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  . שמותפרשת 
  .הקדמה

רמב" הכתן:  עי'  ברהשלים  ספר  העולם וב  בחדוש  היצירה  ספר  שהוא  אשית 
ם מפני שכל מקריהם ציורי דברים  רה לזרעציי  ויצירת כל נוצר ובמקרי האבות שהם כענין

בענין  אחר  ספר  התחיל  היצירה  שהשלים  ואחרי  להם  לבא  עתיד  כל  ולהודיע    לרמוז 
גזר בפי'  ות הראשון הנהמעשה הבא מן הרמזים ההם ונתיחד ספר ואלה שמות בענין הגל

ה ז  תבאולה ממנו ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר נכובג
כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות כי מאז הוחל. והנה הגלות איננו נשלם עד יום    בעבור

י אבותם  מעלת  ואל  מקומם  אל  מבית  שובם  שיצאו  פי  על  אף  ממצרים  וכשיצאו  שובו. 
לא להם נבוכים במדבר וכשבאו אל הר סיני ועשו    כי היו בארץ   יחשבו גולים   עבדים עדיין

נתו ביניהם אז שבו אל מעלות אבותם שהיה שרה שכיוהא  המשכן ושב הקדוש ברוך הו
אהליהם  עלי  אלוה  המרכבה   אסוד  הם  הזה   בוהם  הספר  נשלם  ולכן  גאולים  נחשבו  ואז 

  .בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד
  
ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש ּובֵ : א א)( ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ אתוֹ יְוֵאּלֶ   : וּ  ּבָ

ה' ) כי ששת ימים עשה  יא  שמות כ(וכן    -  על דרך הקבלהאת יעקב,  עי' ר' בחיי:  
  .גאת השמים ואת הארץ 

  ) ה' אישג  שמות טו(איש על שם שכתוב    ,איש וביתו באו  -  וע"ד הקבלהעיי"ש:  
  . ונרמז בכאן שארז"ל גלו למצרים שכינה עמהם .הובית דינו ,וביתו ,דמלחמה

  

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
(  א כמלה"פ  ד)  כט  הי איוב  רמ"ע מפאנו מאאשר  ועי'  עלי אהלי.  אלוה  בסוד  חרפי  בימי  מר  יתי 

פ ח"ד  התחתהנפש  שמות  מג'  אחד  לכל  יש  לנ"ד:  לבושיונים  ב'  חיים  נטירו שמת  היא  אחד  ם, 
חזי לא תצא כצאת העבדים מאי הוא  צו ע”ב): תא  בזהר (ח”אהלי שנזכר בדקב"ה בסוד אלוק עלי 

וההוא ס דו רשים לה קודשא בריך הוא וחתים לה בחד  טרא בחאלא בשעתא דנפקת מן טיקלא 
בה    ו"ה ודא הוא בבגדואקרי אלדיליה ומאן איהו שמא קדישא ד  עלה לבוש יקר  גושפנקא ופריש

א לישראל לחוד  לעם נכרי אל  רתלא אתמסאיהי נטירא דלבושא יקירא דמלכא פריש עלה וכדין  
זב) כימי אלו"ה ישמרני ועל א כתיב הכא לעם נכרי לא ימשול  רזא ד  ודא איהו דכתיב (איוב כט 

  משל למכרה. רי לא יבה כיון דבגדו בה כתיב לעם נכוש יקר דמלכא למכרה בבגדו בה בעוד דלב
  ים ואותו הצד זנמן המא  בשעה שיוצאת  בא וראה לא תצא כצאת העבדים מה זה אלא  תרגום:

כבוד שלו    ה לבושבשמחה רושם הקדוש ברוך הוא אותה וחותם אותה בחותמת אחת ופורס עלי
ה בה  בבגדו  וזהו  אלוה  שנקרא  הקדוש  שלומיהו השם  הנכבד  היא    לבוש  ואז  עליה  פורש  המלך 

יש  מסרה לעם נכרי אלאה שלא נשמור וזהו שכתוב כימי אלוה  ועל סוד לישראל לחוד.  זה    מרני 
כתוב  לא ימשול למכרה בבגדו בה בעוד שלבוש כבוד המלך בה כיון שבגדו בה    כאן לעם נכריב  כתו

 עם נכרי לא ימשל למכרה.ל
 כב.יו דברים יא ברועי' ד .סאפרשת לך לך הערה , ורעא ההער בראשיתפרשת עי' לעיל  ב
עמהון והכא בגלותא גלתה    עי' זהר (ח"ב ב ע”ב): ותנינן בכל אתר דישראל גלו תמן שכינתא  ג

אים אתו הבגו' כיון דכתיב בני ישראל מהו את יעקב  ו  דמצרים מה כתיב ואלה שמות בני ישראל
אינון    אצטריך למימר אלא אלה שמות ישראל  דנבני  עלאין  ומשריין  קב בהדי  יעחתו עם  רתיכין 

  תא בגלותא דמצרים. שכינ
גלות מצרים  הם וכאן בלתה עמ ושנינו בכל מקום שגלו ישראל שם השכינה גתרגום:  

יעקב, היה  מה זה את  ני ישראל  ב  ובתכיון שכ  וגו'  לאואלה שמות בני ישר  מה כתוב
ומחנות  מרכבות  אותם  הם  ישראל  בני  שמות  אלה  אלא  איתו  הבאים  לומר  צריך 

 ינה לגלות מצרים.יעקב עם השכ עםשירדו  עליונים
ובג  ד בחסד  דמלה  רזא  ע"א):  רכג  דף  (פנחס  זהר  ועי'  מלמעלה  בורה  פרודות  וכנפיהם  פניהם 

מהן מתחברן ביה  איש תרתין ש  ש מלחמה". מה כתיב שתים חוברותיהו"ה איובתפארת דאתקרי "
  כחדא. 

חסדתר הדבר  סוד  מלמ  גום:  פרודות  וכנפיהם  ופניהם  ובתוגבורה  "ה'פא עלה  דנקרא  איש   רת 
  מלחמה". מה כתוב שתים חוברות איש שני השמות מתחברים לו כאחד. 

  .קמח- , וקו ותראשית הערפרשת בלעיל  עי' ה
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  : ָדהן ֵלִוי ִויהוּ וֹ ְמעׁשִ ן בֵ ְראוּ  ב)א (
בחיי:   ר'  יששכר  עי'  ויהודה  לוי  שמעון  ובנימן  ראובן  הששה   -זבולן  הזכיר 

כי  והיה ראוי שיזכיר לבנימן אחרון לכל אחיו    ,הראשונים שהם בני לאה כסדר תולדותם
שבכלן הקטן  אקלימים   ,הוא  לשבעה  נחלק  השפל  שהעולם  מפני  שביעי  שהזכירו   ,וומה 

  ,והיא הנקודה מזוגה מקור וחום  ,זאמצע הישוב  הואש  ,ארץ ישראל  אעי הוביהשוהאקלים  
ועל כן נכתב בנימן שביעי לרמוז על   ,מפני שהיא אמצעית לקצוות   ,יותר משאר הארצות

שביעי שבאקלים  המקדש  בחשהו  ,בית  בנימןא  של  שסדרו   . לקו  המחקר  שחכמי  ואע"פ 
באק ישראל  שארץ  חבוריהם  בקצת  כתבו  מקום   ,הרביעים  ליהאקלימים  אל  הולך  הכל 

כי  ,אחד מכאןכי  אקלימים  וג'  מכאן  אקלימים  ג'  ויש  הנקודה  היא  שהארץ  היא    ,ון  הנה 
וג'  ג'  לכל  אמצעית   ,חרביעית  שביעית  ,טוהיא  השבת  . והיא  יום  דמיון  אמצעי  הוש  ,וזה  א 

י  יערב ולא הוצרכו רז"ל להודיענו שהמאורות נתלו ביום    ,והוא יום שביעי  ,לימות השבוע
וכאשר תחשוב יום    ,ערב שבת מתחיל מיום רביעי  וידוע כי   .לפרסם מעלת השבת  ם כי א

השבת מלפני  וששי  חמישי  השבת  ,רביעי  מאחרי  ושלישי  ושני  ראשון  שבת   ,ויום  הנה 
ר גם  אמצעי  שביעי  השלשהשהוא  לכל  אמצעי   .ביעי  הזה  שבאקלים  המקדש  בית  וכן 

  .ושביעי
  
ה וַ  ב)ב ( ָ ַהר ָהִאׁשּ י טֹוב  ןֶלד בֵּ ּתֵ ַוּתַ ֶרא ֹאתֹו ּכִ ה ְיָרִחים ַוּתֵ לׁשָ ֵנהּו ׁשְ ְצּפְ   : הּוא ַוּתִ

בחיי:   ר'  הקבלה  עי'  הוא"וע"ד  טוב  שיאמר    "כי  הזה  המדרש  לפי  מספיק  היה 
אבל הוסיף   ,מלשון וירא אלהים את האור כי טוב  ציאו אותוכיון שהו  ,ותרא אותו כי טוב

ישעיה מב  ( ,אנחנו) הוא עשנו ולא ג ק םתהלי(מר נאש ,כי הוא שמו של הקב"ה "הוא"מלת 
  ,בה"א נברא העולם הכונה בה"א וא"ו של השם  יאל ומה שדרשו רז"  .י) אני ה' הוא שמי ח

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
: ארץ אדמה גיא נשיה ציה  ת לט ע"ב שהםר בראשיזה  שיש ז' ארצות. ועי'  )פ"ד מט"ו(עי' ס"י    ו

    ארקא תבל.
ז"ל:    ז ע"ב  קסא  שלח  זהר  כד  ת"עי'  דאוקינוס  ח  לימא  אסדר)  (ס"א  אשרא  עלמא  קב"ה  ברא 

כל   כלא אס דאסחר  אומין  שבעין  דכל  וישובא  דעלמא  באמצעיתא  ישובא  וירושלם  לירושלם  חר 
  בא שריא.דכל ישו

(ִסדר) את ים האוקינוס סביב ישוב    ת העולם השרהאוך הוא  הקדוש ברא וראה כשברא  תרגום: ב
  לם סביב לירושלים וירושלים שורה באמצע כל הישוב. ות כוכל העולם וישוב של כל שבעים האומ

  ועי' תיקו"ז ה ע"א שמבואר שם שהנוק'   ס"י פ"ד מ"ד: היכל הקודש המכוון באמצע ע"כ.עי'    ח
 ית. י' השביעתלת' והיא בח נקראת 'רביעא לכל

תליין  הוו    ע”ב): וכל עבידתיה(ו) (ד)כלהו בין יומין קדמאין ובין יומין בתראין  ' זהר (ח”א היע  ט
ויכל אלהים ביום ה שביעי דא שבת ודא הוא רגלא רביעאה ביומא דשבתא הה"ד (בראשית ב ב) 

  דכרסייא 
ובין הוכל מעשיהם של כולם, בין הימי תרגום: היו תלימים האחרוניםם הראשונים  בי,  ם  וויים 

  . הכסא  שכתוב "ויכל אלהים ביום השביעי", זו השבת, וזו היא הרגל הרביעית שלהשבת. זהו  
מר הא אנן חד ותלת הוינן וכען אנן חד  ועי' תיקו"ז (מא ע”ב): הא סבא עלאה קא נחית בינייהו א

אשית) ביעאה בריהי רביעאה ושברא באלין תלת (ואם ודאי מ"י ברא אלה (ישעיה מ כו) מי  אלהי"
  יהו. ומאן נינהו את השמים ואת הארץ הא אינון שבעה סבין ותלת גניזין עלי נון שית סביןיא

יינו שלש, וכעת אנו אחד, אלהי"ם,  תרגום: הנה הזקן העליון ירד ביניהם, אמר הרי אנו אחד וה
מי  זקנים, ושית). הם ששה  יעית ושביעית, בראברא אל"ה, מי ברא באלו השלש (והיא רבודאי מ"י  

  הארץ" הרי אנו שבעה זקנים ושלשה גנוזים עליהם.  את השמים ואת"הם, 
רביע ואיהו  וש בהגר"א:  שמ  - ביעאה  אה  בכ"מ  שהיא השביעית  לו"ק,  ושביעי  לג"ר,  צטרף רביעי 

  בינה לו"ק, היינו הדעת שבה. 
 כ ס ע"ג, ודף סא ע"ג. ועי' שעה"

ב"ה אתרעי דישא עלאה דקקא ארעא  ומלואה דליהו"ה הארץ    סז ע”א): דבר אחר  עי' זהר (ח”א  י
לה) מליין  דכלהון  ([נ"א]  דצדיקיא  נשמתהון  אלין  ומלואה  מנייהו  (ואת  בה  (דאתמלייא)  מלייא) 

(תהלים כד ב) עליה ואי תימא על חד קיימא תא חזי מה כתיב  מחילא דעמודא חד דעלמא קיימא  
איוב  עשנו וכתיב (  ב) הוא  מר (שם קב"ה כמה דאת אהוא מאן הוא דא ק  כי הוא על ימים יסדה כי

שבעה עמודים דקיימא    אלין  כח כד) כי הוא לקצות הארץ יביט על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה
ה  לה)  ומליין  עלייהו  ([נ"א]  בשעתא(ארעא)  מנייהו  אתמליא  היך  מנייהו  אתמלייא  דאסגיאו   יא 
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קצוות  מו'  עיני אל א  תהלים קכא(  וכמו שנרמז במזמור  ,יבמפני שהשכינה כלולה  ) אשא 
שמירה  ,ההרים פעמים  ששה  ע"ה  דוד  שם  לשכינה   ,שהזכיר  רמז  שע  .יגשהוא  ר  קיומפני 
 כי "ולפיכך הזכיר כאן במשה    .לא מצינו השם כי אם באל"ף  ,מם היא האל"ףות וקיוהאותי

רמז   "הוא"גם במה שהוסיף מלת    ,שנתמלא הבית אורה  "כי טוב"רמז במלת    ",טוב הוא
רז"ל    .וה שראתה עמלשכינ ע"ב)  (וזהו שדרשו  יב  ותרא סוטה  הילד  ותראהו את  ותפתח 

ליה ש  ,מבעי  שעמ  תהראמלמד  רמז    .נהיכו  האמת  חכמי  לנו  שהוציאו  מפורש  לך  הרי 

