברירו, וניחת במחשהויול הולזה כ, סתימאהמבחינת חכמה 
  עודו ,המבחינת עשי לאבא שהם  םאיך ייחס מעשי ם השפעתם, אבל יקשה ום ולא מצד מקת עצממפא

הוא   עצםב וישהריב ובכמה", ירצה לא תחשמין בחסתי ן אמר "וכלהולכ ד,מא נעלמת חכמה היאשה עדושי
  כל  שרשי  הוא שבה  דול. והענין לם געה א בהור כל ההויות אבל תה מקולהיוות ' כוללחיאלא בבבחכמה, 

מו  כו לם,בהעו תוהוא בהתכוללהכל, רק ש מ"ש בהיולי שבו רך כוללות, על דרך דאים אך הוא בהנמצ
 .בחכמה עשית (רמ"ז)ד כלם  הה" בחוש המשותף.לם העם במושרשישהחושים 

 ח"ו).(ר באא יסוד 7
ם א נעליסוד דאבבר ידעת כי כי כ הוא ין העושה כנודע והענה הוא ובינמר וא האוה החכמה הנה  8
ה  תגלמה הואנה בי דנמצא כי יסושל ז"א ו ןנו בדרוש המוחיבינה. כמבואר אצלי לתוך היסוד ש מתלבשו

ה אלא עוש ה ואחכמה ה שהעשית אין פירושו  בחכמה כולםואם כן מ"ש  ריםדבל העושה כוהוא ה
מר בינה כלוחכמה עשית בלם בו"ש כזמבינה כל המעשים ועושה הינה בב מתלבשתה בהיות  החכמהש

 ומרך ארוב בברוך שאמר ומר בברוךלזהו מה שתיקנו ה. א"ש אפשר לומר שנ בשת בתוך הביה מלויותבה
ד שהוא  יח הםניסוד נשהיוז ברוך אחד שהוא שה לרמך עו וך אומר וברובר רואמ חד ולאבברוך א ושהעו

  גם זה שה . הוק י רשב"י)ד (שער מאמרנלע"כתיב ונבינה, והם שביל  סוד של ה ויחכמוד של יסועושה אומר 
ם לא"א קודה ל ה כהנ כי ה ה היתה בבינואח"כ עשי כולם הם בחכמה עשיה בחכמה לכן אמרהלהם מי נתן 

מה ם בחכאמר כולו שזהו א עשיהימבריאה אבא יצירה אם א"א דומיקדמון לכל הקדם א לות וא אציה
 קיע).ר הר(זהבבינה  ת עשי
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 שהיא הולכים אל הים וגו'. קנינך,
יאה אותם אחר כך, זהו שכתוב אלה וצמ

השמים והארץ בהבראם, בה'   תולדות
  בראם, לכן מלאה הארץ קנינך. 

מה דאת אמר (קהלת דמתמן אתמליא מכלא כ

א ז) כל הנחלים הולכים אל הים וגו' קנינך דהיא 

ב ת שי(ברא אפיקת לון לבתר הדא הוא דכתיב

' ד) אלה תולדות השמים והארץ בהבראם בה

  בראם בגיני כך מלאה הארץ קנינך 

בא וראה בשעה שאדם בא להתקדש  
להזדווג בנקבתו (בכוונה) ברצון קדוש 

חרת) קדושה  שלו, מתעוררת עליו רוח (א
כלולה מזכר ונקבה, ורומז הקדוש ברוך 
הוא לשליח אחד הממונה על הריונות  

ידו אותה הרוח,  ב ידומפק של בני האדם,
פקוד אותו. זהו  ומודיע לו לאיזה מקום י

שכתוב והלילה אמר הורה גבר, הלילה 
אמר לאותו ממונה הורה גבר מפלוני,  
והקדוש ברוך הוא מפקיד לו את אותה  

 ל מה שמפקיד, והנה פרשוה.  הרוח כ
  

תא חזי בשעתא דבר נש אתי לאתקדשא 

  שא א קדילאזדווגא בנוקביה (בכוונה) ברעות

  יליה אתער עליה רוחא (אחרא) קדישא כליל ד

דכר ונוקבא ורמיז קודשא בריך הוא לחד 

שלוחא ממנא על עדוייהון דבני נשא ומני בידיה  

א  פקוד ליה הד ההוא רוחא ואודע ליה לאן אתר י

הוא דכתיב (איוב ג ג) והלילה אמר הורה גבר 

הלילה אמר לההוא ממנא הורה גבר מפלניא 

יד ליה לההוא רוחא כל פקא ך הואוקודשא ברי

 קמוה  מה דאפקיד והא או

  

אז יורדת רוח וצלם אחד עמה, אותו 
שעומד בדיוקנו למעלה, באותו צלם  
נברא (התגדל) באותו צלם הולך בעולם  

(תהלים לט) אך בצלם הזה, זהו שכתוב 
יתהלך איש, בעוד שהצלם הזה נמצא עם  
האדם, בצלם שלו עומד בעולם הזה  

נמצא עמו אדם  ( ד.ם כאח שמתחברי
שמתחברים   עומד בעולם הזה, ושנים הם

כאחד.) ושלמה המלך מזהיר את בני 
האדם ואומר עד שיפוח היום ונסו 

  הצללים, שנים. 

כדין רוחא נחתא וחד צולמא עמיה ההוא  

דקאים בדיוקניה לעילא בההוא צולמא אתברי 

(ס"א אתרבי) בההוא צולמא אזיל בהאי עלמא 

לט ז) אך בצלם יתהלך  ם ליב (תההדא הוא דכתי

מא אשתכח עמיה דבר נש איש בעוד דהאי צול

בצולמא דיליה קאים בהאי עלמא דמתחברן 

כחדא (ס"א אשתכח עמיה בר נש קאים בהאי 

חדא) ושלמה  עלמא ותרין אינון דמתחברן כ

מלכא אזהר לבני נשא ואמר (שיר ב יז) עד 

  שיפוח היום ונסו הצללים תרי

מצאנו   אימדשל אשובספר הכשפים 
פים שרוצים) לכשף כששאותם שיודעים (

מצד השמאל ולהדבק בהם, יקום לאור  
הצלמים   הנר או במקום שיראו אותם

שלו, ויאמר אותם דברים שמתוקנים 
לאותם הכשפים, ויקרא להם לאותם 
צדדים טמאים בשמות הטמאים שלהם,  
ויזמין (וישביע) הצלמים שלו לאותם 

נו להם  צוברמתקן , ויאמר שהוא שקורא 
איש יוצא מרשות  למצותם, ואותו ה

  רבונו ופקדונו נותן לצד האחר. 
  

ובספרא דחרשין דאשמדאי אשכחנא דאינון  

דידעי (ס"א דבעו) לחרשא חרשין מסטר 

שמאלא ולאתדבקא בהו יקום לנהורא דשרגא 

 או באתר דיתחזון אינון צולמין דיליה ויימא

 וןל ויקריאינון מלין דמתתקני לאינון חרשין 

ון לאינון סטרין מסאבין בשמהן מסאבין דלה

ויזמין (ויומי) צולמין דיליה לאינון דקארי ויימא 

יהו וההוא דהוא אתתקן ברעותיה להו לפקודי

בר נש נפק מרשו דמאריה ופקדונא דיליה יהב 

  לסטר מסאבא 

  

ובאותם דיבורים של כשפים שהוא 
ויזמין (וישביע) אותם לצלמים, יאמר 

ות ומתתקנים באותם  וחר ם שתינראי
בני אדם, צלמים שלו במראה של 

ומודיעים לו דברים להרע, ודברים 
להיטיב, לזמנים ידועים. ואלו שתי 

שלא נכללו בכלל של גוף, עכשיו הרוחות 

"א ן מלין דחרשין דאיהו יימא ויזמין (נינואבו

מתתקנין ויומי) לון לצולמי אתחזון תרין רוחין ו

באינון צולמין דיליה בחיזו דבני אנשא ומודעין 

ליה מלין לאבאשא ומלין לאוטבא לזמנין ידיעין 

ואלין תרי רוחין דלא אתכלילו בכללא דגופא 

הו  תא אתכלילן באלין צולמין ומתתקנן בהש

ן ליה לבר נש מלין לאבאשא ודא הוא  עיודומ
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נכללים בצלמים הללו, ונתקנים בהם,  
ומודיעים לו לאדם דברים להרע, וזהו  

וצא מרשות רבונו ופקדונו נותן לצד שי
  הטמא. 

ק מרשותא דמאריה ופקדונא דיליה יהב דנפי

  לסטר מסאבא 

בא וראה אסור לאדם לזרוק כלי  
הבית ולהפקידו לצד האחר שלא צריך או 
דבר אחר שכמותו (של ביתו לקבל 
אותו), שהרי כמה שומרי הכללים 

בר ההוא לקבל אותו, מזומנים לד
ו ברכות,  ליע שוריםומאותו זמן לא 

שמזמין שהרי הוא מצד אחר. כל שכן מי 
ברצונו על אותו הטוב העליון שלו לאחר 
ולצד האחר, שהרי הוא מאותו שהזמין 

ו, וכשמתקרבים ימי האדם לצאת מן אות
העולם הזה, אותו הצלם העליון  
שנותנים לו, באה אותה רוח רעה שהיה  

בה בכל יום ונוטלת אותו הצלם נדבק 
לו, ולא חוזר לאדם   לךהובו ו  ומתקן

רי הוא נדחה מן  לעולמים, אז ידע שה
  הכל. 

תא חזי אסיר ליה לבר נש לאשדאה מאני 

דביתיה ולאפקדא ליה לסטרא אחרא דלא 

אצטריך או מלה אחרא דכוותיה (ס"א דביתיה 

לקבלא ליה) דהא כמה גרדיני נימוסין זמינין 

ה לקבלא ליה ומההוא זמנא לא שארי לההוא מל

דהא מסטרא אחרא הוא כל שכן  אןרכליה בע

 1ברעותיה על ההוא טיבו עלאה  מאן דאזמין

דיליה לאחרא ולסטרא אחרא דהא מההוא 

דאזמין ליה הוי וכד קריבו יומין דבר נש לנפקא 

 2מהאי עלמא ההוא צולמא עלאה דיהבו ליה 

יה בכל  אתיא ההוא רוחא בישא דהוה מתדבק ב

 יה ב אתתקןיומא ונטיל ליה לההוא צולמא ו

ן כדין ואזיל ליה ולא אתחזר ביה בבר נש לעלמי

  ינדע דהא אתדחיא הוא מכלא 

בא וראה, בשעה שהנשמה יורדת 
להיכנס לו בעולם הזה, יורדת לגן העדן 
של הארץ ורואה את כבודם של רוחות  
הצדיקים עומדים שורות שורות, אחר כך  

ורואה את הרשעים  הולכת לגיהנם
עליהם,  ם מיא מרחשצווחים אוי אוי ול

ם  ובכל מעידים בה עדות, ואותו הצל
  הקדוש עומד עליה עד שיוצאת לעולם. 

תא חזי בשעתא דנשמתא נחתא לאעלא ליה  

בהאי עלמא נחתא בגנתא דעדן דארעא וחמאת  

יקרא דרוחיהון דצדיקיא קיימין שורין שורין 

לרשיעייא  לבתר אזלא לגיהנם וחמאת להו

בכלא אסהידו ו הועליי דצווחין ווי ווי ולא מרחמי

שא קיימא עליה בה סהדותא וההוא צולמא קדי

  עד דנפיק לעלמא 

  מג/ב  

כשיוצאת לעולם, מזדמן לה אותו 
הצלם ומשתתף עמה ומתגדל עמה, כמו  
שנאמר אך בצלם יתהלך איש. ובאותו 
הצלם משתתפים (נמצאים) ימי האדם  
ותלויים בו, זהו שכתוב כי תמול אנחנו  

י ארץ, כי צל עלו ימינ ולא נדע כי צל
ת האשה עד ימינו ודאי. ומיום שמתעבר

אדם את  היום שמולידה, לא יודעים בני
מעשי הקדוש ברוך הוא כמה הם גדולים,  

כד נפיק לעלמא אזדמן ההוא צולמא לגביה 

ר ואשתתף בהדיה ואתרבי עמיה כמה דאתמ

ובההוא  3לט ז) אך בצלם יתהלך איש ם לי(תה 

ותליין  4) יומוי דבר נששתתפו (אשתכחוצלם א

ביה הדא הוא דכתיב (איוב ח ט) כי תמול אנחנו 

ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ כי צל ימינו ודאי 

ומן יומא דמתעברא אתתא עד יומא דאולידת 

לא ידעין בני נשא עובדוי דקודשא בריך הוא 

 
 נפשו (רח"ו).  1
 לש"ו).ב רכז ע"א (ז ע"י"א רח 2
את  לצ ויע עתו וזמנמה רק בהגשתקן הצלם דכל נאות הזמן, ואינו מתיצלמים רק במצקון התי תלוי 3

ף ף לפרצורצופ כלוכן מ ן,ולם מהעליון לתחתוולם לעכל עבחי' צל"ם מ שנוי ד),עו ע" דע"ה ח"אז (" והבהע
שוט  הוא פ , ו ) ע"שדרוש יז סד ע"ג סוף (דף ק שעה"וב לם (סוף דרוש ח) ושי הצ' דרעי תחתון,ל עליון מכל

"ק  ש בזוהאיש, כמ"לך היתלם בצ אך )(תהלים לט זכ, ובסוד "באדם התחתון ג ן ישנו בחי' צלם גםכונודע. ו
, ט ע"א)כ ים ח"א(כלל ים א ב) פרק( לםשער הצב  וכנודע בדברי הרב  ובכ"מ,"ב) תזריע מג רע רשת(פ
, הפקלריא המאירר דאסאו מזוהרליהנות  עולה הנשמה ידה לשר עא הם החלוקא דרבנן ים הנהלבושה

"ב  ב עקמב וקמא ע"תרומה ( פ' 'וע), ע"או ס(מ"ש בפ' נח ות כלל וכנלה לעלות וליה ובלתי זה אי אפשר
 דהנר"נמים הצלם שהם שיו הלבו על אלמרו שם שא  ב)ע"(מג ר יע, וע' עוד בפ' תזרבכ"מ) ועודוק"נ ע"א 

 ). "ד(כללים ח"א קו ע
 . רריו בסוף הספבא דבהו ש"ו).ב ע"א (לזהר הרקיע מעי'  4
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וכמה הם עליונים, זהו שכתוב (תהלים 
  קד) מה רבו מעשיך ה' וגו'. 

וכמה אינון עלאין הדא הוא  ן בין רברכמה אינו

קד כד) מה רבו מעשיך יהו"ה   דכתיב (תהלים

  גו'ו

בא וראה כל רוחות העולם כלולות  
זכר ונקבה, וכשיוצאות, יוצאות זכר 
ונקבה, ואחר כך נפרדים בדרכיהם. אם  
זוכה האדם אחר כך, מזדווגים יחד, 
והיינו בת זוגו, ומתחברים בזווג (בצורה)  

, שכתוב תוצא הארץ  וףוג רוח  אחד, בכל,
ה למינה, אותה נפש חיה למינה, מה ז 

ת זווגו שדומה לו. ומה רוח האדם שיוצא
זה הארץ, כמו שנאמר רקמתי בתחתיות  
ארץ, והנה פרשוה. תוצא הארץ ודאי, 
שהרי ממנה יוצאים נפש חיה כמו  
שבארנו, זו רוחו של אדם הראשון, זהו  

  ומפרי שכתוב ומפרי העץ אשר בתוך הגן, 
זה הקדוש ברוך הוא אשר בתוך הגן,  עץה

  בתוך האשה. אשר 

עלמא כלילן דכר ונוקבא תא חזי כל רוחין ד

וכד נפקין דכר ונוקבא נפקין ולבתר מתפרשן 

בארחייהו אי זכי בר נש לבתר מזדווגי כחדא 

והיינו בת זוגו ומתחברין בזווגא (ס"א בגוונא) 

ד) חד בכלא רוחא וגופא דכתיב (בראשית א כ

ארץ נפש חיה למינה מאי למינה ההוא  ה צאתו

ומאי  דבר נש דנפיק זוגיה דדמי ליה רוחא

הארץ כמה דאת אמר (תהלים קלט טו) רקמתי 

בתחתיות ארץ והא אוקמוה תוצא הארץ ודאי 

נפקין נפש חיה כמה דאוקימנא דא  1דהא מנה 

רוחיה דאדם קדמאה היינו דכתיב (בראשית ג 

דא  י העץפרומ 2הגןג) ומפרי העץ אשר בתוך 

אשר בתוך קודשא בריך הוא אשר בתוך הגן 

  האשה 

ו אשה כי תזריע וילדה זכר שנינו, היינ
כתוב, ולא כולל זכר ונקבה, כפי דרך 
העולם שהם גרמו לו, שלא מתחברים 
כמו שיוצאים מלמעלה זוגות, משום  
שאדם הראשון וזוגו חטאו לקדוש ברוך  

,  למעלה הוא, ועל כן נפרדים כשיוצאים מ
שיהיה רצון מלפני הקדוש ברוך הוא,   עד

ואם לא  זוכה אדם נותנים לו זוגתו, אם 
מפרידים אותה ממנו ונותנים אותה  
לאחר ומולידים בנים שלא כראוי, ועל  
זה כתוב לא ידון רוחי באדם. מה זה  
רוחי, היה צריך להיות רוחו, אותן שתי 
רוחות שיוצאות זוגות, לא ידונו יחד,  

זכר, ולא כולל זכר  דהילתוב וועל זה כ
  ם שהם גרמו. ונקבה כפי דרך העול

כתיב ה כי תזריע וילדה זכר תנינן היינו אש

ולא כליל דכר ונוקבא כפום אורחוי דעלמא 

דאינון גרמו ליה דלא מתחבראן כמה דנפקן 

מלעילא זוגות בגין דאדם קדמאה וזוג דיליה 

חבו לקודשא בריך הוא ועל דא מתפרשין כד 

ילא עד דיהוי רעוא קמי קודשא בריך לעמ נפקין

תו ואי לא אי זכה בר נש יהבין ליה זוגהוא 

מפרישין לה מניה ויהבין לה לאחרא ומולידין 

בנין דלא כדקא יאות ועל דא כתיב (שם ו ג) לא 

ידון רוחי באדם מאי רוחי רוחו מבעי ליה אינון 

תרין רוחי דנפקי זוגות לא ידונון כחדא ועל דא  

זכר ולא כלל דכר ונוקבא כפום ה לדיב ויכת

  למא דאינון גרמואורחוי דע

רבי אלעזר אמר לא כך שהרי הכל זכר  
ונקבה כלולים יחד, ואחר כך נפרדים. 
אבל וילדה זכר כלולים יחד מצד הימין, 
ואם תלד נקבה כלולים באחד, נקבה  
וזכר מצד השמאל, שיותר שולט צד  

ן בימי השמאל על צד הימין, והזכר נכנע
א שולט, ואז אותו הזכר שיוצא מן של

רבי אלעזר אמר לאו הכי דהא כלא דכר  

אבל  תרלבפרשן ונוקבא כלילן כחדא ומת

א ואם וילדה זכר כלילן כחדא מסטרא דימינ

ילן בחד נוקבא ודכר מסטרא נקבה תלד כל

שמאלא דשלטא סטר שמאלא על סטר ימינא 

בימינא דלא שלטא  3יתיר ודכורא אתכפיא

 
 מלכות (רח"ו). 1
 רח"ו).ימ' ג"ן (גשם ב"ן ע"ה  2
ש  ת. וז" ברשמאלא ולכן היא גוקבוע בוני יקר הרוח החישע נימפ ימינו,איטר יד ה למדובר הד מהל הא 3

, וכמ"ש  היא יד כהה מינוייד  טרא, משום דלגבי איר שמאלן סטימילצד ה ראו', שקיק וכדכר דנפוא הה
 דם (רמ"ז). שהוא ימין של כל א ומניחן בשמאל שהאטרין בתפיל
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ו כמו נקבה,  מצד השמאל כל דרכיהנקבה 
(ולא נקרא זכר), אבל הזכר שיוצא מתוך 
הימין הוא שולט, והנקבה שיוצאת ממנו  
נכנעת, שהרי צד השמאל לא שולט, ועל  

  כן כתוב וילדה זכר. 
  

וכדין ההוא דכר דנפיק מגו נוקבא מסטר 

(ולא אקרי דכר)   1שמאלא כל אורחוי כנוקבא

בא טא ונוקשלא הו 2אאבל דכר דנפיק מגו ימינ

מאלא לא דנפקא מניה אתכפיא דהא סטר ש

  על דא וילדה זכר כתיב שלטא ו

  

וכמה אלפים ורבבות יוצאים בפעם 
אחת בעולם, ומהיום שמוציאה אותם  
לא נקראים נפשות עד שהן מתיישבות 
בגוף, וכמה הוא, שלשים ושלשה ימים. 
היינו שכתוב ושלשים יום ושלשת ימים 

ם, שהרי כל מיי שבעת וגו', וטמאה
וחות  שבעת ימים לא נכנסים אליה ר

, וכל שבעת הימים הללו להתקשר בה
הרוח הולכת בגוף למצא את מקומה, ואז 
כתוב והיה שבעת ימים תחת אמו, וביום  
השמיני חוזרים הרוח והגוף להראות  
לפני המלכה ולהקשר עמה, ובזכר בגוף  
וברוח ושלשים יום ושלשת ימים תשב 

  תיישב הרוח בגוף.  שת, טהרה על דמי
  

למא י בזמנא חדא לע וכמה אלף ורבבן נפק

ומן יומא דאפקת לון לא אקרון נפשן עד 

היינו  3דאתיישבן בגופא וכמה הוא ל"ג ימים

ושלשים יום ושלשת ימים וגו' וטמאה דכתיב 

שבעת ימים דהא כל שבעת ימים לא עאלין 

רוחין לגבה לאתקשרא בה וכל אלין שבעת 

אזלא בגופא לאשכחא אתריה וכדין א וחמים רי

היה שבעת ימים תחת אמו יקרא כב כז) וכתיב (ו

וביומא תמינאה אתהדר רוחא וגופא לאתחזאה 

קמי מטרוניתא ולאתקשרא בה ובדכורא בגופא 

וברוחא ושלשים יום ושלשת ימים תשב על דמי 

  טהרה לאתישבא רוחא בגופא 

  

ושלשה ימים מה עושים, אלו שלשת 
שלתינוק כואב והרוח לא   לה מיימי ה

ים, גוף כבשאר הימשמה את מדורה ב
ועל כן ושלשים יום ושלשת ימים תשב 
בדמי טהרה. בתחילה בדמי טהרה, ואחר 
כך ימי טהרה. בדמי טהרה אלו דמי 
מילה, דם אחר דם שבא מהתינוק,  
והקדוש ברוך הוא שומר אותם דמים כל  
הימים הללו, זהו שכתוב תשב בדמי 

סתם ולא הזכיר ה"א   רהטההרה, ט
הטהרה של האחרונה, שלא תאמר 

ה, אלא טהרה סתם. דמי טהרה  המלכ
  נקראים דמי הטהור הללו. 

ותלת ימים מאי עבידתייהו אלא תלת ימים 

דמילה דרביא כאיב ורוחא לא שריא מדוריה 

בגופא כשאר יומין ועל דא ושלשים יום ושלשת 

מיתא ימים תשב בדמי טהרה בדמי טהרה בקד

ר ימי טהרה בדמי טהרה אלין דמי מילה בתול

י מרביא וקודשא בריך הוא  א בתר דמא דאתדמ

נטיר לאינון דמי כל אלין יומין הדא הוא דכתיב 

תשב בדמי טהרה טהרה סתם ולא אדכיר ה"א 

דלא תימא טהרה דמטרוניתא אלא  4בתראה 

  טהרה סתם דמי טהרה אקרון אלין דמי דכיא

ש וגו',  קדהמואל  בכל קדש לא תגע
אל א וראה בכל יום ויום כנסת ישרב

נוטלת מבית המלך מזון לרוחות בני 

תא חזי בכל קדש לא תגע ואל המקדש וגו' 

בכל יומא ויומא כנסת ישראל נטלא מבי 

  מזונא לרוחיהון דבני נשא וזנת 5מלכא

 
ז"ל רמזו רלזה ות וכיוצא, ועצל ולות ה לכילשוש ונוטו תחוכלה ו קעתדדכשל הנקבה  י' מדותיו פ 1

   רמ"ז).ק' (הנום מצד ה ים שלושהזכרת, פי' קבונ  יומי שבנל באומרם אוי לו
 .  ואיהי בהוד (רמ"ז) חדרך איהו בנצ, על לותהאצי  וא לימיןסדים, וגם התו חושכללר  הוא מטפת זעי 2
ית  ון הברק ארכנס בהיכל ק"כ נח"וא ' הוא,' תתאה זוה ,מות אתח ים מית דנוק' ז' ' ימים ז"זוסודן כי  3

 לור" ר,(נ"ב נדצ"ל וספי ה ושמש לבנ ניםולה משכלאשונה כי הרת אמו, שתחם מי בז' י "כדשם הברית, משא
ית  יא נק' ברהל ברית שם וכן בג"ר שלה, אף שכלו אמים עדיין הובג' י"כ , ואחת הספיר)ל ראשון לבנהיכ

 . ור)א יהליום ( לה עד מ'ן ש הש וראדדכי "הואח"כ בנ
ילה  ח דמה" הור שלט והר דם דם ט והיינו  ה"אב "אקוד שבנ טהרה והיינו כאלו רת דמילמסודריש אם  4
 רח"ו).ראה (בת יר ה'ש לא אדכאן מפיק וז"ין כאאלו  וכתגליין בפום אמה דא
(יב   בפ' שמותרו משא מו וכ ל,ארראל כנסת ישימא אם יש אוזו ית"ש והיא ות דאצילות שכינת ע כהמל 5
לם  וא לעוה  עיקרה  אה כיאימא עלרא נקו ע"ב), מגא (ז ע"א) תזריע (' ויקר) ופשלח (קעד ע"בפ' ו "א)ע

 ).דע"ה ח"ב קטז ע"א(  לותבאצי
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  האדם וזנה 
  רעיא מהימנא  

וביום השמיני ימול בשר ערלתו,  
ימים, מילת ברית ה מנול לש מצוה זו למ

סוד ה' ליראיו   הקדש סוד עליון, שכתוב
ובריתו להודיעם. למי, לאותם יראיו,  
אותם יראי חטא, שהרי סוד הברית 

לא ראוי לגלות רק להם, ואת  הקדוש 
סוד הברית הקדוש הרי פרשוהו ונתבאר  

ימים,  בכמה מקומות. וסוד זה לשמנה
  הוא חיוב על העולם לכל העם הקדוש, 

יום השמיני ימול בשר ערלתו.  ובב שכתו
, זהו אות ברית הקדש, והוא יום השמיני

שמיני לכל הדרגות, ומילת אותו הברית,  
  להעביר אותה ערלה 

פקודא דא  וביום השמיני ימול בשר ערלתו 

קדישא רזא  1למגזר לתמניא יומין גזירו דקיימא

דכתיב (תהלים כה יד) סוד יהו"ה ליראיו  2עלאה 

ם למאן לאינון יראיו אינון דחלי יעודתו להוברי

 3הא רזא דקיימא קדישא לא אתחזי חטאה ד

לגלאה בר להו ורזא דקיימא קדישא הא אוקמוה 

ואתמר בכמה דוכתין ורזא דא לתמניא יומין 

דכתיב  4איהו חיובא על עלמא לכל עמא קדישא

ימול בשר ערלתו יום השמיני דא וביום השמיני 

לכל  5ו תמינאהיהואדישא הוא את קיימא ק

  לאעברא ההוא ערלה  דרגין וגזירו דהוא קיימא

  מד/א  

  זהר  

אותם בקדושה, פרט לאלה שעד 
שמתיישבות בגוף אותן רוחות אחר  
שלשים ושלשה ימים, היא משגיחה  
עליהם כל יום, שהרי הרוחות נקשרות  
בגוף כשאר בני העולם, כמו שהיא לא 

 עשיו,שורה אלא במקום שלם, כך כל מ
גמא זה עד שנשלמים בכל קדש לא דוכ

  יח עליהם. תגע להשג

להו בקדושה בר להני עד דאתיישבן בגופא 

אשגחת  6אינון רוחין בתר תלתין ותלת יומין

עלייהו כל יומא דהא רוחין מתקשראן בגופא 

אלא  7כשאר בני עלמא כמה דהיא לא שרייא

כהאי גוונא עד  8באתר שלים כך כל עובדוי

  לאשגחא עלייהו  א תגעל דשבכל קדאשתלימו 

בארנו, שצד , כמו שואם נקבה תלד
השמאל שולט יותר והימין נכנע, ועל כן 
הכל על כל אחד שנים, רחוקה הנקבה מן 

כמה דאוקימנא דשלטא סטר ואם נקבה תלד 

כפיא ימינא ועל דא כלא על אתו יתיר שמאלא

בא מדכורא לאתקשרא  וקקא נרחי 9חד תרין

 
 יהל אור). ית (רב 1
א  הוש נק' סוד לפיו והטעם ש""ש סוד כו' כמשי' זעירא, וסוד, וז לכך נק' יסודוד, וא סא נקרר"ל שהו 2
 . ור)א יהלברים (כ בכל האשא"מם העלב

כו'  פיך את אל תתןש ה וכמ”עביר בא לידין לאיירה שמתיטאביה, וז"ש דחלי ח חציפיןאר דמשא"כ בש 3
 יהל אור). (

 . שה (יהל אור)לקדו  ליןיה עאנפקין ובנותא ומניה מהימדתחא פ שהוא 4
 (יהל אור). שחכמה היא ראשית 5
' ימים, היינו  טמאה זך, וה הכתוב הם כשמנו אל מ' יוםולפי זה ). וח"(ר נפלת קזיום יוצא מחי אחר ל' כ 6
ימים   ן ג'כת. וכוה מקבלת ג"כ מהמלמה אינהנש פל.מכלל נא לא יצ עדיין ם יום שלשיהשו ים מאלימז' 

צא מכלל ם, ול' שיית, הרי עשרה יממהמלכות רק הארה קצ נה מקבלת ג"כא, איבייאיב רהמילה דכשאחר 
ל'  , וז'הנימים  ג'שא ז' ימים ואח"כ יב בריקחש שים יום, אבלשל לאן אאין כאפי הסוד א כצנמ'. י מהר ,נפל

 ).ל (מ"מל נפמכלשיצא  דיהכל כ כללותהוא 
ר ויצא לכל סטר כדפי' בזה ןליה תשע שוריד, ואכבוכסא הה, בסוד וד מ' לשכיניא סהמו שוכטעם לענין,  7

 ). ר(אור יק
 ר).דפי' (אור יקם כיו מ' השלים צריכים ללו את פשו לנ ש, דקכדי ליגע ב ולכך 8
במלואה, דהיינו   וד מ"םבה סלנקות הם כרלו הנזשד' מדרגות א יןענה לנקבה,ן תאמר, דמי מילה איואם  9
ם ירבעים נגד ארבעוהיינו מ"ם שהוא א ,ר ממעלה למטה, ועשעלהטה למ, עשר ממותיות יהו"הד' אמא'  כל

ממטה  ס בשערהפרדכדפי' בספר  ופךמהור דין, אסתומה,  ם' העללמ מטהמ ,המטה מ' פתוחממעלה ל
  ה . ומושעלות אל מקום הקדכדי ל רכבההמ להשליםא יכה הידמי מילה צר הקבלנן ות שאיהילמעלה. ועם 

למטה  הד שהם עשר ממעלרית. אמנם בנקבה י"בגלה בה סוד ה י שנתמפנלבד, נו לשבע שבזכר הוצרכגם 
ה ששם בעלה  עם בעלכות ד שם הת"ת מלומי, עשרד' על הוד שהם צח נד יסוות לכמ רי' ד' שהיאואח

הוה"י,   הו"היסוד ו ים ארבעים, דהיינני פעמאת שמל יום עדם שמוני כה היא לעלותיצרן ייה, ועדתיבמדרגו
מי"ם פל המספר כות שם מהופך שיגרם שהיא סוד הנקב ן ע, ולכך הימיכנוד קבה ית הנא סוד הושהי
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הזכר לקשר הרוח בגוף, שהרי השמאל 
אינו מתיישב כך כמו הימין, ונמצא 

  בתוקף יותר. 

רוחא בגופא דהא שמאלא לא אתישבא הכי 

  כימינא ואשתכחת בתוקפא יתיר

אשה כי תזריע וילדה זכר וגו', רבי 
יהודה פתח אין קדוש כה' כי אין בלתך 

, הפסוק הזה קשה, אין ואין צור כאלהינו
,  חרא קדוש קדוש כה', משמע שיש

משום שכתוב כה'. ואין צור כאלהינו,  
שמע שיש צור אחר, אלא ודאי אין מ

קדוש כה', שכמה קדושים הם, קדושים  
ין שאלתא, למעלה שכתוב ומאמר קדיש

ישראל הם קדושים שכתוב קדושים  
תהיו, וכולם קדושים ולא קדושים כה',  

  כתוב כי אין בלתך. ולמה, משום ש

רבי יהודה  ו'כר וגאשה כי תזריע וילדה ז

יהו"ה כי אין בלתך פתח (ש"א ב ב) אין קדוש כ

ו האי קרא קשיא אין קדוש ואין צור כאלהינ"

כיהו"ה משמע דאיכא קדוש אחרא בגין דכתיב 

כיהו"ה ואין צור כאלהינ"ו משמע דאיכא צור 

מה  אלא ודאי אין קדוש כיהו"ה דכ 1אחרא

ל ד קדישין נינהו קדישין לעילא דכתיב (דניא

במאמר קדישין שאלתא ישראל קדישין ו ד)י

דכתיב (ויקרא יט ב) קדושים תהיו וכלהו  נינהו

קדישין ולאו קדישין כיהו"ה ומאי טעמא בגין 

  כי אין בלתך דכתיב 

  

מה זה כי אין בלתך, אלא קדושת 
הקדוש ברוך הוא בלתי הקדושה שלהם,  

לא צריך את הקדושה שלהם, אבל   שהוא
וזהו כי אין  ך,לתשים בהם אינם קדו

תך. ואין בלתך, אין הקדושה שלהם בל
צור כאלהינו, כמו שבארוה, שהקדוש  
ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, ומתקין 

רוח חיים ומוציא אותה   אותה ונופח
לאויר העולם. דבר אחר, ואין צור  

ו אל  כאלהינו, יש צור שנקרא צור, הביט
צור חוצבתם, והכית בצור, הנני עמד 

מאי כי אין בלתך אלא קדושה דקודשא  

בלתי קדושה דלהון דהוא לא   2בריך הוא

אצטריך לקדושא דלהון אבל אינון לאו אינון 

וא כי אין בלתך אין קדושה  קדישין בלתך ודא ה

כמה דאוקמוה  ינ"ו להכאצור  ואין 3דלהון בלתך 

צר צורה בגו צורה ותקין לה דקודשא בריך הוא 

פח רוחא דחיי ואפיק ליה לאוירא דעלמא דבר ונ

אחר ואין צור כאלהינ"ו אית צור דאקרי צור 

(שמות יז  4(ישעיה נא א) הביטו אל צור חוצבתם

הנני עומד לפניך שם על הצור  5ו) והכית בצור

 

דמים של המילה  שה"ס  עלה,טהרה שאמר לממי ד נין ר בה עאיך יתבאמר את ואם). קרי (אור 
י  דנוק', ולפ  ר אוידזע "גפרצוף אחד, או חובה הם והנק כר כי הז ל,ה שנז"ם. ונלע"ד במהל ותיכ אין שין וכא

 (רמ"ז). יועיל לזוגתוהזכר ות  ר שזכזה אפש
יה בהכאה  הו  "שר עקרא צון הז"א נוכ ,"לוכנ"ן היהדע"ש אלהים  נקרא צור הסד ע"א, כי בינעי' ח"ב  1

 ע"ב). כחח"ב ק "כ צור (דע"הגא קרנ המלכותן א (ריש פרק ד), וכשער ז""ש בוכמ
ל. לו צריך להם כה אינקב"אבל הקדושתו. ומתקדשים מ פעתושם בהסיומדים מכחו מתפרנשהם ע מפני 2

ין  א אמרק שלא ה כשנדקדוהנ ו.ראילנבא רותין לדמות בא תסק אדעכפשיטא היא, מהיואם תאמר מלתא ד
 מפנים, תחתוניה ד מעשההוא קדוש מצ ונ"היאלכי שם , ם ה' יצדק ענין זהאה שבש, נרקדוש כאלהי"ם

ומשם הם   שה התחתונים,י במעתלושובה , שעד הת שהיא תשובה בינה העד  להתם של תחתונים עושקדוש
מלכות,   ה' "ק' ובינה וחכמה ה' י'  תר' כו כודס אמנם כיהו"ה תחתונים. וקדשים עליונים מקדשים ומת

,אין קדוש  נה זו בבחיות הספיר שת, וקדו דפי' בתיקו"זכ, כףב ר כה',אמא לאין סוף, ולכך אלו כסרות וספי
תחתון,  שהם פועלות בעולם ה ינת אלהינ"ו,ת בבחירום הספנים. אמנתלויה בתחתושתם ון קדאיכה', ש

ישראל קדש ולא אמרינן מדש ק שבתטוב,  שבת ליוםין בש מה  ינוהי ,ם תלויה בנומטה קדושתלבחינתם 
ם  נה עד המלכות, ושה' בי ועדיא מ"ט שהויושינו ל(ל)ישראל קד טו"י נםאל, אמשרשאדרבה שבת מקדש י

 ר יקר).  אשר תקראו אותם (או שינהו לזמניםאל קדישריינו  זמנים דהדש ישראל והן מקנאמרי
בלתך, י אין מר כגם הם, לכן אים ושקד י השרתהרי מלאכ, וראמא תושמ. 'האין קדוש כ ור הכתוב,ע ושי 3

 רים ח"ו (מ"מ).יך לאחו צראינהקב"ה ל מך. אבך, אלא הכל מבלתם שתין קדו א שמלאכי השרת
 ).רח"ו(ינה ב 4
ח"ב שם, ועי'  בשלחתורה פרשת כות וכמ"ש בליקוטי למהת"ת אל המ ההכאהיה ל שיהח"ו). ר"ת"ת (ר 5

 ו).ש"ל(סד ע"א 
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הצור בחורב, וכולם   עלם ניך שלפ
ור בכלם כאלהינו, נקראים צור, ואין צ

  שלו השלטון והמלכות על הכל. 

ן צור בכלהו איו ן צורוכלהו אקרו 1בחורב

  כותא על כלא דליה שולטנו ומל 2כאלהינ"ו 

רבי חייא ורבי אחא היו יושבים לילה 
אחד לפני רבי אבא, קמו בחצות הלילה  
לעסוק בתורה. עד שיצאו החוצה, ראו  
כוכב אחד שהיה מכה שלש פעמים  

בינתיים שמעו בכוכב אחר וסותם אורו, 
  שני קולות בשני צדדים, קול אחד לצד 

  לה, וקול מעל צפון

יליא חד קמיה רבי חייא ורבי אחא הוו יתבי ל

לגות ליליא למלעי באורייתא דרבי אבא קמו בפ

עד דנפקו לבר חמו חד ככבא דהוה בטש תלת 

שמעו  זמני בככבי אחרא וסתים נהוריה אדהכי

תרי קלי בתרי סטרי קלא חד לסטר צפון לעילא 

  וקלא 

  רעיא מהימנא  

מן הזו באות מלפני הברית, שהרי
יר אותה שמתכנסים העם הקדוש להעב

לה מלפני הברית, הקדוש ברוך הוא  הער
אי מכניס את כל הפמליא שלו ומתגלה וד 

להעביר את אותה הערלה למעלה מלפני 
ברית הקדוש, שהרי כל המעשים 
שישראל עושים למטה מעוררים מעשה 
למעלה. ובאותו זמן נדחית אותה הערלה  

ים ינתקה. וממכל העם הקדוש למעל
לאותה הערלה כלי אחד עם עפר 

אותה הערלה בתוכו, בסוד  להשרות 
הכתוב ונחש עפר לחמו, ועפר תאכל כל  
ימי חייך, מכאן שלא צריך לנהוג בזיון 

  במקום ההוא. 

מנא דמתכנשי מקמי ברית דהא בההוא ז

עמא קדישא לאעברא ההוא ערלה מקמי ברית 

קודשא בריך הוא כניש כל פמליא דיליה 

אי לאעברא לההוא ערלה לעילא ודי ואתגל

קיימא קדישא דהא כל עובדין מקמי ברית 

דישראל עבדין לתתא מתערי עובדא לעילא 

ובההוא זמנא אתדחייא ההוא ערלה מכל עמא 

קני מאנא חדא  קדישא לעילא ולההוא ערלה מת

בעפרא לאשראה ההוא ערלה בגויה ברזא 

דכתיב (ישעיה סה כה) ונחש עפר לחמו 

) ועפר תאכל כל ימי חייך מכאן ידג אשית (בר

  יך לאנהגא קלנא בההוא אתר דלא אצטר

אף על גב שמעבירים אותו מלפני 
הברית הזו, ומקומו כאשר נפרד מהברית  
הזו, הוא עפר, שהרי אחר שהנחש ההוא  

ובר מלפני האדם, הקדוש ברוך הוא  הע
שם לו את מדורו בעפר, שכתוב ועפר 

ברוך  ושקדון שהתאכל כל ימי חייך. וכי
 הוא, כשהעביר אותו מלפני אדם, שם 
מדורו בעפר והתקין אותו, כך באותו  
צורה ממש, אנו צריכים כשמעבירים את 
הערלה להתקין לה עפר שיהיה בו המדור 

  שלו. 

ה מקמי האי ברית אף על גב דמעברי לי

 3ודוכתיה כד מתעברא מהאי ברית עפרא איהו

אדם  דהרי בתר דההוא נחש אתעבר מקמי

א בריך הוא שוי ליה מדוריה בעפר דכתיב דשקו

ועפר תאכל כל ימי חייך וכיון דקודשא בריך 

ריה הוא כד אעבר ליה מקמי אדם שוי מדו

בעפרא ואתקין ליה כך בההוא גוונא ממש אנן  

ן כד מעברין לערלה לאתתקנא ליה עפרא צריכי

  למהוי ביה מדוריה

  כל אדם צריך להקריב אותו הבן קרבן 
וך הוא בשמחה ברצון הלב, ברש לקדו

נפי השכינה, ונחשב לפני להכניסו תחת כ
הקדוש ברוך הוא שהוא קרבן שלם 

מו קרבן  שיתקבל ברצון. והקרבן הזה כ
הבהמה, זה לשמנה ימים וזה לשמנה  

כל בר נש אצטריך לקרבא ההוא ברא  

א בחדוה ברעו דלבא קרבנא לקודשא בריך הו

למיעל ליה תחות גדפוי דשכינתא ואתחשב קמי 

שלים קודשא בריך הוא דאיהו קרבנא 

כגוונא דקרבנא  4בלא ברעוא וקרבנא דאתקלא

 
וי', צו"ר   י"ן ההי במילו ים הרב ז"ל בק"י שאלהשכתב  לפי כות נק' צור, ומלה בינוטעם ש(רח"ו), ות כמל 1
ים י',  ' פעמ: יה כזהי"ה בהכאכתב הרב שהוור, צנק' ת אלהים. דטעם שהת"ת נק' מלכוה וע שבינוד"ה. ונע

'  ועי, ו"רגימ' צה', הכל ים מפעה' ', ה םיפעמ ו', ו' ו' פעמים ,ם ו'', ה' פעמימים ה', ה' פעמים העוי' פ
 "מ).ע"א (מסד  בפרשת בשלח

 מ).(מ"ו ינק' אלההנפי' כבינה  2
 (יהל אור).המשכן רקע בק ר יהיהאשמהעפר כמ"ש ו 3
 ). רוללן (יהל אוריח כוב טוריןעל אלף  רבה דרביעא בהמהואדם א שהו 4
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תוב ומיום השמיני והלאה  ימים, שכ
ירצה, בזה שעוברת עליו שבת אחת, כיון 

  ירצה  שעוברת עליו שבת אחת, אז זה
בן. ולמה זה לקרבן, משום שנדבק קרל

אל אותה השבת סוד ברית ונזדמן 
הקודש, ועל כן הכל הוא בסוד עליון. 

  (ע"כ רעיא מהימנא) 

מין ודא לשמונה יומין עירא דא לשמונה יודב

דכתיב (ויקרא כב כז) ומיום השמיני והלאה  

ירצה במעבר עליה חד שבתא כיון דאעבר עליה 

כדין ירצה דא לקרבנא ודא לקרבנא   חד שבתא

ואזדמן לגבי ההוא שבת  1אמאי בגין דאתדבק 

עלאה  כלא ברזאא ד ועל 2רזא דברית קדישא

  איהו ע"כ 

  מד/ב  

קול ההוא מכריז  טה. והאחד למ
ואומר, הכנסו והתכנסו למקומכם,  
עכשיו שמירת הנקבה פתוחה, הקדוש  
ברוך הוא נכנס לטייל בגן להשתעשע עם 

  הצדיקים שבגן, עבר אותו הקול ושכך. 

 עולו וההוא קלא אכריז ואמר 3חד לתתא 

  תא סתמרוואתכנישו לאתרייכו השתא א

א קודשא בריך הוא עאל לטייל 4נוקבא פתיחא ד

 6לאשתעשעא בצדיקייא די בגנתא  5בגנתא 

  אעבר ההוא קלא ושכיך 

חזרו רבי אחא ורבי חייא אמרו, הנה  
ת של כנסת  ודאי עת רצון, שהתעוררו

ישראל (זמן) היא להתחבר עם המלך  
הקדוש. אמר רבי אחא, ודאי לא 

ל עם (מתחברת) מושפעת לה כנסת ישרא
ש ברוך הוא אלא מתוך שירה דוהק 

לה אליו, עד שבא הבוקר  ומתוך השבח ש
ומושיט לה המלך חוט של חסד. וסוד 
הדבר כמו שאמרנו, ויושט המלך לאסתר  

ו', ואל  את שרביט הזהב אשר בידו וג

הא ודאי  ורבי חייא אמרוא אחרבי  אהדרו

דכנסת ישראל (עידן)   7ערותא עידן רעותא דאת

אמר רבי אחא  8הוא לאתחברא במלכא קדישא

לה כנסת ישראל   אודאי לא (אתחברת) אנגידת 

מגו  9בקודשא בריך הוא אלא מגו שירתא

ואושיט  10שבחא דילה לגביה עד דאתי צפרא 

לה מלכא חוטא דחסד ורזא דמלה כמה 

ה ב) ויושט המלך לאסתר את   תראסינן (דאמר

אשר בידו וגו' ולא תימא דלה  11שרביט הזהב

 
 . ם (יהל אור)ברית עול את הית, כמ"ש אודברית נקרא שב 1
ועי'  "ב,ע מגפנחס רת מד סע"א, ועי' פרשמ ח"ג ברע"וכן הוא  "ל:, זו)לש"ן שם ("א בגליוב עצב ח" עי' 2

 "א (לש"ו).נז ערנחס פ תיקון ט' וברע"מ תיקו"זעוד  י' "ח, ועמ תיקון תיקו"ז
  ו "ש לעיל שמע צפון, וז דה בצוהשני נשמ היה למעלה בצד צפון אלא שקול א' צפון סטרולם לפי' שכ 3
 ).טרי (מ"מי סרבתלי י קתר
א ומק' דתהה פנימה, דנולמטם שהונים, חצספיר ננעל מפני שהלבנת היכל הלילה שער ה חלתבתי' פ 4

ל  כחצות לילה, שגר ובונסננעל הקדושה  הזה פתח לכלשער הלכך , ן ומתפשטין בעולםמנקביהאין יוצרבא 
.  קר)י אוריחא" (נוקבא פתא דתרוסתמ"א נו יייר נפתח, והלבנת הספ ל היכ נקביהן שערהחצונים נכנסים ב

היא  בה שהנקמשמרת ל "ן שר"ר מינן. ולעדה בעתד פתוח עה ' דתהומא רבא, שהיר הנוק, שעפי' משתמרת
לי'  רבא פתוח, לפי שהק א, נוק' דתהומראשוןת השבחצו"ז), פי לגן עדן (רמעאל  קב"ה ד ודה פתוח, והיינויס

 מ"מ).א (ב אין יוצא וח, שאין פתו הה נקב על ה ריהשני יש שמ  ה, ובחצותטשלי  יש להם
כדפי' גרים, ות לנפשלידים מושם הם ת הצדיקים, ושמובנן בגן עדה דו עם השכינה, למטוד יחונו סוהיי 5

 מ).ה (מ"לא ס אצליעקב נכניקר), פי'  (אור בלק שתבארוכה בפר
ב ו בשם הרמרנאש הב'י' פ שרוהכא א"א לפסוד מ"ן, בם שעולים ללאה תעשע בנשמות הצדיקישפי' שמ 6

כ א"הזה, דיקים שבעולם הצדת ורעשע בתשתהנק' גנתא, כדי להבריאה דת לתי, שרחל יורדוכה בכמז"ל 
 "מ).בר (ממד ולאה  שעל יעקבמשמע ודאי  גנתאבדי  מרדיקיא סתם, ומדקאשעא בצאשתעל להול"

 ר).יק ורא(מסיק לקמיה לה כלל כדיולא שתתחבר בל  ון השכינה להתעורר,צפי' ר 7
 "מ).יעקב (מ פי' 8
  רת המשור הרב שרחל היאתב שכם ו, והגחתלא ע"י השירה שמשביעקב אעם  לאה מזדווגת אין' פי 9

חצות  הג, אלא ה זוואין לחל אבל רהזווג.  י לעוררו אל, כדגהזוות ה ג"כ משבחתו בשעכ"ז לא', עהב בחצות
 "א (מ"מ).כולו משבחת לז

ם ד. אמנל חסר, אלא חוט שבוקה אורפילו בוג ממש אזו ן אי, וילהל תות הוא כל חצשהתעוררו י הר 10
מתעוררת להתחבר, שהיא  אלא ילה חצות לב , ואיןרכת שים שלוםבב קאווביום דא הזווג האמיתי הו

שאז   (אור יקר). פי' ו קב"ה עאל לגנתיה רינו אומ, דהימלכותה בת למטיחוד הת", ועכ"ז יש השיר יינו דה
 מ).אה (מ"נה היא לוה רבקי ב ויהד וסיקר הזווג בהוא ע

מעולם ט ל מתפשצדיק בחסד א סודו ינב, דהיזה סוד חוט המתפשט מה ביט הי, שרנה נקראת זהבבי 11
 . יקר)ר שר בידו" חסד (אוינו "אדהי הבא



 תזריעזהר 

14 

תאמר שלה לבדה מושיט המלך את זה, 
אלא לה ולכל אותם שמתחברים עמה,  

  בא ונתחבר וישבו יחד. 

בלחודהא אושיט לה מלכא דא אלא לה ולכל 

  תא ונתחבר כחדא יתבו 1אינון דמתחברן בה

פתח רבי אחא ואמר ויאמר ה' אלהים  
לא טוב היות האדם לבדו וגו', למה פתח 
הפסוק כך, אלא הנה נתבאר שעל זה לא  

(יום) שני, משום שעתיד ב ובכי ט  כתוב
וב לא טוב היות האדם  אדם להיפרד, וכת

לבדו. וכי לבדו היה, והרי כתוב זכר  
ופים ונקבה בראם, ושנינו אדם דו פרצ

נברא, ואתה אומר לא טוב היות האדם  
לבדו. אלא שלא עסק עם נקבתו ולא  
היתה לו עזר כנגדו, משום שהיתה בצדו, 

דו, לבם ה האדוהיו יחד מאחור, ואז הי
  אעשה לו עזר כנגדו. 

  

ב יח) ויאמר  ואמר (בראשיתפתח רבי אחא 

ה' אלהי"ם לא טוב היות האדם לבדו וגו' אמאי 

א הא אתמר דעל דא לא  אל 2פתח קרא הכי

 3כי טוב בשני בגין דזמין אדם לאתפרשאכתיב 

וכי לבדו הוה  4לא טוב היות האדם לבדווכתיב 

ה בראם ותנינן קבונזכר  והא כתיב (שם ה ב)

ת אמרת לא טוב אדם דו פרצופין אתברי וא

היות האדם לבדו אלא דלא אשתדל בנוקביה 

הות בסטרוי ן דולא הות ליה סמך לקבליה בגי

והוו כחדא מאחורא וכדין הוה האדם לבדו 

   אעשה לו עזר כנגדו

מה זה כנגדו, כנגד פניו להדבק זה עם 
 וך ברקדוש זה פנים בפנים. מה עשה ה

הוא, נסר אותו ונטל הנקבה ממנו, זהו  
כתוב ויקח אחת מצלעותיו. מה זה ש

אחת, זו הנקבה שלו, כמו שנאמר, אחת  
ויביאה אל האדם, היא יונתי תמתי, 

התקינה ככלה והביא אותה להיות כנגד 
פניו המאירות, פנים בפנים. ובעוד 
שהיתה דבוקה הנקבה בצדו, היה האדם  

  מו שבע יחד.וקם ו שנילבדו. אחר כך על

בקא דא בדא מהו כנגדו לקבל אנפוי לאתד

ה עבד קודשא בריך הוא נסר אנפין באנפין מ

כתיב (שם ב ליה ונטיל נוקבא מניה הדא הוא ד

כא) ויקח אחת מצלעותיו מהו אחת דא נוקבא 

דיליה כמה דאת אמר (שיר ו ט) אחת היא יונתי 

ככלה   5תמתי ויביאה אל האדם אתקין לה 

ירין אנפין הוי לקביל אנפוי נהלמה יתי לואי

בעוד דהוה מתדבקא נוקבא בסטרוי באנפין ו

 בתרין וקמו שבע הוה האדם לבדו לבתר סליקו 

  6כחדא 

בא וראה בשעה שנכנסה (שנתקנה) 
אצל אדם, הקדוש ברוך הוא בירך אותם,  
זהו שכתוב ויברך אותם אלהים, כחזן 
שמברך את הכלה בשבע ברכות. מכאן 

, כיון שמתברכים בשבע להוכחתן  למדנו
ד, כדוגמא שלמעלה.  ברכות, נדבקים יח

ועל כן מי שבא להתחבר עם אשתו של 
ביכול עושה אחר, הנה פוגם את הזווג, (כ

שתי רשויות למעלה), שהרי הזווג של 
כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא לבדו,  

  בזמן שהוא ברחמים ובזמן שהוא בדין. 

קנת) תתדא(ס"א  גתא חזי בשעתא דאתכנש 

הדא הוא  אדם קודשא בריך הוא בריך לוןלגבי 

דכתיב (בראשית א כח) ויברך אותם אלהי"ם 

כאן כחזן דמברך לכלה בשבע ברכות מ

אוליפנא חתן וכלה כיון דאתברכן בשבע 

ברכות אתדבקן כחדא כדוגמא דלעילא ועל דא  

מאן דאתי לאתחברא באנתו דאחרא הא פגים 

לעילא) דהא  ותויתי רשזווגא (כביכול עביד ש

דשא בריך הוא זווגא דכנסת ישראל ביה בקו

בלחודוי בזמנא דאיהו ברחמי ובזמנא דאיהו 

 
וג (אור  ותן להם חלק מהז ם מקשטים אותה, ונוההיחוד ש נגמר מתם, נש ל ידי זווגה ע לילה, לעוררב 1
 קר).י

 ר).קי אור" (ובט ב"לא 2
ני  שנברא ביום שקת לומחהינם וג יהם יחד אדם, וע"ים, ושנברא כי זכר ונקבה ה, בנהל מיעוט היינו 3

פין,  פרצו ות דוהי  ה הואלענין ז  בטל, וקרוב הטובוודל ג ת מאור קטן ומאורולהיו רשא"אתפאדם ל ין"זמ
 רח"ו במ"מ).. להנסר ()זדווג (אור יקרהיתה לנגדו כיד לה אשל
פי ל ב,כי טו מרלכך ביום ב' לא נאקבא, וא נוב' גבורה שהיום ויר, הוא דכוא חסד ש' האם שיוי' פ 4

ה, הנסירהוא אחר עיקר הטובה מר שו", לובולכך כתיב "לא ט ג עמו,זדוולה ', כדיוקסרה הנשעדיין לא ננ
 (מ"מ). להזדווגאויה שאז ר

 רסאהג וקלבדמ"ז).@קא לה (רדיי  הות בקשטמת ,תכשיטי דכלה"ד מיני דכליק לכ"ד לקבל בנא"י, דס 5
 .ארז"ל (מ"מ) וכןת מוב' תאוו קין ותאומתו, הבל וחוה, אדם דהיינו  6
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  בדינא 

ר באשתו של  בא וראה מי שמתחב
אחר, כאילו משקר בקדוש ברוך הוא  
ובכנסת ישראל, ועל זה הקדוש ברוך הוא  
לא מכפר לו בתשובה, והתשובה תלויה 

ם א שכתובעד שיסתלק מן העולם, זהו 
יכופר העוון הזה לכם עד תמותון. ומתי,  
בשעה שנכנס בתשובה לעולם ההוא, ויש  
לו לקבל עונש. רבי אלעזר אמר מי 

ת ישראל לא יתקבל שמשקר בכנס 
בתשובה, עד שידון בדין של גיהנם, כל 
שכן מי שמשקר בכנסת ישראל ובקדוש  
ברוך הוא. וכל שכן אם מטריח את 

מזר  מ שלדמות הקדוש ברוך הוא לעשות 
באשתו של האחר ומכחיש את גילוי 

  ך. המל

תא חזי מאן דמתחבר באנתו דאחרא כאלו  

 משקר ביה בקודשא בריך הוא ובכנסת ישראל 

ועל דא קודשא בריך הוא לא מכפר ליה 

בתשובה ותשובה תלייא עד דיסתלק מעלמא  

הדא הוא דכתיב (ישעיה כב י) אם יכופר העון 

עאל ד תאי בשעהזה לכם עד תמותון ואימת

בתשובה לההוא עלמא ואית ליה לקבלא 

רבי אלעזר אמר מאן דמשקר בכנסת  1עונשא 

ישראל לא יתקבל בתשובה עד דיתדן בדינא  

דגיהנם כל שכן מאן דמשקר בכנסת ישראל 

ובקודשא בריך הוא וכל שכן אי אטרח ליה 

לקודשא בריך הוא למעבד דיוקנא דממזר 

  כאבאנתו דאחרא ואכחיש פומבי דמל

תח ואמר גוזל אביו ואמו ייא פח יבר
ו זה הקדוש ברוך הוא. אמו זו וגו', אבי

גוזל, כמו שנאמר גזלת   כנסת ישראל. מה
ם, ומי היא, מי שחומד אשה  העני בבתיכ

אחרת שאינה בת זוגו. שם שנינו, כל 
הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאלו  
גוזל את הקדוש ברוך הוא ואת כנסת  

ואמו וגו', כל  יואב גוזל ישראל, שכתוב 
ל זה הוא  הנהנה מן העולם הזה, כל

האשה, מי שנדבק באשה להנות ממנה, 
לא  ואף על גב שהיא פנויה ונהנה ממנה ב

ברכה, כאלו גוזל את הקדוש ברוך הוא 
  ואת כנסת ישראל. 

רבי חייא פתח ואמר (משלי כח כד) גוזל 

אביו ואמו וגו' אביו דא קודשא בריך הוא אמו 

מאי גוזל כמה דאת אמר ל ראסת ישדא כנ 

ת העני בבתיכם ומאן איהו מאן (ישעיה ג יז) גזל

דחמיד אתתא אחרא דלאו איהו בת זוגיה תמן 

ל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאלו תנינן כ

גוזל לקודשא בריך הוא וכנסת ישראל דכתיב 

ה מן העולם הזה  נגוזל אביו ואמו וגו' כל הנה 

באנתו  ק דב ן דאתכלל דא איהו אינתו מא

ואהני מנה  למהני מנה ואף על גב דאיהי פנויה

בלא ברכה כאילו גוזל קודשא בריך הוא וכנסת 

  ישראל

ג שלהם הוא בשבע למה, משום שהזוו
ברכות, ומה על פנויה כך, מי שנדבק 
באשתו של אחר שעומד כדוגמא  
שלמעלה, בזווג של שבע ברכות, על  
אחת כמה וכמה, חבר הוא לאיש 

בעם. כמו שבארוה, ואמר  ירה ית, זמשח
הנה היא פנויה למה אין פשע, שאומר 

אסור, משום זה הוא גוזל אביו ואמו, 
איש משחית. ולא עוד אלא שחבר הוא ל

מי הוא איש משחית, שפוגם הדמות  
והתקון של מעלה, כל שכן מי שחומד  
  את אשתו של חבירו להדבק (ונדבק) בה, 

  ות רכשבע במאי טעמא בגין דזווגא דלהון ב

 הוא ומה על פנויה כך מאן דיתדבק באנתו 

אחרא דקאים כגוונא דלעילא בזווגא דשבע  

ברכות על אחת כמה וכמה חבר הוא לאיש 

שחית (משלי כח כד) דא ירבעם כמה מ

דאמר הא פנויה היא דאוקמוה ואומר אין פשע 

אמאי אסור בגין דא גוזל אביו ואמו הוי ולא עוד  

אן הוא איש מ יתש משחאלא דחבר הוא לאי

דלעילא כל שכן משחית דפגים דיוקנא ותקונא 

מאן דחמיד לאנתו דחבריה לאתדבקא בה (ס"א 

  ואתדבק בה) 

  מה/א  

שפוגם יותר, ועל זה הוא נפגם  
לעולמים, איש משחית שפוגם למעלה 

 2ים הוא לעלמין פגאתל דא דפגים יתיר וע

ופגים  2ופגים לתתא 1איש משחית דפגים לעילא

 
 "מ).ר ג"כ (מעת רבי אלעזוא דה וכן , כרח ליענש בגיהנםבה, מו תשו עשה אע"פ ש' פי 1
  לא נה ליוהע ו, ופגם צורתופגם נפשו שמעוות את עצמוי שנאמר בו מעוות, אא"אשת איש" קדפשר א 2

קשה, שגורם  בתושות ה, שגםויהדר למי שבא על פני', דאכדפ יד בן פרץ בההול ם ם אומה ג ל לתקון.יוכ
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ופוגם למטה ופוגם את נפשו, שכתוב  
  משחית וכתוב משחית נפשו הוא יעשנה. 

דכתיב משחית וכתיב (משלי ו לב)   3לנפשיה 

  הוא יעשנהמשחית נפשו 

רבי אבא פתח ואמר, ויאמר שלחני כי 
עלה השחר וגו'. ויאמר שלחני, וכי קשור  
היה בידו של יעקב, אלא אשריהם 
הצדיקים שהקדוש ברוך הוא חס על 

וזב אותם לעולמים, זהו  ע  לאודם וכב
מוט לצדיק. והנה   ולםלע שכתוב לא יתן

כתוב, ותקע כף ירך יעקב, אלא את שלו 
גבה, והנה נתבאר, כתוב והוא לן בלילה  
ההוא במחנה, וכתוב ויקחם ויעבירם את 

  הנחל. 

רבי אבא פתח ואמר (בראשית לב כו) ויאמר 

שלחני כי עלה השחר וגו' ויאמר שלחני וכי 

ידיה דיעקב אלא זכאין אינון ב והקוד הע

א בריך הוא חס על יקרא דלהון ודשדק צדיקייא

הדא הוא דכתיב (תהלים  4ולא שביק לון לעלמין

והא כתיב  5נה כג) לא יתן לעולם מוט לצדיק 

כף ירך יעקב אלא  6(בראשית לב כו) ותקע 

והא אתמר כתיב (בראשית לב  7לדידיה גבה 

ויקחם יב כתו במחנה) והוא לן בלילה ההוא כב

  ויעבירם את הנחל

ל יעקב להעבירם  דעתו ש מה היתה
בנחל בלילה, אלא ראה את המקטרג  
הולך בין המחנה שלו, אמר יעקב אעבר  
לצד האחר של הנהר, אולי לא ימצא  
ערבוביה. מה ראה, ראה שלהבת של אש 
לוהטת הולכת וטסה בין מחנותיו. אמר  

  יק ר מפסמוטב לנסוע מכאן והנה  יעקב,
קחם ינינו ולא תמצא ערבוביה, מיד ויב

ברם את הנחל. ויוותר יעקב לבדו, ויע
מכאן למדנו מי שנמצא לבדו בבית 

או ביום בבית מיוחד כל שכן בלילה 
בלילה, מה זה מיוחד, מיוחד משאר  
הבתים, או מי שהולך לבדו בלילה, יכול  

  להנזק. 

עברא להון מאי הוה דעתיה דיעקב למ

מקטרגא אזיל בין  מאח א אלאבנחלא בלילי

ב אעבר לגיסא אחרא אמר יעקמשרייא דיליה 

ערבוביא מאי קא  8דנהרא דלמא לא ישתכח

מלהטא אזלא וטאס   9חמא חמא שלהובא דאשא

בין משרייתיה אמר יעקב מוטב לנטלא מהכא 

ערבוביא מיד  11ולא ישתכח 10ונהרא פסיק בגוון 

 ת הנחל ויותר יעקב לבדו ויקחם ויעבירם א

ן דאשתכח בלחודוי בביתא ליפנא מאאון מכא

כל שכן  12או ביממא בביתא מיחדא בליליא

בליליא מאי מיחדא מיחדא משאר ביתין או 

  יכיל לאתזקא  13מאן דאזיל בלחודוי בליליא

 
ועוד  ,מקצתם בו פגוהבן בעצמכות דמים, ולשפי ר כךאח, ואם הוליד יבא במקצת ברית ת הג פגימווממנה ז

 . (אור יקר) ו לאחותו מאביוהנשא לאחיו מאביו אלשאפשר 
ם  גיו, ואם לא הוליד פי שאינם במרת צלם אלהי"צו ו, אינם מה שיד שמחתיהול אםנא יוקבד תבספירו 1

 כות (אור יקר). ת והמלהת"  קוןות, תירכד ז' ב', דהיינו סודפיכ נאתיקו
 (אור יקר).  הרשימין דעבירבנה, זו ח אשהומצחו מצום העבירה, ו רשב ופו ג 2
ת ולהוציא  ברית או להכנס ן צד התראי לכלה הוז  ו,פוומצד מטה מגמהספירות  צדדים מצד מעלהמב'  3
 ).קר(אור יל היותר פגם וא ותרכוז' ב  יןאשתו בחופה וקידוש ם לא בע, אזר
רו, וכדמסיק  זלא עו אהניח חילו, לאקב"ה לכחו ונו החשיניה אפילו בשעה הראויעקב, שה מיראיו 4
 . ה (אור יקר)יזתו בקב"חדיעקב" מפני א קמיה "דאתגבר חיליהל

 ר יקר). תן (אולא יאוי להתמוטט הר עהבש אפילו לא לרבות, אםוללע מאי 5
 "מ).(מ ך יעקב ירקע כף שביק היאך ותלא י א ם תאמרואכלומר,  6
 . פי' שיעקב נשא ב' )ובו (אור יקרחאת  גבה חוב וובא בעל ב' אחיות,  עוון  יינו והמר, אל שלו נטל, כלו 7

 ב (מ"מ).יעקך בירח אלא לו קצת כיה הא מ לס" כךלובירך שלו,   פגם, ח"ו תאחיות והיה קצ
 ר).יקר ום (אותחורם ויפסיק הנחל המקום גמא הש 8
,  חנות שלווטט בתוך המה משיט שהוהכעין שלהבת אש ל ו ע"ה, אבינקב ואה יער  לה היהבאותה הלי 9

ה  מנחבה שהעשעשה כל מה  סים, ולכןמאחיו עשו איש חלפניו מַחמת עכשוב  בין מה שעומדהאה וי רוהר
 ג).ע" לוק "ה ח"בדעל משך ימי הגלות (נהג בכלהת מן לבנים איךסי  ותלהי ו כדי נעה לפניההכו

 ).(רח"ו הרותהנ  עובריםם ים אינכי השד 10
 ן הקטטה (אור יקר).מטוב, להסתלק  יותריא ערבובא אי זו טט עמו וימצאתקו וורר תגירצה ממה שא 11
 ור יקר).(א ןקי מזיחי כיש רחא לא, דלא, אבל באובחוץ מן הישו 12
מהם  א'ראיה לרכים, ומביא בד או ה לו בשדפיא י מזיקין בליליאדשכיח משום(אור יקר).  שובבי לו אפי 13
 .האחרות (אור יקר)ל שכן ב וכיעקמ



 תזריעזהר 

17 

בא וראה, ויוותר יעקב לבדו, אז  
ויאבק איש עמו וגו'. שנינו הוא בא מצד  

נו בצד של הלילה, מה זה הדין ושלטו 
יכנס גלות (לגלות). כיון לה, הלילהבצד 

ש כחו ומתגבר עליו  ששעלה האור, ת
הכח של יעקב (הוא), שהרי מצד הלילה  

לה, לא היה יכול  הוא בא. ובזמן שהיה לי
לו יעקב, כשעלה האור התחזק הכח של  

  יעקב ואוחז בו והתגבר עליו. 

איש תא חזי ויותר יעקב לבדו כדין ויאבק 

ושולטניה  1י אתא ינא קעמו וגו' תנינן מסטרא דד

א לאעלא גלותא  מאי בסטר לילי 2בסטר ליליא

(נ"א בגלותא) כיון דסליק נהורא תשש חיליה 

ואתגבר עליה חיליה דיעקב (נ"א הוא) דהא  

מסטרא דליליא קא אתי ובזמנא דהוה ליליא לא  

אתתקף   4כד סליק נהורא  3הוה יכיל ביה יעקב 

  חילא דיעקב ואחיד ביה ואתגבר עליה 

ליח,  ב שהנה הוא שעקי תואו ראה
יני יכול לך, למה אמר לו תעזוב אותי שא 

לא יכל לו, משום שהיה עולה האור  
נשבר הכח שלו, שכתוב ברן יחד כוכבי ו

בוקר ויריעו כל בני אלהים. מה זה 
ויריעו, שנשברו כל אותם שבאים מצד 

בו. אמר לו הדין, אז התחזק יעקב ואחז 
  בח מן לששלחני כי עלה השחר, הגיע הז

ת שבחו של הקדוש ברוך הוא  א
מר לא אשלחך כי אם  ולהתכנס. ויא

ברכתני, היה צריך להיות אם תברכני,  
  מה זה אם ברכתני. 

חמא ליה יעקב דהא שליחא הוא אמר ליה 

מאי טעמא לא יכיל  5שבוק לי דלא יכילנא לך

בגין דהוה סליק נהורא ואתבר חילא דידיה  6ליה 

קר ויריעו ב ביחד ככדכתיב (איוב לח ז) ברן י

תברו כל אינון כל בני אלהי"ם מאי ויריעו דא

דאתיין מסטרא דדינא כדין אתתקף יעקב 

מטא  ואחיד ביה אמר ליה שלחני כי עלה השחר

זמנא לשבחא שבחא דקודשא בריך הוא 

שלחך כי אם ברכתני  ויאמר לא א ולאתכנשא 

  אם תברכני מבעי ליה מאי אם ברכתני

אי שאבא בירך וד , יעקב  אלא אמר לו
רך את ותן הברכות שרצה לבאותי א

עשו, ואני פוחד ממך על אותן הברכות,  
ן (או) אם לאו, או אם תודה לי עליה

שימצא עלי מקטרג בגללם. מיד אמר לו,  
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, מה אמר  

אלא כך אמר לו, לא בהתחכמות ולא  לו, 
במרמה (שלך) הרווחת את אותן 

מר עוד שמך יעקב, שהרי יאא ות. להברכ 
ה, כי אם ישראל, ודאי לא בעקבות זה הי

ישראל הודה עליך, וממנו יצאו הברכות,  
משום שאתה אחוז בו, ועל זה אני וכל  

  ינו עליהן. שאר האוכלוסין הוד
  

ריך לי אינון אלא אמר ליה יעקב ודאי אבא ב

ברכאן דבעא לברכא לעשו ומסתפינא מינך על 

ת עלייהו (או) אי לאו או דיאון אי אינון ברכא

רגא בגיניהון מיד אמר ליה תשתכח עלי מקט

ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך מאי קאמר (&)

ליה אלא הכי קאמר ליה לאו בחכימו ולאו 

לא יאמר בעוקבא (דילך) רווחת לאינון ברכאן 

ד שמך יעקב דהא לאו בעוקבא הוה כי אם עו

ו  פקנ ומניהישראל ישראל ודאי אודי עלך 

וכל  ברכאן בגין דאנת אחיד ביה ועל דא אנא

  שאר אכלוסין אודינא עלייהו 

  

 
 והם חזקים מצד  רים, ועל ע' אומות,שורה, והם ע' ר הגבל שגבריאת ממשלת כחות שהם תחתם הומא 1

 ור יקר).הגבורה (א
ל  שרו ש זקתחשישראל בגלות מ כל עודה, והכל נקרא לילת שלוהג או חשךחשך ממש או  שךבחו נו ייהד 2

יו (אור  סד וכל קדושר הח שכאל מין א' שולט הימין כל עניה שהאולהוא בגד הוא חסבאור הבוקר שו ועש
 יקר).

ר  ו(אשר ח הכ תטעם היות שלייהם שוים נמהשר אלא היו שוגם יעקב לא נתחזק  עצמו עם יעקבהשר ב 3
 קר).י

 ר עליו ב ויעקב נתגביעק ם ע א יכולל תושהשר בזמן שליט ק מהשרב חז מנו נמצא יעקר מותק יז נתחזא 4
 עקב (אור יקר). ליטת יחר שהש זמן באב

 (אור יקר). ממני תגברש 5
  ות לעד כנגדו, וכיעקב לעמו עקב, והיה יכול לילה לא יכול לעם יבכחו, דהיינו בזמן מה לו ל הוקשה 6

ו בו חילד עמלאך, והמת ידיו בזמן שליט לא רפועקב ראוי שכמו שי יה ה  יו,רפו ידהמלאך ו עמד לאחר הש
דת עקב מושורש י תלוי בשורש,הכל שאמר ה צח לפני יעקב, לזלא יתנלאך המ צח, כןתנולא נ ולא נצח

מדת חר שה  לותבע נםמאאלא שוין,  אינו נכנע אינו שולט וגם מדת הדין, לזה יעקב  ושורש המלאך רחמים
 קר). הדין (אור י טלתמבת ום גובררחמי
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כי שרית עם אלהים ואם אנשים 
ותוכל, עם אלהים כל אותם שבאים מצד 
הדין הקשה, ועם אנשים זה עשו 

, יכולָת להם, והאוכלוסים שלו. ותוכל
והם לא יכלו לך. ולא עזב אותו יעקב עד 

כות, זהו שכתוב  בר ה אותן שהודה לו על
בשעה שעלה   ויברך אתו שם. בא וראה,

האור נכנעים כל אותם בעלי הדינים 
ואינם נמצאים, וכנסת ישראל מספרת  
 עם הקדוש ברוך הוא, ואותה השעה היא 
עת רצון לכל, ומושיט לה המלך ולכל  

נמצאים עמה שרביט של חוט  אותם ש
של חסד להמצא בשלמות עם המלך 

  . ארה נתב הקדוש, והנ

כי שרית עם אלהי"ם ועם אנשים ותוכל עם 

א אלהי"ם כל אינון דאתיין מסטרא דינא קשי

ועם אנשים דא עשו ואכלוסין דיליה ותוכל 

יכילת להון ואינון לא יכלין לך ולא שביק ליה 

רכאן הדא הוא  יעקב עד דאודי ליה על אינון ב

ויברך אותו שם תא חזי בשעתא דסליק  דכתיב 

ל אינון מארי דדינין ולא כ יןאתכפינהורא 

ישראל משתעי ביה בקודשא  משתכחי וכנסת 

וההיא שעתא עידן דרעוא הוא לכלא   1בריך הוא 

ואושיט לה מלכא ולכל אינון דמשתכחי עמה 

שרביטא דחוטא דחסד לאשתכחא בשלימו 

  והא אתמרבמלכא קדישא 

בא וראה בשעה שהקדוש ברוך הוא  
ם נים הזמנמצא עם כנסת ישראל, באות

שנמצא עמה, והיא מעוררת רצון אליו  
ונה, ומושכת אותו אליה ברוב  בראש

חיבה ותשוקה, אז מתמלאת מצד הימין.  
וכמה אוכלוסים נמצאים בצד הימין בכל  

למות, וכשהקדוש ברוך הוא מעיר  העו
  חביבות ורצון בראשונה, והיא 

חזי בשעתא דקודשא בריך הוא אשתכח  תא

אשתכח עמה ד יןן זמנבה בכנסת ישראל באינו

ומשכת  2יתא והיא מתערת רעותא לגביה בקדמ

כדין  3ליה לגבה בסגיאות חיבתא ותיאובתא 

וכמה אכלוסין  4אתמליא מסטרא דימינא

משתכחי בסטרא דימינא בכלהו עלמין וכד 

א ורעות 5קודשא בריך הוא אתער חביבותא

  בקדמיתא והיא

  מה/ב  

מעירה אחר כך, ולא בזמן שהוא 
צא בצד הנקבה, נמל אז הכ מעיר, 

וסים  והשמאל מתעורר וכמה אוכל 
עומדים ומתעוררים בצד השמאל בכל  

  העולמות.  