 ' בחיי  ור הרמב"ן  מאיר  �
עלמא כדין  בחייבין  דאסגיאו  מכלא ובשעתא    בדת פירין ואתמליאזכאין בעלמא כדין ארעא דא ע

  יב (שם יד יא) אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש. כת
בה,    רץ ומלואה" זו ארץ הקדושה העליונה שהקדוש ברוך הוא רוצהה' האתרגום: דבר אחר, "ל

ח עמוד לאים אותה) מתמלאת (שמתמלאת) מהם, מכ"ומלואה" אלו נשמות הצדיקים (שכולם ממ
ה מה כתוב "כי הוא על ימים יסדה". עומד, בא ורא  על אחד  אם תאמר,עומד עליו. ו  אחד שהעולם

"כי הוא לקצות הארץ   הוא,  "כי הוא", מי הוא, זה הקדוש ברוך כמו שנאמר "הוא עשנו", וכתוב 
ים עה עמודים שעומדת (הארץ) עליהם וממלא. "על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה", אלו שביביט"

יקים בעולם, אז הארץ הזו  שמתרבים הצד  ה הם, בשעמתמלאת מלאת מהם. איך  אותה, והיא מתמ
ה שמתרבים  ובשעה  מהכל.  ומתמלאת  פירות  ים   רשעיםעושה  מני  מים  "אזלו  כתוב  אז  בעולם, 

  ונהר יחרב ויבש". 
א  באתגליא איהו והוא שירותא דכלא לסלק  ם עי’ זהר (ח”א קנד ע”ב): תא חזי עלמא תתאהאמנ

אה חכמה איהו והיא שירותא  נמי עלמא תת  י דכלא הכשירותא    ה עלאה [ו]הואבדרגוי כמה דחכמ
ליא ועלמא עלאה דאיהו יובלא קרינא הוא דכל ואתג  דכלא ובגין כך קרינן אתה בגין דאיהו שמטה

טז)  מלוי באתכסיא ל  (בראשית  ורזא דמלה דלאה דכתיב  דא    אינון  ועל  הוא  בלילה  וישכב עמה 
עלמא עלאה דאתכסיא אן לכלא הוא  כמניה ברלאמשכא    הלוי הוא בגיןמדבר יח כג) ועבד  כתיב (ב

תגליא ורזא דא |דכתיב| (בראשית  מה דאתדיר ויעקב במה דאתכסייא לא אתדבק ברעותיה אלא ב
דאמיה (|נ"א| ואחתיה) הו"ה כי שנואה לאה מהכא דסאני בר נש עריין  ב כד) ודבק באשתו וירא י

ע נש  בר  ולויתיחד  אתר  בכל  אמיה  אם  והא  יתחשש  בן  א  עתערו  את  םמתיחד  וכלא  כסי  אמו 
  מיעקב דעלמא עלאה לא אתגליא כלל 
גלה והוא ראשית הכל לעלות בדרגותיו כמו שהחכמה וא בנתרגום: בא וראה העולם התחתון ה

והיא ראשית הכל ולכן נקרא "אתה"   היא ראשית הכל כך גם העולם התחתון הוא חכמההעליונה  
כל דבריו הם בנסתר. וסוד  נקרא "הוא" ש  א היובלליון שהווי. והעולם העם שהוא שמיטה ובגלמשו

ה כתוב "ועבד הלוי הוא" כדי למשוך ממנו ועל זהדבר של לאה שכתוב "וישכב עמה בלילה הוא"  
ר לא נדבק ברצונו אלא במה " העולם העליון שנסתר תמיד. ויעקב במה שנסתברכות לכל. "הוא

וזה   "ודבק בשנגלה  "וירא  סוד הכתוב  אדם ערות אמו מכאן ששונא    "ואה לאהה' כי שנאשתו". 
והרי   יחשוש  ולא  מקום  בכל  אמו  עם  אדם  ומתיחד  והכל   העירו(ואחותו)  אמו  עם  מתיחד  בן 

  גלה כלל.התכסה מיעקב שהעולם העליון לא הת
ג "פ ישעיה וספד"צ כוכן בשעה"כ נפ"א ה שעה"ק יז ע"ב שעה  ועוד עי' קנו ע"ב וכן ח"ב קיד ע"א

  .מ מות הערה ן פרשת אחרי מועי' לק ע"ב ואד"ר קלד ע"ב. 
יהודה בר ר' אילעאי אלו מנחות (כט ע"ב): כי בי"ה י"י צור עולמים וכו' כדדרש ר'  בגמ'  עי' ה  יא

בהבראם אל  לדות השמים והארץ  ב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד וכו' אלה תושני עולמות שברא הק
בהבראם בה  תקרי  [הוי  "אלא  בראם  ומשמע י  ע"כ.  ביו"ד]  הבא  והעולם  בה"י  הזה  העולם  אומר 

ר על ה' אשונה של שם והוא לכאורה קשה שכן משמע מדברי רבינו שמדברה'    מלשון הגמ' שהוא
ם" כוונתו וא"ו  ונה של שם (ובאומרו "בה"א וא"ו של הששהוא ביטוי לשכינה הרי הוא ה"א אחר

והרי כוונתו לפרש תיבת הו"א). ואפשר כוונת    על ו' קצוות   בבר הכתוא וכמ"ש הוא בעצמו שמד ה"
כ (צו  הזהר  ע"רבינו למש"כ  עול מלכות שמיאט  לון  ובפקודין אית  ם  ): מאן דאתעסק באורייתא 

מ עול  אתקריאת  שמים  מלכות  בתראה  ה'  בדאיהי  כל  אתבריאו  דבה  בגין  ודאי  איהי  ריין  צות 
  ים והארץ בהבראם בה' בראם. ה תולדות השמלב ד) א הדא הוא דכתיב (בראשיתדשמיא וארעא 

יש לו עול ומצוות  ה' אחרונה שנקראת מלכות ומלכ  תרגום: מי שעוסק בתורה  ת שמים שהיא 
ארץ זהו שכתוב (בראשית  א ודאי משום שבה נבראו כל הבריות של שמים ושמים. עול מצוות הי

  אם בה' בראם. השמים והארץ בהבר ב) אלה תולדות
  .סובראשית הערה  יל פרשתעי' לע יב
עולמו   שה קדימות שכתוב בתורה, להודיעך שבסדרי משנה נתיעץ ובראש אך:עי' רזיאל המל  יג

, תורת ה'  ים שנה עומד, והצדיקים שעוסקים בתורהבששת ימי בראשית, וברא עולם ששת אלפ
ה', משפטי ה' ו'. יתברכו (בו) [בו'], יברכך א',   ד', יראת ה'  תמצוג',  ', עדות ב', פקודי ה'  תמימה א

ת, שומרך א', שומר  ויחנך ד', ישא ה', וישם לך שלום ו'. וישמור בוי"ו שמירוג',    וישמרך ב', יאר ה'
ו'. ו  ה' ישמרך ד', ישמור את נפשך ה', ישמרישראל ב', ה' שומרך ג',   כן הוא בסודי  צאתך ובואך 

 ח מגרמיזא זצ"ל הנודע בשם הרוקח). נו אלעזר רוקב(לרו'  רזיא אות
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שהרי הדין    ,טוב הוא  יוכן אני אומר בתוספת כ  ,לשכינה מתוספת ה"א וא"ו של ותראהו
השכי פני  לראות  זכתה  פרעה  בת  בתיה  אם  לכבוד משהנותן  שכןכ   ,נה  אמו    ל  הצדקת 

  .שתזכה לזה
  
ְר  :יב)ב ( ֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוּיַ י ַוּיִ ְך ֶאת ַהמִּ  יׁש ִא  ין אֵ א ּכִ חֹולַוּיַ ְטְמֵנהּו ּבַ   :ְצִרי ַוּיִ

בחיי:   ר'  המצרי  עי'  את  לעשות   -ויך  בראשית  ימי  מששת  משה  היה  ראוי 
 ,טואה ו של קין שהוא מצד הטומכי כחו של מצרי הוא כח  ,ידהמעשה הזה להרוג את המצרי 

כחו   דצהטומאה מי  כ  ,ה במשאשחיטת נכרי נבלה ומטמאחולין יג ע"א)  (ומזה אמרו רז"ל  
  . טזזה והבן 

וכן דרשו רז"ל   . כי המית אותו ברוח שפתיו  ,ודע כי ההכאה הזאת בלשון היתה
ל')  ( י הלהרגנלקמן יד)  (והראיה ממה שכתוב    ,שהרגו בשם המפורששמות רבה פ"א סי' 

ויש בכתוב התעוררות    .יזושם המפורש של מ"ב אותיות היה   ,באמירה בלבד  ,אומראתה  
ואמר זה על מ"ב    ,קמינו  וס) בך צרינו ננגח בשמך נבו  תהלים מד(  ע"ה  ודד  מר וכן א  ,על זה

נאמר    .אותיות זה  קמחש (ועל  לבדו יג  ם  שמו  נשגב  כי  ט)  ש(וזהו    ,יח)  לג  אמר  ם  הוא  כי 
תנחומא (  ובכח השם הזה אמר משה  .הבן זה) תולה ארץ על בלימה ו ז  איוב כו(וזהו    ,יטויהי

ב')   עלה שורבשלח  שור  באמן  וכ  .כעלה  באילצינו  הנביא  בושע  שהתקלסו  נערים   , ותם 
הזכיר בו הכתוב ויפן אחריו ויראם    ,כאקרח  לה) עלה קרח עכג  ב  ' מלכים ב(והיו אומרים לו  
) כד  שם(הוא שכתוב    ,מ"ב ילדיםנהרגו  ולכך    ,והוא שם בן מ"ב אותיות  ,ויקללם בשם ה'
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ותה שעה א"ל למלאך המות לך הבא לי נשמתו של  בא  :רעי' אבות דרבי נתן פרק שנים עש  יד

ר בו [א"ל במקום שאני יושב אין  אך המות ועמד לפניו א"ל משה תן לי נשמתך געמשה. הלך מל
ונותני לעמוד  רשות  לך  נשמתך  ן  לי  תן  אמרת  בנזי  בו] גער  אתה  הקב"ה  והוציאו  שא"ל  עד  פה. 

ימי בראשית שנאמר (שמות לג)   מששת  למשה משה דייך העולם הזה שהרי העולם הבא שמור לך
תחת כסא הכבוד   בת על הצור. נטלה הקב"ה נשמתו של משה וגנזהויאמר ה' הנה מקום אתי ונצ

והיתה כה)  (ש"א  צרורה    שנאמר  אדוני  כשנטלה  נפש  החיים).  נבצרור  בנשיקה    טלהלא  אלא 
א נשמתן של  וד אלנאמר (דברים לד) על פי ה'. לא נשמתו של משה בלבד גנוזה תחת כסא הכבש

  ש אדוני צרורה בצרור החיים. צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד שנאמר והיתה נפ
  . יזה עי' לקמן הער טו
גם  טז בראשית:  שעה"פ  בשם  אכשהרג    עי'  המצרי  אל  ת  ולהעלותו  לתקנו  מ"ב  של  המפורש 

  הריגת נפש המצרי.קין בהקדושה כנזכר. ונמצא כי תקונו של 
י שהרגו  א [גלגול של] הבל רצה לתקנו [את קין] על ידעי' שער הגלגולים (הק' לו): משה שהו  יז

' הטוב שבה  ילהו לבח"ב והוברר הרע שבה והעשם המפורש שם בן מ[למצרי הרי הוא גלגול קין] ב
את המצרי שהוא  והרג  ל הקדושה. ועי' שער הגלגולים (הק' לב) כמו שמרע"ה הזכיר שם בן מ"ב  א

שנה):  ב והרג מ"ב ילדים. ועי' ליקוטי הש"ס (ראש הנפש קין מצד הרע כן אלישע הזכיר שם בן מ"
כי בי"כ   ליל י"כי ראה שנתעברו אמותם ביקלל אותם אלישע כ מ"ש רז"ל [במסכת סוטה] בפסוק ו

נערים. ועי' מ"ב    שליטת הבינה והם חטאו בי"כ על כן קללם בשם מ"ב המאיר בי"כ וע"כ מתוהוא  
  בעזרה כשהיו שומעין את השם המפורש יוצא מפי פע"ח (שער יוה"כ ד') והכהנים והעם העומדים  

ר ט ע' ע"ח שביאור מהות שם מ"ב עי   ועוד בענייןכו'.    כה"ג בקדושה ובטהרה שם מ"ב דאנא בכח
צירה  בא ביאמנם כוונת מ"ב זה הוא להעלות כל הברורים משם אשר נשארו מזעיר ונוקפרק ב':  

וא כי בשם זה נרמז מיתת המלכים ועל  ועשיה כי כל שם מ"ב הוא להעלות כנודע אם כן ודאי ה
  זה (פי' אבגית"ץ). תן הוא סדר העלאתן ע"י בירור בכח שם  סדר מית

  ."ה ו' צז ע"ארשעה"כ  "לבדו" גי' מ"ב עי' יח
פירוש, תלה העולם,  ימה.  עי' ספר הליקוטים (איוב כו): נוטה צפון על תוהו תולה ארץ על בל  יט

אבגית"ץ. וכן   בל"י במלוי, כזה. בי"ת למ"ד יו"ד, בגימטריאעל בלי, אותיות, שהוא בגימטריא מ"ב.  
יא י ו"א בגימטר"ויהי. כלם. שנאמר כי הוא אמר  זה השם ברא את העוהוא הנעלם של בלימה, ב

וא' היה אות אחת ממ"ב.    כל א'מ"ב. ועל כל דבר ודבר ופעולה, היה הדיבור של ל"ב נתיבות וי"ס, ו
לאח וכבודי  שמי  הוא  ה'  אני  מזש"ה  השם  וזה  מ"ב.  גימטריא  וכבוד"י.  אתן,  לא  הקב"ה ר  סר 

  י"ה. למרע"ה, שנאמר אהי"ה אשר אה
וכן הוא בזהר בשלח מו ע"א) שעכ"פ תנחומא שם (  'אמנם עי  - נו של יוסף מהנילוס  בעליית ארו  כ