 7ולאו בזמנא דאיהו אתער  6אתערת לבתר 

ושמאלא  8כדין כלא בסטרא דנוקבא אשתכח

קיימי ומתערי בסטרא  אתער וכמה אכלוסין

  דשמאלא בכלהו עלמין

  כדוגמא זה כתוב (זהו שכתוב) אשה 
שנינו   זכר וגו', למה, הד ליריע וכי תז

צא כדוגמת העולם העולם התחתון נמ

 ) כהאי גוונא כתיב (נ"א הדא הוא דכתיב

מאי טעמא תנינן אשה כי תזריע וילדה זכר וגו' 

 
 מ).מ"( ש לעילמ"כ זווג יעקב ולאה  הוא 1
זכר  טים נאים והקישובשטת תקהגונים המלכות מ חתוניםה התמעששה שכשפרבריש הפי' כמ"ש  2

  שם וכןב "עמה ע"א ושם שת ויחי ררה (מ"מ). עי' פברים ולכך וילדה זכוזווג והמ"ד גאל ה ליורר מאמתעו
 )."א (לש"וה עלר

עת  ב למעלה עצמן כשעוליםים יקצדשמות הנ "י של צדיקים או ע טובים עשיםהעלאת מ"ן דמ"י ע הואו 3
 "ב כב ע"ד).ים חל(כל א)ה"ק ויחי (רלה ע""ש בזווכמ רתםפטי

 )דם ח"ב כב ע"ורא (כלליכים הם מסטרא דדכר, כי נשמות הצדיקזתחילה יולדת זרעת ה מוד אש הוא ס 4
ן מ"ת י העלאבלג ז"א מתעורר לזוואלא ה וניםהתחתונים הג עשהמ איןליך כשב צדק מאקר דסו' בפי 5
 ד (מ"מ).קבה תלאם נך וים ולכברים מתגחלה אזי הדינת
 ב כב ע"ד).ים ח"כללמ"ן (להעלות  טובים לתתא עשיםמאין כשוהוא  6
ים  ונתחתמעשה הו כשאין יינהד "ש,כמ נהוו(רח"ו). והכרעת וכו' זמזו רז"ל אשה מזה סוד גדול ולזה ר 7

  מתעוררך כשולכנוק', ר דיף בתחי, דדכורא רוי ' בפכמ"ש  "לר נא דאיהו אתער",או בזמ"ול הגונים, ומ"ש
אין  לדרוף אחריה, והיא  ר. וכשמתעוררדה זכוילאזי  סוד מ"ן,וטים נאים בה קשביש  יאלרדוף אחריה, וה

 .מ)(מ"ה תלד ואם נקב  אזי ג,זווו לליאמא לקרב צדק שצריך הז" בה מ"ן, עד
ת  זכוא ע"י שלשהוא  והדינין, ע"יוג טרהקמחמת  ולהוא סאון ורעש גד לילד, ריכהכאשר שהיא צ 8
דע"ה ח"ב קד (דינים רבים  ידה בהל שה אזולכן נע יעת ים סוף,ד קרוה בסהיובים כלל, וע"ד ש עשים טומ

 ע"ג).
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העליון, וזה כדוגמא של זה, ועל זה 
וש ברוך הוא גוזר זכר או נקבה  הקד

שימצא רצון בעולם, ובכל צריך אדם 
להדביק רצון למעלה אל הקדוש ברוך  
הוא, שימצאו רצונות בעולם. אשרי 
חלקם של הצדיקים שהם יודעים 

אל המלך הקדוש,   םנואת רצהדביק ל
בה' אלהיכם   עליהם כתוב ואתם הדבקים

  חיים כלכם היום. 

עלמא תתאה כגוונא דעלמא עלאה אשתכח ודא 

ועל דא קודשא בריך הוא גזר   1כדוגמא דדא 

 מא עלותא בתכחא רעדכר או נוקבא לאש

לאתדבקא רעותא לעילא   ובכלא בעי בר נש 

לגבי קודשא בריך הוא לאשתכחא רעוון  

דצדיקייא דאינון ידעין בעלמא זכאה חולקהון 

לאדבקא רעותהון לגבי מלכא קדישא עלייהו  

כתיב (דברים ד ד) ואתם הדבקים ביהו"ה 

  אלהי"כם חיים כלכם היום

אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או 
, רבי יהודה פתח  ו'וגבהרת פחת או ס

חרחורת,  ואמר אל תראוני שאני ש
ששזפתני השמש. הפסוק הזה נתבאר,  

ה מתכסית בגלות, אבל בשעה שהלבנ 
היא אומרת אל תראני, לא שהיא מצווה  
שלא לראות אותה, אלא משום שהיא  
רואה את תשוקתם של ישראל אליה 
לראות את אורה, היא אומרת אל תראני, 

ל תראוני ודאי. א י,ת אותלו לראו לא תוכ 
, משום  מה, משום שאני שחרחורתל

  שאני בחושך. 
  

אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או 

רבי יהודה פתח ואמר (שיר א ג) אל בהרת וגו' 

תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש האי 

קרא אתמר אבל בשעתא דסיהרא אתכסיא 

דאיהי  בגלותא היא אמרה אל תראוני לאו

ין דאיהי חמאת למחמי לה אלא בג לאד פקידת

דישראל לגבה למחמי נהוראה היא  תיאובתא

אל תראוני לא תיכלון למחמי לי אל אמרת 

תראוני ודאי מאי טעמא בגין שאני שחרחורת 

  בגין דאנא בקדרותא  

  

מה זה שחרחורת, היה צריך להיות 
שחורה, אלא שתי חשכים, אחת 

  מש ני השסתלק ממששזפתני השמש, שה
בי, ואחת שבני אמי  האיר לי ולהסתכל ל

ו בי. ששזפתני, היה צריך להיות  נחר
ז בשש, שזפתני, אלא רמז הוא רומ 

שכאשר מאיר השמש בששה אורות הוא  
מאיר, וכשמסתלק כל אותם ששת 
האורות מסתלקים. בני אמי, אלו הם 
שבאים מצד הדין הקשה. נחרו בי, כמו  

  שנאמר נחר גרוני.  
  

רין ה מבעי ליה אלא תורשחחורת מאי שחר

השמש דאסתלק מני  קדרותי חד ששזפתני

לאנהרא לי ולאסתכלא בי וחד דבני  2שמשא

ששזפתני שזפתני מבעי ליה אלא  3אמי נחרו בי

רמז הוא דקא רמיז בשש דכד נהרא שמשא 

בשש נהורין נהיר וכד אסתלק כל אינון שית 

ין ינון דאתינהורין אסתלקו בני אמי אלין א

כמה דאת אמר  דדינא קשיא נחרו ביא טרמס

  4סט ד) נחר גרוני (תהלים

  

זהו שכתוב על צוארנו נרדפנו,  
שכאשר היו ישראל נכנסים לגלות, היו 
הולכים ידיהם מהדקות לאחור ורחיים 
על צוארם, ולא יכלו לפתוח את הפה. 

 5הדא הוא דכתיב (איכה הה) על צוארנו 

הוו עיילין ישראל בגלותא הוו אזלי  נרדפנו דכד

ולא  6ן לאחורא וריחיין על צואריהוןדקמהייהו יד

א פומא שמוני נוטרה את הכרמים לו לאפתחיכי

 
הגת  "ז, כי כל הנעוהב מטהג"כ ל וא הענין ן הכ, נז'ד הסו פעלה שהוא ע"הענין למ אור"ל כמו שהו 1

 בכל א' בפרט הוא הנעשה וכל רט.ג"כ בפא כן הו מו שהוא בכללוכ ט,פרוהן ב ללהוא נתייסד הן בכ דעוה"ז
  עלם ההנהגה הזה כבשי דרחמנא אשר נ פעלה, והוא ע"לה למלמעאשר  רש נשמתועשה כ"ז בשופ שנ""כ עג

 ."ד)ע בכ(כללים ח"ב מכל בריה 
 .מ"מ)איר למלכות (ו מינ, אק' שמשהז"א, הנ' שיפ 2
ב"ן כמ"ש הרב  לוי הםהמי לוילא ומיומפשוט  , וכל אלהי"םי"םלהא שהם ג'ת ', הם מוחין דקטנופי 3
 .ת מלאה דינים (מ"מ)וות, אזי המלכדקטנ חיןיש מוהים, וכש סוק בני האל על פ וטיםיקבל
 ח"ו).אלהים (ר 'נחר גימ' ג 4
 דפנו (מ"מ).לכך נרנים ם נתגברו הדייד על, ו בצואר טנות שהםדק ןחי המויל שבב פי' 5
 .מ)שט (מ"הפסוק חזר לפוד  ס הרפי' הזש אחר 6
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שמוני נוטרה את הכרמים ללכת לגלות,  
אל, העמים בשביל ישרלשמור את שאר 

ולתי שלי לא נטרתי, שהרי לא יכי רמכ
תם כבראשונה, בראשונה לשמור או

שמרתי את כרמי שלי, וממנו נשמרו  
ם. עכשיו אני שומרת את שאר הכרמי

שאר הכרמים בשביל כרמי שלי, שיהיה 
  שמור ביניהם. 

למהך בגלותא לנטרא לשאר עמין בגיניהון 

דישראל כרמי שלי לא נטרתי דהא לא יכילנא 

לנטרא להון כד בקדמיתא בקדמיתא נטירנא 

נטרו שאר כרמין השתא ומניה את 1כרמי שלי

שלי דלהוי נטיר י רמגין כנטירנא שאר כרמין ב

  בינייהו

כים בדרך,  יוסי היו הול  רבי חייא ורבי
כשהגיעו לשדה אחת ראו עץ אפרסמון  
אחד בצד ימין הדרך. אמר רבי יוסי, 
עטיפה של עשן מצויה בעיניים, אין לנו 
רשות לראות בשמחה מיום שחרב בית 

ה' הארץ ומלואה  המקדש. פתח ואמר ל
ץ  אר ה ר לה'תבל ויושבי בה, כיון שאמ

ומלואה למה תבל ויושבי בה, וכי תבל  
  יננה מן הארץ. א

רבי חייא ורבי יוסי הוו אזלי בארחא כד מטו 

בין  2חד בי חקל חמו חד דפטירא דקיטפא

ארחא לסטר ימינא אמר רבי יוסי עטיפא 

לית לן רשו למחמי  3דקוטרא בעיינין שכיח

א מיומא דאתחריב בי מקדשא פתח בחדוות

הו"ה הארץ ומלואה תבל  לי) כד א ואמר (תהלים

אמר ליהו"ה הארץ ומלואה ויושבי בה כיון ד

וכי תבל לאו מן ארעא  אמאי תבל ויושבי בה

  הוא 

אלא כך אמר, לה' הארץ ומלואה, זו 
הארץ הקדושה שנקראת ארץ החיים, 
תבל ויושבי בה אלו שאר הארצות, כמו  

הוא ישפוט תבל בצדק, שתבל  שנאמר ו 
. רבי חייא חדא ל דבר תלויה בצדק, והכ

מובן, מה  אמר לה' הארץ ומלואה, הארץ 
זה ומלואה. אלא אלו נשמות הצדיקים,  
תבל ויושבי בה, תבל זו הארץ שלמטה,  

אלו הם בני האדם. אמר רבי  ויושבי בה
יוסי, אם כך במה בארנו, כי הוא על ימים 

  ה. יסדה ועל נהרות יכוננ 
  

אלא הכי קאמר ליהו"ה הארץ ומלואה דא 

דאקרי ארץ החיים תבל ויושבי  4א ישקדארעא 

כמה דאת אמר (שם ט ט)  5אר ארעאן בה דא ש

 6והוא ישפוט תבל בצדק דתבל בצדק תלייא 

וכלא חד מלה רבי חייא אמר ליהו"ה הארץ 

אלא  7ומלואה הארץ תינח ומלואה מאי היא

אלין נשמתין דצדיקייא תבל ויושבי בה תבל 

 ני ב אינוןדא ארעא דלתתא ויושבי בה אלין 

כי א במאי אוקימנ 8נשא אמר רבי יוסי אי הכי

  הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה 

  

 
ע"י המלאך ה רק נגדשה שכלם מהקדו יפה שבכל עוהקל  תיניקה היה קיים הנה הי המקדש שביתמן בז 1
ל  "ן שבכוהוא הזום, לעו כל ה בורש הה ושכינתיה מתלבש קב"  בן ולהלאה, הנהיאל, אבל מאחר החוררגב
יה  ישעכמ"ש (ו או"ה, הם בגלות ביןאל שרשי, ע"ד לםי' דקליפה שבכל עוהי' ספהם בהנה מתלבשים ם, ולע
, ועומד השראל כ"כ הרבעל י  יפהט הקלשלא ישלוטרא לישראל ן לניא בגהוכל צרתם לו צר, וג ט) בס

לך כל  י מכ ח)  לים מזקיים (תהי ל דכ לם,עו כלב ינתיה השורה קב"ה ושכ תל עולם תחת רשוהקליפה שבכ
 לא ע"יאך אמל לא ע"יו יניקת דכל עולם את יפהקלה קבל אזמ תו בכל משלה. והנהומלכו להיםהארץ א

ש  קדושה ואומרת (שיה"ה קונן השכינה זה מ ועלנז'. שים בו כהעולם ומתלבותו ארה בשוקב"ה ושכינתיה ה
 )ע"ב"א עח (דע"ה ח "ב]עט ן רלקמד וע רמים [ועי' טרה את הכוא ו) שמוני נ

 ב (רח"ו).שמח הלפה מילן של קטף יא 2
 ם (רמ"ז). עליוניים העינכונה לוהינים,  נ"א ועשן) לען (ענו  י וקשרסופי' כ 3
 .ם הזה (מ"מ)בעולשראל ישארץ  4
 מ"מ).ה (כפשט חו"ל 5
ן  ם, ועל כחיי ק'הנ חין מוה יש בה הארת ארץ ישראלבשנק' צדק, אבל יש בה דיני המלכות  פי' שחו"ל 6

 ים (מ"מ).החיץ אר נקרא
עי ליה כסיפא בה" מבושב "ויאוה", מלמאי "ויא א"י, א"כ ץ ה ארשהדבריך ל א קפריך לר' יוסי, ר' חייפי'  7

מ"ן, ותבל  הממלאים אותה בסוד םמות הצדיקינשה הם לאות, ומהוא מלכוהארץ דקרא  ודאי אלא א.דקר
 ."מ)(מ רשפמרץ הלזו וכדי"ע עם האבהם 

בל לדבריך , אה"סדימים יל יר קרא ד"כי הוא עאתי שפאל, הוא ארץ ישר רץ"האא "ת בשלמ' אי אמרפי 8
 יסדה (מ"מ).מים יעל  ותלו ר"ח דגם המלכ , תירץימיםעל ת האי כויא המלשה
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אמר לו ודאי כך זה, שאותה ארץ  
החיים על ימים יסדה, ועל נהרות יכוננה,  

העליון  שכולם יוצאים מאותו הנהר
שנמשך ויוצא מעדן, ובהם מתתקנת 
להתעטר עם המלך הקדוש, ולזון את 

) מי יעלה בהר ה' וגו',  כןולות. (העולמ
בב, אשר לא נשא נפשי נקי כפים ובר ל

וגו', כתוב נפשו, מה זה נפשי ונפשו,  
אלא הכל דבר אחד כמו שנאמר נשבע 
יהו"ה בנפשו, כאשר בלבבי ובנפשי 

ז באותו לב  ה. ודוד המלך נאחיעש
ובאותה נפש, ועל כן לא נשא לשוא  

  נפשו. 

ם ייהחארץ  אמר ליה ודאי הכי הוא דההיא

י ו נפקדכלה 1על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה

דנגיד ונפיק מעדן ובהו  2מההוא נהר עלאה 

 ולמיזן  4לאתעטרא במלכא קדישא  3אתתקנא 

נקי עלמין (ובגין כך) מי יעלה בהר יהו"ה וגו' 

כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי וגו' 

ה  נפשו כתיב מהו נפשי ונפשו אלא כלא חד מל 

אמר (עמוס ו ט) נשבע יהו"ה בנפשו  אתד כמה

ב לה) כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ודוד   (ש"א

מלכא אתאחיד בההוא לב ובההוא נפש ועל דא 

  לשוא נפשו  לא נשא

בעודם הולכים פגשו באיש אחד, ופניו 
מלאות במכות, והיה קם מתחת אילן 

  אחד, הסתכלו בו וראו 

וי עד דהוו אזלי אערעו בחד בר נש ואנפ

מכתשין והוה קם מתחות אילנא חד ן יימל

  ביה וחמואסתכלו 

  מו/א  

פניו אדומות באותן המכות. אמר רבי 
חייא מי אתה, אמר לו אני יהודי. אמר  
רבי יוסי חוטא הוא, שאם לא כך לא 
נרשמו פניו באלו החלאים הרעים, ואלו 
לא נקראים יסורים של אהבה. אמר רבי 

בה  אהל רים שחייא, כך הוא ודאי, שיסו
  מכוסים הם מבני אדם. 

בי חייא מר ראינון מכתשין אאנפוי סומקין ב

מאן אנת אמר ליה יודאי אנא אמר רבי יוסי 

חטאה הוא דאי לאו הכי לא אתרשימו אנפוי 

באלין מרעין בישין ואלין לא אקרון יסורין 

דאהבה אמר רבי חייא הכי הוא ודאי דיסורין 

  אדאהבה מתחפיין אינון מבני נש

וב אדם כי יהיה בעור ה, שכתרא ו בא
  ספחת או בהרת, הנה  בשרו שאת או

שלשה מינים כאן, וכולם נקראים נגע  
צרעת. זהו שכתוב והיה בעור בשרו לנגע 
צרעת, מה זה נגע צרעת, הסגרה, הסגרה  
בכל. וכתוב והובא אל אהרן הכהן וגו',  
אבל אותם שיראו לחוץ, כתוב וראהו  

תם או י י ודאהכהן וטימא אתו, שהר
שיראו בחוץ בבני אדם הם באים מצד 

  של אהבה.  ומאה, ואינם יסוריםהט
  

אדם כי יהיה בעור בשרו תא חזי דכתיב 

שאת או ספחת או בהרת הא תלת זינין הכא 

והיה וכלהו אקרון נגע צרעת הדא הוא דכתיב 

בעור בשרו לנגע צרעת מאי נגע צרעת סגירו 

אהרן הכהן וגו' ל א והובאסגירו בכלא וכתיב 

ן וראהו הכהכתיב אבל אינון דיתחזון לבר 

וטמא אותו דהא ודאי אינון דיתחזון לבר בבני 

נשא מסטרא דמסאבא קא אתיין ולאו יסורין 

  דאהבה נינהו  

  

אמר רבי יוסי מנין לנו, אמר רבי חייא 
שכתוב טובה תוכחת מגולה מאהבה 

הי מסותרת, איזוהי תוכחת מאהבה (זו 
מאהבה כאשר היא) מסותרת  ת כחתו

ת  מא זה, מי שמוכיח אמבני אדם. כדוג

אמר רבי יוסי מנא לן אמר רבי חייא דכתיב 

הבה מאה מגול (משלי כז ה) טובה תוכחת

ינהו מסותרת אי ההיא תוכחת מאהבה (נ"א א

ד איהי) מסותרת מבני נשא תוכחת מאהבה כ

 
  ק' נו לותיכה דבריאה, וז'ות דכורא ל). ור"ל ז' היכהיכלות נוק' (רח"ו 'א, נהרות זורת דדככלוז' היימים  1

 ).יאה (מ"מדבר
 (מ"מ). ז"אד סודי 2
 ה (מ"מ).בעלם ע הזדווגל מתתקנת המלכות כדיל ידם ' שעפי 3
 ק אלאחלובא ל חייא לא ם בי"ע, ור'בל התת, וכורעא קדישא היא מלדאמר אוסי ' יפרש שרל בל איןא 4
ש, עכ"ל כמ" איוד אלא. אמיטה חדא קייכולהו בש י הכי" דקא"ל, הרואה, דא"כ מאי "אי לפרש מלת ומל

וא,  ך ההפ' כ י'יון דפלמא, ור"ל, כבש רתאמבה אי ן והאי "אי הכי" אי ' שני,כפי ונלע"ד די"ל "ל.וקזצ  מורינו
המלכות הנק'   תיב, היינוכ נפשותת, המסוררוש כפי חד מלה. פי כולה אלא ",דעת מהו "על ימיםצריך ל
 "מ).נפשי (מ לה יקרת דלכוהמ לדוד, אמר א רינן נפשיק, וכפי המקרא דנפש ו'
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חבירו באהבה צריך להסתיר דבריו מבני 
אדם, שלא יתבייש מהם חבירו. ואם 
דבריו הם בגלוי לפני בני אדם אינם 
באהבה. כך הקדוש ברוך הוא, כשמוכיח  
את האדם בכל הוא מוכיח באהבה,  

, אם  בראשונה מכה אותו בגופו בפנים
בו מוטב, ואם לא מכה אותו תחת   זרחו

ם יסורים של ואלו (בעורו) נקראילבושו, 
אהבה. אם חזר בו מוטב, ואם לא מכה  
אותו בגלוי בפניו לפני כולם, כדי  
שיסתכלו בו וידעו שהנה הוא חוטא  

  והוא לא אהוב של רבונו.

כגוונא דא מאן דאוכח לחבריה ברחימותא בעי 

לאסתרא מלוי מבני נשא דלא יכסוף מנייהו 

חבריה ואי מלוי אינון באתגלייא קמי בני נשא 

לאו אינון ברחימותא כך קודשא בריך הוא כד 

אוכח ברחימותא א כלנש ב אוכח לבר

דלגו אי הדר ביה בקדמיתא מחי ליה בגרמיה 

טב ואי לאו מחי ליה תחות תותביה ואלין מו

(בעורו) אקרון יסורין דאהבה אי הדר ביה מוטב 

ואי לאו מחי ליה באתגלייא באנפוי קמי כלא 

בגין דיסתכלון ביה וינדעון דהא חטאה איהו 

  ולאו רחימא דמאריה הוא

בקשר של עצה  ש איותו האמר להם א 
אלא  תם אלי, ודאי אינכם אחת בא

בית רשב"י, שלא מאותם שדיורם ב
פוחדים מהכל. אם בני שבאים אחרי 
יתגרו בכם, איך דבריכם בגלוי. אמר לו 
התורה כך היא, שכתוב בראש הומיות 
תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה  
תאמר. ומה אם בדברי תורה אנו פוחדים  

ני הקדוש לפה בבוש מפניך, הרי נמצא
צריכה   ברוך הוא. ולא עוד אלא שהתורה

  צחות. 

ון ההוא בר נש בקיטרא דעיטא חד אמר ל

אתיתון גבאי ודאי לאו אתון אלא מאינון 

דדיוריהון בבי רבי שמעון בר יוחאי דלא דחלין 

מכלא אי בני דאתיין אבתראי יקטרגו בכו איך 

מלייכו באתגלייא אמרו ליה אורייתא הכי הוא 

א כא) בראש הומיות תקרא בפתחי  שם( דכתיב

אי במלי  עיר אמריה תאמר ומהשערים ב

דאורייתא אנן דחלי מקמך הא נשתכח בכסופא  

קמי קודשא בריך הוא ולא עוד אלא דאורייתא 

  בעי צחותא 

פתח אותו האיש ואמר, מי אל כמוך  
נשא עוון וגו', הרים ידיו ובכה בינתיים 

סיוע ן כא, יש הגיעו בניו. אמר בנו הקטן
ימי שַמיִמי, פתח ואמר את הכל ראיתי ב

הבלי, יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע 
מאריך ברעתו. הפסוק הזה למדנו בבית 
רבי דוסתאי סבא, שהיה אומר משמו של 

, את הכל ראיתי בימי רבי ייסא סבא
הבלי, וכי שלמה המלך שהיה חכם על 
הכל, איך אמר שהוא ראה הכל בזמן  

העולם, שהרי   שלם בחשכישהוא הולך 
ולם לא כל מי שעוסק בחשכים של הע

  רואה דבר ולא יודע דבר. 
  

פתח ההוא גברא ואמר (מיכה ז יח) מי אל 

וי ובכי אדהכי מטון דכמוך נושא עון וגו' ארים י

י אמר בריה זעירא סייעתא דשמייא הכא  בנו

פתח ואמר (קהלת ז טו) את הכל ראיתי בימי 

רשע מאריך ש ויצדקו הבלי יש צדיק אובד ב

י דוסתאי סבא ברעתו האי קרא אוליפנא בי רב

דהוה אמר משמיה דרבי ייסא סבא את הכל 

ראיתי בימי הבלי וכי שלמה מלכא דהוה חכים 

בזמנא  על כלא איך אמר דאיהו חמא כלא

אזיל בחשוכי עלמא דהא כל מאן  1דאיהו 

ולא ידע  2דאשתדל בחשוכי עלמא לא חמי מידי

  3מידי

ך,  בימי שלמה המלר אב תכך נאלא 
למותה,  עמדה/התקיימה הלבנה בש

ביומוי דשלמה מלכא   4אלא הכי אתמר

שלמה על  5קיימא סיהרא באשלמותא ואתחכם

 
ן  בי ת הכל,א ר שראהכלו, ואיך אמר שאוך דאי חשבושט ימי הבלי, ואז שזהו פ וט, זמן שהיה הדיו ב ינהי  1
 ת (רמ"ז).  וננובן התשוראיתי בעין או ל יה פי'יה
 ר (רמ"ז).  בתכל בשום דהסרוח לחת לו נ כי אין 2
 (רמ"ז). התבוננות  בן ראיתי מלשוןאם יו 3
 רחלת לו"ס התעה קיימא סיהרא וכו',וכו'  יומימאי דקאמר ב דיםהקן ב ל ויובסוד גדו הוא ליהב ימי' יפ 4

 (רמ"ז)  אין לא עיו"ה והזעיר מלביש אותבונ יש"סשת יא מלבה  יר שאזבכל קומת זע
שהם בתוך  ות מלכות ר יו מושרשים באושכל מלכי בית דוד ה לם. ונלע"דעומימי כן היה  ידוע שלאש 5
ך  ריועוד צ. ר דהיינו דת"י שלווך זעית בתמקורות המלכוהם ת ומולשה מק קומות ששה ממבכתא ואי, א"הז

על כל שלמה נתחכם לכן ומה, חכיו"ד הם נקראים  ם בסודן שהלאיאו"א עש דם ישרע מ"ש בספר אשתד
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ושלמה התחכם על כל בני העולם, ואז  
דע הכל. ומה ראה, ראה כ"ל,  ראה הכל וי

שלא זז מן הלבנה, והיה מאיר לה השמש 
(לה כשמש), זהו שכתוב את הכל ראיתי 
בימי הבלי, מה זה הבלי, זו הלבנה  

  יחד, שנכללת מן הכל, ממים ואש ורוח 
לול מן הכל.  צא מן הפה, שכיוש ל כהב

באותו ההבל שלו, שראה  והוא ראה כל 
  בו יש צדיק אובד בצדקו.

כל בני עלמא וכדין חמא כלא וידע כלא ומאי 

חמא כ"ל דלא אעדי מן סיהרא והוה נהיר  1חמא

הדא הוא   )שאה כשמ(ס"א לי 2לה שמשא 

 4מאן הבלי  3בליאת הכל ראיתי בימי הדכתיב 

דאתכלילת מן כלא מן מייא ואשא  5דא סיהרא 

כחדא כהבל דנפיק מן פומא דכליל  6ורוחא

בההוא הבל דיליה  7מכלא והוא חמא כ"ל

  9יש צדיק אובד בצדקו  8דאחיד ביה

בא וראה בזמן שמתרבים הצדיקים 
לבנה בעולם, הכל הזה לא זז מה 

מים, והכל הזה נוטל כל שמן וללע
שלמעלה ומתמלא (ידיו   ומשחה ושמחה

ורוה), ושמח וגדל כדי להזדווג עם  
  הלבנה, והוא מרויח בשבילה. 

תא חזי בזמנא דאסגיאו זכאין בעלמא האי 

  והאי כ"ל נטל  10כ"ל לא אעדי מן סיהרא לעלמין

כל משח ורבו וחידו דלעילא ואתמלי (ס"א ידוי 

ן לאזדווגא בסיהרא והוא גיב ורבי ורוי) וחדי

  רווח בגינה

ן שמתרבים הרשעים בעולם, זמוב
והלבנה נחשכת, אז הצדיק אובד בצדקו. 
לא כתוב צדיק נאבד, אלא צדיק אובד,  
שהרי לא נראה (מתחבר) בלבנה, ולא 
  נוטל שמן ומשחה ושמחה למלא אותה 

ובזמנא דאסגיאו חייבין בעלמא וסיהרא 

אתחשכת כדין צדיק אובד בצדקו צדיק נאבד  

ק אובד דהא לא אתחזי (נ"א לא כתיב אלא צדי

 דוחירבו ואתחבר) בסיהרא ולא נטיל משח ו

 
ד  יסום ששבדעת זעיר  שלמה היה  ש בגדלותה, ושור ור או"א המאיר ברחלאלמה היינו ש וחכמתם, י עולבא
 מ"ז).ליה (רא דילמא מלכא, כלדש נוהייאי', וז ביסוד גנו באא

ה  הי ל הכל ראיתי שאז , הול"הכל ראהשוטו שכפשהוא  ראה, אם תאמרן שכאב ה שאמרז ירצה ומהו  1
פרטי   ]הוא שראה [דבר נקרא הכל. ואמר שכן הדבר שהוא ותפרטי על מורה , אבל אתכוללות הכל ן עלבמו

, לאפוקי  הגילויקום קומה למטה במבמ חלם רדווג ע מיתי המזהא רעיד זיסוא והששמו כל, ו אחד
, יתם זכר למעשה בראשאומרי שאז שבתבמוסף א מו שהוהוא באו"א, כם שעלהנלעולם ם כשמתעלמי

ה במקום הנגלה  אך זה שראה שלמה הי קום כבודו.מ ם איהאכים המלד שאומריבהסתר שמה עהם  לאב
 ).מ"זיתי (ר [הכל] ראגם ו, יעההידא "הלומר הכל ב עליו יכון ש
הוא  ש, לו כשמה הכל הישא, ר"ל שזה כשמה ליולס"א . ] אבא המאיר בזעיר[יסוד אור לפי דעתי הוא 2

ליה שמשא  א אמר נהירל , לכןטרהלא העהיסוד א שאינה בחינתלפי ויר, זעבא המתעלם ביסוד עטרת א
 "ז).מ, והוא פשוט (ר אלא כשמשא

 רמ"ז).ב (טהיות  לראל כואור הבהיר ישב 3
 . מ"ז)הבל וריק (ר דברא שהונראה  4
וונות בסוד חדש  ספר הכדע מכנוזעיר  פימהבל  נעשית א דרחלגלתגלש , האחדיםש לפרשו בשני אופני 5
וי"ו   יות פהו, פ"י ה"א, ב) ישקני מנשיק שם נאמר (שיה"שעליה"ד ם מחבן שכלוליבסוד הנשיקישני ה ן, ויסנ

  ז).מ"(ר מלכו"תמ"ד גי' ת ל"בי"ה וה ל,"בילוי] גי' ה[המ
.  שופרת ה בכוונ תאת כדאי ת שבדעוד חג"ם סוה, ת אמ"רר"תהווה הדיבור והם שמהם מב"ד הם סוד ח 6

ימי הבלי, כי   וולכן קרא זמנחין. מו ד תלתם ממש סושה ספרים שהר שלבך חילכהוא מקום שלמה, וושם 
 . ור (רמ"ז)ב גולתו היתה הדיכל ס

 .(רמ"ז)הז' ד הכלול מכל אח בלם הש כי אשאז לא ימי  יפנג הזוול ה כפי' שז 7
 הר הרקיע (רמ"ז).ספר זו ראש ן ב, ועיי יתהפנימ ג ברחלוהזוו וכובתש ומושר חזירצה עודנו נא 8
והיו בעולם   אל הקצה אשר ימצאו ה שונים מן הקצנים מניישני עזה לומר ונת הפסוק ה ת כווכלל 9

א  אחד הולא הי השלימות, הבלתו חסרהיותו י להפך בהשנו, מותשליה תיכשהוא בתכל יון, האחדלהע
  יחוד י הפנימיות דהיינו נימיות ובפ יתיוד האמיסע"י ה וג הואושהזו  פיםצופרדות וה המכשיש ייחוד בכל 

שיקות  נבפסוק ישקני מ קדש הקדשים. והתחיל לשיר השירים שזכה למהימי שו שהיה בברוחא, וכמ רוחא
לפי שזו המעלה  קני, וק יש ' תיבות בפסום זגדוכנקהלת  בהם ספר גם לחישהתים בלההו, שה"ס ז' פיה

לי  י הבמי בייתו ואמר את הכל ראן לעצמהעניחס לכך יי, י שלמהלא בימם לה אעולה כה ה לא זולהמע
ה  ם, והיא מיהרבה בכמה זמנ רועה ובעוה"ר נמצאתגהפכית שהיא הרגה הבמדדיבר ואחר כך וכנז"ל. 

ליל]  הכוהגרוע לכן חזר [ו מעולה ים הל שני העניינא עהיוק נת הפסרות שכוולהוו. ובדק אדי צ שנפרש ביש
 החסר (רמ"ז). הזמן  בשל משךר כך נאחיתי, והכל ראוש את פירב "שמ

  צופים שמשפיעים יש יחוד בכל הה' פרשוכו', ירצה  אעדי לא י כ"לרבות הא כשיש זכויותמר שאמנם וא 10
שכולל  בריאה לכותשפיע תמיד במומ ירוזעואו"א ל מאריך מקבשי לפ צם,בע להוא נקרא כ ביסוד שאז
 .הכל (רמ"ז)
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ולהזדווג עמה. ועל זה צדיק אובד  
א  שלה הלבנ  בצדקו, זו הלבנה שבגלל

נמצאת להזדווג עמו הוא אובד, שלא 
ב מהשמחה כמו שהיה עושה, ואז  שוא

מתעורר כל צד השמאל והרשעים  
  מאריכים בשלוה 

אובד למלייא לה ולאזדווגא עמה ועל דא צדיק 

בצדקו דא סיהרא דבגין סיהרא דלא אשתכחת  

לאזדווגא עמיה הוא אביד דלא שאיב מחידו 

ן כל סטר שמאלא אתער כמה דהוה עביד וכדי

  וחייבין מאריכין בשלוה

  מו/ב  

בעולם, זהו שכתוב ויש רשע מאריך 
ברעתו, מה זה ברעתו, באותו הצד  

  ה) שנדבק בו. רע ה (באות

מאריך  1ויש רשעבעלמא הדא הוא דכתיב 

(נ"א בההוא  3בההוא סטר 2ברעתו מאי ברעתו

  רעה) דאתדבק ביה 

עוד יש צדיק אובד בצדקו, שכאשר  
הרשעים רבים בעולם והדין תלוי 
(בחטאיהם), הצדיק אובד בצדקו, הוא 
נתפס בחטאם כמו אבא שנתפס בחטאי 

ם (אליו), פיצוהיו חבני עירו, שכולם 
ותם והוא לא התרה בהם ולא בייש א

לעולמים, ומחה בידינו שלא נתגרה 
ברשעים (ולא מחה בידם שלא להתגרות  

). והיה אומר לנו, לדוד אל תתחר  בהם
במרעים אל תקנא בעושי עוולה. אמר  
אבי, ודאי הקדוש ברוך הוא העניש אותי 
בזה, שהרי היתה רשות בידי למחות 

לא ביישתי ו תיא עשיבידיהם ול
  בגלוי. (הוכחתי) אותם, לא בסתר ולא 

אובד בצדקו דכד חייבין סגיאו  4תו יש צדיק 

בחובייהו) צדיק אובד ( 6ודינא תלייא 5בעלמא 

כגון אבא  8איהו אתפס בחובייהו 7בצדקו 

דאתפס בחובייהו דבני מאתיה דהוו כלהו  

חציפין (לגביה) והוא לא אסהיד בהו ולא אכסיף 

בידן דלא נתגרי בהו  י מחמין ולהו לעל

מחי בידיהון דלא מתגרו  ברשיעייא (נ"א ולא 

בהו) והוה אמר לן (תהלים לז א) לדוד אל תתחר 

מרעים אל תקנא בעושי עולה אמר אבוי ודאי ב

קודשא בריך הוא אעניש לי בדא דהא הוה רשו 

בידי למחאה בידייהו ולא עבדית ולא אכסיפנא 

  אתגלייאב לאירו ו(נ"א אוכיחנא) להו לא בטמ

ה'  עוד פתח בנו אחר ואמר, וייצר 
ה וגו'. אלהים את האדם עפר מן האדמ

ני וייצר ה' אלהים בשני יודי"ם, בש

תו פתח בריה אחרא ואמר (בראשית ב ז) 

עפר מן האדמה ם אדאת ה וייצר יהו"ה אלהי"ם

 
ם נמצאים  שניהשומר א אם אומר כך הייתי אלא ש ריך,מא ר ורשע אמדי שי , שהיה לת וישר מתוי דייק  1
א יהיה אלא ואם כן ל .אבידת הצדיקים בד הרשע מאריך מחמתוה, שכשצדיק א שך מז נמ ר שזהד, וכלומיח
ת  או ת ונמצנושתי מציאויות משו  יש וישאלא מר שאינו כן ן אלכה, ות הרעשכת אריכנמ ה ובהתשדר העמש

 תו (רמ"ז). ברע ךמאריו ומאה בעצם, והיינצד הט בורתותגקדושה  ה  לשת צדינו חום, דהיבעצ
 ש ויש רשע (רמ"ז). ""ל ברשעתו כמו הילטאי"ל בחדאי ר 2
פן  וונותיו, באובע  בהבק י' שנדאותה קל רגתדבמכח יע שפמולרשע מגדיל זכות שיש  וירצה שאיזה 3
שע ולהגדיל וסיף פו להאותמהנה  שעכות הרלתו וזק מועיצדי ה קתאין צדש שתי רעות משונות, מתהוותש

 כות (רמ"ז).' המנגדת לקדושת מליהוא נוק' דקלסטר שוא ו בהה טת כרצונתגדלת ומתפש, שמןמינ ברקלי' 
בור אלא על הדיבוא מר שלא לבד תאו יו עכש הרע, וון לשון עו לע באהעת צרש ן הוא שידועללות העניכ 4

ן  עוו  ןולכ ה.זרת הרשעים בתשובים בהחהדינתק וחה למכ י גדולכחה, כוא התוב ה טוה הדיבורר גם על העד
  הדעת, ואז  נפגם מקורו הואבמדת הצדיק כיון ש ם, וממילא הפגהחו"גים מיוחד דעת ששם זה פוגם ב

 .  (רמ"ז)דקו צדיק אובד בצהו  וזק, אם צד צדקה כי קראת א ול תוקמי יהמלכות בלת
 .ז)מ"כחה (רתודאז מוכרחת ה 5
 מ"ז).  ם (רעוללדון הן כח די הוא כח הצדק  6
וכלומר שמצדיק   שהוא מההפעילצדיק אר ים תו, ולא קידקו לו לבדונז צגיק וצדלפי שהוא היה  7

ת, ואמנם ונועו ן הים וביבין הטובות כמלם בשמינרו אדם מושרשים כל מעשה השים. והנה ידוע לאחר
ק  ו הצדיאות נגדמלכות שבגבורת ים הדינים ותוממתקמ , ולזהשםמעשה הצדיק נרשם  בה וגםמים הפג

 . מ"ז)רהם (ל שהיה כעין גרמא
כדי ובב, וגם ססיבה קודמת למ היה סיבה להם, וכל אפרע ממנו שהומש להו מ ם אות ות תופסישהעוונ  8

היה  א לבדו היה צדקו של י' שלוו, פיק אובד בצדקהצדז וא ין בם,יתחזק הד ן ו גמ בליים שערהשישארו 
 ).ם ממנו (רמ"זחריא נהמה
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יצרים, יצר טוב ויצר רע. אחד כנגד מים  
ואחד כנגד אש. ה' אלהים שם מלא. את 
האדם כולל זכר ונקבה. עפר מן האדמה, 
זה עפר הארץ הקדושה, שמשם נברא, 

המקדש. ויפח באפיו  יתב מקום והוא
ה הקדושה נשמת חיים, זו הנשמ

שנמשכת מאותם החיים שלמעלה. ויהי  
נפש האדם לנפש חיה, אדם נכלל ב

הקדושה מהחיה העליונה שהוציאה  
הארץ, שכתוב תוצא הארץ נפש חיה,  

  הנפש של החיה העליונה ההיא. 