  אמנם עי' רש"י (לב ד) שכ' כגירסת רבינו.בלבד לגירסתינו אמר "עלה שור" פעם אחת 
 . יזה עי' לעיל הער כא
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 המצרי כלשון   ת אן ויך  שול  ובא   .ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה מהם מ"ב ילדים
 כאתשאין הכונה הכאת יד כי אם ה  , ) ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשורלה  יט  'מלכים ב(

  .כח
  
ָמת ֶמֶלְך  ב  ( ַוּיָ ים ָהֵהם  ָהַרּבִ ִמים  ַבּיָ ַוְיִהי  ָהֲעֹבָדה  ִים  ִמְצַר כג)  ָרֵאל ִמן  ִיׂשְ ְבֵני  ָאְנחּו  ַוּיֵ

ְוָעָתם ֶאל הָ  ַעל ׁשַ ְזָעקּו ַוּתַ   : ָהֲעֹבָדה ןִהים מִ לֹאֱ ַוּיִ
יתכן לפרש כי נרמז כאן ענין התפלה ומתוך הצרה   -וע"ד הקבלה  עי' ר' בחיי:  

העשר  ,וגודל השעבוד אל  הסוף  ,כוונו  ועד  הראש  נ(וכענין שכתוב    .ואל  אז    )ט  חישעיה 
יענה  וה'  בכאן  .כבתקרא  כלם  נרמזו  שאמר  ,ולכך  מן    הוא  האלהים  אל  שועתם  ותעל 

אל  העבודה היראה  ורויזכם  היוישמע  כנגד  והבינה  כגאלהים  את    ,והחכמה  אברהם  את 
והיסוד  והגבורה  הגדולה  יעקב  ואת  בכללן  כדיצחק  עמודים  אלהים  ,כהושני  כנגד   וירא 

  .כז" עם"אלא    "בני ישראל"לא הזכיר  בך כי  ותן ל  .כווידע אלהים כנגד המלכות   ,התפארת
אלהים" ישראל  "וירא  תפארת  על  לרמוז  יצעקו    ,כדי  שם  יתפללו    ,ישראלי  בנכי  ושם 

צרכיהם  בקדיש    ,כחבשאלת  מברכים  אנו  רבא "ואליו  שמיה  יהא  ואנו    ",מברך  כטאמן 

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
הע  כב בראשית  פרשת  לעיל  ועי'  קמחרה  עי'  ספר ,  בשם  מש"כ  שם  וברמב"ן  כה  פסוק  לקמן 

  הבהיר. 
ע"  ח”זועי'    כג ולוכתי ב): (מה  מינה  למדחל  בעי  דברישא  בגין  ה'  יראת  חכמה  ראשית  בתר  ב 

קטא שמא רישא לתתאי ניראה עילאה ובגין דהיא    לסלקא בחכמה ד"א ראשית חכמה יראת ה' דא
חדא רישא בסופא ובחד שמא ירא דכולא ליה טמרא עילא"ד אקרי אטרת בשמא דכתדעילאה וע
  אתכלילת. 

שבראש צריך לירא ממנה ואחר כך לעלות בחכמה   ה' משום  תרגום: וכתוב ראשית חכמה יראת
אחר   ומשוםדבר  העליונה  היראה  זו  ה'  יראת  חכמה  לקחה  ראשית  לתחתונים  ראש  שם    שהיא 

ובשם אחד    הראש עם הסוףיחד  מהכל ל  בשם הכתר העליון הטמירעל זה נקראת עטרת  העליון ו
  נכללת. 

דאיה אמרו  דא  ועל  ע"ב):  עט  דף  א  (חלק  זהר  נשמתא  ועי'  בירא"ה י  לגברא  אתערא  לנשמתא 
יראת אדנ"י היא   ניש בבינה הה"ד (איוב כח כח) ויאמר לאדם הןובחכמת"א נשמתא אתערא לאי

  ו'.חכמה וג
ו זה אמרו (שההואתרגום:  ובחכמה.    ת האיש ביראהרת או, מעור) שהוא הנשמה לנשמה הז על 

  ' היא חכמה וגו'".ן יראת ההנשמה, מעוררת את האיש בבינה. זהו שכתוב "ויאמר לאדם ה
  

  חשבינן חד.ית גוף ובר רכג ע"ב): ג”חדת הת"ת עי' זהר (על אף שתמיד מידת יעקב היא מי כד
  ן דגופא.ין סמכיינון תרעילא, אינון נצח והוד, וא): תרין כרובין דל(כו ע"ב ח”זועי'  כה
ן הוא הנוק'. ועי'  ר המלכות שכי' זהר קדושים דף פג ע"ב ש"וידע" היא לשון של זיווג וזהו עיקע כו

  היר. לקמן פסוק כה ברמב"ן בשם הב
העם דרך המדבר ים סוף לתקנא ארחא לאתריה רבי ): ויסב אלהי"ם את  ' זהר (ח”ב מה ע”בעי  כז

את עמי (שם ט ב) כי אם מאן    לח(שם ה א) שדכתיב    במצרים  יהודה אמר מאי שנא כד הוו ישראל
גזירין ולא אתקשרו ביה    ובההוא זמנא לא הווכורי ישראל  אתה לשלח את עמי (שם ד כב) בני ב

  יה קרי לון את העם. בדו פסחא ואתקשרו ב כא דהוו גזירין ועא יאות והכדק
ר כמה דאת אמעם סתם  ון את ה אלא בגין ההוא ערב רב דאתדבקו בהו ואתערבו בהדייהו קרי ל

אהרן וירא העם  קהל העם על  (שם לב לה) ויגוף יהו"ה את העם על אשר עשו את העגל (שם א) וי
  שש משה וכן כלהו כי ב

ומה רבי יהודה אמר מה שונה  ם סוף לתקן דרך למקת העם דרך המדבר יב אלהים אויס תרגום:
בכורי  י  את עמי בנ  תה לשלחם מאן אכשהיו ישראל במצרים שכתוב שלח את עמי (שם ט) כי א
ו בו  לים ועשו פסח ונקשראן שהיו מהוישראל ובאותו זמן לא היו מהולים ולא נקשרו בו כראוי וכ

  קרא להם את העם.
ת העם סתם כמו שנאמר ויגוף ה' רבו עמהם קרא להם אב שנדבקו בהם והתעשום ערב רלא מ 

  ם.כל ש משה וכן ם כי בש וירא העאת העם על אשר עשו את העגל ויקהל העם על אהרן 
ואז נקרא הוא    לבש באצילותנה ע"ב ז"ל נצטמצם והתפשט באור עצמותו והת  א”חעי' דע"ה    כח

ואע ב"ה  הויה  בשם  האצילות  כ"י  הוא  וליו  והעבודה  התורה  ואנו  ל  כולם  התפילות  עובדים  כל 
  אותו ע"י שנתלבש באצילות כי עי"ז נתגלה. 

נו לתפארת ממה שאתם מקבלים  פחד תם חסד ודושה שהדולה וקעי' ספר הקנה (עמוד מג): ג  כט
הגדול שהוא שם בר"א בא, כי השם השם  וזהו שמיה ר מבינה המקבלת מכ"ע באמצעות החכמה  
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  שמשם ולמעלה   לעולמות כנגד ה' ספירות   הזכיר ה'  ",לעלם לעלמי עלמיא יתברך"אומרים  
ל הוא  ליתברךוצריך  עלמיא  מלת  כלל  ,לאחבר  בהם  להפסיק  להפסיק    ,ואין  שאין  כשם 

  . לך  דעה נא ואת מעש ,לבהכתר מאין סוף
  
ַדע ֱאלִֹהים :כה)ב ( ָרֵאל ַוּיֵ ֵני ִיׂשְ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ  :ַוּיַ

רמב"ן:   התורהעי'  מסתרי  גדול  סוד  הזה  בכתוב  יש  האמת  דרך  כי    ,ועל  לומר 
ל ענויים  פניו עלה  הדעתוִק   ,לגמאור  אל  אותם  רחם    ,רב  ברגז  תודיע  שנים  בקרב  כענין 

ב)(תזכור   ג  יארי  ,חבקוק  בהכך  ולכן  כברא  זהתוב  שאמר  אלהים  ,חרי  ויזכר    ,וישמע 
  . תבינהו משם לדנחוניא בן הקנה  ביונתפרש הפסוק הזה במדרשו של ר ,אלהים

 ' בחיי  ור הרמב"ן  מאיר  �
 יו ובנקודותיו. יכוין ביהו"ה באותיות כשמזכיר שמיה רבא פארת וע"כרומז בת

  עי' דבריו לקמן דברים ו ד.  ל
ו   לא יא [בשו"ת והוא מקור לדברי יקטלייוסף ג  "כ הר"רז"ל: משעי' של"ה מסכת תמיד נר מצוה 

וזה לשונו ש ב]  נו סעיף  סי'  פוסקיםאלתם מה שכוהשו"ע  עונין    תבים קצת  בעניית קדיש שאין 
עלמיאל עד  אמת  א  אם  עוד  ולא  אוא  כך  לעשות  וראוי  אחרים    אתם  אנשים  שיש  מפני  לא 

א תשובה  צודקת.  מאלו  כת  איזה  ליתברך  עלמיא  להם  שסומכים  עברלפתאים  וי  ונעאשר  נשו  ו 
דבק הפריד ח"ו אלא מיכא קיצוץ לודאי המפריש בין עלמיא ליתברך כאילו הפריד וקצץ במקום דל

בט והאריך  ליתברך  עעלמיא  הדבר  מרקנאטעם  והר"מ  עניכ"ל.  לבאר  כן  גם  כתב  בטעמי "י  זה  ין 
חד להם לן אב אאלו כו  המצות וזה לשונו ואסרו חכמים ז"ל להפסיק בין קדיש ליתברך ושלשתן

ו שלוש  א י"תברך אלאחד יצאו הקבלה האמיתית. וזולת טעם שלהם מצאתי ד י"תגדל י"ה  ומבטן
ש מוייודי"ן  היוצא  המפורש  משם  אחד  ו ם  ויבא  מיסע  יוצא  זה  ושם  לפיכך  יט  ישא  יאר  ברכך 

  פסיק בין אלו שלוש יודי"ן פוסק את השם עד כאן לשונו. המ
ש דתמן מחשבה סתימאה וכמה דמחשבה דבר נברישא    אה שריאכתר על  עי' תיקו"ז (עו ע”ב):  לב

  מלבר.  מלגאו כתר עלאה ן סוף אתקריאיהי סתימא כך איהו סתים אי
ומה כך הוא  אה וכמו שמחשבה היא סתדם ששם מחשבה סתימרה בראש אתרגום: כתר עליון שו

  סתום נקרא מבפנים אין סוף וכתר עליון מבפנים.
מה שאנו קוראין לו א"ס ג"ז מסט' דכתר רק לפי פילו  : ר"ל אמב ע”ב)ר (ח”ב  עי' יהל אור על הזה

מ גבוה  מדה  לפיכשאין  הכתר  לן  מייחסין  אנו  להך  הכתובים  שדרך  כמ”ש  א"ס  במדת ו    משיל 
  וכו' (יהל אור).הגבורה אריה שאג 

 .נדלקמן הערה  עי' לג
ם תודיע" (חבקוק ג ב). כך אמר ידעתי שאתה האל  אי "בקרב שניז"ל: ומאות עו  ספר הבהיר    לד

ב שנים  אעפ"כ בקר"ו יא) וקדש בך ואתה בקדש ור בקדש" (שמות טי כמוכה נאדהקדוש דכתיב "מ
רא אלהים את בני ישראל וידע אלהים" (שם ב כה). מאי וידע  י תודיע תרחם כד"א "ויתודיע. ומא
נים וחיבבם וגדלם. ויצאו לתרבות רעה העמיד ממנה בה נאה ו ה לו אשד למלך שהיתמשל למה"

אמם חזרה  אמם.  ושנא  ואמר  שנאם  עאליהם  אתם  למה  בני  אותי  ה  שונא  שאביכם  כך  ושים 
וחזרו לעשות  אתכם עד שו וזכר אמם הה"ד  רצון אביהם ראה אביהם  נחמו  כך אהבם כבתחילה 

  דיע.שנים תוכתיב ובקרב  (שם) וירא אלהים וגו' וידע וגו' ו
הבהפי דברי  ומפררוש  צרה.  שני  באמצע  "ידיעה"  שיש  זה  דבר  מהו  יחקור  לענ"ד:  ש שאע"פ  יר 
ות ואהבה שכן  חיבור כעין של איש ר איתנו במרומם מאיתנו עכ"ז הוא מתחבית' הוא קדוש ו  שה'

רומז חוה"ע"ז  את  ידע  "והאדם  א)  ד  (בראשית  הכתוב  מאמר  כעין  "ידיעה"  לשון  רבי  ת  והנה   .
רי הפסוק "וידע אלקים" רומז כאן לכך שהחיבור הוא בין הקב"ה  במשלו על דב  בן הקנהנחוניא  

ה( הרי  השפעהמלך)  כל  שורש  בית  וא  שהיא  נאה)  (אשה  לכ  לשכינה  כלל קיבול  ואילו  השפע  ל 
ינה ותולדותיה. וכאשר כלל ישראל נמצא בחסרון אזי השכינה נפרדת ישראל הם הבנים של השכ

הומש (הרי  בחי'  רשה  השא  השכגלות  שכן  בכ"מ)  כינה  ישראל  כלל  עם  ביחד  מצויה  לעולם  ינה 
)  צון אביהםתשובתם (נחמו וחזרו לעשות רתם האמיתית אזי  זרים למציאווכאשר כלל ישראל חו

שכינה עם מקורה. ולכאורה הוא הסוד אשר אליו רומז ינה דהיינו חיבור של הגורמת תיקון לשכ
  כאן רבינו.