בתרי יודי"ן בתרין וגו' וייצר יהו"ה אלהי"ם 

יצר טוב ויצר רע חד לקביל מייא וחד  1יצרין

את  2לקביל אשא יהו"ה אלהי"ם שם מלא

כליל דכר ונוקבא עפר מן האדמה דא  3האדם 

והוא  5דמתמן אתברי 4עפרא דארעא קדישא 

דא ויפח באפיו נשמת חיים  6אתר דבי מקדשא

אינון חיים שא דאתמשכא מדיק תאנשמ

 8תכליל ש חיה אדם אאדם לנפויהי ה 7דלעילא 

בנפשא קדישא מחיה עלאה דאפיקת ארעא  

דכתיב (שם א כד) תוצא הארץ נפש חיה נפש 

  דההיא חיה עלאה 

בא וראה בכל זמן שהנשמה הקדושה 
הזו נדבקת באדם, אהוב הוא לרבונו, 
כמה שומרים שומרים אותו מכל  

לטוב למעלה  וא ה  רשום הצדדים,
ה עליו.  ולמטה, והשכינה הקדושה שור

א מסטה את דרכו, השכינה  ובזמן שהו 
מסתלקת ממנו, והנשמה הקדושה לא  
נדבקת בו, ומצד הנחש הרע התקיף 
מתעוררת רוח אחת שמשוטטת והולכת  
בעולם, שלא שורה אלא במקום  
שהקדושה העליונה הסתלקה משם, ואז  

יו פנה במרא  האיש נטמא ונפגם בבשרו
בכל. ובא וראה, משום שנפש חיה הזו 

כשמושכת אותה  יא קדושה עליונה, ה

תא חזי בכל זמנא דהאי נשמתא קדישא 

ה רימאהיא דאתדבקת ביה בבר נש רחימא 

א הוא כמה נטורין נטרין ליה מכל סטרין רשימ

תתא ושכינתא קדישא שריא עלוי לטב לעילא ו

ובזמנא דאיהו אסטי ארחוי שכינתא אסתלקת 

מניה ונשמתא קדישא לא אתדבקת ביה 

ומסטרא דחויא בישא תקיפא אתער רוחא חד 

דשט ואזיל בעלמא דלא שריא אלא באתר 

ב בר תאאסכדין דקדושה עלאה אסתלק מתמן ו

כלא ותא נש ואתפגים בבשריה בחיזו דאנפוי ב

דהאי נפש חיה איהי קדישא עלאה כד  חזי בגין 

ארעא קדישא משכא לה ואתכלילת בגווה כדין  

קרינן לה נשמה ודא היא דסלקא לעילא 

 
ר, רמז י נסתהשנגש) ו(נ"א ונרנקוד ונדגש דין ון הימ מים ואש, אבל אחדושהם  חו"גם מנמשכי הםש 1

 ז). ע לו (רמ"נביצר הטוב ונכ ' שיצה"ר יהיה נכללהשחפץ 
 . (רמ"ז)"ם חו"ג לקיאו  י"ההו ואה  הפשט 2
 ד הזכר (רמ"ז). אדם סו, וה", סוד הנוק'"את 3
דש  המק תה בימזה"ר לא היה מעפר ברא אדת שנבע "א, כיע דף כה גלגולים פי"חר הספב וא מ"שה 4

ותה  י שלהם באוי"ע בבחינת עילא שה"ס ג' עולמות בלי מקדשא דלעירא דבמעפאלא  האי עלמאהתחתון ד
 מ"ז). ת (רמלכות האצילו"ס  שהדש פר המקת נקרא עילו צהאחת שת מה לשעה, וכ

  שלמטה, וז"ש לקמן עוה"ז פר המע רא ולאנבם משם עולה מכל מקוומ והגבמקום  יהכלומר אעפ"י שה 5
 לום (רמ"ז). למא כי עה מהאא הוה ליאדם קדמאה לע"א  ף פגד

  קום ירה ומעולם היצ ת מעשפמו ראליש ץש, מפני שארבית המקד םמן הזה הוא מקונראה שר"ל שגם בז 6
 אה (רמ"ז).ם הברימעולהמקדש מושפע ית ב

כל   )נ, ו ק ייהו אתמר (תהליםה, דעלן י"ינוחיים את ב, נשממשפטים צד ע"שת פרב א כמ"שו"הם א 7
ה מבינה  אין הכוונ שמה היא מבינה,אעפ"י דקיימא לן שנשכ"ל. והענין עולה ה' עמים יה, י' פהנשמה תהלל 

מאי',  א ע"ב, אלא שנשמה הימן מט ן לקר החכמה ועייאו סרשח הצרעת יא בחינתו הז ן מינבר י כ לבד
את  אי' שמלבשת שם  לרא ענקאבא שסודו קס"א שהצלם דסוד ם באומרי נודרך שאלל עמה. ועל נכ באוא

 אםו סוד שם ע"ב הבן שאבא ןהיינו י"ה. ולכשמה, פי' בשלמותה ונוהיינו כל ה בנשמהוא וכן האבא. 
ה  עול' אינקודת א תנקדנו בצירי שהו ג, ואם' ס"קל"ב, ושל אילה יעמה ודת חכשה"ס נק פתחבו קדנתנ

  חיהכמה ת, יב) החכי (קהלת ז ילא,עם דלייוז"ש בכאן נשמת חשמ"ה. נו נהיישצ"ה ו ' ל"ב גירס"ג ועם ק
 ם חיים (רמ"ז). יה, ובינה אלקבעלי

וף פרשת י סמתשרשין מה לאה, ועיא עריהם זבש אתרקה"ר והיא הנשהיתה באד זו מעלה המעולה 8
אצילות  ה סוד וחי י"ען הם בר", כי נתמו נקרא חיהשס ותיל"ן דאצנרע"ב. והוא כוללות ף ע"ה נן דואתח

יה עילאה,  ליל בנפשא קדישא מחכהרא, וז"ש אתן דזינר"חי' דכל הג' בם נפש כולל נם שמ. וא"ןבסדר יחנר
ועוד  חיה.  בערךועיין בפרדס ה, תאה תראת חימלכות נק, וםנייקובת כרזנחיה עילאה כבא הנקרא אה"ס 

 ,נר"ןל ה למינה לרמוז לכנפש חיתיב ל כפש. אבנ ת שהיאעא, הוא מלכואר קתפיע"ש דאש י"ל שנקרא נפ
  ה (רמ"ז).הארץ נפש חיה למינ און אומרו תוצא, יכברתיסד  א לן אבאבמאי דקיימ וגם
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הארץ הקדושה ונכללת בתוכה, אז  
קוראים לה נשמה, וזו היא שעולה 
למעלה ומדברת לפני המלך הקדוש,  

  ונכנסת בכל השערים ואין מוחה בידה. 

וממללא קמי מלכא קדישא ועיילא בכל תרעין  

  ולית דימחי בידהא 

ל  ועל כן נקראת רוח מדברת, שהרי לכ
שות אין להם רשות לדבר לפני  נפה שאר

מכריזה   לזו. ועל כן התורההמלך, פרט 
ואומרת, נצור לשונך מרע וגו', וכתוב  
שומר פיו ולשונו וגו', משום שאם  
שפתותיו ולשונו מדברים דברים רעים, 

  אותם הדיבורים עולים למעלה. 

ועל דא אתקרי רוחא ממללא דהא כל שאר 

בר האי  כאמלקמי  נפשתא לית לון רשו למללא

תהלים לד יד) ועל דא אורייתא אכריזת ואמרת (

לשונך מרע וגו' וכתיב (משלי כא כג) שומר  נצור

פיו ולשונו וגו' בגין דאי שפוותיה ולישניה 

  ממללן מלין בישין אינון מלין סלקין לעילא 

מכריזים  ובשעה שעולים, הכל
ואומרים, הסתלקו מסביב הדיבור הרע 

רכו של הנחש לדם ו מקושל פלוני, פנ 
ברת  התקיף. אז הנשמה הקדושה עו

ממנו, ומסתלקת ולא יכולה לדבר, כמו  
  שנאמר נאלמתי דומיה, החשיתי מטוב.  

  

ובשעתא דסלקין כלא מכריזין ואמרין 

פנון  אסתלקו מסוחרניה דמלה בישא דפלניא

אתר לארחיה דחויא תקיפא כדין נשמתא 

לא קדישא אתעברת מניה ואסתלקת ולא יכ

כמה דאת אמר (תהלים לט ג) נאלמתי א לללמ

  החשיתי מטוב  דומיה

ואותה הנשמה עולה בבושה בצרה  
של הכל, ולא נותנים לה מקום כמקדם.  
ועל זה כתוב, שומר פיו ולשונו שומר 

שהיתה  מצרות נפשו. נפשו ודאי, אותה
מדברת נעשתה משותקת, משום הדיבור 
הרע, ואז מזדמן הנחש, שהכל חוזר  

   קומו.למ
  

היא נשמתא סלקא בכסופא בעאקו דכלא הו

יהבין לה אתר כמלקדמין ועל דא כתיב  ולא

ר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו נפשו ודאי שומ

ההיא דהות ממללא אתעבידת משתוקא בגין 

מן דכלא לאתריה מלולא בישא וכדין חויא אזד

  אתהדר  

וכשאותו הדיבור הרע עולה בדרכים  
ף, כמה  קיהת הנחש ידועות ושורה לפני 

דת  רוחות מתעוררות בעולם, ורוח יור
מהצד ההוא ומוצאת אותו האיש מעורר  
אותו בדבור רע, והרוח המדברת קדושה  

ומטמאת עוברת ממנו, אז שורה עליו 
אותו, ואז הוא סגור. כמו שענשו של 

ש הזה, משום דבור רע, כך ענשו האי
משום דבור טוב שבא לידו ויכל לדבר  

אותה הרוח   גםשפמשום ולא דיבר, 
מעלה המדברת, שהיא מתוקנת לדבר ל 

  ולדבר למטה, והכל בקדושה. 

וכד ההוא מלה בישא סלקא באורחין ידיען 

ושארי קמיה דחויא תקיפא כמה רוחין מתערין 

כח בעלמא ורוחא נחתא מההוא סטרא ואש

דההוא בר נש אתער ליה במלה בישא והא 

שריא רוחא ממללא קדישא אתעברת מניה כדין 

וסאיב ליה וכדין הוא סגיר כמה דעונשא   ויעל

דהאי בר נש בגין מלה בישא כך ענשיה בגין 

מלה טבא דקאתי לידיה ויכיל למללא ולא מליל  

בגין דפגים לההוא רוחא ממללא דהיא 

לתתא וכלא   ת למללא לעילא ולמללאאתתקנ

  בקדושה 

כל שכן אם העם הולכים בדרך  
  יח ולהוכעקומה, והוא יכול לדבר להם 

ותם ושותק ולא מדבר, כמו שאמרנו,  א
נאלמתי דומיה, החשיתי מטוב   שכתוב

וכאבי נעכר, נעכר במכות של טומאה,  
  וזהו שאמר דוד 

כל שכן אי עמא אזלין בארחא עקימא והוא 

ושתיק ולא מליל יכיל למללא להו ולאוכחא להו 

נאלמתי דומיה החשיתי כמה דאמינא דכתיב 

שין דמסאבותא כתבמנעכר מטוב וכאבי נעכר 

  ודא הוא דאמרו דוד 

  מז/א  
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המלך, מלקה בזה ומתפנה ממנו,  
שכתוב פנה אלי וחנני. מה זה פנה אלי, 
כמו שנאמר ויפן אהרן. ירדו רבי חייא 
ורבי יוסי ונשקוהו, התחברו יחד כל  
אותה הדרך, קרא עליהם רבי חייא, 
ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד  

  . נכון היום

ואתפני מניה דכתיב  הי בהאיאלא מלכ

וחנני מהו פנה אלי  1פנה אלי ז)(תהלים פו ט

כמה דאת אמר (במדבר יב י) ויפן אהרן נחתו 

רבי חייא ורבי יוסי ונשקוהו אזדווגו כחדא כל  

ההוא ארחא קרא רבי חייא עלייהו (משלי ד יח) 

  וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום

דם והובא אל באה י תהינגע צרעת כ
ה בכל  ז מר רבי יוסי הנגע ההכהן, א

הצבעים {מראות} שלו התעוררו 
החברים בו, והכהן היה יודע בה לטהר  
ולטמא. היה יודע אותם שהיו יסורים של 
אהבה או אותם שנמצאו במי שרבונו  
מאס בו והרחיק אותו, שהרי לפי דרכי 

  האיש גורם נגע בעולם. 
  

 אל הכהן  באהואדם ונגע צרעת כי תהיה ב

דיליה אתערו  2גווניןאמר רבי יוסי האי נגע כל 

בהו חברייא וכהנא הוה ידע בהו לדכיא 

ולמסאבא הוה ידע אינון דהוו יסורין 

 4או אינון דאשתכחו במאן דמאיס  3דרחימותא

דבר  ביה מאריה ורחיק ביה דהא לפום ארחוי

  נש גרים נגע בעלמא 

  לל להתעוכתוב אל תט לבי לדבר רע 
ע, מכאן שנינו, בדרך שבה  לילות ברשע

אדם ללכת, בה מנהיגים אותו.   רוצה
אמר רבי יצחק הפסוק הזה קשה, וכי 
הקדוש ברוך הוא מסטה את האדם ללכת  
בדרך של חטא ולעשות מעשים רעים, 
אם כך אין דין בזה העולם ולא בעולם  
הבא, והתורה לא מתוקנת, שכתוב בה  

   אם תשמע ואם לא תשמע.
  

ד) אל תט לבי לדבר רע  קמאתהלים ( יבכת

חא ל עלילות ברשע מכאן תנינן בארלהתעול 

אמר רבי  5דבר נש בעי למיהך בה מדברין ליה

יצחק האי קרא קשיא וכי קודשא בריך הוא  

למהך בארח חטאה ולמעבד  6אסטי ליה לבר נש

עובדין בישין אי הכי לית דינא בעלמא דא ולא 

דכתיב ת קנא אתת בעלמא דאתי ואורייתא ל

  אם תשמע ואם לא תשמע ה ב

דוד הזהיר את לבו להנהיגו בדרך  א אל
אמת, כמו שנאמר והשבות אל לבבך, מה  
זה והשבות, אלא פעם אחת ופעמיים 
ושלש לחזור כנגדו, ולהוליך ולהזהיר 
אותו, וכך אמר לו אל תט לבי לדבר רע, 
ללבו אמר דוד (כלומר) אל תטה לפי  

לו לבי אל תט ר אמ(וכך דרכי האדם, 
נגע   רםגולדבר רע, שהרי דבר רע) 

בעולם, והדין שורה בעולם, והיינו נגע  
  צרעת.

לדברא ליה בארח  7אלא דוד אזהר ללביה 

קשוט כמה דאת אמר (דברים ל א) והשבות אל 

לבבך מאי והשבות אלא זמנא חד ותרין ותלת 

לאהדרא לקבליה ולדברא ולאזהרא ליה והכי 

לדבר רע ללביה קאמר י לבל תט קאמר ליה א

ם ארחוי דבר נש (נ"א לפותט דוד (כלומר) אל 

והכי קאמר ליה לבי אל תט לדבר רע דהא דבר 

רע) גרים נגע בעלמא ודינא שריא בעלמא והיינו 

  נגע צרעת 

נגע צרעת, הנה התעוררו החברים, 
אבל צרעת כתרגומו. אמר רבי יהודה מה  

נגע צרעת הא אתערו חברייא אבל צרעת 

 
 ). ח"ור( הרוה טב"קה ו' חדשים ו  דוד נצטרע כי 1
 ר).יקר ים (אוגעים כדאיתא במסכת נת טהורמראות ותולדתה, וספחו תה,ותולד שאת 2
 ר יקר).(או האהב שלים יסורין שאינם והטמא אים,מטמבלתי  יםן ונגעהיו יסורי  3
אר ו מטמא כשנדי כח שמכה ואימטמא, הטהורים על יוכח הטמא מכה ידי  על באים טמאים הםה 4

 ר).יק ורא(החוליים 
ן אותו,  יכיולמ ילך בה ל ל שבדרך שאדם רוצה ו' מכלי וכלב ב"ה אל תטלהקר לומך דוד מדאצטרי פי' 5

הו,  ניחולא ירת הדין ו לפנים משו' עמהעשה שי בר רע, לכך מבקש ילך לדצה ליר ום פעםבשא ח"ו ולשמ
 ו ישמור (מ"מ)י"ד רגלי חסידע

 ).מ"מל (ש"מכשאדם וכו'  ע"פ שבדרךאוונת דוד לומר דכ 6
 "מ).ת ר' יצחק (מושיק יהקאמר לא אמר אבל ר' יוסי ללביה קוד לוסי ומפרש שד' ידרג אחק פליי' ר' יצפ 7
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  פותח. זה כתרגומו, הסגרה, שסוגר ולא 
הוא סוגר ולא פותח הוא נקרא נגע. כשו

אמר שאין האבות נהנים, כל   וסיי ירב
  שכן הבנים.

כתרגומו אמר רבי יהודה מאי כתרגומו סגירו 

וכד סגיר הוא ולא פתח נגע   1דסגיר ולא פתח 

 2הוא דאקרי רבי יוסי אמר דלא מסתפקין אבהן 

  כל שכן בנין

כי תהיה  ב, נגע צרעתתושכנו ייוה
יורד למי  מכאן מש, ו באדם, באדם מ 

שיורד. נמצא נגע לכל מאותה ההסגרה.  
אמר רבי יצחק ודאי זהו סוד הדבר,  
שכתוב "ִנֵאר מקדשו", למה, משום שבני 
העולם גרמו את זה, שכתוב את מקדש  
ה' טמא, טמא ממש. אמר רבי אלעזר,  
, טמא משום שהסתלקה (השכינה ממנו) 

לקה והנחש התקיף שרוי סתשהמי 
מי שטמא,  מא את, ומטומטיל זוהמא

  וכולם משום חטאי העולם.

נגע צרעת כי תהיה באדם  3והיינו דכתיב

אשתכח  5ומכאן נחית למאן דנחית 4באדם ממש

נגע לכלא מההוא סגירו אמר רבי יצחק ודאי דא 

 6הוא רזא דמלה דכתיב (איכה ב ז) נאר מקדשו 

עלמא גרמו האי דכתיב  יבנשום דמאי טעמא מ

קדש יהו"ה טמא טמא ממש (במדבר יט כ) את מ

א משום דאסתלקת אמר רבי אלעזר טמ

(שכינתא מניה) מאן דאסתלק וחוייא תקיפא 

שרייא ואטיל זוהמא וסאיב למאן דסאיב וכלהו 

  בגין חובי עלמא

למדנו, כשמתחיל הנחש (החזק) 
להתגלות, מסתלקים העמודים והבנינים 

בא הנחש התקיף ומטיל  ו ם,עובריו
מקדש טמא. מי זוהמא, ואז נמצא ה

המקדש, כמו שנאמר ונתתי נגע צרעת 
בבית ארץ אחוזתכם, וכתוב והנחש היה  
ערום מכל חית השדה אשר עשה ה'  

גלאה תאני כד שארי חויא (תקיפא) לאת

ובניינין ומתעברין ואתי חוייא  7מסתלקין סמכין

תקיפא ואטיל זוהמא וכדין אשתכח מקדשא  

מאן מקדשא כמה דאתמר (ויקרא יד   8מסאב

 9רץ אחזתכםלד) ונתתי נגע צרעת בבית א

וכתיב (בראשית ג א) והנחש היה ערום מכל 

 
ן  ימא לדקיוי, כהוא לעילאלא אדרבא  עלה,מטה לממהתעלות מ"ן שהוא גם יש ום דמש מר כן,א 1

 יטא, ואזרמודה סודה בשנה בכוונת ראש יים, כמ"שחו מושכין אור וא בסוד השינה, מוחיושהזעיר כשה 
האור   זה למד, שזר ואמר זה ל, חח"פתא ולא הוא פתח. "וכד סגיר גיר ולוא ס, אבל בכאן הפתחו גירהוא ס

וש לשון  רלכן נרמז בפיים, וורין לאחיא כח דיות, אלא מוצצנור הים ותחאיר בפנים דרך הפאינו מתלק המס
הרב שם ב ש"לפי' כמ(רמ"ז). ם ייוראח ה"סם וגמפני שכל תרו סגירו, ממ"ש צרעת כתרגוהתרגום, וכ

 ).ולא באו לז"א (מ"מדאבא  ורותשנסגרו א
כן יהיה  שאם  פגם עם העוונות ולא יגי לק בעת להסתלו י שיוככדתוספת באים בבחינת יר זעד ג"ר 2

שמסלק מהם   יר דהיינועפוגם במוחין דזור עוון לשון הרע שמתה תדע כמה ח. ומעדולוטא גנש של החהעו
 ם.פגשלא להם , שהם המוחין שדרכן אבהןתפקיוז"ש דלא מס "ע.ע "ב,מ"ט ע לקמן דף כרזנוכמה החכר וא

 . ז)היות נפגמים (רמ"כנים לומו ליםלו עלושאם ו"ק  שכן בנין, ה כל
כנודע.  דת"י וה"ס אד"םפין שבשם מ"ה שהם בליוצאים מג' אם הם געיג' הנ"ט ע"ב שנזכר לקמן מהלא  3
התם כתיב בעור  משום דרו, יהיה בעור בשכי ם אד הקודם לא הפסוקו תעצרגע דנ ראק בי יוסי נקטור

 "א, ע"ח. סךים המו פעא"מים וא"ו, ע"ח. וה"א פע"ך. , קים ה"אעמיו"ד פשסודו עור,  עירז ות חיצוניא שהו
ם  וש ו דאבהן, וממיות אפיליבמה שנפגם הפנ עים, אבל כאן מייריגשנראים שם הנמקום וא ר, וה הכל עו"

 . ז)מ"בהן (רא והיא יוצאת מכנגד  גבוהה,ת והאה שהיא הנשאד לנגא כאת שהיי קרא בשהא  ייראי הכי
ית מכאן נח גע ח"ו, אלאשם נ אין בלא בו בפנימיותו אאדם אלור הבע היוצא עלמדבר  כלומר אינו 4
 הנביגן עת ד רהטה למעלה, נן עדן מלמגנגע רומז נהר  נת הנגע. ואפשר ששםי, הכל לפי בחדנחיתאן למ
שפע, עדן  ר הושביג הוא נ"למטה למעלה, אבל עהיא במלכן אבהן חב"ד ו קותתלהס ומורה דן חכמה,ע

פכות  התהיינו היפוך דהנג"ע הוא ב אבל ,בינהו הוא המקבל דהיינ  יע, גןהמשפהר שפע, נה ה מקורחכמ
 מ"מ).פי' ז"א הנק' אדם ( האור (רמ"ז).

  הזה (מ"מ).ם שבעולם דפי' לא 5
כינתא ש משום דאסתלקת טמא""מאי  וז"ש טמאים אותו, ל מראיש עוונות ה בשביל מט ל ש קדש ' מפי 6
 בו הקלי' (מ"מ). ז שלטהדש אהמקכינה מהשסתלקה היינו אחר שנ, דיהמנ
 . ם ע"י הנוק' (רח"ו)גא יהיה בהם פדי של' כסתלקיבנוק' מ דז"א שנכנסוה"י נהם  7
 ).מקדש (מ"מ מלכות הנק' 8
 ). "וחר( יוןא צול  םירושלי 9
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אלהים, ויאמר אל האשה, אל האשה 
המקדש נאחז בתוכה,  ממש, שמקום

והיינו את מקדש ה' טמא, משום חטאו,  
  תקיף.  ה  חשלה הנ משום שהתג

  

להי"ם ויאמר אל א "הה יהוחית השדה אשר עש

דאתר מקדשא   1אל האשה ממשהאשה 

אתאחיד בגווה והיינו את מקדש יהו"ה טמא 

  בגין חובוי משום דאתגליא חוייא תקיפא

מה חטאו, זה לשון הרע, שבגלל לשון 
עלה בין למטה, הרע הנחש מזדמן בין למ

שכתוב וישלח ה' בעם את הנחשים 
ב תוכ ים לאהשרפים. השורפים או השרפ

אלא השרפים, מי השרפים, שכתוב ראשי 
נינים (שנים, אחד נאחז למעלה ואחד  ת

למטה, נ"א שנים אחד חוזרים לפעמים),  
וכתוב שרפים עומדים ממעל לו, ממעל  

  ו שנאמר להתייצב על ה'. לו ודאי, כמ
  

וי דא לישנא בישא דבגין לישנא  מאן חוב

כתיב בישא חוייא אזדמן בין לעילא בין לתתא ד

בר כא ו) וישלח יהו"ה בעם את הנחשים מד(ב

אלא  2רפים השורפים או השרופים לא כתיבהש

השרפים מאן שרפים דכתיב (תהלים עד יג) 

ראשי תנינים (תרי חד אתאחיד לעילא וחד  

וכתיב  לתתא) (ס"א תרי חד אתחזרו לזמנין)

ממעל לו  3(ישעיה ו ב) שרפים עומדים ממעל לו

להתיצב על  ו)א איוב ודאי כמה דאת אמר (

  יהו"ה 

מי שפותח. ועל  ואז הסגירה בכל ואין
תוב, כן דרך אשה מנאפת אכלה  זה כ

ומחתה פיה וגו'. מה זה מנאפת, מנאפת  
ממש, ודאי אכלה ומחתה פיה, ואמרה  

ר רבי לא פעלתי און. אמר רבי חייא אמ
יצחק ברצון של הכל לא נמצא למטה  
 אלא משום שנמצא למעלה, ולמעלה לא 

כשנמצא למטה בחטאי  לאא נמצא
תלוי זה בזה וזה   העולם, שלמדנו שהכל

  בזה. 

וכדין סגירו בכלא ולית מאן דפתח ועל דא 

מנאפת אכלה   כתיב (משלי ל ב) כן דרך אשה

ומחתה פיה וגו' מאי מנאפת מנאפת ממש ודאי 

אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און אמר 

לא   דכלא דרעותאברבי חייא אמר רבי יצחק 

דאשתכח לעילא   לתתא אלא בגין כחשתא

אשתכח אלא כד אשתכח לתתא  ולעילא לא

ייא האי בהאי בחובי עלמא דילפינן דכלא תל

  והאי בהאי

רט ראשו וגו', רבי חייא ואיש כי ימ
פתח ואמר וראיתי אני שיש יתרון 
לחכמה מן הסכלות וגו', בכמה מקומות  
התבוננתי בדברי שלמה המלך והשגחתי 

  בחכמה 

רבי חייא פתח ו וגו' ימרט ראשי כ ואיש

אני שיש יתרון  (קהלת ב יג) וראיתיואמר 

לחכמה מן הסכלות וגו' בכמה אתר אסתכלנא  

  כא ואשגחנא בחכמתאבמלוי דשלמה מל

  מז/ב  

הרבה שלו, וסתם דבריו בתוכו, לתוך  
ההיכל הקדוש. בפסוק זה יש להתבונן,  
למה אמר וראיתי אני, וכי שאר בני 

יודעים ולא רואים את זה. א ל  העולם
ידע חכמה מימיו ולא  אפילו מי שלא 

השגיח בה יודע את זה, שיש יתרון 
לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן 
  החושך, והוא משבח את עצמו ואומר 

  ראיתי אני. 

סגיאה דיליה ואסתים מלוי בגו לגו היכלא  

קדישא האי קרא אית לאסתכלא ביה אמאי 

ר בני עלמא לא ידעי שא יכוי אמר וראיתי אנ

לו מאן דלא ידע חכמתא מן ולא חמאן דא אפי

ה ידע הא שיש יתרון לחכמה יומוי ולא אשגח ב

מן הסכלות כיתרון האור מן החשך והוא שבח  

  אמר ראיתי אני גרמיה ו

 
  "ש "ה, וז"ט, כמנין חו' יימג , שהוא"הות היא מילוי שם משהמלכ הרב למלכות, כמ"שזת ומה רכי חו  פי' 1

 ).מ(מ" יההמלכות אתחיד בגושהיא  דשא"מק "דאתר
ל"ל  ואל, לכך הקשה הם הקב"ה ושלחם בישרתורג החייה אוה ניןהע שהיה שהנחשים פי' כמז"ל, 2

 ז"ל (מ"מ).למרז רמוופים לם או השרחריאם רפישו  יםשחים דמשמע הנהשופר
"ב הם חו גליםמר אנשים ב'ח"ו). לטמא מקדש (רי' עלמתחרש ה יםל שנים אנשים מרגלוונה עוהכ 3

לתתא הו אמוח בינה  ה וחד אתאחידכמהח מוחשהיא ד לעילא זהר חד אתאחמר האלכן ו דדכורא דנוגה,
 (מ"מ).
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אלא כך למדנו, מי חכם כמו שלמה 
שבשבע דרגות של חכמה נקרא כדוגמא  

י יעה, שבשלמעלה, ששה ימים למעל
עליון עליהם. ששה ימים למטה שביעי 

ם. שש דרגות לכסא, הוא על הכסא,  עליה
שכתוב וישב שלמה על כסא ה'. למלך 
שבעה כתרים של ימים למעלה, ואז  

למה, להראות בו  כנגדם שבעה שמות לש 
החכמה הקדושה, ולכן נקרא שבעה  
שמות שלמה, ידידיה, אגור, בן יקה,  

  למואל, איתיאל, קהלת.  
  

חכים כשלמה דבשבעה   תאנא מאןי הכאלא 

כגוונא דלעילא שיתא   1אתקרי הה דרגין דחכמ

שיתא  3שביעאה עלאה עלייהו  2יומין לעילא

דרגין  שיתא 5שביעאה עלייהו 4יומין לתתא

דכתיב (דה"א כט  8על כורסייא 7הוא 6לכורסייא

כג) וישב שלמה על כסא יהו"ה למלך שבעה  

שבעא  ן הולקבליוכדין  9כתרין דיומין לעילא

 10שאלאתחזאה ביה חכמתא קדישמהן לשלמה 

יה אגור דובגין כך אתקרי שבע שמהן שלמה ידי

  בן יקה למואל איתיאל קהלת 

שהוא ראה ואמר שבעה הבלים, ומה 
לא ראה אדם אחר. וכשכנס חכמה  
והתעלה לדרגות החכמה נקרא קהלת, 
ושבעה הבלים, אמר כנגד שבעה כתרים 

קול,  נוממנעשה שלמעלה, וכל הבל 
  והעולם אינו מתקיים אלא בהבל. 

שבעה הבלים ומה דאיהו חמא לא  מרוא

חמא בר נש אחרא וכד כנש חכמתא ואסתלק  

בעה הבלין בדרגין דחכמתא אקרי קהלת וש

אמר לקביל שבעה כתרין דלעילא וכל הבל קלא  

  אתעביד מניה ועלמא לא מתקיימא אלא בהבל

בל  ולמדנו משמו של רבי שמעון, הה
קול ברוח ומים שבו, ואין קול א צימו

ל. ולמדנו בשבעה הבלים אלא עם הב
מתקיימים העליונים והתחתונים. ולימד  

שעל ההבל מתקיים  רבי יצחק, בא וראה
ולם, שאלמלא לא היה הבל שיוצא מן הע

  הפה, לא התקיים אדם אפילו שעה אחת.  
  

ותאנא משמיה דרבי שמעון הבל אפיק קלא 

קלא אלא בהבל ת ליביה וברוחא ומייא ד

ין עלאין ותתאין ותאנא בשבעה הבלין אתקיימ

ותאני רבי יצחק תא חזי דעל הבל מתקיים 

לא  עלמא דאלמלא לא הוה הבל דנפיק מפומא

  אתקיים בר נש אפילו שעתא חדא 

 
 (אור יקר).' ספירות זכנגד  1
  מ). (מ"א דז". ו"ק אור יקר)ד (ויסעד סד מח 2
 ר).  ר יק(אוקצוות ה "ת בעלדה האמצעית תנקוה יאביעי ההשמ"מ), ואפשר היות  יקר,  (אורבינה  3
 ).מת דבריאה (מ"לוהיכו'  יינו  מ"מ), והיאה (רח"ו בבבר .יקר)ר ששת ימי חול (או 4
ש  קדכל ו", היאה עלייהביעש" "ן,טרומטד ששת ימי חול' היכלות וכלות קאמר שהם ואפשר דעל ההי 5
אבי"ע  שער ' בת כדפילו ת להיכית בין אצילומצעא ד,א הכבוכסאלו לאלו, דהיינו ובין  שבת,קדשים כנגד הה

 יאה (מ"מ).דבר  קל ק"יכ(אור יקר). פי' ה 
"ס הכסא  בריאה, והדשמתלבש בכחב"ד "י דמלכות דאצילות ההוא אור מתנ סאוהכאה דברי כי ו"ק 6

 מ"מ).חיים (רות א" כמ"ש באוצסייכרעל "הוא   סא, וז"שהכ לע כבתרו ותכלוהמ
 קר).  י  שלמה (אור 7
 ).ור יקרם (אוניז' תחתל  ומשפיעמז' עליונים בל מק 8
(אור יקר). משמע   לאתחזאה ביה"" אמרה שנם ממרות, האמרים הם הספי' כתזאה ש נרלכאורה היה  9
ושרשים אל  ים תר, כספירותו הם ז' אל ןריכת יל,לע 'הם ז' כדפי ם, שהימיםירגה למעלה מהיממד
מה  , שהחכחכמהה לה מרכבהיכדי שיה בז' שמות, שלמא קרהיה נ שםנסתרים בבינה, ומ ת, והםפירוהס

לויים  יקר). פי' הם ז' מ רירות אלו (אוספות נראשבהם ם מראה, תרים האלו הוהכ ,אלו יםנראית בז' כתר
ס"ג הנז', ויים ד' מלם וכו', הם זבליה בז'מניה  א אתעבידקל להבכל ש וז"ו קן דעת ז"א,, ומהם נת'דס"ג הנז
 ).מ"מ( "אדעת ז קןומהם נת

ת אחת, חכמב' חכמות: השהם  מפניו לחכמה (אור יקר).קרובה היא ה ש א בבינאלא דבר מורה של 10
, םדמת כל בני קתתאה מחכ השלמה, שהיא חכמכאומרו ותרב חכמם  ,, חכמת אלהיםיתהשנה. שלמ
,  עליונהה דישא", שהוא החכמהכמתא קת "חר לשלמה נקראאש זו מה לזה חכמאירה, ות ובתרם משמש

י' בזהר תבואתה, כדפשית אה' רל כאומרו קדש ישרא הקדש, ינתהבח ו, וזהרבהים בקו כי חכמת אלומרכא
 קר).  י אורם (משפטי
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כדוגמא זה אמר שלמה דבריו,  
שהעולם מתקיים בהם, בהבל הזה  
מתקיים העולם, וההבל הזה שמתקיים 

מן ההבלים שלמעלה, זהו א ב העולםבו 
, הבל מההבלים  שכתוב הבל הבלים

שלמעלה. וכל דבריו היו כך, ובהבלים  
שלמעלה כתוב, כי על כל מוצא פי ה'  

אדם. מה זה מוצא פי ה', זה  יחיה ה
  ההבלים שלמעלה. 

כגוונא דא אמר שלמה מלוי דעלמא מתקיימי 

דמתקיים ביה עלמא והאי הבל  2האי הבלב 1בהו

 3עלמא מהבלים דלעילא קאתי ה ביקיים דמת

הבל הבלים הבל  ב (קהלת א ב) הדא הוא דכתי

מהבלים דלעילא וכל מלוי הכי הוו ובהבלים 

ח ג) כי על כל מוצא פי  דלעילא כתיב (דברים

יהו"ה יחיה האדם מאי מוצא פי יהו"ה דא 

  הבלים דלעילא 

ולמדנו וראיתי אני שיש יתרון לחכמה 
ה בא ש ות מממן הסכלות, מן הסכל

תועלת לחכמה, שאלמלא לא נמצאה  
  עולם לא נודעה החכמה ודבריה. שטות ב

ותניא (קהלת ב יג) וראיתי אני שיש יתרון 

ן הסכלות ממש אתי לחכמה מן הסכלות מ

תועלתא לחכמתא דאלמלא לא אשתכח 

  שטותא בעלמא לא אשתמודע חכמתא ומלוי

ולמדנו חיוב הוא על אדם שלמד 
ולדעת  ת טומן השחכמה ללמוד מעט 

אותו, משום שבאה תועלת לחכמה  
ילו, כמו שבאה תועלת לאור מן  בשב

החשכה, שאלמלא החשכה לא נודע  
תועלת האור, ולא באה (נראית) לעולם 

  ממנו.  
  

דאוליף  4ותאנא חיובא הוא על בר נש

חכמתא למילף זעיר מן שטותא ולמנדע לה בגין 

דאתי תועלתא לחכמתא בגיניה כמה דאתיא 

רא מחשוכא דאלמלא חשוכא לא הולנ עלתא תו

רא ולא אתייא (נ"א אתחזי) אשתמודע נהו

  תועלתא לעלמא מניה 

שנינו שיש יתרון לחכמה, לחכמה 
סתם, שאמר רבי שמעון לרבי אבא, בא 
וראה סוד הדבר, לא מאירה החכמה  
שלמעלה ולא נאורה {מלשון שהאיר  
אליה}, אלא בשביל השטות שמתעוררת  

אור ומשחה   זהא ואלמל ממקום אחר. 
ולא  רבה ויותר לא היתה (להיות), 

  נראתה תועלתה של החכמה. 
  