ע”ב): אשכחנא בספרא דשלמה מלכא שמא גליפא  ר בראשית (ז  עי' זה  ב שנים"ין סוד "בקרלעני
יתא כד  אבוי בקדמוון דאלפא ביתא דאגליף ביה  בתיבין בגין דאתאגליף עלוי  דשבעין ותרין שמהן  

ליה אגליף ביה כל אינון אתוון דשבעין ותרין שמהן ואתוון  ניה והשתא דאלישע חבק  מית פרחו מ
שב שדאלין  ותרין  גליעין  אינומהן  ושיתספן  מאתן  (נ"א ן  ברוחיה  אגליף  אתוון  וכולהו  אתוון  ר 

ם  שמא דאשליותרין שמהן וקרא ליה חבקוק  באתוון דשבעין    לקיימא ליה  בדיבורא) אלישע בגין
ם לרזא דמאתן ושיתסר אתוון דשמא קדישא בתיבין  לחבוקין כדאתמר ואשלי  לכל סטרין אשלים

על דא אקרי חבקוק ואיהו אמר על קיומיה ו   ל גופיהתקיים כה ובאתוון אאתקיים לאהדרא רוחי
מנא מההוא עלמא ודחילנא  ה דהוה לי דאטעיאתי שמענא מ(חבקוק ג ב) יהו"ה שמעתי שמעך יר
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 פסוק כג), (  תיו באר  כבר   ,וירא אלהים  ,וידע אלהים  -וע"ד הקבלה  עי' ר' בחיי:  
ה' פניו אליך(והוא כענין   יאר  ו)  עץ הדעת   ,וידע אלהים  .להבמדבר  נמשך י  כ  ,הוא מענין 

מאי וידע  ) לואות עו(וכן תמצא בספר הבהיר  ,אל הדעת לרחם על ישראל הרחמים  מןע שפ
חבבן וגדלן ויצאו   ,ממנו בנים  דמשל למה הדבר דומה למלך שהיה לו אשה והעמי  ,יםהאל

רעהלתרבו אמם  ,ת  ושנא  עליהם  . שנאם  אמן  שונא    ,חזרה  שאביכם  כך  אתם  למה  בני 
אהבם כבתחלה וזכר את    ,ראה אביהם כך  .הםון אביצר  שותעד שחזרו לע  ,אותי ואתכם

לפי    ,ולא אביו  ,) ובן כסיל תוגת אמוא  משלי י (ועל זה נאמר    .הה"ד וירא וידע ע"כ  ,אמם
מרוח בשבילו  קתשאמו  ראיה    ,מאביו  זמומכאן  שכל  בגלותברורה  שישראל  השפע   ,ן 

וזרים  שחוכ  . ליםגום  הבניואז    ,ומאור הפנים רחוק מהדעת  ,לזוהאצילות נפסק מן המרכבה
 ' בחיי  ור הרמב"ן  מאיר  �

בקרב שנים יהון חייהו כמו חייו וכל  יהו"ה פעלך דעבדת לי    מין על נפשיה ואמרלמתבע רח   שרא
קדמונ שנים  באינון  דאתקשר  אתמאן  חיין  בי יות  בקרב  קשרו  לה  תודיע  דלית  שנים  דרגא  ההוא 

  (בה) חיין כלל.
שמות חקוקים עליו בתיבות  ק ששבעים ושנים  מלך ֵשם חקותרגום: מצאנו בספרו של שלמה ה

שאותיומש אבום  בו  שחקק  הא"ב  פרחו  ת  כשמת  בראשונה  אותו  יו  חבק  שאלישע  וכעת  ממנו. 
ת הללו  ם ושנים השמושל שבעיאותיות  ים השמות והחקק בו כל אותן האותיות של שבעים ושנ

חקק האותיות  כל  ואת  אותיות  עשרה  ושש  מאתים  הם  (בדי  החקוקים  כדי  ברוחו  אלישע  בור) 
ו  שבעים  של  באותיות  שמותלהעמידו  השנים  חבקוק  לו  וקרא  הצדדי.  כל  את  שמשלים  ם שם 

דוש.  ת של השם הקמשלים את החבוקים כמבואר והשלים לסוד של מאתים ושש עשרה האותיו
. והוא  את רוחו ובאותיות התקיים כל גופו על קיומו ועל כן נקרא חבקוקקיים להחזיר  יבות התבת

התחיל   עולם ההוא ופחדתי.שטעמתי מהיראתי" "שמעתי" מה שהיה לי  "ה' שמעתי שמעך  אמר  
. וכל מי  נפשו ואמר "ה' פעלך" שעשית לי "בקרב שנים" יהיו "חייהו" כמו חייולבקש רחמים על  

באושנ הדרגה שאין  ם הקדמוניות  תן השניקשר  לאותה  תודיע"  שנים  "בקרב  בו.  נקשרים  החיים 
  יים כלל.(בה) ח

לו חיות    החיות הקודמת חזרהזבה אותו  תה אצל חבקוק היא שעל אף שעינת ה"שנים" שהיבח
(קלח ע”ב): "בקרב שנים" אינון "שנים קדמונ   המכונה "שנים ועי' אד"ר    יות" דאקרון קדמוניות". 

א. לומר לד ע"ב ש'ימי עולם' הוא כינוי לז"א ו'ימי קדם' הוא כינוי לא"ל. ועי' שם ק דם" עכ""ימי ק
רדל"א נק'  ט ע"א ז"ל ז"ת של  קצ  בית עולמיםי'  חינותיהם. ובביאור העניין עשיש חילוק בין בלך  

ר"ל ו' קדם  קדמוניות שהם קדמאין לכל האצילות ומשם נמשך חיות לז"א וז"ש דאקרין ימי    שנים
רז"ימי ברא הללו שסדורות  שית כמ"ש  ע"ב) כשנים  (שבת פט  ואמרו  יהיו חטאיכם כשנים  ל אם 

מוובאו אלת  ו'  והם  בראשית  ימי  בהם  '  מתנהג  שהעולם  שנים  דז"אפים  דהיינו   מסט'  עכ"ל. 
לו"ק. אם כן יוצא לנו עומק נוסף שד"ז שכלל ישראל מעורר גילוי חדש גורם   נים' הוא כינויש'ש

 תר עליון.לעלות לרובד יולהם 
 .נדעי' לקמן הערה  לה
 .לדלעיל הערה  עי' לו
מנא דהוו ישראל בארעא קדישא הוה נחית לון מזונא מאתר עלאה ב קנב ע”ב): בז עי' זהר (ח”  לז

זרתמצית לעמין עוואינון יהבי חולק   ועמין כלהו לא אתזנו אלא מתמצית והשתא בדי עבודה  ה 
  נא אחרא. בגוודישראל אינון בגלותא אתהפך 

כא  י סעודתא עם מלי רעותיה אכלן עבדמנא דאינוקין סעודתא לבני ביתיה כל זמתל למלכא דאת
מלכא דמלכא  רעותא  עבדי  לא  ביתיה  דבני  בשעתא  למגרר  גרמין  חולק  לכלבי  כל   ויהבי  יהיב 

  ק לון גרמי.א לכלבי וסליסעודת
פת על  הא  דמאריהון  רעותא  עבדי  דישראל  זמנא  כל  דא  וכל ורא  כגוונא  אכלי  אינון  דמלכא 

בדי עבודה זרה וכל  איהו תמצית לעודלהון יהבי גרמי דהוא חדוה  עודתא אתתקן להון ואינון מהס
ק לון תמצית  תא לכלבי ואסתלזמנא דישראל לא עבדי רעותא דמאריהון אזלי בגלותא והא סעוד

ון אכלי ווי לברא  וליה (יחזקאל ד יג) ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגוים דהא תמצית דגע
  כיל.מגו פתורא איהו א מה דאשתארדיתיב ומצפה לפתורא דעבדא  דמלכא

אמר (תהלים כג ה) תערך לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה תערוך  דוד מלכא  
ס דא  שלחן  דמלכא  לפני  גרמין עודתא  לחולק  מצפאן  פתורא  קמי  דיתבי  כלבי  אינון  צוררי  נגד 

  תורא. מלכא בענוגא דסעודתא בפעם  ואיהו יתיב
ישר שהיו  בזמן  התרגום:  בארץ  להאל  יורד  היה  עקדושה  מזון ממקום  נותנים חלק ם  והם  ליון 

מהתמצ אלא  נזונו  לא  העמים  וכל  כוכבים  עובדי  לעמים  שישר תמצית  ועכשיו  בגלות  ית  הם  אל 
  התהפך לגון אחר. 

מלך  צונו אוכלים סעודה עם האת רמשל למלך שהתקין סעודה לבני ביתו כל זמן שהם עושים  
המלך המלך נותן את   עושים את רצון  בשעה שבני ביתו לאמות לגרר  ונותנים לכלבים חלק העצ

  כל הסעודה לכלבים ומעלה להם את העצמות.
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 ,ואז הבנים נגאלים  ,הוא ממשיך רחמיו אל הדעת ואוהב את הבנים כבתחלה  ,בתשובה
  .ומזה נגאלו וזה מבואר ,וזהו שהזכיר כאן וירא וידע

  
ה ָהָיה רֹ   ג א):( ר  ֶעה ֶאת ֹצאן יִ ּומׁשֶ ְדּבָ ְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ ֵהן ִמְדָין ַוּיִ ְתרֹו ֹחְתנֹו ּכֹ

בֹ    :ֱאלִֹהים ֹחֵרָבההָ ר ל הַ אֶ  אַוּיָ
כי לא אמר ויהי משה   ,לחכבר היה   ,ומשה היה רועה  -וע"ד הקבלה  עי' ר' בחיי:  

ויהי הבל רעה צאן אוב  בראשית ד(רועה כמו שאמר   וידוע כי  .  צאןשיאמר וירעה את    ) 
המצרי  להרוג  בראשית  ימי  היה מששת  בלבת   ,לטמוכן  אליו  ה'  מלאך  וירא  הזכיר  ולכך 

לך    ברוכ  ,אש באועוהתיש  לכה ררות  דעתי  .מתיות  לפי  א(  ,וכמוהו  היה א  איוב  איש   (
שמואל (כמו    ,כי היה אפשר לומר ויהי איש בארץ עוץ איוב שמו  ,מאבארץ עוץ איוב שמו 

ויהי אא  א   'א ויהי בימי שפוט השופטיםא  רות א (  , ן הרמתיםד מ אח  יש)  )  א  אסתר א(   ,) 
 , הויה אחר הויה  ,ההוא תם וישר  ישהאוהיה    תחרומה שהזכיר פעם א  . ויהי בימי אחשורוש

 , ומשם זכה לחיי עולם  ,מבפעמים שלש עם גבר  ,נראה כי איוב היה בשלישית כי כן המדה
  . לו עונות ראשונים רופבסוף אחרי שנתכ ,להיות נפשו צרורה בצרור החיים

) ד  תהלים מז(פתרונו שנכלל בו לשון הנהגה מלשון    , מה שהזכיר אחר המדבר
לב  .וינתחתם  מיע  ידבר נתן  המרעה  מתוך  כי  מקום  והכונה  מאיזה  הפרנסה  בענין  ו 

 ' בחיי  ור הרמב"ן  מאיר  �
וכלים על השלחן הזה של המלך וכל הסעודות  ן רבונם הם אשראל עושים רצוכמו זה כל זמן שי

שמחה   מאותה  והם  להם  תמצי  שלהםמתקנות  שהן  עצמות  זמן נותנים  וכל  כוכבים  לעובדי  ת 
והסעודה הולכת לכלבים ועולה להם התמצית    ם הולכים לגלותושים רצון רבונם השראל לא עשי

ם אוכלים אוי לבן המלך  הגעל שלהם ה  וים שהרי תמציתככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בג
  אוכל.  הוא שיושב ומצפה לשלחן העבד ומה שנשאר מתוך השלחן

תע אמר  המלך  דשנתדוד  צררי  נגד  שלחן  לפני  ראש  רך  תערך  בשמן  רויה  כוסי  זו  י  שלחן  לפני 
יושב    עודת המלך נגד צררי אותם הכלבים שיושבים לפני השלחן ומצפים לחלקת עצמות והואס

  דה בשלחן.בענג של הסעועם המלך 
  ועוד עי' שעה"כ דרושי הפסח דרוש א'.

(עמ  לח הפליאה  ספר  תעי'  והווד  מנצח  נאחז  הבל  ומרב):  וזהו  לישראל  תורה  שנתן  היה  א  שה 
כבררו היה  צאן  את  צריכים  עה  ומ"מ  ומאין  ,  הנצח  השפעת  והוא  שילדה  הבל  את  לדעת  אנו 

א"ל הוא חסד עולם שכן ויה"י  מהמדה הנקרא  יהי הבל כלומר  הרחמים באו בנצח לכן שב ואמר ו
  בגי' א"ל. 