 5לחכמה לחכמה סתם תאנא שיש יתרון 

דאמר רבי שמעון לרבי אבא תא חזי רזא דמלה 

לא נהיר חכמתא דלעילא ולא אתנהיר אלא 

דאתער מאתר אחרא ואלמלא  6בגין שטותא

א י) ולהאי נהירו ורבו סגיא ויתיר לא הוה (להו

  חזיא תועלתא דחכמתא את

יותר, ומאירים  ומשום השטות מאיר
לחכמה,   ו יותר, זהו שכתוב שיש יתרוןל

ובגין שטותא אתנהיר יתיר ונהירין ליה יתיר 

 לחכמה  הדא הוא דכתיב שיש יתרון לחכמה

 
למא", ים ביה עתקימד הבלאי בה" הענין, ואמרכיצד הוא  תם הבלים, ומפ'הזה מתקיים ע"י או  םהעול 1

א" למביה ע הבל דמתקיים האי"וש ם, וז" ולים והיא מקיימת העתם הבלמאו המלכות מקבלתו ש ינדהי
 מ).(מ"

 מ)(מ"עולם מתקיים ה וף ועל ידה פרצ לשבכ יםמלכות מקבלת מהבל"ל, שהר 2
, כי על תיבכא עילדל יםלבהעולם, ובה דם מתקייםילים הנז', ועל המלכות מקבלת ז' הבשוהיינו כמ"ש  3

ה  זהו מ ',יה וכו"א, כמש"ה ימה זחיי על ידםו יוצאים מפי הבינה,' הנז וייםפי' שז' מיל ה',י א פכל מוצ
הבלים   'ן, נ"ל שהם זותתאיין עילא אתקיימן א בז' הבליםותנ ,הזהרש הרח"ו כתב על מ" ד. אבלנלע"ש

  , עכ"ל. ולפיצוףפרכל וזה ב  וצא הבל,ם יהמ א' מכלו , הי החוטם והפם וב' נקבי עינים וב' אזנ היוצאים מב'
הם ז' הבלים ש "מ).ף (מרצושבכל פם ' הבליזמתקיים ע"י זה ה לםל שהעור"למא מתקיימא בהו, דעמ"ש זה 

ם יבכל פרצוף נקרא'", פי' ז' הבלים שהעל מוצא פי  יב כיכת לעילאבהבלים די זה מ"ש "וולפ ,רצוףפ שבכל
ל  אה כוונת הרח"ו ז"נרכן  צוף,אדם, הוא הפרה החי ' ים, ופיבין דחוטים נעין דבי יםנזה', בין דא מוצא פה

 (מ"מ).
בכל  ש האמת, וכןיפר כואח", ש"י ז"ל או תוספתממנו ררים נשמהפי' שה רש תחלצריך האדם לפי' פ 4

 מ)."ן במדרשים (מהר ביבז ן בין עני
 "מ).פי' מלכות (מ 5
נו דהייאלמלא האי", "ו "שוז מלכות,מתעטרת הא, תטו' שהנקא "טשנבררים מס הבירורים יפי' שע" 6
 ים רת אלא מן הבירורה מתקש אינ כותו שהמלכמ, פי' הוי וכך לתתאלי לאר י ויתיסגרורים נהירו ורבי ביה

 ).(מ"מ הזה עולם ך לתתא בנק' שטותא כי' שלשבק
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לחכמה סתם, מן הסכלות סתם. וכך  
למטה, אלמלא לא היתה שטות מצויה  
בעולם לא היתה החכמה מצויה בעולם, 
והיינו שרב המנונא סבא, כשהיו לומדים 

מסדר  ממנו החברים סודות החכמה, היה 
הם פרק של דברי שטות כדי שתבא  נילפ

כמה בשבילו, זהו שכתוב יקר  תועלת לח
ת מעט, משום  מחכמה ומכבוד סכלו 

שהיא התקון של החכמה וכבוד החכמה, 
ועל זה כתוב ולבי נוהג בחכמה ולאחוז 

  בסכלות. 

תתא אלמלא לא  ות סתם וכך לכלהסן ם מסת

יח בעלמא לא הוי חכמתא הוה שטותא שכ

רב המנונא סבא כד הוה והיינו ד 1שכיח בעלמא

ילפין מניה חברייא רזי דחכמתא הוה מסדר 

קמייהו פרקא דמלי דשטותא בגין דייתי 

תועלתא לחכמתא בגיניה הדא הוא דכתיב  

(קהלת י א) יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט 

קונא דחכמתא ויקרא דחכמתא ת יאום דהמש

(שם ב ג) ולבי נוהג בחכמה  ועל דא כתיב 

  ולאחוז בסכלות 

י יוסי אמר יקר מחכמה ומכבוד, רב
כלומר כבוד החכמה והנוי שלה והיקר  
של הכבוד שלמעלה, מה הוא סכלות  
מעט, מעט של שטות, מראה ומגלה את 
כבוד החכמה, והכבוד שלמעלה יותר  

האור מן  וןתרם. כי מכל דרכי העול
ית) החשך, תועלת האור לא באה (נרא

אלא מתוך החשכה, (ולעולם) תקון הלבן 
? השחור. אלמלא השחור לא נודע  מהו 

הלבן, ומשום השחור מתעלה הלבן 
ומתכבד. אמר רבי יצחק, משל למתוק  
במר, שאין יודע איש טעם המתוק עד  
שטועם את המר, מי עושה את זה מתוק,  

נו שכתוב, גם ייוה המר, הוה אומר זה 
  ם, וכתוב את זה לעומת זה עשה האלהי

מר רבי יוסי אמר יקר מחכמה ומכבוד כלו

יקרא דחכמתא ונוי דילה ויקרא דכבוד דלעילא  

מאי היא סכלות מעט זעיר דשטותא אחזי וגלי 

יקרא דחכמתא וכבוד דלעילא יתיר מכל ארחין 

דעלמא כיתרון האור מן החשך תועלתא 

אתחזי) אלא מן חשוכא  "א(נתייא דנהורא לא א

חוורא מאי היא אוכמא (ולעולם) תקונא ד

חוורא ובגין  אלמלא אוכמא לא אשתמודע

אוכמא אסתליק חוורא ואתיקר אמר רבי יצחק 

משל למתוק במר דלא ידע אינש טעמא 

דמתיקא עד דטעים מרירא מאן עביד להאי 

מתיקא הוי אומר האי מרירא והיינו דכתיב (שם 

  לעומת זה עשה האלהי"ם וכתיבה ז גם אתז יד) 

  מח/א  

אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח ב טו
  את ידך.

(שם ז יח) טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל 

  תנח ידך 

שנינו בכמה דרגות נקרא בן אדם, 
אדם, גבר, אנוש, איש. גדול שבכולם  
אדם, (משום) שכתוב ויברא אלהים את  

הים האדם בצלמו, וכתוב כי בצלם אל

 3גבר 2תאנא בכמה דרגין אתקרי בר נש אדם

גדול שבכלם אדם (משום) דכתיב  5איש 4אנוש 

אדם ם את הי"להא 6רא(בראשית א כז) ויב

 
וכבו'  ן החכמה יקותל ר" וד,כבמויקר מחכמה  שיעור הפ'וא דחכמתא וכו' מ"ש משום דהיא תקונכוהיינו  1

א  מה שהיחכיקר ד דהכי פירושא,יה ל ראג וסביליר וכו' רבי יוסי פיקי"א ט, רע"י סכלות מעוא ה  שלה
 (מ"מ). כמה ועל כבוד על ח זרתקר חו, ומלת יי סכלות מעטל ידעהוא א של הכבוד שהוא ז"ויקר  לכותמ

ד"ם ה אמ"ה, י' חכמא"נ אדם ם, דא קראת נלויצדנשמתיה דא שמי", אדםב י"ע, "כל הנק' הם סוד אב 2
 ). (אור יקר

דתמן יסוד  בר ה' "נ ג, אף גוברסור סוף ריאה נקרא גבדב מה נשת ביה אייו" אדם דבריאה, דאת"בר 3
 קר).י אור ( הגבורה

נושה נוש, ה' אאהוא ודאי, א"נ , נקרא אנוש, אנוש הביה נפש דעשידאית ה, דעשי יו", אדם"אף עשית 4
 . קר)ר יאו( מכותיה

' , א"נ איש, ויאלברג  והאיש יםאיש, כענין המלאכ ראה נקיצירית ביה רוח דדא ה,ציראדם דיצרתיו", "י 5
 ר).אור יקיש (' אסוד ה נודהיי

ומכח החכמה ברא   נה היא החכמהת הביניוורוח מו" שצלםאת האדם בצלה, "נ" ביים"ויברא אלה 6
וד רא אלקים" בסויב" ו',שמי וכהנקרא ב כל 'פיה שולמ, המאדם מ"ה חכ ה שפירשתימם, והיינו לפי האד

ההוא בצלם  נבראדם ות, ואילוא האצשצלם הכסא ה מו,צלב ת האדםא ולה בחשבון אלהים,שעכסא ה
 (אור יקר). 
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ת האדם, ולא כתוב גבר אנוש  א שהע
יהודה, אם כך והרי כתוב י רבאיש. אמר 

אדם כי יקריב מכם קרבן לה' (ולא גבר  
אנוש איש), מי צריך להקריב קרבן, מי  

  שהוא חוטא וכתוב אדם. 

ם עשה ם אלהי"כי בצל בצלמו וכתיב (שם ט ו)

ולא כתיב גבר אנוש איש אמר רבי  1את האדם 

יהודה אי הכי והא כתיב (ויקרא א ב) אדם כי 

יקריב מכם קרבן ליהו"ה (ולא גבר אנוש איש) 

מאן בעי למקרב קרבנא מאן דאיהו חטאה 

  2וכתיב אדם

לם  אמר רבי יצחק בא וראה קיום העו
ונים ותחתונים הוא הקרבן,  ליע של

א, ומי ראוי  ש ברוך הות של הקדוהנח
להקריב לפניו את הנחת הזו, הוה אומר  
זה אדם שמכובד מן הכל. אמר לו אם כך,  
הנה כתוב אדם כי יהיה בעור בשרו וגו',  

  והיה בעור בשרו לנגע צרעת. 
  

אמר רבי יצחק תא חזי קיומא דעלמא 

דקודשא  חאייבנא נדעילאין ותתאין הוא קר

חא ה האי ניילמקרב קמיבריך הוא ומאן אתחזי 

הוי אומר האי אדם דיקירא מכלא אמר ליה אי 

 3אדם כי יהיה בעור בשרו וגו'הכי הא כתיב 

  והיה בעור בשרו לנגע צרעת 

אמר לו, את זה הקב"ה צריך לטהר  
יותר מהכל, שמי שהוא בדרגה עליונה 

דם  אבב ן כתוכך, ולכ של כולם, לא ישאר
לא כתוב ובא אלא   והובא אל הכהן,

בא, שכל מי שרואה אותו מתחייב בו  והו
מות הקדושה  להקריבו לפני הכהן, שהד

לא תשאר כך. וכתוב איש או אשה כי  
יהיה בו נגע וגו', איש או אשה כי יהיה 
בעור בשרם בהרות וגו', ולא כתוב בהם  

  והובא.  
  

ריך הוא אמר ליה להאי בעי קודשא ב

בדרגא עלאה  ר מכלא דמאן דאיהויתי לדכאה

ליתיב הכי ובגין כך כתיב באדם  דכלהו לא

ובא לא כתיב אלא והובא דכל והובא אל הכהן 

מאן דחמי ליה אתחייב ביה לאקרובי קמי כהנא  

דדיוקנא קדישא לא ליתיב הכי וכתיב איש או 

איש או אשה כי יהיה  אשה כי יהיה בו נגע וגו' 

  והובא גו' ולא כתיב בהו ו ותם בהרבעור בשר

שה, כי זה כתוב והאיש מאמר לו והרי 
משה האיש, למה לא נקרא אדם. אמר לו  
משום שנקרא עבד למלך, שכתוב לא כן 
עבדי משה, משה עבדי. וכמו כן כאן 
נקרא איש כלפי אדם שלמעלה. אמר לו  
אם כך, הרי כתוב ה' איש מלחמה, ולא  

  כתוב אדם.  
  

מדבר יב ג) והאיש ב(ב א כתיר ליה והאמ

ה משה האיש אמאי לא משה (שמות לב א) כי ז

כא  אקרי אדם אמר ליה משום דאקרי עבד למל

דכתיב (במדבר יב ז) לא כן עבדי משה (יהושע 

א ב) משה עבדי ואוף הכי אקרי לגבי אדם 

דלעילא אמר ליה אי הכי והא כתיב (שמות טו 

  אדם  ג) יהו"ה איש מלחמה ולא כתיב

. אמר לו אם כך ה' ליראיו ודס ר לומא
יושב) משיב בכל, ובמקום אני ביניהם (

לרבי אבא, הזה לא זכיתי. אמר לו לך 
שאני למדתי ממנו על מנת שלא לגלות.  
הלך אצל רבי אבא, מצא אותו שהיה  
דורש ואומר מתי נקראת שלמות 

 4אמר ליה (תהלים כה יד) סוד יהו"ה ליראיו

  אמר ליה אי הכי אנא בינייהו (ס"א יתיב) אתיבו 

רבי ל ילליה זבכלא ובאתר דא לא זכינא אמר 

לגלאה  אבא דאנא אוליפנא מניה על מנת דלא 

אזל לגבי דרבי אבא אשכחיה דהוה דריש ואמר 

 
, שכן ו"ק נק' אי לם אדם, ובהיות ז"אצז הצלם נקרא ס, ואבי"שלם  נקרא אדםמוחין לז"א באו שאחר  1

 (מ"מ). איש לךיתהלם  בצ ךל אז נק', אוהצלם ש
על  לאיקרב אקרבן ראוי ל איןה רביב, אדהשחטא בא על ידו. ו יןה, אה כזי שהוא במדרג, מיךדברלפי  2
ל שכן  כילו בחכמה, ולה אפשעואדם  הכל הוא  ין", והקושרותתא לאין"עעל ידו מתקיימין זו, ש דרגהי מיד

 ר). יק ראוו (רבנבק  הלות עד למעלוצריך לע ,ות נייחא לקב"הבאצילות, לעש
  ום שאין השגת במקו לתפני מעמ יה שולטת נגע צרעתיהמר שלשנאדם אין ראוי בא רש שפיפי מה ול 3

זה   פירוש ול זריע,בפרשת ת יקרא, ואח"כשת ורלה פתחם כסדר המקראות, אלו ה וקיםפס וקושית, הקלי'
 ר יקר).(או ו'וכ אדםן לוהמשובח שבכ שלמא שאיןבשונה, אי אמרת דר לרישא לקושיא ראהאי הכי א

א  "ק נקרו "א בעל, כי בהיות זכו'ו ורים כבחב ה אמרו רז"ל שנראהז  סוד ועל "א לגבי א"א,א זקרי נדלהכ 4
 . )ה כזקן (רמ"זה נדמתורבמתן ם, ולכן "א, נקרא אדעד א מגיעז יותו בגדלותו, שאאבל בהיש, א
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שלמעלה (של הכל), כשיושב הקדוש 
א יושב בכסברוך הוא בכסא, ועד שלא 

ל דמות  ת שלמות, שכתוב וע אצ נמלא 
אה אדם עליו מלמעלה,  הכסא דמות כמר

משמע שכתוב אדם שהוא הכלל ושלמות  
ל. אמר רבי יהודה ברוך הרחמן הכ

  שמצאתי אותך בזה. 

נ"א דכולא)  אימתי אתקרי שלימותא דלעילא (

ועד דלא   1כד יתיב קודשא בריך הוא בכורסייא

יתיב בכורסייא לא אשתכח שלימותא דכתיב  

דמות הכסא דמות כמראה (יחזקאל א כו) ועל 

שמע דכתיב אדם דהוא מ להמלמע אדם עליו

אמר רבי יהודה בריך  כללא ושלימותא דכלא

  רחמנא דאשכחית לך בהאי

אמר לו אם כך הרי כתוב ה' איש 
מלחמה, ולא כתוב אדם, אמר לו יפה  
שאלת. בא וראה שם לא נמצאת שלמות 
של הכל ולכן נקרא איש, אבל כאן 

של הכל, לכן נקרא   שלמות הכל והכלל
תורת פיך מאלפי  ליב יו טואדם. קרא על

  זהב וכסף.  
  

כתיב (שמות טו ג) י הכי הא אמר ליה א

יהו"ה איש מלחמה ולא כתיב אדם אמר ליה 

יאות שאלת תא חזי התם לא אשתכח שלימותא 

אבל הכא  2דכלא ובגיני כך אקרי איש

 שלימותא דכלא וכללא דכלא בגין כך אקרי 

ת אדם קארי עליה (תהלים קיט עב) טוב לי תור

  פי זהב וכסף אלמ פיך

המה, ולא  עוד אמר לו, כתוב אדם וב
. אמר לו ולא, והרי כתוב איש ובהמה

כתוב למאיש ועד בהמה, אבל מה  
שכתוב אדם ובהמה, כמו שכתוב מן 
הארז אשר בלבנון עד האזוב אשר יוצא 
בקיר. דרך הכתוב, הוא שלוקח העליון 

ולם והנמוך מכולם, כמו כן כאן  מכ
והנמוך מהכל  , דם כל, אהעליון של ה

  בהמה.  
  

ה ולא שם לו ז) אדם ובהמתו אמר ליה כתיב (

כתיב איש ובהמה אמר ליה ולא והכתיב (שמות  

יא ז) למאיש ועד בהמה אבל מה דכתיב אדם 

ובהמה כמה דכתיב (מ"א ה יג) מן הארז אשר 

אורחיה בלבנון עד האזוב אשר יוצא בקיר 

כלהו דקרא הוא דנקיט עלאה מכלהו ונמיך מ

  הכא עלאה מכלא אדם ונמיך מכלא בהמה ף או

ר לו, והרי כתוב ואדם אין לעבוד מא
את האדמה, אמר לו בא וראה, שכל מה  
שבעולם אינו אלא בשביל האדם, וכולם  
בגללו מתקיימים, ולא נראים בעולם.  
וכולם התעכבו עד שיבא אותו שנקרא  

הו שכתוב וכל שיח השדה טרם  אדם, ז 
רגומו "עד כת, , טרם יהיה בארץ וגו'

שלא", משום שלא נראתה הדמות 
העליונה, זהו שכתוב ואדם אין, כלומר 
כולם התעכבו בשביל הדמות הזאת עד  

תה (נבראה)  שנראתה, ולכן לא נרא
הדמות הזו אלא בדמות שראויה לה, זהו  
שכתוב וייצר ה' אלהים את האדם בשם 

מו שבארנו, שהוא שלמות הכל מלא כ
  והכלל של הכל. 

 3בראשית ב ה) ואדם הא כתיב (ו יהאמר ל

את האדמה אמר ליה תא חזי דכל   4אין לעבוד 

מה די בעלמא לא הוי אלא בגיניה דאדם וכלהו  

בגיניה מתקיימי ולא אתחזיאו בעלמא וכלהו 

אתעכבו עד דייתי ההוא דאקרי אדם הדא הוא 

דה טרם יהיה בארץ וגו' וכל שיח השדכתיב 

א עלאה לא קניוום דדטרם עד לא כתרגומו מש

ם אין כלומר כלהו ואדאתחזי הדא הוא דכתיב 

אתעכבו בגיניה דהאי דיוקנא עד דאתחזי ובגין 

יוקנא אלא כך לא אתחזי (נ"א אתברי) האי ד

בדיוקנא דאתחזי ליה הדא הוא דכתיב (שם ז) 

א כמה וייצר ה' אלהי"ם את האדם בשם מל

  לא דאוקימנא דאיהו שלימותא דכלא וכללא דכ

 
 "מ).(רח"ו במדם אר מספמת שלמ עם שם הוי"הואז חוה  ,שהיא כסא לבעלהשמזדווג בנוק'  1
 במ"מ).' אדם (רח"ו נק ותדלזמן הגובסח, ואז נק' איש, בפות כהקטניה ז"א בזמן ז ה א כי 2
 מתרץ, דכל מהו', ווכ  לעבודאיש אין ב, והול"ל וחשו ושאיני את האדמה, הוא מ לעבוד דרכומי פי' ו 3

א  הום שפי שאדעשבים, לוה תנואילל הגדל המטר לא ירד', ור"ל שובגיניה דאדם וכדבעלמא לא הוי אלא 
 (מ"מ).ה אדמ הנק'תקן המלכות, מ

, את ז"גמפי' שאדם שהוא דוהכסא, על  ישבראוי לא א, שהושהיא כסא לז"ת, כומל, פי' סאשנשלם הכ 4
 (מ"מ). כסא דמות כמראה אדםה"ה ועל דמות , כמשכסאהנק' המלכות, וא יושב על שה
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נברא אדם בשעה   בששי נודמל
כסא, שכתוב שש שנשלם הכסא ונקרא 

  מעלות לכסא, ולפיכך נברא האדם 
בששי, שהוא ראוי לישב על הכסא.  
ולמדנו כיון שנברא אדם, הכל נתקן, וכל  
מה שלמעלה ולמטה והכל נכלל באדם.  

מות פניהם  שנינו אמר רבי יוסי כתוב וד
 פני אדם הכלל של הכל, והכל כלולים 

את. אמר רבי יהודה, והרי הז ת בדמו
ה אל הימין לארבעתם  כתוב ופני ארי 

  ופני שור

תאנא בששי נברא אדם בשעה שנשלם  

דכתיב (מ"א י יט) שש  1הכסא ונקרא כסא 

מעלות לכסא ולפיכך נברא האדם בששי שהוא 

אדם ראוי לישב על הכסא ותאנא כיון דנברא 

וכלא  2אתתקן כלא וכל מה דלעילא ותתא 

יב ניא אמר רבי יוסי כתת דםיל באאתכל

מות פניהם פני אדם כללא (יחזקאל א י) וד

וכלא כלילן בהאי דיוקנא אמר רבי  3דכלא 

אל  4ופני אריה (יחזקאל א י)יהודה והא כתיב 

  הימין לארבעתם ופני שור

  מח/ב  

אמר לו הכל היו  .מהשמאול לארבעתן
ובאותה דמות של אדם נראים  ,פני אדם

כמו ששנינו   ,תו יודמ וכל ה גווניםכל ה
נשר אלא  לא שהוא  ,פניו פני נשר

נראה בדמות של אדם משום שכולל  ש
  . יותווכל הדמ  גווניםאת כל ה

 ומהשמאל לארבעתן אמר ליה כלא אנפי

ובההוא דיוקנא דאדם אתחזיין כל  5אדם הוו

דיוקנין כמה דתנינן אנפוי אנפי נשרא  גוונין וכל

 דם דאוקנא לא דהוא נשרא אלא דאתחזי בדי

  משום דכליל כל גוונין וכל דיוקנין

רבי יצחק בא וראה כל מי שהוא  ר אמ
משום  ,תחת שלטונו של אדם נקרא איש

מדרגה אחרת   , אדם דוגמתתקן בנש
שלמדנו בסוד   , שהיתה לו בראשונה

ברא אדם  כשנ ,עליון בספרא דצניעותא 
וירדו עמו  ,ירד בדמות קדושה עליונה

    .מאלמשו מימיןשתי רוחות משני צדדים 
  

תחות  יהודא זאמר רבי יצחק תא חזי כל מאן

משום דאתתקן  6שולטני דאדם אתקרי איש

דהוה ביה  7בגוונא דאדם מדרגא אחרא

בקדמיתא דתניא ברזא עלאה בספרא 

בדיוקנא דצניעותא כד אתברי אדם נחת 

קדישא עלאה ונחתו עמיה תרין רוחין מתרין 

   8סטרין מימינא ומשמאלא

וח של הימין רה ו ל אדםהכלל ש
יפח שכתוב ו , את נשמה קדושהנקר

והרוח של השמאל   ,ו נשמת חייםבאפי
והיתה הולכת ויורדת   ,נקראת נפש חיה

דאדם ורוחא דימינא אתקרי נשמתא  כללא 

קדישא דכתיב (בראשית ב ז) ויפח באפיו 

קרי נפש חיה אתא דשמאלנשמת חיים ורוחא 

יישבא תא ולא אתמעילא לת 9והוה אזיל ונחית

 
 "ו).סע"א (לש כח"א  1
להי"ם את כל אשר וירא אורה א מה שחתם התוהו, ונםעל תיק שלם הכלת ניאשבר עשהמ תמבחתי 2
"ל והיו  א הנרהנו ויות כולם בכל העילהעולמ תעלוה נאז הנ ),קז ע"ד(כללים ח"א  מאדב טווהנה  שהע

דשמא שלים  אור היחוד שולט ומאיר אז ג"כ הענין מה שהיה א. וכן כ"ז הווכנז'רי העיק ם במקומםכול
ד  ע דןבגן ע "הא מעת שהכניסו הקבז, והויה אלמות כולם שההעוד דוללוי הגימשום הע"כ גא והול, נ"כו
למות  יקון העוא) כי גמר תח ע"מיע (זרסע"א) וכן בפ' ת שית (כברא ה"קא), זוע""א קח חטא (כללים חה

  ן קו תי ד), ע" פ(כללים ח"ב כלל כולם  כלולים בו והואהאדם, משום דכולם  תה תלוי בבריא"ע הי אבי
לים ח"א לז  (כלך שיחלת מעת מרים בר"ה זה היום אנו או לכן ריאת אדה"ר, בב לאק אנעשה ר ריאה לאהב
 "א).ע

ר ונשר  ה בשווונ, והכדם דווקאת הם צורת אהחיו , כי"םבהדיא כסברת הרמבמשמע  ונים תיקכאן וממ 3
 ).מח"ו במ"(ר םאדרת צו קאו וולעולם הם דשר אריה, נבטה כעין שור והוא על היות להם ה  ,ואריה

 מ).צורת אדם (מ"הם ם ולאמר שכש   ך הקשה על ר' יוסיו' ולכש וכשפני אריה ממ"ד קסי' פ 4
 .ו' (מ"מ)בטת אריה וכנו היה היריאדם, ומ"ש ופני אם פני פניהש ש"ל כמ"ור 5
לו  ת ביקדושה, המחיסוד נשמה  שר תסתלק מהאדם' אחת ממנו, אלא כאייקרא איש בח שלא ןעניה 6

יש  ל אש נו ותיקו ו,לה מאיש ושליט עלידם למעי שאקרא איש, מפנל יכלו בטה ממנל מה שלמ, כםאדשם 
ן הוא מימידם, כי אדם ה דאיולטנש ש. ואיש הוא תחותרגת איממד עלהאדם למת ומדרג הוא מאדם,

 ר). יק רשאר איש (אושם אדם ונ טאו נסתלק ממנויתבאר, ואדם אחרי ח ש משמאל כאשרואי ,יסקכדמ
 מ).(מ"ם אדמוכה להסמדרגה מעולה מהם  ש שהיא' איר, ועכשיו נקגב אווש נק' אנחלה היה שת 'פי 7
 אל (מ"מ).' שמקת הנרו ורוח א' מצד הגבוימין,  נק' ם ההחסדי צדח א' מפי' רו 8
 .)ץ ששם היה (מ"מיינו שירד לג"ע הארהעילא לתתא, דית מחה נ"ר הופי' אדה 9
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ישבת עם יולא מת ,ממעלה למטה 
כאשר נכנסה השבת ואדם . האחרת

) מאותה רוח השמאל  משכושו (ננע ,חטא
וגופם לא  ,בריות שמתפשטות בעולם

ה  הז ם ף האדם והתחברו עם גויהסתי
ים  ואלו נקרא ,ונולדו בעולם ,זכר ונקבהב

העליונים מהם   , למדנו  .י אדםנגעי בנ
שלא נדבקו למטה ותלויים באויר  

ומהם   ,ושומעים מה ששומעים מלמעלה
  . יודעים אותם האחרים למטה 

כד הוה עייל שבתא והוה חב אדם  1בהדי אחרא

מההוא רוחא שמאלא  חאתעבידו (נ"א אתנגידו) 

בעלמא ולא אסתיימו גופא  בריין מתפשטן

דלהון ואתחברו בהאי גופא דאדם בדכורא 

י ואתיילידו בעלמא ואלין אקרון נגעי בנ 2ונוקבא 

עלאין מנייהו דלא אתדבקו לתתא נא תא 3אדם

ושמעין מה דשמעין מלעילא  4ן באוריאותליי

  ומנייהו ידעין אינון אחרנין לתתא 

למדנו מהניצוץ הקשה יוצאים שלש 
  , שרים וחמשה ניצוצות חקוקים מאות וע

ואחוזים יחד מצד הגבורה שנקראים  
ונעשו אחד  )(ומתלכדים יחד ,גבורות 

ף הוא נקרא  גול כנסיםוכשאלה נ ,(גוף)
 שר אישתם וי .ולא איש ששנינו ,איש

  , והאיש של כאן כתוב איש מלחמה  ,צדיק
    .אחדכדין והכל {ל}שהכל עולה 

  

תלת מאה נפקין  5תנא מן בוצינא דקרדינותא

ועשרין וחמש ניצוצי מתגלפין ומתאחדן כחדא 

(ס"א   טדאקרון גבורות 6מסטרא דגבורה 

ד עיילין וכ) (גופאומתלכדן כחדא) ואתעביד חד 

תם  ידתנינן ולא איש 7אלין בגופא אקרי איש

כתיב ואיש דהכא איש מלחמה  איש צדיק 8וישר

  דכלא סליק דינא וכלא כחדא 

יהודה למה לא היה בידו  אמר רבי 
באו שאלו לפני רבי  ,(של רבי יצחק)

אמר להם עוד קשה שהרי שנינו  ,שמעון
ש  שכתוב לזאת יקרא אשה כי מאי

 ,ושנינו מי זה איש חסד ,את ז החק ול
  , אלא כך למדנו . שהוא דיןוכאן אמרתם 

  , והכל אחד  ,במשקל אחדעולה הכל הוא 
ומשום שהדינים התחתונים אחוזים 

חברים בשערותיו של תים) ומ(ומתלכד
    .הוא נקרא הדין הקשה  ,זה

לא הוה בידיה (דרבי  9אמר רבי יהודה אמאי

לון  מרא שמעוןיצחק) אתו שאילו קמיה דרבי 

זאת יקרא תו קשיא דהא תנינן כתיב (שם כג) ל

אשה כי מאיש לקחה זאת ותנינן מאן איש דא 

חסד והכא אמריתו דהוא דינא אלא הכי תאנא 

בחד מתקלא סלקא וכלא חד ומשום  ואכלא ה

ומתחברן  יאדדיני תתאי מתאחדן (נ"א ומתלכדן)

  10בשערוי דהאי אקרי הוא דינא קשיא

 
ולד, ולכך  יום שנותו חטא אדה"ר באי שלפד, צד החסהימני שמ"י עק נמתלא י לאותו רוח השמפי' א 1

 .מ)וה עייל וכו' (מ"ש כד ה וז" כל,נתקן הה חטא היין, ואלו לא בימל מאמתק השנ גרם שלא
 .)ובחוה (מ"מאדם ב 2
 ו).(לש"  ע"בן עו ולקמ 3
בפ' , וכמ"ש ארץבם כני השוכ םיאינם כ"כ קשויר, והם אמקומם הוא רק בות השוכנים באויר ופיש קלי 4
 ב)."ה ח"ב קב ע"(דע) "ב(קמג ער רי (עו ע"ב) ובאד""ב) אחמח עע"א) תזריע (כה  ( קראוי
ים עם ה'  יצוצנ"כ שהם שות חיים וכתב באוצר צין,וניצ "ה בהשאלה נפקין שכ בוצד"קנק' ה ה' מבינפי 5

  כי וק ה) בפסם על איכוכיבל קו ספר(ב יכ"ז בגלאנט עי' מ"מ).(ותם גימ' שכ"ה ם דאהי"ה הממתקים איאלפ
ם  נוייהע ו, איןלכענה מ , ואחר כי לאניםדיה להמתקתם ש"ו). ז"ל: נתן טעע"ב (לטל  ענה מלבו דף לא

ן באים  יש, אלא היסורה ממזשם ו של ומר מעצמסוד הלב, כלי' מאיש בא גות והדאגות לבביוהתו
דם שב הא יןסורע"י היו ממש, ונינוע בידנו וגמתצמו, כמ"ש ולחבל את ע שהוא ברא משחיתמהחיצונים, 

 שר אמרים אדברשורש ה. ', ע"כהחיצנוים וכואל א יצבעונו ש אל מקום שיצא משם,ל ששב , ר"בתשובה
וכמו שיובא דבריו   דף רנד סע"ב)די (ופק "ק פ'הוא בזוה מחכמה, הנה פקו נהם  יןהרב דהש"ך ניצוצ 

באד"ז  וכן ף קלב ע"ב), (ד שאר נובאד" מח ע"ב) (דף יעתזרפ' ב מ"ד בזוה"ק בכן נזכר עו כיתבארו למטה, וו
ו  רירוש א) ובכ"מ מדבמ"ן (דושי בדרועוד  ה) (פרק  כה בשער רפ"חארוב זההרב ב בר(דף רצב ע"ב), ומד

 א).ם ח"א סו ע"אוריי(ב
 (מ"מ). סטרא דגבורה הנק' ינה' מהבפי 6
 .מ)(מ"יש א םשלנוק' קרא ב"ו). א"נ חן קטנות ז"א (רהיינו בזמ 7
איש מלחמה א, דכש אבל אי, , שמורה על הרחמיםר וכו'ויש ו כמו איש תםאינו מרנזה שא ור"ל איש 8
 .מ)יב (מ"כת
 מ).(מ" ש ' אינקות הזה, שבשבילה ם לקטני גר' מפי 9

 ה (מ"מ).א, ולכך הוא דין קש "ות משעורת הזהיונקות  הקליפו בשביל דהיינ 10
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הראש  שלר השע ,וכשעובר ממנו
  , והדינים של מטה לא מזדמנים  ,תקנמ

שלא נקרא טהור אלא   ,ולכן נקרא טהור
וכשיוצא   .כשיוצא מצד הטומאה 

שכתוב מי יתן  , מהטומאה נקרא טהור
  , וכאן כתוב .מטמא ודאי ,טהור מטמא

ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור 
  . הוא 

וכד אתעבר מניה שערא דרישא אתבסם 

ובגין כך אקרי טהור ו מנא אזדודינין דלתתא ל

כד נפיק מסטרא דלא אקרי טהור אלא 

דמסאבא וכד נפיק מן מסאבא אקרי טהור 

(איוב יד ד) מי יתן טהור מטמא מטמא  דכתיב

ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא ודאי והכא כתיב 

  טהור הוא

ובא וראה בראש האיש הזה ניצוץ  
לגלת הראש של זה  ו ולכן ג ,הקשה

והשערות אדומות   ,נהושלה כשומה כ ואד
רים ממנו כת ותלויים ,בתוך אדומות

תחתונים שלמטה שמעוררים דינים  
הקריח ר ממנו השער ו וכשעוב .בעולם

הכל   ,מהחסד העליון {נעשה קרח}
אמר רבי . נמתק ונקרא טהור על שמו

קדוש נקרא   ,יהודה אם נקרא על שמו
שקדוש לא   ,אמר לו לא כך .ולא טהור

שה  ושהקד  ,ויתלהשער נקרא אלא כש
גדל   שכתוב קדוש יהיה ,תלויה בשער

וזה נקרא טהור מהצד   ,ופרע שער ראש
ולכן עובר ממנו  ,ושתלויים למטה ממנ

  . השער ונטהר

בוצינא  1ותא חזי ברישא דהאי איש

דקרדינותא ובגין כך גולגלתא דרישא דהאי 

 2סומקא כלא כוורדא ושערי סומקי בגו סומקי

תתא דמתערין דלן תתאי ותליין מניה כתרין

ה שערא ואתגליש אתעבר מני דינין בעלמא וכד

טהור על  אתבסם כלא ואתקרי 3מחסד עלאה 

שמיה אמר רבי יהודה אי אתקרי על שמיה 

קדוש אתקרי ולא טהור אמר ליה לאו הכי 

דקדושה   4דקדוש לא אתקרי אלא כד תלי שערא

בשערא תלי דכתיב (במדבר ו ה) קדוש יהיה  

אי אקרי טהור מסטרא והו ר ראשגדל פרע שע

ובגיני כך אתעבר מניה  5דתליין לתתא מניה 

  שערא ואתדכיא 

ראה כל מי שהוא מצד הדין  ובא ו
לא נטהר עד שעובר  ,והדינים נאחזים בו

ומשעובר ממנו השער  ,ממנו השער
שהרי  ,ואם תאמר אדם לא כך .נטהר 

  , הוא שלמות הכל ונמצאים בו רחמים
ושים קד וה שות ו שכל הקד ,לכן לא כך

נים והדי ,אבל זה הוא דין ,יחדו בויהת
לא נמתק עד שעובר ממנו   .חוזים בוא

  .  רהשע
  

ותא חזי כל מאן דאיהו מסטרא דדינא ודינין 

מתאחדין ביה לא אתדכי עד דאתעבר מניה  

ומדאתעבר מניה שערא אתדכי ואי  6שערא 

תימא אדם לאו הכי דהא הוא שלימותא דכלא 

לאו הכי דכלהו ך כ בגין ורחמי אשתכחו ביה

ביה אבל האי הוא קדושאן וקדישין אתייחדו 

א אתבסם עד  דינא ודיני אתאחדן ביה ל

  דאתעבר מניה שערא  

  

בא וראה שהרי הלויים שבאו מצד 
הדין הזה לא נטהרים עד שעובר מהם  

שכתוב וכה תעשה להם לטהרם   ,השער
הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על 

תא חזי דהא ליואי דאתו מהאי סטרא דדינא 

 לא מתדכאן עד דאתעברון מנהון שערא דכתיב 

י מ הםה עלי(שם ח ז) וכה תעשה להם לטהרם הז

 
מסט'  שניהם כות,', ויסוד ומלכו ברא עתיב ולפרק ב' כיש רב ד"צבספ' יעהוא יסוד, ו ן כי איש יהענ 1

י'   א ך הולכ, ונכלל בו ה"ג, החסדיםטפת וא דאיש ה' "ג, וי' דאשה הוא הוה ש,א בשניהם ן דגבורה, ולכ
חסדים, הכ כשמקבל טיפת תתא דהוא צמר, ואח"לחמה בשערוי דיש מל' אות נקה' גבור מקבל ומתחלה

 אור).יהל "ר רמב ע"א (באד' ועיחסד,  והוא נק'ל) "שמד חבסול "נז הוא מ"ל (שא
 "א שהקלי' נאחזות בזדקשה  אלא רותהם שחוא לו בז"ך כארגמן, דאראשת דלבנוק' י מכאן משמע דאייר 2

 (רח"ו). כנודע לא בה ות ורבשע
 מ"מ).(הקלי' מהשעורת לז"א, מתבטל יניקת  סדים שנמשכיםכח הח' מפי 3
 .מ)(מ"לתלים וצותיו תקו ,"אלא ומזשר  רי' כמו הנזיפ 4
 ור (מ"מ).טה ראנק, לכך הםוקים ממנו ונטהר מהיו יני' ש פי' מצד הקל 5
  לזרים כח נותן ערב שבת מגלח שאינו ומי  נים,די אש הם מורים על הרות הרי שע, כאמר זהמממבואר  6

א מריט ד לעו ריהדמאא שיא גליש דא ריחי, עד לוסוד הנאמר בפ' ועיקר הדבר לכוון ל לשלוט עליו,
ר בהם שחורות, שנאמת ה רושעעברת הה זהרנו לגלחן דוגמתים, הו אלה להיותנו בצלםשר א תא,מטרוניל

 (מ"מ). ה מאדשער ביו נאמר וסביע"כ נ', כי וד הסים בבאת כעורב, כנודע לשחורו תליםתל וצותיוקו
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צריך  ,ו יותרתקימי שכדו ,כל בשרם וגו'
ליון מצד החסד הע בא הכהן שהוא

שכתוב והניף אהרן את   ,ותםלהרים א 
כמו שהוא לאיש  ,ויים תנופה לפני ה'הל

  שכאשר רוצה להתמתק  ,הזה שלמעלה

גין חטאת והעבירו תער על כל בשרם וגו' וב

דיתבסמון יתיר בעי כהנא דאתי מסטרא דחסד 

אהרן  עלאה לארמא לון דכתיב (שם יא) והניף

את הלוים תנופה לפני יהו"ה כמה דאיהו להאי 

  איש דלעילא דכד בעי לאתבסמא

  מט/א  

  , יותר מתגלה בו חסד עליון ונמתק
  . ממתיק למטההוא ו

 2סד עלאה ואתבסם א ביה חייגלאת 1ריתי

  א הוא לתת 3ומבסם

  . אדםהשל  ווהאיש הזה הוא בכלל 
באיש   ,רוצה להלחם בקרבנקב"ה וכש

שכתוב ה'   ,הזה הוא נלחם בהם קרב
ולא  . באיש הזה ממש ,איש מלחמה

נלחם בהם בקרב עד שעובר לו שער 
כדי שישתלשלו מהשתלשלותם   ,אשהר

זים וישברו כל אותם הכתרים האחו
זהו שכתוב ביום ההוא יגלח  ,תרושעב

בעברי נהר במלך אשור את   ,'וגו  אדנ"י
הראש ושער הרגלים וגם את הזקן 

  . תספה

הוא וכד בעי  4והאי איש בכללא דאדם

 6בהאי איש  5קודשא בריך הוא לאגחא קרבא

דכתיב (שמות טו ג) יהו"ה איש  7אגח בהו קרבא

מלחמה בהאי איש ממש ולא אגח בהו קרבא  

ה שערא דרישא בגין דישתלשלון ליר ד אעבע

ן ויתברון כל אינון כתרין דמתאחדן משלשוליהו

בשערי הדא הוא דכתיב (ישעיה ז כ) ביום ההוא 

בעברי נהר במלך אשור את  9יבוגו' 8ה'יגלח 

  תספה 12וגם את הזקן  11ושער הרגלים 10הראש 

מה  ,למדנו וכה תעשה להם לטהרם
  עליהם הזה  ,כדוגמא שלמעלה ".וכה "זה 

 13מאי וכהלטהרם  תאנא וכה תעשה להם

כגוונא דלעילא הזה עליהם מי חטאת שיורי 

 
  ינו ר, דהייחוד יתי, ב'הבו. ם בזיחאת החזקים הניטול הכחובברת השער שהוא הא', הע ג' בחינות:  הם 1
 . קר)(אור י" עילאה "אתגליא חסד אמרש  הויו, וז אלגילוי מצח הרצון  על ידישבו ו מתמתק דין יותה

 (אור יקר).בקודם  2
 (אור יקר).  םשאר בתי דיניכות ובמללמטה ם אחרים דיני ימתיק יניו דקות תישממ 3
בריו צורת  מא ברל אם, ובכצורת אד הם דיחות פירהס ל, והענין שכם הוא אישדשזרוע שמאל לא ירצה  4
, ועתה  ן וכו'רגלין וודרועיא א וגופמדה גולגולת לכלו ת,מהמדו דההאדרא נמצא בכל מ כל סודם, שאד

כמה, ולכל ד לכלה, והם ת"ת וחודוד לרעיה ודויש  ות,ומלכ שהם ת"ת ורעיהש כלה , שיששיה"ד יתיישב סו
שערותיו,  ולתו וגולגו בו אבריו ורשנפייש יות שאלזה עם ה, ודאחדם ד איח לואברים והכ ם תיקוניםהא' מ

ניו  יל בדולואם ח"ו הוא מתג קן בו,ם נתואדבאדם  ללתק ונכדם, ולזה מתממא חדא וא חלקה לפי האמת
ל, דגוף יקר). ר" רנקבה כדפי' (אודם אחר שאינם זכר ואו ואדם אינו ן ממנדי יונקת קבה היא ד שהנאין יח

 (יהל אור). לל נכשם גופא ויקר הוא וע ,הונינדא ח תיובר
היאך  רשעים ת והומומן הא קםין להניקים וצריך דהצד, אלעל ישרם לרח חמים מתעורריםה כשהרירצ 5

עושה  חמים לצדיקים, לזה רבכחות הדין ווזים האחם הם שעים, והין לרפיכם דב' ה שהם ה, יהיה ענין ז
 יקר). א' (אור  ןהקב"ה עני 

השער  ר הקב"ה מגלח ומעבי ה עושה ם, מלרשעי תיה כחערוושיה צנורותציאותה וממ ןדי יא ה הור בגזה  6
ד "ולא אגח ע שאמר וזהו , ם מהם אחר העברתםו מתנקעצמ אישנשאר בה ובדין ל שורשם משם,מבטו  זהה

 ). יקר(אור  וכו'"
 "ה (רח"ו).הרי"ב זלהמי' חכם א' שמו המלכות מדבר, וכן פ כאן משמע שעל 7
 . ר יקר)יקים (אולצד יםרחמל הבע 8
 ר). אור יק( ת הדיןשמשם התעוררוה, ינהבר מצד נהוא הגילוח. בעבר החודה הדי ימלכות, שעל ייא ה 9

יל (אור  עשבה כדפי' ל ובינהמה שא חכם י"ה ריהאחוזים בש ורה,בשבג רהאחוזים בחסד וגבו כחות הה 10
 יקר).

 אור יקר).שבגבורה (  האחוזים בנו"ה הם 11
ר אופחות (מש' למיניהם משפחות , כל אדין , וכולם בעליורהגבשב ה לבדהזים בבינ אחוהר שע סודם ה 12
 ).יקר
  ועשה  שה, לימאאמר, וכה תעאי קמכן אם ש והעביר וכו', את שמפרציאוהמ  ל אותוע הכוונהשמאחר ש 13
,  רצהיה וכ הם,ל השא דלעילא" עוכה כגוונ"קום אחר, ירצה אלא "וכה" אהדר למ .רם, הזה וכו'ם לטהלה

ויפן   מאל, והם סוד מש "הוכמימין ה ש כ"ה וכ"ה, יש כ"עשה, י כה תן. או ירצה וליו העות המציא כאומרו
לא ו', רישא כ"ה בוא מין ה . ומצד ילצד הגבורה וכ"ה החסדד צד הבינה, כ"ה לצמשים מהם ח, שה וכ"הכ"
,  כה , אקריהאחז בכהה ל צ רויה ם הלעב ה תדבר. וכןשמאל וכ" דבני ישראל, ומצכלא, כ"ה תברכו את ד



 תזריעזהר 

39 

כאן   .שיורי הטל של הבדולח ,חטאתי מ
לעתיד לבא  .שהם שיורי הטל  ,תמי חטא

וכבסו  .כתוב וזרקתי עליכם מים טהורים
שתקוני האיש  ,בגדיהם כדוגמא שלמעלה

,  הזה רוחצים בחסד עליון ונטהר מן הכל
  , ושנינו למה כתוב בתער ולא במספרים 

  , ר השער בשרשוואלא משום שיעב
ונים  חתהתינים ויעברו ממנו הד

    .מהשתלשלותם
  
  

דאינון שיורי  2הכא מי חטאת 1טלא דבדולחא 

טלא לזמנא דאתי כתיב (יחזקאל לו כה) וזרקתי 

וכבסו בגדיהם כגוונא   3עליכם מים טהורים

ד דלעילא דתקונוי דהאי איש אתסחן בחס

תדכי מכלא ותנינן אמאי כתיב בתער ואה עלא 

מספרים אלא משום דיתעבר שערא ולא ב

בשרשוי ויתעברון מניה דינין תתאין 

  משלשוליהו  

  

  

עתיד  ,ובזמן שיכשרו המעשים למטה
הקדוש ברוך הוא להעביר לו את השער  

  , כדי שלא יצמח וירבה ,הזה ולגלח אותו 
 , אמר רבי יצחק . שכתוב כי ימרט ראשו

הקב"ה ש ,רחלויים היה קֹ ה כלל מ דוג
  , כדוגמא שלמעלה עשה אותו למטה 

ח בשבילו לֵ גִ שבשעה  ,מתי .וקרא לו קרח
  . הוא   חַ רֵ שכתוב קֵ  ,את האיש הזה

ולזמנא דיתכשרון עובדין לתתא זמין קודשא 

בריך הוא שערא דא לאעברא ליה ולמגלשיה  

כי ימרט ראשו בגין דלא יצמח וירבה דכתיב 

כל ליואי קרח הוא דעבדיה מ רביצחק אמר רבי 

א לתתא כגוונא דלעילא וקרייה קודשא בריך הו

ש קרח אימתי בשעתא דגליש בגיניה להאי אי

  קרח הוא דכתיב 

 ,וכשראה קרח את ראשו בלי שער
 , וראה את אהרן מתקשט בקשוטי מלכים

אמר   .וקנא לאהרן ,בעיניו נעשה מזולזל
 אותך אני עשיתי ,לו הקדוש ברוך הוא 

לא רצית לעלות  ,גמא שלמעלהדוכ
 , למטה ותהיה בתחתוניםד ר ,לעליונים

  , מהו שאול  .שכתוב וירדו חיים שאולה 
ששם צווחים הרשעים ואין מי  .גיהנם

ועתידים הם לחיות   .שמרחם עליהם 
ולעלות כשיעורר הקדוש ברוך הוא את 

שכתוב ה' ממית ומחיה   ,עמו ולהחיותם
  . מוריד שאול ויעל

א יה בלא שערא וחמשיר א קרחוכד חמ

לכין אתזלזל בעיניה  לאהרן מתקשט בקשוטי מ

אנא  וקנא לאהרן אמר ליה קודשא בריך הוא

ך כגוונא דלעילא לא בעית לאעלאה  עבדית ל

בעלאין חות לתתא והוי בתתאין דכתיב 

(במדבר טז לג) וירדו חיים שאולה מאי איהו 

שאול גיהנם דתמן צווחין חייבין ולית מאן 

הו וזמינין אינון לאחייא ולאעלא ייעלרחמי דמ

ר קודשא בריך הוא לעמיה ולאחייא להו כד יתע

חיה מוריד דכתיב (ש"א ב ו) יהו"ה ממית ומ

  שאול ויעל 

למדנו   ,ואם מפאת פניו ימרט ראשו
אלו   .ומי הפנים הללו ,יש פנים ויש פנים

וכל אלו  ,הם שנקראים פנים של זעם
  לם כו ,םשתלויים מאותם פנים חצופי

וכשעובר  .כולם לא מרחמים ,קיפיםת
כולם עוברים   ,צד אותם הפניםהשער מ
שתלויים שלמדנו כל אותם . ונשברים

הם עליונים על   ,מהשער של הראש
וכל אותם   ,האחרים ולא חצופים כמותם

  , שתלויים מצד השער של אותם הפנים 

תאנא אית פנים ואם מפאת פניו ימרט ראשו 

ואית פנים ומאן פנים הללו אלין אינון דאקרון 

פנים של זעם וכל אלין דתליין מאינון פנים 

חציפין כלהו תקיפין כלהו דלא מרחמי וכד 

אתעבר שערא מסטרא דאינון פנים מתעברן 

משערא  4דתניא כל אינון דתליין רותבהו ואכל

אחרנין ולא חציפין ינון עלאין על דרישא א

דתליין מסטרא דשערא  כוותייהו וכל אינון

דאינון פנים כלהו חציפין ותקיפין ובגין כך 

 
ות,  להכ לרעה  פך "ך מהוה אל הדין, היותבה ה ה. והנ כ", כעין טהרת אותו לטהרם להם וים וכה תעשהולל

כגוונא דלעילא" ", וזהו שאמר רכוכהיב חסדיךתברכו, וולתקנה כה  כ"ה ך, הפנומתוך ההפכה דהיי והיינו
 ר יקר). (או
 (מ"מ).  לחאובדא דטל ק'נהוחא סתימאה ארות של מהפי'  1
 לאיורי טי חטאת והם שי מהרת ק' חטאהנאל כלי יסוד נוק' דושות ג הקם עם הארת ה"חיים מי מ"ד 2

 ).(רח"ו
 א עצמו (רח"ו).סוד א"מי 3
 (יהל אור).ע"ב  קלאאד"ר ' ועי' בעזה כשלג כוהרת בז"ס ו 4
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ולכן פניו  ,כולם חצופים ותקיפים
ל להטים כאש משום הניצוץ שתמ

  , ובזה כתוב פני ה' חלקם .הקשהץ צוהני
  .שי רעועפני ה' ב

אנפוי מתלהטן כאשא משום ניצוצא דבוצינא  

דקרדינותא ובהאי כתיב (איכה ד טז) פני יהו"ה 

  ה בעושי רעו"יהפני  חלקם (תהלים לד יז)

 , אדמדםאמר רבי יצחק מהו נגע לבן 
ם לא ואם נראה לבן והאד ,נגע ממש הוא

אמר   .שכתוב לבן אדמדם ,עבר משמע
שהלבן לא נראה אלא עם  ,רבי יוסי

רבי יצחק   .םוהלבן והאד גמתו דכ ,םואד
ם ו אם האד ,אמר אף על גב שהלבן נראה 

שכתוב אם יהיו  ,לא הולך נגע הוא
וכשמלבין  ,לג ילבינוכש ם כשני חטאיכם

ודינים לא נמצאים   ,כל הרחמים נמצאים
   ].שהרי נעקרו[

  

נגע אמר רבי יצחק מהו נגע לבן אדמדם 

 1ממש הוא אי חוורא אתחזי וסומקא לא אתעבר 

משמע דכתיב לבן אדמדם אמר רבי יוסי 

כגוונא חוורא  2דחוורא לא אתחזי אלא בסומקא 

חוורא  ד גבעל ף א 3וסומקא רבי יצחק אמר

דכתיב אי סומקא לא אזיל נגע הוא  אתחזי

חטאיכם כשנים כשלג (ישעיה א יח) אם יהיו 

וכד אתחוור כלא רחמי אשתכחו ודינין  4ילבינו

  לא אשתכחו (ס"א דהא אתעקרו)  

  

וכתוב   ,מד כתוב נגע הוא ירבי אבא ל
אלא  .אחד זכר ואחד נקבה ,נגע היא

כשהנקבה נטמאת משום חטאי 
וכשהזכר לא  ,נגע היא וב כתונים התחת 

תחתונים כתוב נגע  נטהר משום חטאי ה 
  , רים הללו נודעים לכהןוהדב. הוא 

והדינים שבאים   ,הדינים שבאים מזה
  , ונודעים הקרבנות שצריך להקריב ,מזה 

וכתוב נקבה תמימה   , שכתוב זכר תמים
שהרי הדברים נודעים מאיפה  ,יביאנה

ם  ומאיפה אותם החטאי ,באו הדינים
זבחי  ,ועל כן כתוב .בזה או בזה יםוזשאח

להוציא שאר   , רוח נשברה אלהים 
שהם  ,שלא כתוב רוח נשברה ,הקרבנות

שלום לעולם ושמחת העליונים  
  . והתחתונים

נגע נגע הוא וכתיב תאני רבי אבא כתיב 

וחד נוקבא אלא כד נוקבא  5היא חד דכר 

אסתאבת בגין חובי תתאי כתיב היא וכד דכר 

בגין חובי תתאי כתיב נגע הוא  י דכלא את

ן לגבי כהנא דינין דאתו מלין אלי ואשתמודען

מהאי ודינין דאתו מהאי ואשתמודען קרבני 

דבעיין לקרבא דכתיב (ויקרא א ג) זכר תמים 

וכתיב (שם ה לב) נקבה תמימה יביאנה דהא  

אשתמודעאן מלי מאן אתו דינין ומאן אינון חובי 

כתיב (תהלים  דאל אי ועדאתאחדן בהאי או בה

א שאר שברה לאפקנא יט) זבחי אלהי"ם רוח נ

קרבנין דלא כתיב רוח נשברה דאינון שלמא 

  לעלמא וחדווה דעלאין ותתאין

  תאנא רבי יוסי כתיבואם יראנה הכהן   כתוב ,שנה רבי יוסי ,ואם יראנה הכהן

  מט/ב  

מע תפלה וש , מע תפלה עדיך וגו'וש
יה אמר  זקח רבי . זה הקדוש ברוך הוא

  היה צריך להיות שומע  ,מע תפלהוש
אלא תפלה   .מע תפלהו מה זה ש ,תפלות

שכתוב   ,שהיא תפלה ,זו כנסת ישראל
ודוד אמר   ,לתי)יואני תפלה (ואני תפ

שומע גו' ע תפלה עדיך וומש )סה ג(שם 

ר ריך הוא רבי חזקיה אמתפלה דא קודשא ב

שומע תפלה שומע תפלות מבעי ליה מהו שומע 

תפלה אלא תפלה דא כנסת ישראל דאיהי 

תפלה דכתיב (שם קט ד) ואני תפלה (ס"א (שם 

 
 ). יקרור (א וביר אדמומיתהלובן להע ינים שלא הספיקזה יורה על תוקף הד 1
אע"פ  אה בו הלובן,כ רח"ואאדום, ע ון שתחילה היה הנגצחק כיר' ייצחק, דס"ל לר' ל ג עסי פליי' ר' יופ 2

טמא. אבל ר' הוא  ייןו, עד אדמימות ספיק להעבירלא ה שיון כ לי חוטים אדומים,זך בב הוא ובןותו הלשא
  זך גע ראה בנהלובן שניה הם שא דה,דיל א טמא. משמעם, לכך הווו מעורב בו האדוסי ס"ל הלובן בעצמי

 "מ).(מ ורטההאחר, ד עביר אדמימותו שבצפיק להא הסמרי, אע"פ שללג
 ).ו (מ"מרתחזק סבחזר ל 3
 ו).ח"לבן טהור הוא (ר לו הפךכו 4
שנפגמת כוכו'", דהיינו ירץ "אלא כד נוקבא תלשון נקבה, וופעם כר שון זא הנגע ל יה, פעם קורבתמ 5

קא  ווח"ו טומאה, לכך ד ייך בולא שהוא. ובז"א  נגעב כתיתדכי, ז"א לא אוכש א.הי נגעב יתלכות ח"ו, כהמ
 ."מ)דכי (מאת"א לא ואסתאבה, ובזמר א ק'בנו
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ומה שאמר   .אותה בשביל כנסת ישראל
מע וועל זה ש . ואני תפלה הכל אחד

שכתוב על ידכה  ,וזו תפלה של יד ,תפלה
  . בה"א
  

סט יד) ואני תפלתי) ודוד בגין כנסת ישראל 

על קאמר לה ומה דאמר ואני תפלה כלא חד ו

ל יד דכתיב ע תפלה ודא תפלה שומש דא

  טז) על ידכה בה"א (שמות יג 

  

בשעה שהגוף  ,אוועדיך כל בשר יב
כמו שנאמר  ,שרוי בצער במחלות ומכות

את הנגע בעור   ,ובשר כי יהיה בעורו
ולכן לא כתוב כל רוח  ,הבשר החי ,הבשר

  " עדיך"מה זה  .אוו אלא כל בשר יב ,אוויב
  ו זה ,הןהכא אל והוב  ,אלא כמו שנאמר

זהו שכתוב ואם  ,הקדוש ברוך הוא
במקום אחד   ,בא וראה .ראנה הכהןי

 , ובמקום אחר הכהן סתם ,אהרן הכהן
 , אמר רבי יצחק . וזה הקדוש ברוך הוא

והרי כתוב נגע צרעת כי תהיה באדם 
אם כך זה הקדוש ברוך  ,והובא אל הכהן

משום שבו תלויה כל  .כן ,אמר לו .הוא 
כך למה  ו אם ל מר א .שהטהרה וכל קדו

אמר לו  .להע היה צריך להיות והו ,והובא
  , תווהובא את בדיו בטבע ,כמו שנאמר

כמו כן כאן   , שמכניס זה לתוך זה
  , שיכנסו לכהן לטהר אותו "והובא"

  .(כשחוזר בו) ויכניסו דבר לפניו

עדיך כל בשר יבאו בשעתא דגופא שריא 

 שרובבצערא במרעין במכתשין כמה דאת אמר 

רו את הנגע בעור הבשר הבשר החי  ה בעוהיי כי

לא כל בשר כל רוח יבאו אגין כך לא כתיב וב

והובא אל יבאו מהו עדיך אלא כמה דאתמר 

הכהן דא הוא קודשא בריך הוא הדא הוא 

ואם יראנה הכהן תא חזי באתר חד דכתיב 

אהרן הכהן ובאתרא אחרא הכהן סתם ודא 

נגע  כתיב  ק והאצחי ר רביקודשא בריך הוא אמ

והובא אל הכהן אי הכי  צרעת כי תהיה באדם 

אמר ליה אין בגין דביה  1יך הוא דא קודשא בר

תלייא כל דכיותא וכל קדושה אמר ליה אי הכי 

אמאי והובא והועלה מבעי ליה אמר ליה כמה 

דאת אמר (שמות כז ז) והובא את בדיו בטבעות 

ן ליה סוכנבא דידא בגו דא אוף הכא והו דעייל

יעלון מלה ביה) ולכהנא לדכאה ליה (כד אהדר 

  2קמיה

 
ה שיצטרך  מכתוב בקיצור צר ואאק  ואני וד הצרעתש ארוך על סדרו םנגעיה אוצרות חיים בסודאיתא ב 1

וא בזעיר  ה המ"שם ידוע שבעז"ה.  כירזנ אשרש כרויפמבואר הוא בינו, ששם נזאת המאמר שלפ להבין סוד
, דהיינו  ה ורחלת לאחיזאלו א ותש מקומביסוד, ובשל ישישלו י בת"תשנין והוא אחד בדעת ג' אלפבו  ויש

ויסוד  לרחל שמקומם בת"ת  תנים שני אורו, והשותהת לבנחורי הדעאחד היוצא אאור  שהואד ללאה אח
נם אם אי אבל חין מצד אבא,מו "אבז ות כברי אם בהית כוקבהנ שתי ת ונורות אלו לבאין כח בא ז"א, אבל

נם אמדבת"ת וביסוד. ו של רחלרות או מת שני עובהרת ללאה וספחת ו נגדכ אתעים, שנגבו אז ה"ס שלש 
יניקת   קדוש אשר ממנו רק בחינת דינא קשיא הטומאה עצמה אינם עים, הנגיים וז"לד באוצרות חב עותכ

גע הזה הוא קדושה  ז"ל, נמר ו ה, ואחר כך אעלאא אב ן הכהן ע"י אהר אלא קןנת ינו וא םצונים הטמאיהחי
הצרעת  הוא  ע זהנגהמנוגע, והגורם לבבית  ם אובאדה אשר מאוח הטווא דוחה את רוה יןד א שהואאל

  ו בזעיר הוא ] שלא נגלהאבא [חכמה עילאשהם מוחי זעיר מצד  הורא [עילאה]רו דנסגי, כי מו סגירושתרגו
 אהילהורא עדננה כאשר יש סגירו "ל, והה וזותו אמר לקמי'. כום וחיצוניאחיזת ה הואשת צרעת הרמג

קשיא ח דדינא זוהר שהוא כ"ש במהוא ו אי' אז הוא נג"ע,א מצד ן אלוחין שם מאיאבא ו ם המוחין מצדשה
  ] כחד [בסום ינחה את החיצוהבינה דו תכנודע, כי בחינת החיצונים והקלי' אילאה המגרשת ושה עדקד
מה אינו  החכי לתלבדה בא חכמה, אבל עתה שהיד עם הה יחינה רק בהיותבב זהח השאין ככלת אלא הת

אמר כך ואחר חיצונים שם יונקים הר שממלה אחים זה את זה, כי תסותרי בריום די נראיהרע"כ. ו כך, 
עם ה'  ה לנשווראצם בע  ו דצרעת הוכנ סורים אלוי ן הדברים הוא שטומאה. ונלע"ד שתוכהדוחה את רוח ש
ן  הר וקורא לכה ממ ה'ל  הוא שבם שישוב בתשובה, וא החוטא נפש  נה בהם לעוררכוווהם, קרא אדהנ

א ור אבר אלהאי התעוררותם, שכבר יש צוניית החא הקשה ההוא לדחות ח בדיןיש כאז מאבא וו ששרש
ין  ת, שזו אמאווהטאר ל שככ תטומאת הצרע גדול שאין ו"ד. והבן עניןה דתשוב ה' עלאה ליב ולעשות תשו

ד בוא  ע אחז שם ם לינק או להונייצלחין כח א כהן כנודע, ואם כןיבוא העד שת ולא מטמאה ודענ אתוטומ
כל  אז יתאחזו שםלה'  שב וא לאוטמאו וה אם בא הכהן פק שסאין ל יש כח לדחותם. אבז כבר ן ואהכה

.  יוטהדן הקצת מ ובתוספת ייםחת צרובאור כזמאמר לפי הנוא לבאר הבי הקדימנו זה נהחיצונים.  ואחר
ן,  הכה אל וק ובאפסיצחק מ שה ממנו רבי דהק , הןאל הכ באמיה דהאי קרא דוהואי אולדק מבתחילה נדק

 ). וכו' (רמ"ז קב"ה הוא דאר הוזכר ונתבאר דשכב
  הוא ן כוזעיר אנפין למקומו ב  רשהוא חזרת האו ינת התרומה אל הכהןתנ ארנו בעניןד שביע" שהוא פי' 2
צאין  היוא ימורות אא ורומז למעלה שאותן גורם  הוא  הכהן התחתון  אל תוהבאל ידי כאן כי עה בנווהכ

יסוד  ברם אל הלמקומם ולח ורות אתם האוכהן גורם שיחזרו אותם לי הריד ים ועל געעשים נלחוץ ונ
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אמר רבי יצחק כך שנינו נגע צרעת  
צרעת  ,הדין הקשה שרוי בעולם ,נגע הוא

 , רה כמו שנאמר הסגר האור העליוןיהסג
  . הסגר של הטוב העליון שלא יורד לעולם 

  והובא אל  ,באדם סתם ,כי תהיה באדם
ן תקהוא מש ,זה הכהן שלמטה ,הכהן
  , ח אותו הסגר ולהדליק מאורות ולפת

  , דו ברכות למעלה ולמטהו על ישימצא
ר ויסתלק אותו הנגע וישרה אור  וויעב

ולכן והובא אל  ,של רחמים על הכל
  . הכהן
  

אמר רבי יצחק הכי תנינן נגע צרעת נגע הוא  

דינא תקיפא שריא בעלמא צרעת סגירו כמה 

לאה  ע  בוו דטיסגירו דנהורא עלאה סגיר דאתמר

סתם באדם דלא נחית לעלמא כי תהיה באדם 

והובא אל הכהן דא כהן דלתתא דהוא אתתקן  

ציניא למפתח ההוא סגירו ולאדלקא בו 

דישתכחו על ידוי ברכאן לעילא ולתתא ויתעבר  

ויסתלק ההוא נגע וישרי נהירו דרחמי על כלא 

  ובגין כך והובא אל הכהן 

אמר רבי אבא ראיתי אותם בני 
משגיחים ולא יודעים בכבוד א של עולם ה

אשר הבדלתי   בישראל כתוב  ,רבונם
וכתוב   ,אתכם מן העמים להיות לי

שים כי קדוש  ווהתקדשתם והייתם קד
איפה  ,אם הם מתרחקים .אני ה'

הרי רצונם התרחק   ,שה שלהםוהקד
והכתוב מכריז ואומר אל תהיו  ,ממנו

במה נפרדים בני  ,כסוס כפרד אין הבין
  , שת עצמםובקד ,רדוס ופאדם מס

ועל כן , לשימצאו שלמים ורשומים מהכ
 ,זווגם של בני אדם הוא בזמנים ידועים

   .לכוון הרצון להדבק בקדוש ברוך הוא 
  

אמר רבי אבא חמינא לאינהו בני עלמא דלא 

דמאריהון כתיב בהו  משגחן ולא ידעין ביקרא 

בישראל (ויקרא כ כד) אשר הבדלתי אתכם מן 

(שם ז) והתקדשתם  יבכתלי ו העמים להיות

ש אני יהו"ה אי אינון והייתם קדושים כי קדו

מתרחקן אן הוא קדושה דילהון הא רעותא 

דילהון אתרחקת מניה וקרא אכריז ואמר 

וס כפרד אין הבין (תהלים לב ט) אל תהיו כס

ן בני נשא מסוס ופרד בקדושה במה אתפרש

דגרמייהו לאשתכחא שלימין ורשומין מכלא 

בני נשא הוא בזמנין ידיען לכוונא ד גאא זווועל ד

  לאתדבקא ביה בקודשא בריך הוא  רעותא

הקדוש  ,בחצות הלילההתעוררו והרי 
ברוך הוא נכנס לגן עדן להשתעשע עם 

וכנסת ישראל משבחת את  ,הצדיקים
והיא עת רצון לדבק  ,הקדוש ברוך הוא

והחברים שעוסקים בתורה  . בהם
ת שבח אמשתתפים עם כנסת ישראל ל

   .סקים בתורה ולך הקדוש ועהמ
  

קודשא בריך הוא   פלגות ליליאוהא אתערו ב

עאל בגנתא דעדן לאשתעשעא עם צדיקייא 

וכנסת ישראל משבחת ליה לקודשא בריך הוא 

והוא שעתא דרעותא לאתדבקא בהו וחברייא 

דלי באורייתא משתתפי בה בכנסת דמשת

ישראל לשבחא למלכא קדישא ואתעסקן  

   באורייתא

אז עת רצון להתקדש   ,י האדםבנר שא
ון רצון ו ולכ ,הוא ש ברוך שת הקדוובקד

ואותם החברים שעוסקים  .לדבק בו 
הזווג שלהם בשעה שנמצא זווג   ,בתורה 

לכוון הרצון  ,וזה משבת לשבת ,אחר
 , בכנסת ישראללדבק בקדוש ברוך הוא ו

  , שהיא עת רצון שהכל מתברכים 

דשא  עידן רעותא לאתק  יןכדנשא  שאר בני

ך הוא ולכוונא רעותא  בקדושה דקודשא ברי

 לאתדבקא ביה ואינון חברייא דמשתדלי 

זווגא דילהון בשעתא דזווגא אחרא  1באורייתא

והאי משבת לשבת לכוונא רעותא  2אשתכח 

לאתדבקא ביה בקודשא בריך הוא ובכנסת 

 
י  ה כנוווהכיה קמ הא ויעלין מלליה לכהנ ןוז"ש דיכנסי  דים שהוא סוד הכהן.סהחם שורש כל מא שהדאי

  די ועל י ונדבק במקורונס נכו וחוזר צאה במטי ולא מטי יוק שיהי "ו רסוק ממקורו חויפץ לחוא יצא האור ל
ש  "וזלכהן וע"ש ותנה כשנ רומה בענין הת"ד שביארנו שו ערם בשש לינק בעודו דבוק יצוניםח לחן כזה אי

ה  למטח ה" ותה עם בינה בהיד הויסוך שבתם ידפי' שהם החסהן דלתתא כבא אל הכהן דא (ויקרא יג ט) והו
 .יע)רקר (זהה  ז ן הזוהר יובן בדרךאר לשון ושבזעיר אנפי

"א ב עקמן פוע"ב ול יתרו פט ע"ארשת פעי' ו קפ סע"ב וקפא ע"אוישב  פרשהוד ועי' ע א פא ע" עי' לקמן 1
 ש"ו).(ל
 ע"ד. ש"ו ביאורים ח"ב יאל' עי 2
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  . העליונים והתחתונים
  

ישראל דהוא עידן רעותא דמתברכן כלא עלאי 

  ותתאי 

חקו ממנו ועושים  אדם התרי בנאם 
שימצאו   ,להםקדושה שאיפה ה  ,כבהמות
איפה הנפשות הקדושות  .קדושים

ושלמה המלך צווח  .שמושכים מלמעלה
גם  ,גם בלא דעת נפש לא טוב ,ואומר

זה הקדוש   ,עתמי הוא הד  ,בלא דעת
זוהי הנפש שהם   ,נפש לא טוב ,ברוך הוא

צד  שהרי מה ,לא טוב ,מושכים במעשיהם
  , נפש שאינה טוב ,משכות עליהםנ חרהא

ם לקדוש ברוך  מכוונים לבמשום שלא 
  . הוא 

אי בני נשא אתרחקו מניה ועבדן כבעירי אן 

הוא קדושה דלהון לאשתכחא קדישין אן אינון 

מעילא ושלמה מלכא  נפשאן קדישין דמשכן 

צווח ואמר (משלי יט ב) גם בלא דעת נפש לא 

א דשדא קוטוב גם בלא דעת מאן הוא דעת 

  בריך הוא נפש לא טוב דא הוא נפש דאינון 

משכין בעובדייהו לא טוב דהא מסטרא אחרא 

אתמשכאן עלייהו נפשתא דלאו איהו טוב בגין 

  דלא מכווני לבייהו לקודשא בריך הוא

צר הרע בלי רצון מי שמתלהט בי
נמשכת  ,ונת הלב לקדוש ברוך הואו וכ

עליו נפש מהצד של יצר הרע שאינה  
דעת נפש לא ב גם בלא תושכזהו  ,טוב
מי שהוא אץ  ,וטאואץ ברגלים ח  .טוב

ודוחה את השעה בלי רצון  ,ברגלים
ועל זה . חוטא ודאי בכל ,חוטא ,קדוש

ומעידים  ,שורות מכות רעות בבני אדם
להראות שהנה   , צפתם ובפניהם על ח

ואין דעתו   ,הקדוש ברוך הוא מואס בהם
  בהם עד שהם זוכים

לא רעותא וכוונה ב רעיצר המאן דאתלהיט ב

מסטרא דיצר הרע קודשא בריך הוא דלבא ל

אתמשך עליה נפשא דלאו איהו טוב הדא הוא 

גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים דכתיב 

ותא חוטא מאן דאיהו אץ ודחי שעתא בלא רע

קדישא חוטא חוטא ודאי בכלא ועל דא שריין 

מכתשין בישין בבני נשא ואסהידו באנפייהו 

להון לאחזאה דהא קודשא בריך דיא ציפותבח

  הו ולאו דעתיה בהון עד דאינון זכאן הוא מאיס ב

  נ/א  

  , ומכשירים את מעשיהם כמקדם
ועל זה נודעות   .ומתברכים (ומטהרים)

ד  אותן שבאות מצ ,המכות לכהן
. ואותן שבאות מהצד האחר ,הטומאה
זה כתוב כי תבאו אל ארץ כנען   כדוגמא

ארץ ת בירעת בוגו' ונתתי נגע צ
וכי שכר טוב הוא שימצא   ,זתכםואח
אלא הנה   ,ותם שזוכים להיכנס לארץבא

פרשוה למצא מטמונים שהטמינו בביתם  
  . ות בהם את ישראלאולהנ

ומכשראן עובדייהו כמלקדמין ומתברכן 

ומתדכאן) ועל דא אשתמודען מכתשין (ס"א 

לגבי כהנא אינון דאתיין מסטרא דמסאבא 

כגוונא דא כתיב א חרטרא אואינון דאתיין מס

ן וגו' ונתתי נגע צרעת כי תבאו אל ארץ כנע

וכי אגר טב הוא דישתכח  1בבית ארץ אחזתכם

 2באינון דזכאן למיעל בארעא אלא הא אוקמוה 

דאטמרן בביתייהו ולאהנאה לאשכחא מטמונין 

  לון לישראל 

אבל בא וראה אשריהם ישראל שהם 
ש והקדו ,מתדבקים לקדוש ברוך הוא

שכתוב אהבתי   , א אוהב אותםהו  ךברו
ומתוך אהבתו הכניס   . אתכם אמר ה'

אותם לארץ הקדושה להשרות שכינתו  
וישראל  ,ושיהיה דיורו עמהם ,ביניהם

  . שימצאו קדושים על כל בני העולם
  

אבל תא חזי זכאין אינון ישראל דאינון 

מתדבקן ביה בקודשא בריך הוא וקודשא בריך 

ב) אהבתי א י (מלאכהוא רחים להו דכתיב 

דיליה אעיל אתכם אמר יהו"ה ומגו רחימותא 

להו לארעא קדישא לאשראה שכינתיה בינייהו 

ולמהוי דיוריה עמהון וישראל דישתכחון קדישין 

  על כל בני עלמא  

כו) וכל הנשים אשר  להת (שמו תא חזי כתיבכתוב וכל הנשים אשר נשא  , הבא ורא

 
 . םשוהערה שלנו ל מז ע"א יעי' לע 1
פי ול, טמוניםמ וקצתם הוא לאשכחא ם לבד,סוריקצתם היה לי ים,געי נב' מינאלא שיש ת, מא הואו 2

  הכנה הזויו צריכין הה, ה אהטומח והם מושכין שם רוטומאה שם  ריםם מזכינין מטמושלפעמים לטמו
 ר יקר).ן לבד (אווולפעמים לסבת עהטומאה בלי מטמון  חרום היה ממש לפעמי, ולטהר



 תזריעזהר 

44 

בשעה שהיו עושים מעשה היו  ,לבן וגו'
אומרים זה למקדש זה למשכן וזה 

מנים כדי  ו הא ל אותםכ  כןו ,כת ולפר
הם ומתקדשת שתשרה קדושה על ידי

וכשעולה למקומו עולה   ,אותה עבודה
מי שעושה עבודה . כדוגמא זה, בקדושה

 , לעבודה זרה או לצד האחר שאינו קדוש
הרי  ,שמזכיר אותו על אותו המעשה כיון

וכשעולה  ,רוח טומאה שורה עליו
    .מאהועולה בט  ,המעשה

  

דהוו עבדין עבידתא הוו  שא לבן וגו' בשעתאנ

דא למקדשא דא למשכנא דא לפרוכתא  1אמרי

וכן כל אינון אומנין בגין דתשרי קדושה על 

הוא עבידתא וכד סליק  ידייהו ואתקדש ה

כגוונא דא מאן דעביד   3בקדושה סליק  2לאתריה 

א  עבידתא לעבודה זרה או לסטרא אחרא דל 

יון דאדכר ליה על ההוא עבידתא הא כ שאקדי

סאבא שריא עלוי וכד סליק עבידתא  רוח מ

  במסאבא סליק  

 , הכנעניים הם עובדי עבודה זרה 
ומדבקים כולם יחד ברוח טומאה  

והיו בונים בנין לפרצופיהם  ,בעבודה זרה 
(לטנופיהם) ולגעוליהם לצד הטמא  

וכשמתחילים לבנות היו   , לעבודה זרה
שנזכר בפיהם עולה  יוןוכ ,בור ידאומרים 

כשעולה המעשה  ,המא ו עליו רוח של ט
  . הוא עולה ברוח טומאה

ן  כנעניים פלחי לעבודה זרה אינהו ומתדבק

כלהו כחדא ברוח מסאבא בעבודה זרה והוו 

) 4בניין בנין לפרצופייהו (ס"א לטנופייהו

ולגעולייהו לסטר מסאבא לעבודה זרה וכד  

אתדכר ד וןה וכישראן למבני הוו אמרי מל

אסתליק  בפומייהו סליק עליה רוח מסאבא כד

  עבידתא ברוח מסאבא אסתליק 

רצה   ,כיון שנכנסו ישראל לארץ
הוא לטהר אותם ולקדש  הקדוש ברוך

ולפנות מקום לשכינה   ,להם את הארץ
ועל   ,מאהו שלא תשרה השכינה בתוך הט

כן באותו נגע צרעת היו סותרים בנינים 
  .  הא מובטנעשו של עצים ואבנים ש

  

א  כיון דעאלו ישראל לארעא בעא קודש

ארעא  בריך הוא לדכאה לון ולקדשא לון

דלא תשרי שכינתא גו  ולאפנאה אתר לשכינתא

מסאבא ועל דא בההוא נגע צרעת הוו סתרין 

  בניינין דאעין ואבנין דאתעבידו במסאבו 

בא וראה אם המעשה הזה היה למצא  
 כך אחר  יחזירו האבנים ,מטמונים בלבד

  , והעפר למקומו ,מות שהם למקומםכ
 , וחלצו את האבניםוק כותב אבל הפס

תא חזי אי עובדא דא הוה לאשכחא מטמונין 

בלחודוי יהדרון אבנין לבתר כמה דאינון  

עפרא לאתריה אבל קרא כתיב ו הואתרייל

ועפר אחר יקח בגין האבנים וכתיב  וחלצו את

 
מן   יןשכוונה למעט החול ת לשמןלהיוית הכל צריך ציצוב זה ובמזו ובתפילין"ת סב ושה שע מה לכ 1

"ש  הכל לש"י וכבפה  יאמרב בשעה שמתחיל לכתוי שגם ע בנוד צונים,חיכולם  קדשים שחולין וה ת,צוהמ
  ת ו שכל הרוחני גם בפועל אולא די בכח אל שת. המחשבה היא בכחוקדולומר לשם בפה  דשם ות לקהאזכר

שיית  ם ע ודק  ך לומררי ה יש תורה, ולכן צ. במצוה &)וזר (ספר הקנהג  ותזירועל בגויצאו לפכח בו הי  ולםכ
 .)ע"ד כחתו (יהל אור ח"א ' בתורני הצו  ה כאשרושריני עמצוה, ה

 ).  רידיהן (אור יק  קדמה קדושה עליו על ברא לקדושה ככן כסמש היותו פרוכת ולפי' להעשות  2
וש, מושך כח  בור קדאם דיך כח הדבר. המשל ולהעל כסגהדבור פוו שנמד, לחיןורא ק ודאי ואגבסלי 3

לת פוע השאינא בד היא פועלת, אלם כן לנה גכוועמים ה לפמאה, והטו מושך כח מא,ט ורואם דב. קדושה
מאליו   בד, ואח"כלאלא בעת היחוד צורך הדיבור תמידי  ד למדנו שאין. ועומיהיק לקבור כדמסבחזקה כד

 .יקר)וכו'" (אור  דתאביק עכד סלישאמר "ו זהוו, חודהי פיכ נגמר
י  כ  גיהנם, והרמז לזהנופל ביכך לפ ין לץ,מנשהם כ להיםח לק"ך אן כותנ יצנותובלשנותן הליצין כח  מה 4
ירא בר ס, כל ליצנותא אהדינין. ולכן ארז"ל ל בגיהנם שהםו נופמרנזהו אא ל"ץ, והינם גימטריבגי תמל
כח   נהי"ד). ענין ע"ז, הש"י פ  המלךהדינין (עמק בה ו שלטלואי י ע"ב) שה כה היל(מגרה ז הדיצנותא דעבומל
כלל מן   הע"ז אין שםחי' בה, ביפנצוצין בעמקי הקלרפ''ח פלו שנ י אע"פכ ת כלל,חיו שאין בו  קום במז ע"

  בויש כל או אם כל מה שהוה מאכל אדנקר' צואה. כי הבחי מתים, ועי''כ נז ת, וע"כ נק' לחיו צותהניצו
תר  המו יות שבו, הח מןף ון הגויזהוא גשמי. ואחר שנהמאכל גם  ופו הוא גשם,בג דםשהאולפי  ת עליון,חיו

ן היה אוכל כל המכי רעי, אים כלל לא היו מוציהמן  וכליא יוצא לחוץ, ולכן ות כללם חישו שאר בונ שלא
ן  וכת, ום חיווץ בלי שלח תולהפסצא יו ,זון את האדםרר חיות לבמאכלים, אחר שני פסולת. אבל שאר הלב
היותר  מאה הטוי זאת כ התורה,בכל לו כופר כאיז ע"מודה בה שם חיות כלל, ולכןשאין  ע"ז,ענין בעצמו בה

ועי' המשך בהערה    .לא יהיה לך) עה"פ –ו ת יתרטעמי מצו רב בתוכה, (מעו הקדוש ם חזקה וקשה בלי שו
 בסוף הספר.