   
 . ידעי' לעיל הערה  לט
  י.  עי' לקמן ג מ

א':    עי'  מא איוב  בשבשעה"פ  הודעתיך  ביד כבר  נמסרו  הקדושות  הנשמות  כי  הגלגולים,  ער 
ל, כפי ערך חטאו כך גורם. כל אדם מישרא בכל פעם שחוטא  הקליפות, ע"י חטאו של אדה"ר. וכן  

לאבדה, שלא תוכל צים לטנפה בתכלית, כדי  , רואדוהנה בראות הקליפות איזו נשמה יקרה עד מ
ותש בלהתקן,  תמיד  מביאיםאר  ולכן  זר  חלקה.  בטיפת  רשע,  אותה  בן  צדיק  וז"ס  רשע.  איזה  ע 

גובר הטוב של  רח. ואמנם כשרהם שנולד מן תכמש"ה מי יתן טהור מטמא ולכן אין לתמוה מן אב
על  יבים לה. וז"ס מ"ש ז"ל  הקר  כלהנשמה הזאת, לא די שהיא נתקנת, אלא גם היא מתקנת את  

אבותיך אל  תבא  ואתה  ב  פסוק  תבשלום,  אביו  שיחזור  ולכשרו  בתשובה,  להתתקן  רח  הוצרך  ן 
תר כאשר  כי  דע,  הוא,  והענין  שנבאר.  כמו  איוב  בגלגול  לבא  אמתלאאח"כ  את  בעל  אשתו, ח  י 

ה, והניחוה  לאבדי  נדה, וכראות הקליפות טנוף כזה, הכניסו בטיפה ההיא נשמת אברהם, כד  היתה
מתוכם   שם,לצאת  שיתאבד  חשבו  כי  בהיות   ברצונם,  ואמו    אם  אביו  אלילים, שניהם  עומדי 

נדות בעילת  עצמה  הבעילה  בהיות  בפרט,  ואם  לע"ז.  פסילים  למכור  ומחטיאים  כנזכר.   חוטאים 
  רהם גר צדק, כי בראשונה היה תוך הקליפות.טעם שנקרא אבוזהו ה

וידע, כי איוב בן יבמה ה  יוב:א  ועי' ספר לקוטי תורה ספר במה בוז  יה, כי עוץ מת בלא בנים, 
והוליד איוב.  א ולכן אליהו בן ברכאל   וזהו בארץ עוץ,חיו  ר"ל באשת עוץ כי האשה נקרא' ארץ 

נולד מה  הבוזי ממשפחת רם אברהם וז"ש איש  ואיוב  וסר מרע מכל חטא שהיה בו  ול  וישר  תם 
רח ואשתו שהם אביו ואמו של  גלגול איוב ואשתו הם ת  , כידעמקודם [בגלגול תרח]. ענין איוב,  

ונשאת אל איובכרנבו כנזכר בדנו ע"ה אמתלאי בת  אברהם אבי ונתגלגלה בדינה בת לאה   חז"ל 
 וכו'.
 .טז. ועי' עוד לעיל פרשת ויגש הערה רצזה הער עי' לעיל פרשת בראשית מב
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כלומר   ,ונכנס מענין לענין ומחכמה לחכמה עד שהגיע אל האלהים חורבה  ,מתפרנס הכל
שמשם באה הפרנסה   ,שהיא מדה שניה לחסד  ,מדת הדין  אהי  ,הר האלהים שהוא חורבה 

ואמר הר האלהים    .חסדום  ולכי לער  בש) נותן לחם לכל  כה  תהלים קלו(שנאמר    ,מגלעולם 
 ,מדמיכה ו) שמעו הרים את ריב ה' (ואין הרים אלא אבות שנאמר    ,שהוא אחד מן האבות

הורים מלשון  הדין  . והוא  מדת  על  חורבה  לשון  לג)  (  מלשון  ,והזכיר  חרב    ואשרדברים 
הקבלה   ,גאותך דרך  על  החרב  מהשבארו  ישראל אשור  גאותן של  הדין  , כי  מדת    . שהוא 

ע"ב)  ש(  "לרזה דרשו  מזו סיני שמובת פט  הר  נקרא שמו    ,לא הר חורב שמו אלא  ולמה 
עוגת רצפים  (וכן תמצא באליהו    .חורב שמשם יצאה חורבה לעכו"ם יט) בענין  מלכים א 

ב מראשותיו  המדברשמצא  וילך  (וכתיב    ,דרך  יום    בכחשם)  ארבעים  ההיא  האכילה 
חורב האלהים  הר  עד  לילה  מלת  ניבה  ורז"ל  ,וארבעים  חברוכלשר  אחו  אחר  ההולך    ,ון 

ישוב ונעשה  בורח  המדבר  היה  במדבר  הולך  שהיה משה  מקום  כל  דרשו  וכונתם   .ומזה 
גיע למה שהיה דורש עד בזה כי הקב"ה היה פותח לו שערי חכמה והיה רואה שעדיין לא ה

האלהים הר  אל  הדין  ,שבא  מדת  כלומר  חורבה  הקרבנות  ,והוא  האוכלת  האש    , והיא 
כנגדה באדם הנפש והיא   .מוצא אש מלפני ה' ותאכל את העולה וגו'ות  ט) א  ויקר(  ראמשנ

ועל כן נראה לו המלאך בלבת אש כענין הראוי   .מזשם ז) הנפש האוכלת (שנאמר    ,האוכלת 
הדין לנחש    .הסנה   תוךומ  ,למדת  המטה  נהפך  כן  לדם  וידוועל  והמים  כן   ,מצורעת  ועל 

ויחר  (הזכיר בסוף הפרשה   ד)  לך אל העם   וכתיב אחריו  ,ה' במשה  אףשמות  ודבר הוא 
שהוא    בשכבר הודעתיך בפרשת הפלגה  ,מחונרמז בו השם למפרע  ,והיה הוא יהיה לך לפה

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
תיקו"ז    מג בימינא  עי’  דכהנא  בברכה  נחית  חכמה  ע”א):  אימא וב(ד  ידרים  להחכים  הרוצה  יה 

  פין. ר יצדושה דליואי משמאלא וביה הרוצה להעשינחית בק
רכת הכהן בימין, ובו הרוצה להחכים ידרים (ב"ב כה ע"ב). האם יורדת  כמה יורדת בבחתרגום: ה

 הלוים משמאל, ובו הרוצה להעשיר יצפין (שם). דושתבק
(מיכה ו אברהם יצחק ויעקב, הדא הוא דכתיב,    וןזהר (ח"ג רמג ע”א): טורין רברבין, דאינ  עי'  מד

 ב) שמעו הרים את ריב יהו"ה.
תח רבי אלעזר ואמר אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בי' מגן עזרך  רנב ע"א): פ' זהר (ח”א  עי  מה

הכי דהא חרב לעשו אתייהיבת  . א"ר אלעזר וכי גאותן של ישראל בחרב הוא לאו רב גאותךואשר ח
ח דכד שמעין מלה ולא אתיישב בלבהון  תחיה אלא הכי שמענא מאבוי דאלין ת"  דכתיב ועל חרבך 

  אינון מגיחי קרבא בחרבא ובעיין לקטלא דין לדין עלה.דין עם דין כ ן מגיחים קרבאינואו
רבי   פתח  ואתרגום:  עזרך אלעזר  מגן  בה'  נושע  עם  כמוך  מי  ישראל  "אשריך  חרב    מר  ואשר 

ב ניתנה לעשו שכתוב  ם של ישראל בחרב הוא לא כך שהרי החרגאותך". אמר רבי אלעזר וכי גאות
תחיה". חרבך  מאב  אלא  "ועל  שמעתי  תלמ  יכך  הם  ולא  שאלו  דבר  שומעים  שכאשר  חכמים  ידי 

ז עם  זה  קרב  לוחמים  והם  בלבם  כאותם  מתיישב  זה  ה  זה את  להרוג  ורוצים  בחרב  קרב  לוחמי 
  עליה. 

ט כד) אמר "ה ותאכל על המזבח את העולה (ויקרא  עי' זהר (ח”ג לג ע”א): ותצא אש מלפני יהו מו
דאתמר רביע על קרבנא וכדין ל מדבחא כמה  עלהוביתא דאשא  בש  ירבי יהודה דא אוריאל דאתחז

וירא  חדוותא הוה בכלא דהא אתקבל ברעוא כמה דכת יהו"ה אל כל העם ואי לאו הוה  יב  כבוד 
  כח רעוא הכי לעילא ותתא י אהרן מן יומא דנפקו ישראל ממצרים לא אשתערבוביא דבנ

ראה ה אוריא"ל שנז מר רבי יהודה  , אהאש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העול  תרגום: ותצא
התקבל ברצון,  ל, שהרי  בשלהבת אש על המזבח, כמו שנאמר רובץ על הקרבן. ואז היתה שמחה בכ

שיצאו ישראל   ם. ואם לא היתה הערבוביא של בני אהרן מיוםכמו שכתוב וירא כבוד ה' אל כל הע
  כך למעלה ולמטה.ממצרים, לא נמצא רצון 
(שער   המלך  עמק  פ טועי'  יא):ז  י"י  "ותצא רק  מלפני  י"י, אש  לפני  היא  אשר  ממלכות  פירוש   "

  המלכות נקרא לפני ה' שהוא לפניו של הת"ת. פרק ג)   שהוא ז"א כנזכר. ועי' ע"ח (שער טו
 
אם  גיע המעלה אל הנפש האוכלת והנאכלת שי' ספר הפליאה (עמוד רפא): על ידי אכילה יע  מז

ו  נקיים  בדברים  תשיג  נקייה  האכיתעלהאכילה  ואם  בהם  תרדיה  פחותה  ותשכון    לה  ממעלתה 
אל   שיגיע  ומה  ונאכל.  באוכל  הדבר  כן  ממנה  פחות  יגיבמדור  כלי  הבשר  הבשר  כי  הנפש  אל  ע 

  ת עליו. אגהנפש והנפש כואבת ודו
  

  (א נא).  מדברועי' עוד בדברי רבינו פרשת ב נה עי' לעיל פרשת נח הערה  מח



  שת שמותרמב"ן ור' בחיי פר

199 

פרשה מוכיח כן באשר הוא ין הוענ  ,מורה על מדת הדין בכל מקום שהוא רשום למפרע
  . שם

  
ַמְלַאְך    :ב)ג  ( הַ   'הַוּיֵָרא  ִמּתֹוְך  ֵאׁש  ת  ַלּבַ ּבְ וַ נֶ סְּ ֵאָליו  ֵאׁש יַּ ה  ּבָ ֵער  ּבֹ ֶנה  ַהּסְ ה  ְוִהּנֵ ְרא 

ל ֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאּכָ   : ְוַהּסְ
שנאמר כי שמי    מטהמלאך הזה הוא המלאך הגואל   ,ועל דרך האמתעי' רמב"ן:  

ובו נאמר    , בראשית לא יג)(הוא שאמר ליעקב אנכי האל בית אל    ,נא) כלהלן כג  (בקרבו  
וכן כתיב   ,העולםמלאך בהנהגת א היה מדהב ראאבל יק .נאויקרא אליו אלהיםשמות ג ד) (

  , במדבר כ טז)(  נבמלאך ויוציאנו ממצרים   לחוכתיב ויש  , דברים כו ח)(ויוציאנו ה' ממצרים  
כדכתיב פני ילכו    ,נדכלומר מלאך שהוא פניו  ,)נגישעיה סג ט(ונאמר ומלאך פניו הושיעם  

לך   יד (והניחותי  לג  בו  .)נהלהלן  אל    ,והוא שנאמר  יבא  שר אתם א  וןו האדכלהיופתאום 
  קים ועוד תבין זה בפסו  ,מלאכי ג א)( אשר אתם חפצים הנה בא    נוומלאך הברית  םמבקשי

  .הבאים בעזרת השם
  
ְרא    :ד)ג  ( ְקָרא  ה’ַוּיַ ַוּיִ ִלְראֹות  ָסר  י  ַהסְּ   ּכִ ִמּתֹוְך  ֱאלִֹהים  ה ֵאָליו  ה מׁשֶ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ֶנה 

ִניַוּיֹאמֶ    : ר ִהּנֵ
בחיי:   ר'  העי'  הנביאיםם  טע  -   לה קבוע"ד  ובשאר  במשה  לבאר    ,הכפל  כדי 

והדין  הרחמים  בהסכמת  הכל  אחריה  שנמשך  ומה  ההיא  השמות   ,נזשהקריאה  וקראו 
  . בלשון כפל מאת הקב"ה לא מצאנום בתורה כי אם ארבעה

  
ֵמַעל  ה)  ג  ( ְנָעֶליָך  ל  ׁשַ ֲהלֹם  ְקַרב  ּתִ ַאל  הַוּיֹאֶמר  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ י  ּכִ ֵמד וֹ ע  ַרְגֶליָך 

  :ו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּואילָ עָ 
כי בהר סיני נגש אל הערפל   ,לא הגיע עדיין למעלתו הגדולה בנבואה עי' רמב"ן:  
  ,ודיין לא עלה למה שנאמר בוכן ענין הסתרת פנים שע  ,להלן כ כא)(אשר שם האלהים  

  . נחבמדבר יב ח)(ותמונת ה' יביט 

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
 . סגיצא הערה  לעיל פרשת ו 'עי מט

 .יאת חיי שרה הערה לעיל פרשעי'  נ
 בא לשמאלא מלכות. י"ם ודא לון נה, מלך על כל הארץ אלהעי' תיקו"ז ריש תיק  נא
ך ויוציאנו ממצרים, כלומר ששלח המלאך רו וישלח מלאמג פרק יב): א (חלקעי' עבודת הקודש  נב

 אנו ממצרים כדי שיצא הוא.אל ויוציהגואל סוד השכינה בגלות עם ישר
 מהון בגלותא.כ ע”ב): ומלאך פניו הושיעם דא שכינתא דאיהי עק א”חעי' זהר ( נג
זהר  נד יהיה לך אלהי"ם אחרים על  א”ח(  עי'  י  פו ע”א): לא  אחרים    אלהי"ם  צחק אמרפני רבי 

ו  לאפקא ואינון שמיה  קדישא  פני לאפקא אפי מלכא דבהו אתחזי מלכא  על  ן  הוא אינושכינתא 
יהו" אני  ח)  מב  (ישעיה  דכתיב  שמיה  לעלם  הוא  שמיה  בריך  הוא  חד  ושמיה  הוא  שמי  הוא  ה 

  מי עלמיא.ולעל
פני    כינה על הוציא שים אחרים לאלהים אחרים על פני רבי יצחק אמר אלהיהיה לך    תרגום: לא

י  ' הוא שמ פני המלך שבהם נראה המלך הקדוש והם שמו והוא הם הוא שמו שכתוב אני הלהוציא  
 למי עולמים.הוא ושמו אחד הוא ברוך שמו לעולם ולעו

 י תהך ואניח לך.ז"ל התרגום אונקלוס שם: אמר שכינת נה
 י לקמן לג יג. י' ר' בחיע נו
דין ורוחא חד בעלמא דאתי והכי    וחא חד בעלמארוחין ר ה תרין  א): אית ליעי' זהר (נח דף ס ע"  נז

  רהם שמואל שמואל שם שם. אברהם אבתשכח בכלהו צדיקי משה משה יעקב יעקב 
ם  וכך תמצא בכל הצדיקיי רוחות רוח אחת בעולם הזה ורוח אחת בעולם הבא. תרגום: יש לו שת 

  .שם שםיעקב יעקב אברהם אברהם שמואל שמואל   משה משה
ש(קכט  תיקו"ז  ועי'   וכפל  ה'  ע”ב):  עלאה  ה'  ההי"ן  בתרין  לאחדא  משה  משה  זמנין  תרין  מיה 