 תזריעזהר 

45 

וח ר רווכתוב ועפר אחר יקח כדי שתעב
  , הטומאה ויתפנה ויתקדש כעת כמקדם 

וימצאו ישראל בקדושה ובדיור קדוש 
ועל כן מי , להשרות שכינה ביניהם

כשמתחיל לבנות צריך  ,שבונה בנין
ך רוב הקדוששהרי לעבודת  ,להזכיר בפיו

נה  ומשום שכתוב הוי ב ,הוא הוא בונה
י ימִ ואז סיוע שמַ  ,בלא צדק וגו'יתו ב

והקדוש ברוך הוא מזמין  ,שורה עליו
זהו  ,וקורא עליו שלום ,עליו קדושה

    .שכתוב וידעת כי שלום אהלך וגו'
  

חא מסאבא ויתפני ויתקדש השתא  דיתעבר רו

כמלקדמין וישתכחו ישראל בקדושה ובדיורא 

קדישא למשרי בינייהו שכינתא ועל דא מאן 

דבני בנין כד שארי למבני בעי לאדכרא 

הוא א הובריך בפומיה דהא לפולחנא דקודשא 

בונה ביתו בני בגין דכתיב (ירמיה כב יג) הוי 

ארי עלוי וגו' וכדין סייעתא דשמיא ש 1בלא צדק 

וקארי  2וקודשא בריך הוא זמין עליה קדושתא 

הדא הוא דכתיב (איוב ה כד)   3עליה שלום

  כי שלום אהלך וגו'  4וידעת 

אבל   ,הרי פרשוה ,מה זה ופקדת נוך
 , בונה א הו פה כשבור ב ידת להפקיד דו ופק

זמין ואם לא הרי מ  .ואז כתוב ולא תחטא
כל שכן מי שבונה . הצד האחר לביתו את

חד ימשום שמי , רצונו בצורה אחרתו
הרי ודאי   .להטמא בו ,הבית לצד האחר

ולא יוצא אותו   ,מאה ושורה בו רוח של ט
  , אדם מן העולם עד שנענש בבית ההוא

שהרי בדירה   ,ומי שדר בו יכול להנזק
ה רוח טומאה ומזיקה מי ב  רהיא שו הה
  . נמצא בהש

נוך הא אוקמוה אבל ופקדת  5קדתופמהו 

לאפקדא מלה בפומא כד איהו בני וכדין ולא 

כתיב ואי לאו הא זמין לביתיה סטרא  6תחטא

אחרא כל שכן מאן דבני ורעותיה בגוונא אחרא 

בגין דמייחד ביתא לסטרא אחרא לאסתאבא  

סאבא ולא נפיק מ וחביה ריה הא ודאי שריא ב

תענש בההוא  מעלמא עד דא 7ההוא בר נש 

יתא ומאן דדייר ביה יכול לאתזקא דהא ההוא  ב

דירה רוח מסאבא שריא ביה ואזיק מאן 

  דאשתכח ביה 

 כגון שנזוק  , ואם תאמר במה ידוע
בבית ההוא אותו שבנה אותו או אנשי 

 . או בנזקי גוף או בנזקי ממון הוא  ,ביתו
דאי יברח אדם  י והר .אחריוושני אחרים 

עפר   בתל תבמחל ידור ,להר ולא ידור בו
ולכן הקדוש ברוך הוא חס  . ולא ידור בו 

על ישראל שהם לא יודעים דבר בכל  
והוא אומר אתם לא  ,אותם הבתים

 , ורשמתי אותם בנגע ,אני יודע ,יודעים
   .נגע דר בבית

  

כגון דאתזק בההוא   8ואי תימא במה ידיע

אנשי ביתיה או בנזקי   או ה ני ליביתא ההוא דב

אחרנין  9מונא הוא ותריןדגופא או בנזקי מ

אבתריה הא ודאי יערוק בר נש לטורא ולא ידור 

ביה ידור בטילא דעפרא ולא ידור ביה ובגין כך 

עלייהו דישראל דאינון לא  קודשא בריך הוא חס

ידעין מלה בכל אינון בתי והוא אמר אתון לא 

בנגע נגע דייר  וןל שימנאידעין אנא ידענא ואר

  10בביתא

 
ה סתם ש קדוש ו שי בודת ה' היינלע נהבו בהיותו ה' ולכך דת ועב וא שה  ברד המזומנת לכלת המלכות דמ 1

 קר).  ר יאו(  ינה שםשכנמשכת מאת ה
יה  כדי שיה דק נמשכת שםאת צמושה קדיחוד הזה שאותה ה נעשה ה חר שוא ידועה שה נו קדודהיי 2
 (אור יקר). שלם  חודהי
' פיכד במחנהון הגשמי בניבד יחוה העשנ א היחוד ממשבודתו שהועפולחנא דקב"ה" שהוא זכר, והיינו " 3
 אור יקר). (

 ר יקר).יק (אוהמז דברן אל הוו לא יכ פילואפילו א שזה , ברכוון דמ הא', השותק ולא ם:' דבריהם ג 4
 יקר). ור '" (אפקדת וכוה והיינו "ולטוב זכירהמהשנית   5
רש  לש ך ריז צשא ר,תומאה יותר וי זק כח הטוחדבר טמא שאז מתר שם הטומאה או כל יהג', המזכ 6

 .קר)י  ורותק (אהש אחר, מה שאין כן  ם ועפראחריפילו באבנים ת אבית הולשנו אחריה
 בה"דאיר ם אלא "דאחר שלא גר אבל ,יפולה ממש, חופר גומא בעוונו ידי על נענש  רחמו בהכה עצהבונ 7

 אור יקר). (יכיל לאתנזקא"  י ששוכן שם, וז"ש "נגם שיענש מפ אפשר
 ). יקרר (אווהגים נגעים נ ינידן שאיזה ו  ניעתה בזמנ 8
 (אור יקר).חזקה  הויאדבתלתא  9

 "מ).בבית (מ יתהשה' א הקליהיפי'  10
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 יף שיוציא אותוהנה נגע אחר תק
ואז ונתץ את  ,ויעביר אותו מן העולם

כיון שהולך  ,הבית את אבניו ואת עציו
אלא בכל זמן  ,לו למה ונתץ את הבית

  םישאותו בנין יהיה קי

דיפיק ליה ויעבר ליה  1הא נגע אחרא תקיפא

ת ואו אבני ונתץ את הבית אתמן עלמא וכדין 

ת הבית י טעמא ונתץ אעציו כיון דאזיל ליה מא

  אלא בכל זמנא דההוא בניין ליהוי קיים

  נ/ב 

בארץ  .זה רו ויכול לחז  ,שלו הוא 
הקדושה כל שכן בארץ אחרת שרוח 

 . ויכול אדם להנזק ,הטומאה מצויה יותר
רא ווכל שכן שק ,אמר רבי אלעזר 

בקליפות של חבריו האחרים להמצא  
מעבירים ות בכלים לא יקדפו פילוא ,שם

ולכן הפסוק הזה   ,הבית אותואותו מ
 , נה ביתו בלא צדקוהוי ב ,מכריז ואומר 

  . י שאומרים כל יום בבית ההוא הוי ודא

דיליה הוא ויכיל לאהדרא האי בארעא 

קדישא כל שכן בארעא אחרא דזמינא רוח 

מסאבא יתיר ויכיל בר נש לאתזקא אמר רבי 

אחרנין  2דחברויי פוי בקלאלעזר וכל שכן דקאר

פי דקספתא לא לאשתכחא תמן ואפילו טור

תא ובגין כך האי קרא מעברן לה מההוא בי

הוי בונה ביתו בלא צדק הוי ודאי אמר אכריז ו

  קאמרי כל יומא בההוא ביתא

  , רבי יוסי נכנס יום אחד לבית אחד
(טרח בטפוס) ונכנס  |למפתןהגיע לסף 

ו  נס ר התכ שמע קול אחד שאומ .פנימה
בעלי "ע הנה אחד מהיריבים ,והכנסו
התחברו ונזיק אותו לפני  ,שלנו תמחלוק
דיורו   אלא אם , אמרו לא נוכל .שיצא

   .כאן

רבי יוסי עאל חד יומא בחד ביתא מטא 

(ס"א אטרח בטיפסא) עאל לגו שמע  3בספתא

חד קלא דאמר אתכנשו עולו הא חד פלוגתא 

 לא ו ק אמרדילן סיפתו וננזיק ליה עד לא ינפו

  ניכול אלא אי דיוריה הכא

ודאי מי  ,י ופחד אמריצא רבי יוס
. שעובר על דברי החברים מתחייב בנפשו

אמר לו רבי חייא והרי הגוים ושאר בני  
הם   ,אמר לו  .אדם דרים בתוכו ונשלמו

אבל מי שירא חטא יכול באים מצדם, 
ואפילו הם אם יעכבו את דיורם  ,להנזק

    .בו לא יצאו בשלום

יל אמר ודאי מאן דאעבר יוסי ודחי רבנפק 

חייב בנפשיה אמר ליה דחברייא את על מלוי

רבי חייא והא גוים ושאר בני נשא דיירי בגוויה 

ואשתלימו אמר ליה אינון מסטרייהו קא אתיין 

אבל מאן דדחיל חטאה יכיל לאתזקא ואפילו 

  לא יפקון בשלם 4אינון אי יעכבו דיוריהון ביה

הם שלום תיב כתוב והרי ,אמר לו 
נבנה  אמר לו כגון שהיה מאחר ו ,מפחד
בתיהם שלום   ,והפסוק כך הוא  .מצדק
כשבתיהם שלום מפחד שבט  ,מפחד

ובא אשר לו  . אלוה לא שורה עליהם
היה צריך להיות  " והגיד" ,הבית והגיד וגו'

אמר ליה והא כתיב (איוב כא ט) בתיהם 

ה כגון דהוה מאחרא אמר ליד פחמ 5וםשל

הוא בתיהם שלום  קרא הכימצדק ו ואתבני

מפחד כשבתיהם שלום מפחד שבט אלו"ה לא 

והגיד שריא עליהם ובא אשר לו הבית והגיד וגו' 

 
רשע  ו הה אותזה מתגל טרגים זה עםשמק דבעו שאעם ההוא סטרא בי מקטרג קב"הח ה יה שולה פי' 1
לק יש  מסתוח בורים בנאהאת  בהקצוע זק מזה ישחינים שונים זה כים אנו לומר שיש מישם נעלם, וצרש

 " (אור"ט ונתץ וכו'"מ רשמפשם כד רשל לפי מה שהוא מושו', הכת וכונתץ את הבי ריךשצתר ריך יושצ
 מ).מ"דוש משעת הבנין (נגע הקהוא י' קר). פי

חברוי" דקורא "קליפוי  הוא  ’השוכן שם ממש ן הנתן מה' ובי הנגע ין זו ב ררה קטטהה עתה שנתעוירצ 2
לך  ה קמן, ובמה יראה אםוסי דלר' ייח) מעובדא דהכר( רח]לו [הכויש  ’תועזרלו מותשכ ים ברילו י בני גע"

 וכו' (אור יקר). בונה   הוי אריינו דקהיהנגע דבהיותו חוזר  לך ה לאאם 
 .אור יקר)זוזת הבית (מ – אסיפת 3
ר  (אוו מעגרה מיד מת אבל הצדיק  ם וסופם לבהלה,שעים בתחלתם ומצליחר נים שמשביע ההחצו דרךכ 4
 .)קרי

בתיהם   ינוהיד ותירץ ם,א בתחלתם ולא בסופליהם לוה עם ולא שבט אלן שוכם ש מש שלומורה שמ 5
 בבתיםום ירצה ם בבתיהם שלוכניש ם כשעילעיל, ואותם הרש כדפי' שלוםיה ריא עלדשבצדק  שנבנו

  ם ריגמוים שער שהם , אפילווהחצונים םהם פחד המקנטריוכן שם שלום שאין לש ראוי בקדושה בנו כשנ
בתיהם הם  כש כים ה מתרעהי אלוה עליהם, ומזה א שבט ם וליהם המקולקלימעשד מצ שיענשו יה ראוי שה

 .ר)רעה מצדם (אור יקוספן להכל ת שתרעומ יןצדק א בלא



 תזריעזהר 

47 

  ויאמר מבעי ליה או וידבר מהו והגיד     ".והגיד"מה זה  ",וידבר"או  ",ויאמר"

  , אלא בכל מקום דבר של חכמה הוא
 "כנגע" ,כנגע נראה לי בבית .והנה פרשוה

היה   "נראה לי" ", נגע"להיות  יךצרהיה 
שהרי כתוב ונתתי   ",יש לי"ת צריך להיו

שיראה   ,זתכםונגע צרעת בבית ארץ אח
אלא בשעה ", כנגע נראה לי"למה  .לכל

זה   ומקטרגיםאחר מתגלה  ,שזה נכנס
ועל זה נראה לי אותו שהתכסה  ,בזה

    .ושהתגלה התכסה ,התגלה

א אלא בכל אתר מלה דחכמתא הוא וה

יה נגע נגע מבעי לכ כנגע נראה לי בביתה מואוק

ונתתי נגע לי מבעי ליה דהא כתיב נראה לי יש 

צרעת בבית ארץ אחזתכם דיתחזי לכלא אמאי 

כנגע נראה לי אלא בשעתא דהאי עייל אחרא 

 2ומקטרגא דא בדא ועל דא נראה לי  1אתגלייא

   6אתכסי 5ודאתגליא  4אתגליא 3ההוא דאתכסי 

הנגע  ו בדמות אותו ל אהכך נרואחר 
והגיד "ועל זה  ,ואחר מתכסה ,של הבית

ואז בא הכהן , שדבר חכמה הוא ",לכהן
הבית וינתצו לו האבנים  את ויפילו 
והכל כיון שנתצו וטהרו הכל   ,והעצים

אז כתוב ובתים טובים תבנה   ,מתברכים
שהרי  ,אלו נקראים טובים ,וישבת

של  הראשונים אינם טובים ואינם בכלל
  . וטהרה שהדוק

א נגע בדיוקנא דההו 7מתחזי ליה  ולבתר

אתכסייא אחרא ועל דא והגיד לכהן  דביתא ו

וכדין אתי כהנא וירמון  8דמלה דחכמתא היא 

ביתא וינתצון ליה אבנין ואען וכלא כיון דאנתצן  

ואתדכן כלא מתברכאן כדין כתיב (דברים ח 

יב) ובתים טובים תבנה וישבת אלין אקרון 

לאו אינון טובים ולאו  10ימאקדדהא  9טובים

  ודכיו נינהובכללא דקדושה 

אמר רבי יהודה אם כך במה מפרשים  
את הפסוק שכתוב ובתים מלאים כל  

אם רוח טומאה  ,טוב אשר לא מלאת
אמר   .שורה בתוכם איך מלאים כל טוב

רבי אלעזר מלאים כל טוב בממון בכסף  
כמו שנאמר כי טוב כל ארץ  ,ובזהב ובכל

   .יםמצר

במאי מוקמינן קרא  11רבי יהודה אי הכיר אמ

מלאים כל טוב אשר תיב (שם ו יא) ובתים דכ

לא מלאת אי רוח מסאבא שריא בגוייהו היך 

מלאים כל טוב אמר רבי אלעזר מלאים כל טוב 

בממונא בכספא ובדהבא ובכלא כמה דאת 

  אמר (בראשית מה כ) כי טוב כל ארץ מצרים 

 י כל בתוהנה  ,ואמר רבי יהודה
 , רים היו מלאים כשפים ותועבותצמה

 , שר של הארץ זה נאמרור הע אלא עבו

ואמר רבי יהודה והא כל בתי דמצראין מליין 

ארעא חרשין וטעוון הוו אלא בגין עותרא ד

 
 אתגליא" (מ"מ).ר בבית וזהו "אחרא בהטמא שהיה כ חה אתשדוקדוש וא נגע ה האי עיילא הי' דפ 1
 ר).יק ר(או נסתר לינתגלה ה 2
 ).קרר יית (אובכותל הבלע בונ 3
ר  הטהונס יל שנכשבעתה ב בכותל נתגלה וסהמכה מא שהיהט(אור יקר), היינו הבית  ירות הוא נגע בק 4

 ).ל ודחה אותו (מ"מלכות
תכסי א'" והיה מגולה צרעת בבית ארץ וכו עוב "ונתתי נגיו כתעל הטהורר). הוא חוץ (אור יקא מבבש 5

 מ).(מ"א מטאת הלדחות  נכנס
עשה ה נמ וץבא מבחש אלא שקשה כי אותו לחוץ, יראההוציא האחד שת לביי הבכותל לע ונשאבונב 6

ם עם מתעכל ש שהבא מבחוץ נאמר לזה א,ואם יוצא במה יוצטומאה תחת אה רי טומה שאר שםבו, אם נ
ר יותא לולבד הנשאב  ברת הטמאהעשם שיעור עד ה  שלוח מאת ה' שיתעכל אות חוצה וזהי להרהשנ

 יקר). ומה (אורמא ומנמ
ע  וקן נג דיתוצה בתכסה בכותל נשנ חרא דהיינו" דיוקנא דנגע דביתאליה ב תחזיחר שנתכסה "א' אפי 7
חוץ  בניתן בכותל מקדוש ע ה ים נגכלל הדבראחרא" נמצא ייא סואתכ" הטמא לגמרי, וז"ש והלך  טמא,ה

  ור הטהכ יצא טמא ואח"ה הלתגונ ותלבכ אה הוץ ונתכסהטמא לחו תס לפנים ודחה אתחלה ואח"כ נכנ
 הטמאלי נראה  כךרואים הקדוש שאתם  נגעכ י'ה לי פראומ"ש הכתוב כנגע נלגמרי טמא וץ ודחה את הלח

 .(מ"מ)
 (אור יקר).  נים הנעלם שםהחצו תריורה סנגע זה מהזה מפני ש האיש ידברה ואף כאן בחכמ 8
 .)דטוב (אור יקר מסטרא 9

 ר).יק רטרא דרע (אומסהם  10
דא  ל ועבבתי  ובמטמונות וסטרא דט א משוםדטעמסלקא דעתין  הוה ד דרעסטרא  נגע משוםא דמטע 11

מצרים  והעד מטוב  טליםלבמט ובתירץ דיש סטרא דטולזה  טוב,א דש מסטרממל טוב קאמר מלאים כ
 . תי הדעות (אור יקר)שן עשה פשרה בשמעו ור'מסיק כד
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  שר והממון הוא ו כמו כן כאן עבור הע
  , נטלו ישראל עושרים"ע יריותוששתי ע

ואחת  ,אחת כשיצאו מגלות מצרים
    .כשנכנסו לארץ

  

אוף הכא בגין עותרא וממונא הוא תרין  רמאת

נטלו ישראל חד כד נפקו מגלותא   1ותריןע

  דמצרים וחד כד עאלו לארעא 

רבי שמעון אמר כל זה ודאי היה  
לקדש את הארץ ולהעביר רוח הטומאה 

וכשהבית היה   ,ומתוך ישראל ,מן הארץ
היה נמצא בו ממון לבנות אותו   ,תץומנ

על  ערצטי לאי שכד ,ולמלא את ביתו 
  . שהווישהו בדיור של קד ,הבית

 2עון אמר כל דא ודאי הוה שמ רבי

לאתקדשא ארעא ולאעברא רוח מסאבא 

מארעא ומגו ישראל וכד ביתא הוה נתיץ הוה 

אשתכח בה ממונא למבני ליה ולמלייא ביתיה 

בגין דלא יצטער על ביתא וישרון בדיורא 

  דקדושה 

 בשרםכי יהיה בעור  ואיש או אשה
רבי יוסי אמר כמו מקום   ,ו'וג  תובהר

  , מראה שנינו  ,רת עזהבבהקף ו גבוה שמ
אמר רבי  .באותם הצבעים ,ובמראה נדון

יש מי שגורס   ,שלש מאות טעמים ,יצחק
פרט  ,וכולם למדתי מאבי ,בבהרת עזה 

  , עד אחד ,לשערה (לבנה) אחת טמאה 
מכאן והלאה   ,שנים שני עדים וטהור

   .כמאה  ושנים ,ו מאה כשניםאפיל

יש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרות או

רבי יוסי אמר כסילתא דמוקפי בבהרת ו' וג

חיזו תנינא ובחיזו אתדן באינון גוונין אמר  3עזה 

רבי יצחק שלש מאה טעמי אית מאן דגריס 

 יגבבהרת עזה וכלהו אוליפנא מאבא בר חיזור

תרי סהדי ודכי  סהדא חד תרין 4(חיור) חד סאיב

  לו מאה כתרי ותרי כמאה פיא להלאהמכאן ו

ום עד ר שכתוב לא יקוזה למדנו לאח 
. על פי שנים עדים וגו' ,אחד באיש וגו'

 ,רבי חזקיה היה יושב לפני רבי שמעון
  , אז הוא נגע ,אמר כתוב נגע לבן אדמדם

פתח רבי   .שהרי הלבן לא עומד בעינו
חטאיכם  כתוב אם יהיו  ,שמעון ואמר

קדוש שה ל ישרא אשריהם ,כשנים וגו' 
 כדי  ,צה לטהר אותם בכל ברוך הוא רו

ובעלי הדין לא  , ימצאו בדין לפניו שלא
  , שהרי הכל הולך אחר מינו  ,ישלטו בהם

ימין לימין  ,ם ולבן ללבןום לאדואד
בעשו כתוב ויצא  . ושמאל לשמאל

  . ועל כן שורה בו מינו ,הראשון אדמוני

דכתיב (דברים יט טו)  ודא אוליפנא לבתר

ד באיש וגו' על פי שנים עדים אחד קום עלא י

חזקיה הוה יתיב קמיה דרבי שמעון אמר בי וגו' ר

לבן אדמדם כדין הוא נגע דהא  5נגע כתיב 

חוורא לא קאים בעיניה פתח רבי שמעון ואמר 

כתיב (ישעיה א יח) אם יהיו חטאיכם כשנים וגו' 

בריך הוא בעי   זכאין אינון ישראל דקודשא

לא ישתכחון בדינא  ד יןלא בגלדכאה לון בכ

לא ישלטון בהון דהא א קמיה ומאריהון דדינ

כלא אזיל בתר זיניה סומקא לסומקא וחוורא 

ימינא ושמאלא לשמאלא בעשו לחוורא ימינא ל

כתיב (בראשית כה כה) ויצא הראשון אדמוני  

  ועל דא שריא ביה זיניה

  נא/א  

 
 ).יקרר (אודארעא לעותרא  ריםצדמרא עותו ו שנאמר ממה שהם על הבתי להכריח שלא 1
א הוה  בית וכדוונה "הכממון  דמונים מענין הק רואמומה ש וןה עיקרו ולא על ממזה הי ע על פי' הנג 2

 ר). יקנתיץ וכו'" (אור 
מת באנפוח ו ווסביבו גובה כמבן ונראה כמו עמוק לור"ל שהנגע  נפוח.י' פי" פבה. "מוקתא", פי' גו"סל 3

בר זה  ודהלכות למד מאביו  צחק ש' ר' יו אתדן ואמר חיזובנא ו תניישאמר חיזזה וך ה כנראש ק ראינו כן 
למדתי א ב' ואח"כ דווק שחורר ה אלא ב' וכן שיען טומאסימ ינור א' איעלמה ש מו וזהו הדברמעצד למ
 קיע). רוכו' (זהר ה  עד א'מו ינו כשד
א הא  כייודדי תרי סהמר תרין קא ייככ הא" ותרע ריץ הם ב' שותשער א'  רש חיור חד הואצ"ע שאם נפ 4

 .(מ"מ) יאי ודכיבתמיה וכי תרוא שהר ט ואפשחללבנות בנגע טמא מושערות שני אם היו  
טהור   של דינא קשיאאחד  צוץלא ניטומאה א והנגע אינו ומאהטוח הר ב משמע דצרעת הואנ' ע" בדף 5

 נגער אומם אחת פסוק ופער בכנזת הצרעע גנם וזה ענין העבירו משלת רוח הטומאה ושנגלה שם לדחו
 ). לבדו (שעה"מ תזריעצרעת  זכירלבדו ופעם מ
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 , וב בעשוואם תאמר אדמוני כת
  . אדמוני ואוה יאהו וכתוב בו בדוד ויב

ק  נדב  וזה ,המת הזהבו אלא זה נעשה מז 
כתוב בעשו אדמוני כלו   .הר הזהבובז

בדוד   סיגים.המת הויצא בז  ,כאדרת שער 
  .  איום וטוב ריעם יפה עיני ,כתוב
  

אדמוני כתיב בעשו וכתיב ביה  ואי תימא

אלא  1בדוד (ש"א טז יב) ויביאהו והוא אדמוני

 רא והדא בזאתעביד ו 2דא מזוהמא דדהבא 

ו אתדבק בעשו כתיב ביה אדמוני כל 3דדהבא 

נפק בדוד כתיב  4כאדרת שער בזוהמא דהתוכא

  5עם יפה עינים וטוב ראיביה 

הלבן נודע  צבע בא וראה למה ה
ם  ו אד(אם הנגע)  .ם נודעוהאד צבעוה

הרי טהרה   ,בראשונה והנה נראה בו לבן
(ואם הנגע)  .נולדה בו ומתחיל להטהר

הנה  ,םובו אד  הא נרונה ו לבן בראש
  , ו הכהןוכתוב וטמא ,מתחיל להטמא

והכהן היה   .ם להטמאושהנה נולד בו אד 
ולפעמים  ,יודע בכל אותם הצבעים

לראות  שנראה בו צבע של טהרה ויסגירו 
ואם לא מטהר   , אם יולד בו צבע אחר 

  . זהו שכתוב וטהרו הכהן וגו' ,אותו

תא חזי מאי טעמא גוונא חוורא אשתמודע 

והא  6קא אשתמודע סומקא בקדמיתא ומס גוונאו

דכיותא אתיליד ביה יה חוורא הא אתחזי ב

ואתחזי  7ושארי לאתדכאה חוורא בקדמיתא 

וטמאו ביה סומקא הא שארי לאסתאבא וכתיב 

דהא אתיליד ביה סומקא לאסתאבא   8הכהן 

בכל אינון גוונין ולזמנין  9וכהנא הוה ידע 

מחמי ל יהסגר לדאתחזי ביה גוונא דדכיותא וי

מדכי ליה אי אתיליד ביה גוונא אחרא ואי לא 

  10וטהרו הכהן הדא הוא דכתיב 

רבי יצחק ורבי יהודה היו הולכים 
אמר רבי יהודה כתוב וצרעת נעמן  ,בדרך

אמר  ה הוו אזלי בארחאורבי יהודרבי יצחק 

 
דם הקדוש,  ם באישולטו ל, והם החיצונים,ם בליעא אדהו י האדםכ רע לו,האדם באדם ל שלטר אשעד  1
  הקדושה, כן  לות הנשמהדוב ברע. וכפי גהבל בניו, שעירבו טוון אדם וקין חמת ע, מדושותנשמות הקב
 הגדול כלגדו בטומאה. וז"ס בר שכנב באושה, כן תתערבקדת אחזאבר שנכי כפי ה ה, לש הרעות דלג
דול בה ברע גגם אדם נתערובפ ,דולהג הע"ה, שהיתה נשמהן דוד עני היהה ג"כ וזממנו. , יצרו גדול ירוחבמ
 כלוק הפסת לחהמצר עד הת ה לח). מןמהקד - הגלגולים ן יצא אדמוני (שער כהקליפות, ול בעמקיאד מ

ני לכן היה אדמו, שותחמכל המלב ד להכניע כל הגוים ריך דואצט דז"א, ולאליןנא יקדד תקונין ם הן ט' גוי
 ע"ג).כד  ד"צ"א בספגר(בה

 מ)."וא ממלכות (מדוד הת וגבורוניינה מהא שהמלכות בדדהב והראבז מסיגי הגבורות  2
 אור יקר). (ש תחתיו שמרים אורו היפה וי 3
  וץ אי, נצ רוטוב הגוונים וטוב  רואי"טוב "יפה עינים ונו יידה  ייחוד,י, דוד בתלו זה, ועשות ומששם אדמי 4
 ).ד היסוד (אור יקרואי מצוב רוט נו"ה, צדינים מ, והוא יפה עורוא

היה   כרות דנוקבא וע"אדמוני מצד ה' גבו הוקבא ולכן היצד הנ ה מ"ה הידוד המע מן רסב ע"ב.' לקיע 5
תואר וזש"ה אשר  א יפה הנקרחז גם ביסוד או י'שה וב ראיעינים וטפה ים ב עכתוה רמדם ועכ"ז א שופך 

הש"ס  קוטייא (לטמהוא דם טהור ודם וקבא שר בנאש ' דמיםהבבא מן כי הוא יהי' ים דמב י מבואענמנ
  ' וצח ואדום כ כמ"ש דודי  ומק דין ורחמיםהיופי הוא חיוור וס ה עינך שעיקרתחזינ יו ביופ  ין). מלךסנהדר

שבו הי'  ין הדד לכן בצו היו בו ב' הגווני'ר"ל ש רואי ה עני' וטוב יפ עםני ' אדמוכתיב בי ע"המה דודכן ו
  א)."יז ער וצדקה לעמו (ב"ע ה משפטעוש חסדובצד הת האומו מנצח

 יקר). (אור נת מתלב ם הגבורה היינו אוד 6
 אור יקר). ובן החסד המתאדמת (להוא  7
ישוב  חוטא שפש הבהם לעורר נ ונהכווה א אדם,ה' הנקר לעם נהאשוור צםעב צרעת הוכנו רים אלו דויס 8

ת קשה ההוא לדחות אבדין הכח  יש בא ואזמאששרשו וקורא לכהן  מהרמ ה'א שב להובתשובה, ואם 
ול דד. והבן ענין גדתשוב ה' עלאה ליו" ולעשות תשובהאבא  אורהאיר עוררות לשכבר יש הת נים,והחיצ

ן כנודע,  וא הכה שיב ולא מטמאה עדעת ודו נטומאת שזו אין  ות,אומהט שארל ככומאת הצרעת שאין ט
  שאם  קן ספאיכח לדחותם. אבל  כבר יש ואז הן בוא הכד ז שם עלינק או להאחים וניצכח לח יןואם כן א

 יל מט ע"ב).החיצונים (רמ"ז לע ליתאחזו שם כ ה' אזב ללא ש  מאו והואבא הכהן וט
ואי זה מן   הטהור ה מןו ויודע אי זך בדרים ם נאצלוהגווני רותיספל השכ יןנוחסד ראש לגוהוא איש הש 9

 .ר יקר)אוהטמא (
"ע צרעת הפך ליה לנגה אתיים לקין דאית ליה ולא מג"ע מאכא נהפושבת ב "גענ "ב:תיקו"ז יג ע עי' 10

תר בא הויאוא עניותא דמה) ודא ה  עציו (ויקרא ידהבית את אבניו ואת  יתיה ונתץ אתיבת בדחרשפחה 
הר יוצא  נ" הואיענ"ג  סדול ממנא תחות יד חכהן גדא"ל הכהן דא מיכ הרווטתא בתיוב רעת. חזרע צגדנ

ריבת א: דחגר"ה. בהמבין י" דנפיק מעדן נהר 'ין ומתי) דאיהו עדון נששית ב (ברא"ן את הג ותן להשקמע"ד
  י חשוב ניות שענו עאת המואך מלד חה היא חרבאו' כי השפכתה, וז"ש ונתץ ר"ל גופיה, והוא מי - ביתיה 

 רים סד ע"ב).(נדת כמ
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אם הוא  .תדבק בך ובזרעך לעולם וגו'
אלישע  ,אמר לו .חטא למה ילקו בניו

ראה שלא   ,ראה יותר משאר הנביאים
ועל כן קלל את   ,להומען ב גיחזייצא מ

  .  לםוכ

רבי יהודה כתיב (מ"ב ה כז) וצרעת נעמן תדבק  

בך ובזרעך לעולם וגו' אי הוא חטא בנוי אמאי 

ילקון אמר ליה אלישע יתיר משאר נביאי חמא 

חמא דלא נפיק מגחזי ברא דמעליא ועל דא 

  1לייט לכלהו 

לו אני עבדתי  רמא ד אלאולא עו
וזכיתי בשני  ,שמוש עליון אצל אליהוב

ואתה   .עבדתי אותו באמת שהרי  ,חלקים
  , נשבעת לשקר וחמדת ,רשע פגמת אותי

ומי  ,להוהרי עברת על כל התורה כ
אבל  .שעובר על זה מת הוא לעולם הבא

השמוש שלך לא   ,משום שעבדת אותי
תהיה מיתתך בעולם הזה   ,יהיה לחנם 

ולכן וצרעת נעמן  ,באה בעולםולא 
  . תדבק בך ובזרעך

נא ד אלא אמר ליה אנא פלח עו  ולא

בשמושא עלאה לגבי אליהו וזכינא בתרין 

חולקין דהא פלחנא ליה בקשוט ואנת רשע 

פגימת לי אומית לשקרא וחמידת הא עברת על 

אורייתא כלא ומאן דאעבר על דא מית הוא 

לעלמא דאתי אבל בגין דפלחת לי שמושא 

הוי למגנא תהוי מיתה דילך בעלמא ל לאדילך 

רעת נעמן עלמא דאתי לא ובגין כך וצדין וב

  תדבק בך ובזרעך 

  . ם נודע)והאד  צבעהלבן נודע ו צבע(
בגד הצמר או הפשתים  ,אמר רבי יוסי

ה ובכל רֶ אמר רבי יצחק בכל שוֹ  .למה 
זה שכתוב דרשה  גמאודויש כ ,שולט

 ו נגע ולכן שלטונו של אות ,צמר ופשתים
  , שולט בכל ,צא ממקום עליון זהיוש

ולכן זאת   ,בצמר ובפשתים ,ניםאופבשני 
בגד הצמר או   ,תורת נגע הצרעת

  . הפשתים
  

(גוונא דחוורא אשתמודע וגוונא דסומקא 

אשתמודע) אמר רבי יוסי בגד הצמר או 

 2הפשתים אמאי אמר רבי יצחק בכלא שריא 

 ואית כגוונא דא דכתיב (משלי  3ובכלא שלטא 

רשה צמר ופשתים ובגיני כך שולטניה ד ג)לא י

דא שלטא   4נגע דנפיק מאתר עלאה א ו דהה

בצמר ובפשתים ובגין כך  5בכלא בתרי גווני

  זאת תורת נגע הצרעת בגד הצמר או הפשתים 

  