  תתאה. 
  ה' עליונה וה' תחתונה. פעמיים משה משה ולחברו בשני ההי"ן  גום: וכפל שמותר

אה הי שכינתא מרתא אידאמצעידעמודא    א): מסטראלב ע”, ועי' תיקו"ז (מטעי' לעיל הערה    נח
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היבום שהזכיר בו ן  נימו בעכ  וץשל נעליך לא אמר חל  -וע"ד השכל  עי' ר' בחיי:  
 , רות ד) שלף איש נעלו (ולא אמר שלוף כמו בענין הקנין שכתוב    ,דברים כה) וחלצה נעלו (

שהמשילם    ,ומריותלול ממנו החהזהירו שיש  ,אך בענין הנבואה הזכיר של מלשון שלילה
 וכשם שיש ביד האדם לשלול   .כמו שהמנעל דבק ברגל  בגוףלפי שהחומר דבק    נטלנעלים

וראוי להדבק    ,כן בידו שישלול ממנו החומריות כדי שיהיה מוכן לנבואה  ,וגלר  ו מעלעלנ
השכל ביהושע  .באור  נעלך  והזכיר  כלן   ,של  על  לא  מקצת  שלילת  על  הזכירו  וזוהי    ,סכי 

של  מ מיהושעעלתו  יותר  משולל  בהיותו  לו   ,משה  ונאמר  האשה  מן  פירש  משה  שהרי 
  .ולא נאמר כן ליהושע ),פז ע"א תבש( דברים ה) ואתה פה עמוד עמדי(

אש שחורה ואש   ,של נעליך ירמוז שנגלית השכינה בשני גוונים  -וע"ד הקבלה  
  .סבשכן השכינה כלולה דין ורחמים  .סאלבנה 

 ' בחיי  ור הרמב"ן  מאיר  �
  ביט.ידות ותמונת ה' י בהקיץ ומשה בסטריה דכתיב ביה פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בח

אל פה    עי היא שכינה מראה בהקיץ. ומשה מצדו שכתוב בו פהשל העמוד האמצתרגום: מצדו  
 ות ותמונת ה' יביט. אדבר בו ומראה ולא בחיד

ליה הקדוש ברוך הוא "אל תקרב ובדא דא אמר  חזי ע תמן למאתקריב    ע”א): כד  עי' תיקו"ז (כח  נט
  אחרא דאתלבש.הו נעל לגבי גופא ן גופא דיליה דאיהלום של נעליך". הכא רמז דאתפשט מ

יך". ברוך הוא "אל תקרב הלום של נעלתרגום: כשהתקרב לשם לראות מעשה זה אמר לו הקדוש  
  תלבש.ף אחר שהא נעל לגוכאן רמז שהתפשט מן הגוף שלו שהו

נעל הכא    ”א): ת"ח ויאמר אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך וגו' וכי אמאיהר (ח”ג קפ עעי' ז 
ה ולאזדווגא (ס"א באתר) באתתא אחרא דנהירו תא לאתפרשא מנר דפקיד ליה על אתאלא אתמ

ליה תא) אעבר  אוקים ליה באתר אחרא (ס"א ואיהי שכינעלאה ואיהי שכינתא וההוא נעל    קדישא
  אחרא ם ליה בעלמא ואוקיעלמא  מהאי

וג רגליך  נעליך מעל  "ויאמר אל תקרב הלם של  וראה  הנע תרגום: בא  וכי למה  כאן, אלא  ו'",  ל 
האנתבאר   על  לו  אושצוה  של  אחרת  באשה  (במקום)  ולהזדווג  ממנה  להפרד  עליון  שה  קדוש  ר 

ואו השכינה.  השכינהוהיא  (והיא  אחר  במקום  בארוה  נעל  העבירותה  מעולם  ),  וה    בארוה הזה, 
  בעולם אחר. 

י דכתיב תנינן אמר ר"ש מא: ויהי ביום כלת משה כלת של משה ודאי ד)א"עי' זהר (ח”ג קמח ע  ס
דעזע ההר אמר ו' אלא בשעה שאמר לו קב"ה של נעליך מעל רגליך אזשבית שבי וג   עלית למרום

תא ת ברכם וליויברך אותבה בראם  ש"ע תבעי לסתור אדם והא כתיב זכר ונקמיכאל קמי קב"ה רב
שה פריה  במאן דאיהו דכר ונוקבא ואת אמרת לאתפרשא מאתתיה א"ל הא קיים מ  אשתכח אלא

הש דיתנסורביה  בעינא  אנא  ובתא  בשכינתא  עלית  ב  הה"ד  עמיה  לדיירא  שכינתא  יחות  גיניה 
  יבת עמך. שבית שבי ומאי שבי שכינתא דאתנסלמרום 

הידוע יב אלא בלקחת מתנות באדם באדם לא כת ובי למעל  אדם  ינתא ההוא  ומא דנחתת שכ ה 
וב ממש  משה  כלת  משה  כלת  הה"ד  נחתא  במשה  דאתנסבא  כאניומא  דאנפוי  סיהרא  יהושע  פי 

כל כך ולא אתחזי  ש אלא בזמנין ידיען דהא לא אתנסיבת עמיה שכינתא  עלך דלא אתפרכתיב של נ
כתיב מתנת  באדם  אי מתנות  ת משה ודויפל יהושע על פניו ארצה אבל הכא כל  ליה דכתיב (שם)

  לקיה דמשה דמאריה בעי ביקריה על כל שאר בני עלמא.זכאה חו
רבי שמעון, מהו שכתוב "עלית ששנינו אמר  ודאי כלתו של משה,  ביום כלות משה", תרגום: "ויהי 

הוא "של נעליך מעל רגליך", הזדעזע    ", אלא בשעה שאמר לו הקדוש ברוךלמרום שבית שבי וגו'
לפנהר. אמר  ה ברי הקדמיכאל  רבונוש  הוא,  והרי כתוב  וך  רוצה לסתור אדם,  (אתה)  עולם  ו של 

וי בראם  ונקבה  נ"זכר  ואין  אתם",  במיברך  אלא  הברכה  ונ  מצאת  זכר  אומר  שהוא  ואתה  קבה, 
א את השכינה, ובשבילו  ה פריה ורביה, כעת אני רוצה שישלהפרד מאשתו. אמר לו הרי קיים מש 

  ומהו השבי, שכינה, שנשאה לך. ם שבית שבי".למרו "עליתהו שכתוב ר עמו, זתרד השכינה לדו
ותו  דה השכינה, אע למעלה, וביום שירב אלא ָבאדם הידו"לקחת מתנות באדם", ְבאדם לא כתו

"כלות   זהו שכתוב  ירדה,  היא  וביהושע שפניום שנשאה למשה,  כפני  משה", כלת משה ממש.  יו 
אה לו כל כך, ולא  השכינה לא נששהרי  עים,  זמנים ידורד אלא בהלבנה כתוב "של נעלך" שלא נפ

כתוב    ודאי. מתנות באדם,  אבל כאן כלת משה  נראתה לו, שכתוב "ויפול יהושע על פניו ארצה",
  ני העולם. אשרי חלקו של משה שרבונו חפץ בכבודו על כל שאר במתנת, 

  זהר נשא קלב ע"א.תנחומא בראשית א, ו סא
ע"ב    סב יומא כא  נעי'  וששכינה  זקרא אש.  (חעי'  וזהר  ע"א  פד  יצחק אורייתא  ”ב  רבי  "ל: אמר 

חוורא גבי אשא  על  אוכמא  באשא  בש  אתיהיבת  ימינא  ימינא  לאכללא  דאתחזר  ושמאלא  מאלא 
  מימינו אש דת למו. דכתיב

שחורה   באש  נתנה  תורה  בשמאלתרגום:  ימין  לכלל  לבנה  אש  גבי  לימין   על  שחוזר    ושמאל 
  דת למו. שכתוב מימינו אש 
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 תהלים סח (והוא הר סיני שכתוב    ,לקדש דמת סמוכה  מלת א   -וא  אדמת קדש ה
הלום רמז ת  מל כי    ,וםהלועתה בתחלת נבואתו אמר לו אל תקרב    .) ה' בם סיני בקדשיח

עוד הלום אישכב  י  'שמואל א( שהרי לשון מלכות הוא כענין שכתוב    ,סגלשכינה   ,) הבא 
פתח לו פתח   ,סדהקדש ה נאצלת מן  ולפי שהשכינ  .ום) כי הביאותני עד הליח  ז  'שם ב(וכן  

  .להתבונן בקדש והזכיר לו אדמת הקדש
  
ר מׁשֶ אֱ   םְבָרהָ אַ י  ו) ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֱאלֵֹהי ָאִביָך ֱאלֹהֵ ג  ( ְסּתֵ ה לֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב ַוּיַ

יט ֶאל ָהֱאלִֹהים י ָיֵרא ֵמַהּבִ ָניו ּכִ   :ּפָ
ר' בחיי:   קרבן    ,אביך אדם הראשוןאלהי    -ע"ד הקבלה  עי'  כי כשהקריב הבל 

ההשגה  מן  יותר  בשכינה  מיתה  ,סההציץ  נתחייב  כן  בכאן  ,ועל  הזכיר  ויסתר משה   ומזה 
לו    ,ביט כברממה שהט  בירא מהי  כי  ,סופניו ויסתר  (כאדם שמתבייש ממה שכבר אירע 

ראות  וזהו שדרשו רז"ל בפרק קמא דברכות ויאמר לא תוכל ל  .משה פניו כי ירא מהביט) 
לו   ,את פני   . ב"ה למשה כשרציתי לא רצית עכשיו שאתה רוצה איני רוצההקדוש    אמר 

ועכשו שאתה רוצה ואומר    . פניו  שהמ  שכן כתיב ויסתר   ,כלומר כשרציתי בסנה לא רצית

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
  אלא מלכות. ) ואין הלום ב ע"אחים קעי' (זב סג
 .ידעי' לעיל פרשת בראשית הערה  סד
(קיח    סה תיקו"ז  אתעי'  אמאי  אתקבל  דיליה  דקרבנא  כן  אם  ליה  אמר  לקין  ע"א):  חילא  ייהיב 

ה דאיהו  א עלאאי רז יה הכא ודי) אמר לדא יש הבל אשר נעשה על הארץ וגו' אמאלמקטליה (בגין  
דהוה   ורע  טוב  הדעת  דעץ  בהאידרגא  ענשיה  קביל  ביה  דחאב  ובמה  ביה  ובההוא    חאב  עלמא 
דקרב מענשא  אשתזיב  מניה  דאתקביל  וחד נא  לעילא  חד  מחוייב  הוה  ענשי  דתרי  עלמא  ההוא 
דחאב    והא אדם  אכלך ממנו מות תמות [קב ע"א] אמר ליהתא הה"ד (בראשית ב יז) כי ביום  לת

יה כי ביום אכלך ממנו כתיב אמר ליה דאבוה הוה ליה ומת אמר לר ליה עובדא  נא אמי אילבהא
  וא יום הציץ ומתבהה

עשה על בל למה נתן כח לקין להרגו (בגלל זה יש הבל אשר נאמר לו אם כן שקרבנו התק תרגום:
טא רע שחדעת טוב ושל עץ ה  אן ודאי יש סוד עליון שהוא היה בדרגההארץ וגו' למה) אמר לו כ

ב  בו שחטא  ובובמה  הזה  בעולם  ענשו  קבל  אותו  של  מענש  נצל  ממנו  שהתקבל  קרבן  ו  אותו 
ענש למטהעולם ששני  ואחד  למעלה  היה מחיב אחד  מות ים  אכלך ממנו  ביום  כי  שכתוב  זהו  ה 

יום  לו מעשה אביו היה לו ומת אמר לו כי בוהרי אדם היה שחטא בעץ הזה אמר  תמות אמר לו  
  ו היום הציץ ומת.אמר לו באות  כתוב תמות ממנו מות אכלך

ץ בשכינה, ומת בחטא זה.  רז"ל כי הבל הצי  ר ההקדמות (מה ע"ב): בזה תבין מה שאמרועי' שע
ל יעקב, ולהמשיכו אל אחור ז"א, , כי הבל בקש לעקור את האור היוצא מהיסוד דאבא א וביאורו

ים. כי רצה  מציץ מן החרכבסוד  ינה,  הציץ בשכ  הו אומרו לנוקבא הנקראת שכינה, ונקראת רחל. וז
  האור היוצא ליעקב, ולהמשיכו לשכינה.   להציץ ניצוצי

שתו  ע”ב): ובגין דא ויתחבא האדם וא  , ועי' תיקו"ז (קטרפטראשית הערה  עי' לעיל פרשת ב  סו
ר איש במסתרים כ"ג) אם יסת  ירמיה תיב (ניה והא כאתכסיא מלמפני ה' אלהי"ם וכי יכיל בר נש  

תפקחו עינייהו וחזו מה  או אנפוי מבשת דאואני לא אראנו נאם ה' אלא כסו פניו חרולים אתכסי
מן ודא איהו ויתחבא האדם וגו' ילא דגרימו לאעקרא אילנא מאתריה ונביעו לסלקא מתדעבדו לע

אית    כסיאו אנפוהי מן אתהגן תבתוך עץ    במה דהוה  מן אתכסיאו אנפוהי מן בשת דתמן חאבות
מיתא אדכיר מה דאירע ליה בקדמאן דאמר בתוך עץ דא צדיק ובאתר דא ויסתר משה פניו דאדכר  

ו ואתכסי מבשת  י'חוביה  ודא  ח)  יב  (במדבר  יביט  ה'  ותמונת  זכה  דאיהו חכמה תתאה   בגין דא 
בע אתוון  עה ארופרי  אתר דערלה' ה' דא  הילנא דהוה בריש צדיק ו' גופא דברית  ואיהו איבא דא

א  תא הכי אעקר קודשעל צדיק דאיהו עץ פרי איהו גרים דאסתלקו מניה ואתעקר איהו מגנ  הוו 
  יה מגנתיה כמה דאת אמר ויגרש את האדם.בריך הוא לאדם מגופיה ותריך ל

נו והרי  מהו"ה אלהי"ם וכי יכול אדם להתכסות משום זה ויתחבא אדם ואשתו מפני יתרגום: ומ
י אם  אכתוב  במ סתר  ליש  ואני  פניו סתרים  התכסו  חרלים  פניו  כסו  אלא  יהו"ה  נאם  אראנו  א 