 .אביו גינת ביתןרבי יצחק היה הולך ל
ראה איש אחד שסטה עם קשר של משא 

קנים של למה יש אמר לו  ,על כתפו
הלך  .לא אמר לו דבר .ךתפכ ים עלעצ

נכנס   ,למערה אחת אחריו ראה שנכנס
ראה קיטור של עשן שהיה עולה  .אחריו

ונכנס האיש ההוא לנקב  ,מתחת לארץ
פחד רבי יצחק ויצא  .אחד והתכסה ממנו 

עברו רבי   ,בעודו יושב. י המערהל
ראה אותם וקרב  ,יהודה ורבי חזקיה

    .פר להם את המעשהיס ,אליהם

לקטפורא דאבוי חמא ל הוה אזי חקיצרבי 

דסאטי בקוטרא דמטולא אכתפוי חד בר נש 

אמר ליה שורטא דקישטא בכתפך אמאי לא 

אמר ליה מידי אזל אבתריה חמא דעייל 

במערתא חדא עאל אבתריה חמא קטורא 

דתננא דהוה סליק מתחות ארעא ועאל ההוא 

בר נש בנוקבא חד ואתכסיא מניה דחיל רבי 

וה יתיב אעברו ערתא עד דהמ וםפק לפיצחק ונ

ן י חזקיה חמא לון וקריב גביהורבי יהודה ורב

  סח לון עובדא  

 
 עט ע"א. י' ח"אע 1
  ר).יק ל (אורעידפי' לרם וישליטו כדבוב דםבני א מואם יפג 2

ם באים  נלם לפי שכשאיט בכושולהנגע גבורות והוא בח'י ה שתים פם והדיצמר הוא בחי' החספי' שה
בין   דיםחסן בוזה בי מ"ש הרב ם כיגעהנ מהםם יש אימא אזי נעא מוחין דללז"א ואין בו אמוחין דאבא 

 .צמר ופשתים (מ"מ) בחינת שהם בגבורות
סויים  וא מהמה ש א שמראה בה הנגע הוהעיקר מנם , אבדבורוה סרהו לה חניה אם ימו לתנשיאחר  3

  א יצאה משם, הונה, והיכהמלכות בבגדי  עליונה, דהיינו מדת מסוים לעבודה שתים ופ  ו צמרה, דהיינלקדוש
רא נבל כל שהכב מדה העליונה שולטתכמו שה'" ות כגוונא וכוואי" ז"שתים, וצמר ופש  יתהיחנקר עי כךל

 ור יקר).נגע (אנית חצוו כן הנהה' למעממה וכל פעל 
 ).רהיא (אור יק תה כןבודים לעצמר ופשתשה אשת חיל שדר ווכמ  להדומה  4
 לב כת לבושיה שתן הוא ופ ר שוא ה ודשדק אגא דשאת דינע שהוא דרוענין כי צמר ידע"ל פו ע"ב וה 5
בל  ל והוהבן קין וכעירים וז"ס שני הש ט"אדס' חמור הד לבוש בד והוא שרשאבושיה וד לוור וידוע שסחי

 (יהל אור).החי  שעירן ד שעיר הנשחט וקיבסו
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 ,אמר רבי יהודה ברוך הרחמן שהצילך

וכל   ,רעים של סרוניאו זוהי מערת המצ
ובאים   ,ההיא הם מכשפים עיריושבי ה

רים שהם בני עשר ו למדבר לנחשים השח
ולא  ,שנים או יותר לעשות כשפים

וכל  .עיםרונעשים מצו הםרים מנשמ
  . במערה הזו  מיני כשפים שלהם הם

אמר רבי יהודה בריך רחמנא דשזבך האי 

מערתא דסגיר דסרוניא היא וכל יתבי ההיא 

קרתא חרשין אינון ואתיין למדברא לחוייא 

אוכמין דאינון בני עשר שנין או יתיר למעבד 

חרשין ולא מנטרא מנייהו ואתעבידו סגירין וכל 

  מערתא אינון דלהון בהאין שיני חרזיי

שו באיש ולכים פגבעודם ה ,הלכו
אחד שהיה בא ובנו שהיה חולה קשור  

אמר להם   .אמרו לו מי אתה ,על החמור
  . וזה הוא בני שקשור על החמור ,יהודי

אמר להם   .אמרו לו למה הוא קשור
בכפר אחד שהוא מבני  ואמגורי ה
ל  ובני הזה היה לומד תורה בכ ,הרומאים

יתה ולומד את אותם  חוזר הביה וה ,יום
    .הדברים

  

אזלו עד דהוו אזלי אערעו בחד בר נש דהוה 

אתי ובריה דהוה מרע קטיר על חמרא אמרו ליה 

מאן את אמר להו יודאי ודא הוא ברי דאיהו 

קטיר על חמרא אמרו ליה אמאי הוא קטיר אמר 

לון דיורי הוא בחד כפר דאיהו מבני רומאי והאי 

יומא והוה אהדר  ורייתא בכלא יףה אולברי הו

  לון לאינון מלין לביתא ולעי 

  , ושלש שנים היו מגורי בבית ההוא
וכעת יום אחד נכנס בני  .ולא ראיתי דבר

ר על הדברים עברה רוח אחת  ולבית לחז 
התעקמו פיו ועיניו  ,לפניו והזיקה לו

ובאתי   ,ולא יכל לדבר ,וידיו התעקמו
י  ולא ניארעים של סרוולמערת המצ 

אמר לו רבי . אותי דבר של רפואהילמדו 
  הודה ובאותו י

ותלת שנין הוה דיורי בההוא ביתא ולא 

חמינא מידי והשתא יומא חד עאל ברי לביתא 

לאהדרא מלין אעבר חד רוחא קמיה ונזיק ליה 

אעקם פומיה ועינוי וידוי אתעקמו ולא יכיל  

למללא ואתינא לגבי מערתא דסגירו דסרוניא 

אסוותא אמר ליה רבי מלה ד לין פויל דילמא

  יהודה ובההוא 

  נא/ב  

דם אם נזוק בו והבית האם ידעת מק
שהרי מכמה   ,אמר לו ידעתי .איש אחר

והיו אומרים   ,ימים נזוק בו איש אחד
ומהם אומרים שרוח של  ,שהיה חולה

ואחר כך נכנסו בו כמה אנשים  .הבית
  , אמרו זהו שאומרים החברים  .ולא נזוקו

  . הםוברים על דברישע םתלאו אוי

א דאתנזק ביה בר ביתא ידעת מן קדמת דנ

חרא אמר ליה ידענא דהא מכמה יומין נש א

אתנזק ביה חד בר נש והוו אמרי דמרעא הוה 

ומנייהו אמרי דרוחא דביתא ולבתר עאלו ביה 

כמה בני נשא ולא אתנזיקו אמרו היינו דאמרי 

  על מלייהו ווי לאינון דעברין 1חברייא

נה ביתו  והוי ב הודה ואמרי ביפתח ר
מקום שנמצא בו  בכל  שהרי ,בלא צדק

צדק כל הרוחות וכל מזיקי העולם  
ועם  .בורחים ממנו ולא נמצאים לפניו

מי שמקדים ונוטל המקום אוחז   ,כל זה

פתח רבי יהודה ואמר (ירמיה כב יג) הוי 

בונה ביתו בלא צדק דהא בכל אתר דאשתכח  

ביה צדק כל רוחין וכל מזיקי עלמא ערקין מניה 

 2דים אקד א מאןמיה ועם כל דולא משתכחי ק

 
  ני פמו, אי אפשר ולא נזוק םשם כמה בני אד רעה, אפילו שידורו חית א' הזק רודם בבק אשניזושכיון  1
ם  שהר או אפש. ה וזכותם עמדה להםים הרבצדיקנזוקו יהיו  שלאם אותאפשר שינזק, ש שלא מרלו זה 
יקרה  דועות, וזמן לסבות ימן לזרר מעוח הטמא אשר שם יתר שהרואפש או חושש. נוינו אישעים ומין במר

  רר תעוה יעתו כל אותו זמןא נתעורר ל, ויקרה מקרה שלזמן לסבות ידועות ןא נתעורר מזמהו שלמקר
שם אדם  ולםע ארשלא נשי דרים עד עתה, מפנ ם שהיולאותפנאי להזיק  עת צאא מפשר שליק, או אויז 

צות ו חך, כמכחם כל כיש עת שאין ת, ופנוס חםת כחו, שיש עת שכהיה בעלא  ידישאר יחנ י, ואםיחיד
,  מתעורריםין דה חותשכ  וע רגועה או זמן ת בשנה יד עאו חסרונה, או , או במילוי הלבנה היום חצות לילה

 יקר).  (אורשו ירחק משם  נפ מרשו  ולזה
ר  או"אי הכי וכו'" ( ה יקשה ולז טמאז שם האחון שנת לא יוכל, כי  צדקן שכת שם מושואפילו ירצה לע 2
 ).  ריק
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אם כך שקול  ,אמר לו רבי חזקיה  .בו
אמר לו לא , השם הקדוש כרוח הטומאה 

מקום  וש לא שורה באלא השם הקד ,כך
ולכן אם השם הקדוש נוטל   ,אטמ

לכן כל הרוחות וכל   ,דםוהמקום מק
כל   ,מזיקי העולם לא יכולים להראות בו

    .שכן לקרב עמו

זקיה אי ונטיל אתר אחיד ביה אמר ליה רבי ח

שקיל שמא קדישא כרוח מסאבא אמר  1הכי

ליה לאו הכי אלא שמא קדישא לא שריא באתר 

מסאבא ובגין כך אי שמא קדישא נטיל אתר 

מקדמת דנא כל רוחין וכל מזיקין דעלמא לא  

  יכלין לאתחזאה ביה כל שכן לקרבא בהדיה  

ל את  וט ונקודם אם רוח טומאה 
י  שהר ,השם הקדוש לא שורה בו  ,המקום

וכשהיה יורד נגע צרעת היה  . נו מקומואי
ומוציא את רוח   ,מטהר את המקום

ואחר כך מנתצים את  .הטומאה ממקומו 
הבית האבנים והעצים והכל ובונה אותו 

שמזכיר את   ,כמקדם בצד הקדוש בצדק
ועם   . השם הקדוש ומשרה עליו קדושה

את הבית חיק ירו ,אחר כל זה בעפר
  .טפחיםממקומו מהיסוד הראשון שני 

אי רוח מסאבא קדים נטיל אתר שמא 

קדישא לא שריא ביה דהא לאו אתריה וכד הוה  

נחית נגע צרעת הוה מדכי אתרא ואפיק לרוח 

מסאבא מאתריה ולבתר מנתצי ביתא אבנין 

ואעין וכלא ובני לה כמלקדמין בסטר קדישא  

לשרי עליה  ו  שאא קדידדכיר ליה לשמ בצדק 

וירחיק ביתא דא בעפרא אחרא קדושה ועם כל 

  2מאתריה מיסודא קדמאה תרי טפחים

עכשיו שלא נראה ולא יורד מי 
באותה רוח טומאה להוציאה   טקרגשמ

אם יכול לצאת מן   .מה תקנתו ,ממקומו 
ואם לא יבנה אותו  ,הבית הזה יפה

 , כמקדם באבנים אחרות ועצים והכל
מקום הראשון  מהו ק אותויוציא וירחי

ועם כל זה  . על השם הקדוש ויבנה אותו
לא יוצאת אותה הרוח מן המקום  

שה לא שורה על ומשום שקד  ,הראשון
    .מקום טמא

השתא דלא אתחזי ולא נחית מאן דמקטרג 

יה ביה בההוא רוח מסאבא לאפקא ליה מאתר

מאי תקנתיה אי יכיל לנפקא מהאי ביתא שפיר 

אבנין אחרנין ב יןמלקדמואי לאו יבנה ליה כ

ליה מאתר קדמאה ואעין וכלא ויפיק וירחיק 

 3ויבני ליה על שמא קדישא ועם כל דא לא נפיק 

לא  4ההוא רוחא מן אתר קדמאה בגין דקדושה 

  שריא על אתר מסאבא 

  , ל זהכח ו אמר רבי יצחק למה לו לטר
ות לא יוכל לתקון ובזמן הזה כתוב מע 

לא  מיום שנחרב בית המקדש  ,וגו' 
לכן צריך אדם  , רפואה בעולםה צאנמ

אמר רבי יצחק למה ליה לאטרחא כולי האי 

בזמנא דא כתיב (קהלת א טו) מעוות לא יוכל 

דשא לא לתקון וגו' מיומא דאתחרב בי מק

בגיני כך בעי בר נש  5אשתכח אסוותא בעלמא 

 
משכן אחר  דת צדק עושה שםדת צדק, אלא שאין ממלעמוד בפני  חצוניח לשיש כנו מפני ותירץ שאי 1

אינם יכולים  ושה, שמהקד, הם בורחים צדקן שכ ם תחלה, אמנם אאסםמשיחו ה כוז  ,שנטמא המקום
 ור יקר).(א דש הקבמקום ת להראו

 "ו).מ' (רחל בגכל א נזכרל דין זה  2
להזיק, או שמשנים   לכחו שלא יוכ יחלישט שקן מע ועכ"ז ית רעת הבתים, רת צהתה טע מפני שאין 3

מנם צדק (שם), א שם באו יסילוק לק, ואחרמסת יםפעמ, ויםשוא לקטרג בקדום כדי שלקדירתו וימאס המ
 ר). יק " (אורו'ושה וכשה "בגין דקדקדו ה שםא יבא ל  שעומד שם החצוני, כל זמן

הו ויתחזק  לפשר שלא יועימה שאחא לאטר למה ליה האי ואולי, כולי שהואך ק לפי דבריר' יצחאמר  4
ונו (אור  ת קירשמ ה שמוראחר שיהיום קבמית ו בל חקדש, אם כן יהוצאות מח יון שהוא מוציאהחצוני כ

 ).יקר
  שמינית מילה ב תנה שנ א מתוךאחמר ר' ה בשמינית, אפואר מרראו לוה הקורא את המגלה ומבפרק  5

רפואה הסוד הנעלם בברכת הו פואה וכו', יכה רצר המילהת, הרי שבעוה בשמיניכך קיה לפואשצריכה רפ
יא  רפאת המכה ההה לב"הק ועתיד א המקדש,וטמ והבח מתווהז י הטיל הנחשה פגומה כנשהרי הלב

החמה  כאור  הלבנה אור היה ואז י  ם,ן העולון יעבירנו מחסרוהם רם הפגגוגימתה וחסרונה, והלמלא פו
יתיחד השם  ת הימים. והסוד כי עעתים כאור שביה שביה החמה מה, ואורבנה כאור החר הלויה אוהבסוד 
ואז  החמה, על  ליונים יתאצלהע ים הימשבעת  כם, ואורמל תא שיםמשמם ידם מבחוץ כעבו, והכנפידבכבו

 רואמ זהובאר סבת  אחד.  ד ושמוי אחה יאז יהי ו  עליהם תגלה בשעריה ונהליהעוהאם  נהיתמלא פגם הלב
זה סבת  ווטומאת המקדש, הגורם פגימת הלבנה  היא מכת הנחש כתו, ץ מו ומחת שבר עמם חבש יי' אביו
 י)."פ  ח"ב"ק בהע(רבן והגלות הח
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אמרו נלך עם . שמוריהיה כך ש ,להזהר 
   .האיש הזה ונראה 

  

בהדי  1אמרי נזילר טיהוי נ לאזהרא כי היכי דל 

  האי בר נש ונחמי 

אם היה   ,י יצחק אסור לנורב אמר
הולך לאיש גדול ירא חטא כמו נעמן 

עכשיו שהוא הולך  .נלך אחריו ,לאלישע
עלים  ומג ,רחוקי התורה ,לרחוקי העולם

ברוך   ,אסור לנו להראות לפניהם ,מן הכל
והאיש הזה   .הרחמן שהציל אותנו מהם

    .אסור לו
  

לן אי הוה אזיל לגבי צחק אסיר י ביאמר ר

דחיל חטאה כגון נעמן לגבי אלישע  גברא רבא

תא דאיהו אזיל לגבי רחיקי נזיל אבתריה הש

עלמא רחיקי אורייתא געלי מכלא אסיר לן  

שזיב לן  לאתחזאה קמייהו בריך רחמנא די

  2מנייהו והאי בר נש אסיר ליה 

אמר רבי יהודה והרי שנינו בכל  
אמר לו   ,אשרה וכו' צימעחוץ  מתרפאים

וד אלא שהרי א עול  .וזהו עבודה זרה
בנו ובתו באש   מעביר לא ימצא בך ,כתוב

הלך אותו האיש , הלכו לדרכם  .וגו' 
ם אותו שֹ  ,הוא ובנו ,למערה ההיא

עד שיצא אביו לקשר את חמורו   ,במערה
יצא קיטור של אש והכה אותו בראשו  

מצא  בינתיים נכנס אביו ו  ,והרג אותו
לקח אותו ואת חמורו והלך  ,מתו ותא
יום אחד את רבי יצחק   יאחרומצא  ,לו

ואת רבי יהודה ואת רבי חזקיה שהיו  
פר להם את  יבכה לפניהם וס ,הולכים
    .המעשה

  

 3אמר רבי יהודה והא תנינן בכל מתרפאין

חוץ מעצי אשרה וכו' אמר ליה ודא עבודה זרה 

א ל יח י)איהו ולא עוד אלא דהא כתיב (דברים 

ימצא בך מעביר בנו ובתו באש וגו' אזלו  

לאורחייהו אזל ההוא בר נש לההיא מערתא 

הוא ובריה שרי ליה במערתא עד דנפק לקטרא  

ומחא ליה ברישא  4לחמריה נפק קיטורא דאשא

וקטליה אדהכי עאל אבוי ואשכחיה מית נטל 

ליה ולחמריה ואזל ליה ואשכח להו לבתר יומא 

ורבי חזקיה דהוו ה ודבי יהחד לרבי יצחק ולר

  ון עובדא  אזלי בכה קמייהו וסח ל

אמר רבי יצחק והאם לא אמרתי לך 
ברוך  ,פעמים רבות שאסור ללכת לשם

וארחתיה   הרחמן די כל מעבדוהי קשוט
 ] שכל מעשיו אמת ודרכיו אמת[דין 

אשריהם הצדיקים שהולכים בדרך האמת  
ועליהם כתוב   ,בעולם הזה ובעולם הבא

  . ר נגה וגו' או כ דיקיםוארח צ

יאין אמינא לך אמר רבי יצחק ולא זמנין סג

תמן בריך רחמנא (דניאל ד לד)  דאסיר למיהך

ן זכאין אינו 5די כל מעבדוהי קשוט וארחתיה דין

צדיקייא דאזלין בארח קשוט בעלמא דין 

ובעלמא דאתי ועלייהו כתיב (משלי ד יח) וארח 

  צדיקים כאור נגה וגו'

האדם   שימעבכל  אמר רבי אלעזר
ה  מה ז  .לשם הקדושצריך שכולם יהיו 

יבעי י דבר נש לדוובבכל ע 6אמר רבי אלעזר

קדישא מאי לשמא ליה דליהוון כלהו לשמא 

 
רות, ורבי  להוו יןמד להבל מד לעשות, אבל אתהלא תל ומרותר לראות, כאשמוו ייה קא דעתקא סל 1
דים לומשהיו , ואותם פני אדם רשעכל בתלהס ורם מפני שאסתכל בהלו להסאפי סורשהיה אש חק פיריצ
ל ידי  ן עמנעמו ה כושד קלה על ידי ההיה הפעו םפועלים בהם, ואים קדושים ולא היו מיו לומדים חכה

 (אור יקר).  אה"חזאתר לן לסילנו, וזהו שאמר "אאסור  ראותלהסתכל בהם לב וטויה ישע, האל
 יקר). זה (אור יך אסור לו הצר ה לו זפישם, אלא א נו עסקשאין לנן, א רלומ יך צראין  2
ו  יינה, איןתרפמ לכומה שאמר ב קסם אסור. וד אלא כל מיניורת בנחשיהם, ולא עט "ז שעושים הקודא ע 3

 . ר יקר)אומעצי אשרה כדפי' (, חוץ יסורכיוצא בעצי אאו ה שיחמיני מלעשות 
שם   ההיא עומדת צורה הכך  חרמת וראה א ו ראהו , ואביא שםטמ יה רוחשהאש א' ד אש בצורת רעמו 4

 ). רהרגו (אור יקשהוא ין , והבאצלו
יב חי לאה איב מיתשלא נתחימר אנ לא וניחצה שמת על ידי אפילו זה ,הא', מעשה אמת הם ב' ענינים: 5

יה "ארחת הנה  עד רך לבאצטכדי שישגרם שניזוק יו רכד ו. וגםיתת לזה שפגע בו להמתן רשוכך נהיה, ולפי
ה  די אחד מאלו, והקב"ילא היה בא ל ההוא,ית ק מהבוא להתרחדרך אמת, שהכת בלדע ליו" ואם היה דין

 " (אור יקר).נוןאיין ר "זכאוזהו שאמה,  זו  ם לשגרן ו עשוב מאותו האפו, עד י  היה מאריך לו 
שה קא במעלא דווא, אהמצן זה ל ניראוי ע, נמצא שאין תיםב עייל בנגלעו, שלפי מה שנאמר וקשה לה 6

מימר, לכך ו ישראל מאי איכא לתוערב שטוה אושתי  כן  . ואםישראל לאשראל ובנין שה יעל במאבהגוים, 
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להזכיר בפיו את השם  ,הקדוש לשם
שהכל   ,על כל מה שהוא עושה ,הקדוש

ולא ישרה עליו הצד  ,הוא לעבודתו
מן לבני ו משום שהוא תמיד מז ,אחרה

 . ויכול לשרות על אותו המעשה  ,האדם 
  ועל כן השתי או הערב היה נטמא ושורה 

כל  קדישא לאדכרא בפומיה שמא קדישא על

מה דאיהו עביד דכלא הוא לפולחניה ולא ישרי 

לגבי  1י סטרא אחרא בגין דאיהו זמין תדיראעלו

בני נשא ויכיל לאשראה על ההוא עבידתא ועל 

  דא השתי או הערב הוה אסתאב ושרייא

  נב/א  

מי  ,ומה בזה כך ,וח טומאהו רילע
שלא צריך על ריו לצד האחר שמפקיד דב 

ולכן כתוב ונשמרת  ,אחת כמה וכמה 
  . מכל דבר רע

ומה בהאי כך מאן דפקיד   עליה רוח מסאבא

דלא אצטריך על אחת  2מלוי לסטרא אחרא

כמה וכמה ובגין כך כתיב (דברים כג י) ונשמרת 

  מכל דבר רע

את אביו  ותראולך לרבי אלעזר היה ה
בי ר ראמ  .והיה עמו רבי אבא ,(חמיו)

פתח רבי  .נאמר דברי תורה ונלך ,אבא
 , תי את ואלעזר ואמר אמרי נא אח

וכי אברהם שהוא ירא   ,ההפסוק הזה קש
היה   ,אהובו של הקדוש ברוך הוא ,חטא

   .כדי שייטיבו לו ,אומר כך על אשתו 
  

רבי אלעזר הוה אזיל למחמי לאבוי (ס"א 

עמיה רבי אבא אמר רבי אבא  והוהמוי) לח

אורייתא ונזיל פתח רבי אלעזר נימא מלין ד

ואמר (בראשית יב יג) אמרי נא אחותי את האי 

אברהם דאיהו דחיל חטאה  קרא קשיא וכי

רחימו דקודשא בריך הוא הוה אמר הכי על 

  אתתיה בגין דיוטבין ליה

אלא אברהם אף על גב שהיה ירא 
רצה  א ול ,ותולא סמך על זכ ,חטא

א  אל  ,הקדוש ברוך הוא להוציא מזכותומ
שירויח בשבילה ממון  ,ל זכות אשתוע

שהרי הממון זוכה לו   ,של שאר העמים
הו שכתוב בית והון ז ,האדם באשתו 

    .ומה' אשה משכלת ,נחלת אבות 
  

אלא אברהם אף על גב דהוה דחיל חטאה 

לא סמיך על זכותא דיליה ולא בעא מן קודשא 

ותיה אלא על זכותא זכא לאפק בריך הוא

נא דשאר עמין דהא  ה ממובגינ 3דאתתיה דירווח

ממונא באתתיה זכי ליה בר נש הדא הוא  

יד) בית והון נחלת אבות  דכתיב (משלי יט

  ומיהו"ה אשה משכלת 

  , מי שזוכה באשה משכלת זוכה בכל
. וכתוב בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר

לל ואברהם היה הולך בשבילה לאכול הש
וסמך על זכותה שלא   ,עמיםה ארמש

ולכן לא נתן  .ולצחק בה יוכלו להענישו
ולא עוד אלא  ,תי היאודבר לומר אח 

ואמר   ,לך לפניהשראה מלאך אחד הו
לאברהם אל תפחד עליה הקדוש ברוך  

וכתיב  מאן דזכי באשה משכלת זוכה בכלא

 5לב בעלה ושלל לא יחסר  4(שם לא יא) בטח בה 

ואברהם הוה אזיל בגינה למיכל שללא משאר  

עמין וסמיך על זכותא דילה דלא יכלון לאענשא  

י כך לא יהיב מידי למימר ינבגבה ו ליה ולחייכא

אלא דחמא חד מלאכא   6עוד  אחותי היא ולא

אזיל קמה ואמר ליה לאברהם לא תדחל מנה 

 
  הזמין  שלא נוהו שם, וזהזמיי אם רה אלאקדושה שווח רן שאיא, טמה תמא שורה שםשאפילו בס פירש

 ר). יקצוני (אור לו הח  ונזדמןקן, רי ה מקום הי דושה ולא בא שם הק הו,עשמ מים עלש הקדושה והזכיר שם
 (אור יקר).דפי' ם כורה שריקן, ש מקום שמוצא וכל 1
  רה קשה בענין אב, וםש דמןשמזע ר מר דבר דבורכעס לא תאבהיינו ונשמרת ששמוסר אותו לשטן, ו 2

  רך,י בעבול ו, יטבולה מזו אומרוגד, מוציל עצלה, וכי ימסרנה כדי ה נפשיוחיתאחת, שאפילו : היםשת
שלא היה  רץ שניהם, ואמותיר נה,ן הקטה וכל שכשה זו הגדול ה הק נ, והששמון היה חועל המ רה שגםשמו

 יקר).  ור א ( דיןך השכ ך ל שלל בעבורה היה אוכבי שמירתה, ואדרמוסרה מפנ
שכך   וןרוש כי נאות, אלא פילה נה פוא היה הוייטב לי, לא ר"ל שלמען  יג) ש (בראשית יבמ" זהרך לפי ד 3
על אומרי לך  עצבי ל תרהם אן אמר אבזכותה, אם כבא ב טוב  כלכלת והון ואשה מששמה'  המדה יא ה
 ). "זמרלי מתנות ( לני ויתנויי יודע שבזה תצתאמרי אחותי, כי אנש
 ).יקרר (או זכותה סר מפני תמ אשל 4
 יקר).  אור( יקה כדמסעשועם כל זה ברשות   תמסר, שלא עם היות 5
את ה מה שעמלא השמיריטבו לי, א לומר ה לוהיה בגוים, שה הטובשלא תלעוד , ו הכתוב שטכפי פ וזה 6
(אור  קן הכל  לת תניה שטענא והאמר לעיל, ש , ועוד דקוירוץ ב', והיינדר לקב"ה, והיינו תהורא, וייטב אהב

 .קר)י
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הוא שלח אותי להוציא לו את ממון  
ואז   ,ר אותה מהכלושאר העמים ולשמ
ראה  שלא  ,אלא עליו ,לא פחד על אשתו

אמר הרי היא  , לאך אלא עמהמ מוע
ולכן אמר אמרי  ,א שמורשמורה ואני ל

  .  נא אחותי את וגו'
  

ריך הוא שדר לי לאפקא לך ממונא קודשא ב

דשאר עמין ולנטרא לה מכלא וכדין לא דחיל 

אברהם מאתתיה אלא מניה דלא חמא עמיה 

מלאכא אלא עמה אמר הא היא מתנטרא ואנא  

ובגיני כך אמר אמרי נא אחותי את א רנא נטיל

  1וגו'

 ,היה צריך להיות ייטיבו לי ,ייטב לי
שכתוב והיה כי יראו אותך המצרים  

ועל כן צריך להיות   ,ואמרו אשתו זאת
 , זה שהולך לפניך ,אלא ייטב לי .ייטיבו לי

ייטב לי הקדוש ברוך הוא בעולם הזה  
וחיתה נפשי באותו העולם   ,בממון
שאם   ,תמדרך האמ טיתסשלא  ,בגללך

ואת   ,ם הזהאזכה בגללך בממון בעול
הרי מיתה זמינה בעולם   ,תסטי בדרך

אלא תשמרי שתחי נפשי בעולם  ,ההוא
  . ההוא בגללך

והיה כי ייטב לי ייטיבו לי מבעי ליה דכתיב 

יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת ועל דא  

 ל קמך ייטיבו לי מבעי ליה אלא ייטב לי דא דאזי

ב לי בהאי עלמא קודשא בריך הוא בממונא יטי

 3בגללך דלא תסטי  2וחיתה נפשי בההוא עלמא

מן אורחא דקשוט דאי אזכי בגינך בממונא 

בהאי עלמא ותסטי אנת מאורחא הא מיתא 

זמינא בההוא עלמא אלא תסתמר דתחי נפשי 

  בההוא עלמא בגללך 

ומשום שהמלאך ההוא הלך לפניה 
ה' את  געינתוב ומה כ ,לשמור אותה

  תה ודאי שהי ,ו' על דבר שריפרעה וג
ועל כן   ,אומרת למלאך הכה והוא מכה

שהרי היא   ,לא פחד אברהם עליה כלום

ובגין דההוא מלאכא אזיל קמה לנטרא לה  

 4וינגע יהו"ה את פרעה וגו' על דבר כתיב  מה

שרי ודאי דהות אמרת למלאכא מחי והוא מחי 

ועל דא לא דחיל אברהם מנה כלום דהא היא 

 5מתנטרא ומה דחיל מגרמיה דחיל דלא חמא

 
 ה' ור עצרעצ ליה, ולך ולא קרב אבימא חהים שלקשתנלקחה שרה בארץ פלי מה שע, כיקח את שרה דו 1

אברהם,  שנתפלל עליהם, עד צאתלים להיו יכו לנקביהם לא  פילואז"ל אראבימלך, ו ם לביתכל רח בעד
להם  ים ירמחזיקים שא די לצדי לכ, שתוה אשר תוהשיב לו א  ם ושפחות,יצאן ובקר ועבד ונתן לאברהם

הביאו  יב ווכתזהב,  יאושת אבב') תחת הנח ס"ו' שעתיד (ילעפין על שלהם. וכן שמוסי אלא את שלהם,
דע, כי  את מצרים וכו'.  ו וב ל"ו) וינצל ות י"(שמצרים ביציאת מה לה', וכן מנח םאחיכל י"ז) את כ (שם ס'

כ  כן ג" ה', יפתח את רחמם, ו דםבע אברהם י שיתפללכד בזהף ובכסם יתהחזירוה פלשחה שרה, ו קכמו שנל
'  ה גם בהם עשה שים, וט' חד שתיםפל ה בשדה הישרה, ו לשתים דוגמת ן פרוהאשלקחו כ היה בזמן ישראל,

ם לצאת ים ולא היו יכולו, והם הוכו בעפוליידגון נשאר על) רק ד' א' ה'(שמואל  באלהיהם. כיים וטשפ
, דוגמת אבימלך זקנםרוהו, החזימולידים עד ש נם אי, ום אותםים מסרסיכברעוה ו, עצר נ רוקביהם כי עצלנ

ם,  יניהבעצה ה גם הם זאת ן לקחום. ולכבעד רהםפלל אביתכדי ש במנחה ורכוש,רה ש אתשהשיב 
ים וירא  פר הליקוטסנתרפאו. והבן (עגלות לעולם, ובזה הרי זהב ובקר ועכב זהב חורי ברכוש ט והשיבוהו

 כ).
ך  ב שנתתי ליו נפשי, פי' נפש שוהיינ רחל,נפש כדכתיב ברי אק, דביק בהרוחא דש  הואה ד בסווא ה 2

 "ז). (רמ
 ר יקר). (או םופג  וןמפרע הכל ע יהיה לירה, והשמ  תלקרה ויסיציפתנה שלא  3
 ה תכה (אור יקר). כלאך שמירתה הוה לממצ שהיה  מאמר פיהב 4
ב  גם כי שם כתוה ההנ). (רמ"ז ך פא ע"בך ללת פרשש במ"כ ים בלי רשותשירד למצר הטעם הוא מפני 5
ב ע"א),  ק שם פר' יצחברי בד י (וכן ב"רי הרשע"א ע"ב בדב פג דףם אבל ש דההוא רק דעת ר' יהו , אבל כן

ה היה שיעמוד  א כי רצון הקב"ה הנרחמא עמיה נטודלא  טעםב, והע"ש היטיוא אינו כן תם הער שדואמב
הוא קודם   פא ע"בשם  ברי ר' יהודהל דוכם, בואר שלשלום כמצא יי ה כהי  כןו ן הנורא הזהצמו בנסיועב

  ה. הנ ו)ותמצא (לש"עש"ה  ג סע"בשם פור ו כמבאעמהסכים בל אח"כ הרי , א "ישבברי הרד ששמע את
. ברשות ע"ש ים היה ג"כ שלאת אברהם אבינו למצרדאר שם כי יריה מבוהנ ע"ב) לך דף פאה"ק (פ' לך בזו

  ), ר שם (פג עמוד א בב"י אש י רשששמע את דבר ודםק כ"זואמר  ' יהודה, י ררדבוא ם הש יכאמנם הוא 
ה סע"ב), עש" (פג םאר שבואד מאד וכמבזה מ רשב"י דבריכל יו את פנהוטב להסכים עמו ו הריכ ח"אבל א

,  שע"א) ע" נב( ר בפ' תזריע דברי הזוה כך כו', וכן כלשם (פב ע"א) דבגין  דברי ר' יצחק וכן  וא.שכן הותראה 
 "ד).ג עפ "בדע"ה ח( טיב ותמצא שכן הואכ"ז הי"ש ביהודה בזה ע ר' ריכדבוא לא נה כ"ז ה ה
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ולא   ,ומה שפחד על עצמו פחד .שמורה 
בא וראה עשר  . ראה עמו שמירה כזו

תה שרה למלאך להכות את  ופעמים צו
סימן עשתה   ,ובעשר מכות לקה ,פרעה

  .םריה במצ שרה לבניה אחרי

זמנין פקידת  1עמיה נטורא הכי תא חזי עשר

ה ובעשר מכתשין רעלפמחאה שרה למלאכא ל

נהא בתרהא עבדת שרה לב אלהי סימנא

  צריםדמ

רבי אבא פתח כימי צאתך מארץ 
עתיד הקדוש  ,מצרים אראנו נפלאות 

ברוך הוא להראות גאולה לבניו כאותם  
הימים ששלח הקדוש ברוך הוא להוציא 

והראה את אותן המכות   ,את ישראל
    .למצרים והלקה אותם בגלל ישראל

אתך כה ז טו) כימי צמי( א פתחרבי אב

ודשא בריך פלאות זמין קצרים אראנו נמארץ מ

הוא לאחזאה פורקנא לבנוי כאינון יומין דשלח 

קודשא בריך הוא לאפקא לישראל ואחזי אינון 

  מכתשין במצראי ואלהי לון בגיניהון דישראל 

מה בין הגאולה הזו לגאולת   ,בא וראה
  , חד גאולת מצרים היתה במלך א .מצרים

 כאן בכל המלכים של  .ות אחת לכ במו
הקדוש ברוך הוא בכל   יתכבדואז  .העולם 
וידעו הכל שלטונו של הקדוש   ,העולם 

וכולם ילקו במכות עליונות  ,ברוך הוא
מפני שיסרבו כולם את   ,על אחת שתים

ואז יתגלה שלטונו של הקדוש  , ישראל
שכתוב והיה ה' למלך על כל  ,ברוך הוא

ישראל ת א תנדבוואז כולם י ,הארץ 
ו את  שכתוב והביא  זהו ,לקדוש ברוך הוא 

אז יעמדו האבות בשמחה   ,ם וגו'כל אחיכ
זהו   ,לת בניהם כמקדם ולראות את גא 

שכתוב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו  
  .אמן כן יהי רצון ,נפלאות 

תא חזי מה בין פורקנא דא לפורקנא דמצרים 

פורקנא דמצרים הוה בחד מלכא ובמלכו חדא 

שא ין דעלמא וכדין יתייקר קודלכמ א בכלהכ

דעון כלא שלטנו  בכל עלמא וינבריך הוא 

דקודשא בריך הוא וכלהו ילקון במכתשין עלאין 

על חד תרין בגין דיסרבון כלהו בישראל וכדין 

יתגלי שולטניה דקודשא בריך הוא דכתיב 

(זכריה יד ט) והיה יהו"ה למלך על כל הארץ 

ודשא בריך לקל בישראוכדין כלהו יתנדבון בהו 

ת  כ) והביאו א  יב (ישעיה סוהוא הדא הוא דכת

כל אחיכם וגו' כדין קיימין אבהן בחדוה למחמי 

פורקנא דבנייהו כמלקדמין הדא הוא דכתיב 

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אמן 

  כן יהי רצון

ברוך ה' לעולם אמן ואמן ימלך ה' 
  לעולם אמן ואמן 

ך ה' לעולם לוימואמן ברוך ה' לעולם אמן 

  אמן ואמן

  נב/ב  
  

 
  .וסגררס את המוגו ק במ"מ,נמח א
  (מ"מ). תלת"ג קר), יר י(או שית ב 
  . סגרת המורס אגומקומו בו מ,חק במ"נמ ג
  א).מנטובעותא (דפוס ריג ד
  נמחק באור יקר).  ה
  מ"מ).((אפי  ו
  יקר).אור מה ( ז
  "מ.נמקח במ ח
 .רפ"ח ה')גבורה (ע"ח  ט
  .מ)איש (נוסף במ" י

  .מנמחק במ" יא

 
ת,  הגלו ימן תחלתלקיחת שרה ס ו, וית בנלום למצרים סימן לגת אברהירידין שכל ענה טעם יפלתרץ  1

  וטישללא ש ןמשר מכות, סיכה אותו עיישלוט בה אלא  אל ביתו, ואח"כ לא ה ת פרעה להביאושליט
  לבניהם ן יפה סימל הכדול, וג חרי כן יצאו ברכוש ימן וא קח סכות, ושלל שלר מעשרם ה בעבוראל ויוכביש

 יקר).   (אור ידהה העתמן לגאולין מצרים סישענ א' אבר עניינם, וכן פירש לל על וה כלתמואין  ם,אחריה
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  ר). באור יק(נוסף ירה השכ בתער יב 
  ר.וסגהמ תסא וגורמ"מ נמחק ב יג