שנפקחו   שמבשת  מה  וראו  האילן  עיניהם  את  לעקר  שגרמו  למעלה  לסלק עשו  והמעין  ממקומו 
שהיה בתוך עץ הגן שם    ם התכסו פניו מבשת ששם חטאו במהמשם וזהו ויתחבא האדם וגו' ש

יש  ובזה צדבתוך עץ    מי שאומר  התכסו פניו  ויסתיק  ר משה פניו שנזכר מה שארע לו  מקום זה 
מה  ונת יהו"ה יביט וזה י' שהוא החכמשום זה זכה לותמבראשונה הזכיר חטאו והתכסה מבשת ו

ו' גו עה ארבע  ף הברית ה"ה זה מקום הערלה ופריהתחתונה והוא פרי האילן שהיה בראש צדיק 
גן כך עקר הקדוש  וא נעקר מן הנו והקו ממגרם שהסתלפרי הוא    אותיות היו על צדיק שהוא עץ

 ויגרש את האדם. ברוך הוא את האדם מגופו וגרשו מגנו כמו שנאמר 
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' מאיר בשכר  ר דאמר    ,ופליג אדרבי מאיר  ,הראני נא את כבודך לא תוכל לראות את פני
לשלש זכה  זכ  .שלש  ויסתר  פניםבשכר  לקלסתר  י  בשכר  ,ה  מגשת  כי  לוייראו  זכה  רא 

 כי בשכר שנתירא עתה להביט אל   ,אור זהיוב   .בשכר מהביט זכה לותמונת ה' יביט   ,אליו
הדיןא  הי  ,היםאל ה לסוף    ,ונקראת אספקלריא שאינה מאירה  ,השכינה שהיא מדת  זכה 

  .סזשנסתכל באספקלריא המאירה היא מדת הרחמים 
  
ר בְּ ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת עֳ   ה’ז) ַוּיֹאֶמר  ג  ( י ֲאׁשֶ ֵני ִני ַעּמִ י ִמּפְ ַמְעּתִ ִמְצָרִים ְוֶאת ַצֲעָקָתם ׁשָ

י ֶאת ַמכְ  י ָיַדְעּתִ יו ּכִ   : יובָ אֹ ֹנְגׂשָ
בחיי:  '  עי ראיתי  ר'  למ  -ראה  זה  ענינים  ג'  הזה  בכתוב  מזהיש   , ראיה  :עלה 

למעלה    ,סחשהרי כח השמיעה זך ודק מכח הראיה  ,למעלה מראיה שמיעה  .ידיעה  ,שמיעה
שאם יראה אדם דבר או    ,שאין השלמת הראיה או השמיעה אלא בידיעה  ,יהן ידיעהמשת

ועל    ,אותו דבר או לא שמע אותו הקול  אה לא ר  לוכא הרי הוא    ,ישמע קול ולא ידע מה הוא
עני שני  יבאו  הבנהכן  במקום  בתורה  אלו  שכתוב    .נים  הוא  כח(שמיעה  גוי  מט  דברים   (

והיודע דבר אע"פ שלא    .) ולבי ראהטז  קהלת א(ב  ראיה הוא שכתו  .אשר לא תשמע לשונו
  .ראה אותו ולא שמע אותו מעולם הוא כאלו ראהו או שמעו

  
ה  עַ וְ ט)  ג  (  ָאה ֵאָלי  ה ַצֲעקַ נֵּ הִ ּתָ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ר ִמְצַרִים  ת ּבְ ַחץ ֲאׁשֶ ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ

  : לֲֹחִצים ֹאָתם
שבאה אליו   ,היא כנסת ישראל  אלישרצעקת בני    -ועל דרך האמת  עי' רמב"ן:  

  . ושם רמזתי  ,)עאכבראשית יח (כדרך הכצעקתה הבאה אלי  ,סטצועקת 
אבל על דרך הקבלה  .  את צעקתם שמעתילמעלה ור  כיכבר הז  לאוהעי' ר' בחיי:  

צועקת   - לפני  שבאה  ישראל  כנסת  היא  ישראל  בני  יח  (כלשון    ,עאצעקת  )  כאבראשית 
  .הכצעקתה הבאה אלי

  
ְצָרִים :י)ג ( ָרֵאל ִמּמִ י ְבֵני ִיׂשְ ְרֹעה ְוהֹוֵצא ֶאת ַעּמִ ָלֲחָך ֶאל ּפַ ה ְלָכה ְוֶאׁשְ   : ְוַעּתָ

 , במלת לכה היא ה"א אחרונה שבשם  עבתוספת ה"א   -ה  הקבל   "דועעי' ר' בחיי:  
 ,עג) זה אלי ואנוהו ב  שמות טו(כלשון    "זה"כי אות הה"א יקרא    , ועל כן אמר וזה לך האות 

יג ח)  ( ליור  בעבשמות  ה'  והנה אות הברית שיהיה   ,כי אהיה עמך   ועל כן אמר  .זה עשה 
  . וראוי שיאמינו הכל ,ואין לך אות גדול מזה ,עמו
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  .כאעי' לעיל פרשת בראשית הערה  סז
  ה מהראיה.היא למעלה והבטחון פ' י"ח ופ' כ"ד כי השמיעה  והוא כדעת הרמב"ן בספר האמונ  סח
ז' נקבי הראש אמר שם כי האזנכדבריהם בדב  מצאנווכן   ו') בענין  יים  רי האריז"ל בטנת"א (פרק 

ד"ז (רצד ע"ב) שאמרו שם בהאי נוקבא דאודנין הוד וכן משמע ג"כ באנים הם נצח  הם חו"ב והעי
דעיינין  תליי נוקבא  אחרנין  נוקבין  אן  והרי  כו'  דחוטמא  נוקבא  דפומא  שכולםנוקבא  תלוים    מר 

  עלה מכולם.ה האזניים למם והו אזנייבה
דע"ה   עי'  התי  א”ח אמנם  כי לכאורה מדברי  ע"ג שמקשה  ע'  ד  (תיקון  משמע   קמא ע"א)קונים 

' אסתכל ה' ושמע ו' ומריח ר כי ראיה שמיעה ריח דיבור הם כנגד ד' אותיות השם ילהיפך שכן אומ
מיעה וכן  יא למעלה מהשאיה הע"ג) שהררו לא  זו"ח (פ' יתוממלל. ועי' רע"מ (פינחס רל ע"א) וב  ה'

  הוא באריז"ל (שער אח"ף פרק א').
ש הלש"ו  בדברי  שראיועיי"ש  אף  שעל  מקורה  מתרץ  השמי ה  מאשר  גבוה  בגלל  יותר  אבל  עה 

  ה. ה יותר גדולה מצד גילויה למטעליונותו אין לה גילוי ולכן מעלה השמיע 
 .לדעי' לעיל הערה  סט

 . לטיל פרשת וירא הערה  עי' לע ע
עולה למעלה לגרום תיקונים להוריד שפע כעין מש"כ  נסת ישראל" היא כינוי למ"ן ה"צעקת כ  עא
 . בוכים עיי"ש. ועי' מש"כ בהערה הבאהנו בויקרא (ב יג) בענין מים רבי
 .לגה ת לך לך הערפרשעי' לעיל  עב
 . כועי' פרשת ויצא הערה  עג
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כִּ ּיֹוַ יב)  ג  ( ָהָעם אֶמר  ֶאת  הֹוִציֲאָך  ּבְ יָך  ַלְחּתִ ׁשְ ָאֹנִכי  י  ּכִ ָהאֹות  ָך  ּלְ ְוזֶה  ְך  ִעּמָ ֶאְהֶיה  י 

ַעְבדּון ֶאת ָהֱאלִֹהי ְצַרִים ּתַ   : ם ַעל ָהָהר ַהזֶּהִמּמִ
בראשית  (כמו זה לי עשרים שנה    -  וזה לך האות  -ועל דרך האמת  עי' רמב"ן:  

כי    .לא מא) והנ עה  אהי"ואמר   , אות הברית שאהיה עמך תמיד כדרך  ,עד" האות  לךה  מך 
 ,כי אנכי השולח אותך שתעבדו את האלהים בהר הזה  ,שם יז ד)(  "עהאני הנה בריתי אתך"

  . להלן כג כ)(אשר הכינותי  םאל המקו ,בקרב העם הזהואז אעלה גם אנכי 
  
ה ֶאל ָהֱאלִֹהים ִהּנֵה ָאֹנִכי ָבא ֶאל  יג)ג  ( י ָלֶהם ֱאלֵֹהי ָרֵאל  ׂשְ ֵני יִ בְּ   ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ְוָאַמְרּתִ

מֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם ָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו ִלי ַמה ׁשְּ   :ֲאבֹוֵתיֶכם ׁשְ
רמב"ן:   העי'  דעתי  בולפי  גם  משה  במעלת יה  גדול  בחכמה  אב  ההיא  עת 

אותו  ,הנבואה  השולח  מי  שיודיעהו  בקש  שאלה  שלוח   ,ודרך  הוא  מדה  זו  באי  כלומר 
י  ןניכע  ,םיהאל ורוחו  שאמר  שלחני  אלהים  ה'  ועתה  טז) (שעיה  מח  אמר    .ישעיה  והנה 

הי שדי  אל  במדת  היא  אם  שליחותי  על  לאבות  אישאלוני  רחמים    ,שעמדה  במדת  או 
וזה בעבור שאמר לו אנכי אלהי   ,תות ומופתים מחודשים ביצירהיונית שתעשה בה אועל

ו)(אביך אלהי אברהם   ושמע משה   .ם כללהקדושיו  תיומשמ  שם ש  ולא פיר  ,לעיל פסוק 
 " אל שדי"והוא היודע כי התורה לא תנתן בשם    ,שהבטיחו על מעמד הר סיני ומתן תורה

  . ועל כן שאל מה אומר אליהם ,עוהעולם רק השם הגדול שבו היה  ,באבותהנזכר 
אמרו לזה  נתעוררו  ה'),(  ורבותינו  סי'  פ"ג  הנה   שמ"ר  האלהים  אל  ויאמר משה 

בא   ישב  אל אנכי  סימון  ,לראני  ר'  בשם  שמעון  ר'  לעשות   ,אמר  אני  עתיד  משה  אמר 
ה' אלהיך  אנכי  להם  ותאמר  התורה  להם  וביניהם כשתתן  בינך  אלהי אבותיכם    ,סרסור 

אל עסקיו  ,יכםשלחני  על  נתברר משה  שעה  מה    ,אותה  שמו  מה  לו  ישאלו  אם  שנתירא 
היה מבקש משה שיודיענו הקב"באו  ,אומר אליהם ענין   ,לדוהגהשם    אתה  תה שעה  וזה 

  .השאלה
אהיה עמכם בצרה זו ואהיה עמכם בצרות  ,אהיה אשר אהיה ,והנה ענהו האלהים

עולם  .אחרות לפניו רבונו של  יפה אמרת  .הדיה לצרה בשעת  ,אמר  לו  כה תאמר    , אמר 
וגו' כי משה    ,והכונה להם בזה  .)ע"ב  ברכות ט(לשון רש"י מדברי רבותינו    ,לבני ישראל 

ואמרו לי מה שמו שיגיד להם השם שיורה הוראה שלמה על המציאות   ,רךו יתבנילפאמר  

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
הלים נא יז) אדנ"י קא דפקין לפתחא ואמרין (תהא אלין נפקין הא אחרנין   עי' תיקו"ז (לד ע"ב):   עד
ואינון  ש תפתח  דאיהפתי  דאות  חמארי  דמו  עלמין  דצלין  "י  ברכאן  בהון  בח"י  דמקרבין  צלותין 

לקבל שתי תורים או שני בני  רים ושבעה אלים וקרבנא לקודשא בריך הוא דחשיבא לקבל שבעה פ
ג  י (שמות  האות  לך  וזה  למשה  אמר  אות  דהאי  דמסטרא  מונה  עשר  תרי  כליל  ואיהו  זלות  יב) 

לכת ככבי  דא  ושבעה  דקדושה  ומסמסטרא  שבע  בת  דאי  טראיהי  ו'  ו'דו'  תתא  הו  ו'  ה עלאה 
  ועלייהו אתמר ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה.

יוצאתרג וום: הרי אלו  אומרים "אדנ"י שפתי תפתח", והם בעלי  ים, הנה אחרים דופקים בפתח 
קרבן    ות, שמקריבים בהןעשרה ברכות של התפל  העולמים, שמתפללים בשמונההאות שהוא ח"י  

בר ושכנגד  הוא שחשובה  וך  לקדוש  פרים  יונה,  שבעה  בני  שני  או  תורים  שני  וכנגד  אילים  בעה 
הזה אמר האות  לך הא  שמצד  "וזה  מזללמשה  עשר  שנים  כולל  והוא  לכת  ות",  כוככי  ושבעה  ות 

"ומאותות   תחתונה, ועליהם נאמרל ו"ו שהוא ו' עליונה ו'  מצד הקדושה שהיא בת שבע, ומצד ש
  גוים מהמה".ו ה אל תחתו כי יחתהשמים 

 "וזה" חושבן ח"י. –ות "א וזה לך האבהגר
 . זעי' לעיל פרשת נח הערה  עה
. ועי' זהר (ח”א קכו ע”א): ויהו"ה ברך את אברהם בכל (בראשית מזפרשת נח הערה  ל  עי' לעי  עו
נתן לו הקדוש ברוך הוא משמו שהיא אות ה"א שבו נברא נ"א המעשר] ששרה [א) [באותו] המ  כד

  העולם.
) שנתן לו הקדוש ברוך הוא משמו,  שראותה השררה (המעברהם בכל". בם: "וה' ברך את אתרגו
 א העולם.ה נבראות ה"א, שב שהיא
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יה כי אה ,אין להם צורך לראיה אחרת  ,והקב"ה השיבו למה זה ישאלו לשמי ,ועל ההשגחה 
ואענםעמה יקראוני  צרתם  בכל  בישראל   ,ם  אלהים  שיש  הגדולה  הראיה  קרובים    עזוהיא 

  . באגדה זו וןפירוש נכ זהו  ,בארץם טיויש אלהים שופ ,עחאלינו בכל קראנו אליו 
זקני ישראל במציאות הבורא כאשר אמר הרבעיי"ש:    עטועל דעתי לא יסתפקו 

זה השם תשובת שאלתו שפירשנו  ,וחלילה הו   ,אבל  אליהם במדת דיעו שלך  הוא שלוח 
לב  ,פהדין אשר במדת הרחמים ישראל אהיה שלחני אליכםואמר כה תאמר  שיזכיר    ,ני 

צוהו עוד כה תאמר אל בני ישראל ה'   ולכך  ,פאל האחדות ע  ותלהור  דולבלהם השם האחד  
טו)(  פבשלחני  רחמים  ,פסוק  מדת  הוא  הזה  השם  זרוע   .כי  משה  לימין  יוליך  כי  וידעו 

להם  והנה פירש לו כי אהיה אשר צוהו לאמר    ,דש אותות ומופתים בעולםיחו  פגתפארתו
 ם ות שבשהאחרונ  ותתישתי האוי  כ  ,והם שוים בלשונם ובאותיות  ,הוא השם הגדול הזה

בזה הקודמות  הם  על חכמת שלמה  ,הראשון  יורו  נתן חכמה    ,פדכי בראשון  וה'  כדכתיב 
ואות האל"ף בראשון תורה על הקדמות   .פהובזה יורו על חכמת אלהים  ,מ"א ה כו)(לשלמה 

מה  ,פווהיחיד בלי  ספירות  עשר  על  בשני  מ"ב),(  והיו"ד  פ"א  האותיות   ס"י  שתי  ונלקחו 
הקדושיםיווהאל"ף  ה  לההא השמות  משני  תחי  ,"ד  ונקרא   להונכתבו  הנכתב  בשם  וסוף 

ועד הסוף  ,באל"ף דל"ת  י כי שמ  ,ומדת הדין באמצע  ,להורות כי הוא אצילות מן הראש 
ומכאן תבין למה קמצוהו ונשתמש לשון הקדש בשם ההוא בכל    . פזלהלן כג כא)(רבו  בק

  .לאות מתורתונפו יראנ "הקבכי ממנו כל הממשלה והשלטון וה  ,שם אדנות
בחיי:   ר'  השכל  עי'  הויות   -וע"ד  שלש  כולל  לבדו  אהיה  שם  הצרוף  בחכמת 

והיו"ד    ,דים כנגד הוהוה"א אמצעית האח  ,פחכי האל"ף ראשית האחדים כנגד היה   ,הללו 
וה"א אחרונה להורות כי הוא בשלשה זמנים   ,סוף האחדים ותכלית כל חשבון כנגד יהיה

ב  ,הללו  המיוחדם  ג  .בהוה ם  כלוקיומו  כן  פטהשם  מפני    ,מורה  בראש  היו"ד  אות  והושם 
וכשאנו חושבים ט' ואנו רוצים לחשוב יו"ד    ,שהאל"ף ראשית האחדים והט' סוף האחדים

א"כ   ,ואי אפשר להשלים חשבון יו"ד כי אם עם האל"ף  ,כל פעם לחזור לאל"ף נצטרך על  
 ות והובלעו שתי אותי  .םם כולאימצכן הבורא ראשית ותכלית לנ  ,האל"ף ראשית ותכלית

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
פי' עניין  שזהו  ה ע"א שם משמע  עי' מלכים א' יח לו; ב' א ג ו טז; תהלים ע"ו ב'. ועי' שבת נ  עז
 ות אבות. ועי' לקמן ויקרא כו יא בר' בחיי.זכ

 . ז ודברי רבינו שםעי' לקמן דברים ד  עח
 סב. רקרמב"ם מורה נבוכים ח"א פ  עט

 ים., והיינו מידת הדין אשר במוחין שהם בעצם רחמדעי' לעיל פרשת וישלח הערה  פ
ודשא בריך הוא לך בשליחותך לאפקא לישראל ממצרים הדא הוא  רמיז ק ע"ב): (יא    עי' תז"ח  פא

תאמר אל בני ישראל אהיה שלחני ה  משה אהיה אשר אהיה כלהים אל  (שמות ג) ויאמר אדכתיב  
מפלא ומכסה מסטרא דעלת כל עלאין דאתמר בה בג' יודין דסגולתא דהוא  ובה אשתמודע  אליכם  

סטרא דעלת כל עלאין אתקריאת שכינתא אמונה  אין אלהים ומלעדי  ואני אחרון ומבאני ראשון  
  דישראל. 

צרים זהו שכתוב (שמות ג)  ממתך להוציא את ישראל  ך בשליחוהקדוש ברוך הוא לתרגום: רומז  
אהיה ויאמר כה תאמר אל בני ישראל אהיה שלחני אליכם ובו  אשר    אל משה אהיה  ויאמר אלהים

כומכסה מהצד של  נודע שהוא מפלא   יודין של סגולתא אני  ל העליונים שעלת  בו בשלש  נאמר 
אי ומבלעדי  אחרון  ואני  של ראשון  ומהצד  אלהים  כל    ן  השכיעלת  נקראת  אמונת   נההעליונים 

  ישראל.
ה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי  הוי"  אל בני ישראלז"ל הפסוק: כה תאמר    פב

 יעקב שלחני אליכם.
 .דרה ן פרשת וארא העעי' לקמ פג
  .יגרה עי' לעיל פרשת חיי שרה הע  פד
 .סדערה עי' לקמן פרשת וזאת הברכה ה פה
דרכיב על י"ה דאינון חכמה   לא כתר עליוןלעי  םא הוא כגון חל"עי' תיקו"ז (ז ע"ב): א' נקודה ד  פו

 ובינה. 
 .יאה פרשת חיי שרה הער עילעי' ל פז
 . יזעי' לעיל פרשת וירא הערה   פח
 .רדעי' לעיל פרשת בראשית הערה  פט
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והיא בראש השם כדי לסתום הפתח ולהזהיר על   ,ו מהאל"ף והטי"ת ונעשה מהם יו"דאל
כי שאלת מה לפנים   ,חגיגה יא ע"ב)(  רוהיא שאלת מה לפנים מה לאחו  ,השאלה הנמנעת 

וע"כ הושם במקום שתיהן אות   ,היא האל"ף ושאלת מה לאחור היא הטי"ת שהיא תכלית
להורות כי  ,והטי"ת כנגד יהיה  יההאל"ף כנגד ה ,ההיה ויהי  ,צת ותכליתשיראכולל  ה   "דהיו

הכל  ותכלית  הכל  ראשית  יתברך  יהיה  ,הוא  לא  ואחריו  אל  נוצר  לא  נוא  ,לפניו  שאר ז 
  .בשם הזה להשלים שלש אותיות

הקבלה   שמו  -וע"ד  מה  לי  אותך  ,ואמרו  שולח  הקדושים  משמותיו  שם   , איזה 
  .אתה שלוח יוותממיד דהמיכלומר באיזה 

הרמ לשונו  וכתב  וזה  ז"ל  במציאות   -ב"ן  ישראל  זקני  יסתפקו  לא  דעתי  על 
וחס חלילה  הרב  אמר  כאשר  ג"כ    ,הבורא  היה  ע"ה  רבינו  משה  אב  אבל  ההיא  בעת 

כלומר באיזו מדה הוא   ,ובקש דרך שאלה מי השולח אותו   ,ת הנבואהבחכמה גדול במעל 
אם היא במדת אל שדי   מר ישאלוני על שליחותילוכ  ,מוש  מהזהו ואמרו לי    ,שלוח אליהם

או במדת רחמים שבה נעשו נסים   ,צאהיא שעמדה לאבות שבה נעשו להם נסים נסתרים 
עולםמפורסמים מחודשים ביציר כן שאל מה אומר אליהם  ,ה משנים טבעו של  וה'    .ועל 

השיבו אהיה  ,יתברך  אשר  הדי  ,אהיה  במדת  אליהם  שלוח  שהוא  אהיאשן  הודיעו  ה ר 
ולא צוהו לומר אהיה    ,ואמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם  , רחמים  במדת

אליכם שלחני  אהיה  ע  ,אשר  להורות  לבדו  האחד  השם  להם  שיזכיר  האחדות הכונה   , ל 
  ,ת רחמיםכי השם הזה מד  ,ולכך צוהו עוד כה תאמר אל בני ישראל ה' וגו' שלחני אליכם

והנה פירש לו כי    .ויחדש אותות ומופתים בעולם  ,תוארוע תפזרה  וידעו כי יוליך לימין מש
כי שני    ,והם שוים בלשונם ובאותיות  , הוא השם הגדול הזה   ,אהיה אשר צוהו לאמר להם

הםאותיות האחר הראשון  בזה  ונות שבשם  על חכמת שלמה   ,הקודמות  יורו  כי בראשון 
ואות האל"ף   .יםלהא  חכמת  עלו  ובזה יור  ,) וה' נתן חכמה לשלמהכו  ה  'מלכים א(שנאמר  

ונלקחו שתי   , והיו"ד בשני על עשר ספירות בלי מה  ,בראשון תורה על הקדמות ועל היחוד
  , דושים ונכתבו תחלה וסוף בשם הנכתבהאותיות האלה האל"ף והיו"ד משני השמות הק

כי שמי    ,עד סוף ומדת הדין באמצע  ונקרא באל"ף דל"ת להורות כי הוא אצילתו מן הראש
  .עד כאן לשון הרב ז"ל ,תוין למה קמצתבם שו ומרבבק

דבריו   שוים"באור  שבזה  ",במלת  היו"ד  הוא  בזה  האל"ף  כנגד   ,כי  היו"ד  כי 
כנגד    ,באחרונה שהם מורות על חכמת שלמה  ו"ד ה"אנשאר י  ,והה"א כנגד הה"א   ,האל"ף 

ל אור עב  ניעוד מוסיף א  .אם כן הכל אחד  ,וא"ו ה"א שבזה שהן רמז לחכמת שלמה גם כן

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
וראה    צ סח):  (עמוד  הפליאה  ספר  מספר  עי'  כל  אינוהבן שראשית  והיא  הא'  רק הוא  מספר  ה 

אחד אינו  אך ה  נו צריך לאחדל מספר ימצא במעשיו ואין לך מספר שאיבכהוראתה אחד והאחד  
ות  העשר  י' והיא ראשית  צריך שום מספר חוץ מעצמו וזהו אמיתות האחד, ותכלית האחדים הוא

התחי הכינולכן  והשלים  יהו"ה  י'  מן  ית'  המיוחד  השם  הואל  בי' ששם אלהים  וסוף    וי  בגי'  כנוי 
באמ נשארו  אדנ"י  הוא  והוא    צעכינויים  ה"ו  והוא  החשבון  שהוא  ה"ו  וההשם  א"י,  אות  עולה 

והבן שה"ו העולים א'ה וראה  דן,  הוא  הכנוי  גם באמצע  על השכינה  וי' הם בראש    אחרון מורה 
וא בראדני  א'  היאבסופו  האחדים  שראש  והבן  ראה  וגם  בסוף,  וי'  הוא    ש  האחדים  וסוף  ט' א' 

ותמצאם   איתצרפם  והה'  ד"ו  ג"ז  ב"ח  וכן  אשרן  י',  אהי"ה  כענין  בעצמו  הוא  כי  זוג  אהי"ה    לה 
באיזון הושהראש ומספר העשרות  וכן הוא אמצעי, א"ל  הוא ראשון בעצמו  והאחרון  ה  א אחרון 

המאות איך א"ל תחבר וא ק' וכן כ' עם פ' הוא ק' וכן כולם וא"ל  ר י' עם צ' הל תחבמנין הוא וא"
 הראשון לומר לך שהשם הוא ראשית העולם ף  לף. והנה האלף האחרון כמו אלק' עם הץ' יעלה אה

  וא ית' אין לו ראשית ואין לו תכלית כלל שהרי ראשיתו היא תכליתו ותכליתו ם. והותכלית העול
ית כל מספר וכן ואין לו תכלית, וע"כ א' מורה אחד שהוא ראשין לו ראשית  א"כ אהיא ראשיתו. ו

ואין אותאלף תכלית כל מספמורה   יותר מתשעה  ב  ר הנמצא באלפא ביתא  אלפא ביתא המורה 
"ץ עולה תתקצ"ט, ובעל כרחך היכן תחזור בא' הוא אחד להשלים הו טצעים ותשעה וזמאות ותש

 ף.החשבון של אל
 .מהלך לך הערה פרשת עי' לעיל  צא
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שהרי שם אהיה   .צבודבר אחד   ,ושם אחד  ,כי שם אהי"ה ושם יהו"ה הכל אחד  ,רי הרבדב
יה"ו כמספר  המיוחד  ,מספרו  השם  עקר  כפולה   ,שהוא  הה"א  א  .צגכי  אומעוד  יש  ני  כי  ר 

רבינ משה  כי  קבלה  להם בידינו  להשיב  שיוכל  כדי  שם  של  מהותו  לדעת  בקש  ע"ה  ו 
שאלתו   וןומזה נרמז ונרשם בלש  .שמות  הומ  כלומר  ,מווזהו שאמר מה ש  ,תשובה ברורה
המיוחד שמו  ,השם  מה  אשר   ,מה  ,צדלי  אהיה  לו  ולומר  להשיב  מוכרח  הענין  היה  וע"כ 

המהות שהוא  א"ה    ,אהיה  לכתרכי  לחכמה  ,צהעליון   רמז  רמז  ספירות    הרי  ,י"ה  שתי 
 ודמות הקת  ונקראת בשם שתי הספירו  ,צוועוד שם אהיה רמז לתשובה   .נכללות בשם אהיה

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
בי ואנן תנינן קדמאה אהיה דא  תיאלעזר אמר כלהו עשרה שמהן כ  רבי ח”ג יא ע”א): עי' זהר (  צב

ע דאמסתימא  כמאן  אנאלאה  דזמין    ר  אנא  אהיה  אשר  לבתר  הוא  מאן  אתיידע  ולא  דאנא  מאן 
באינון   (אחרנין)לאתגליא  סתיםדהא    כתרין  לגלוייא   בקדמיתא  דמטי  עד  לאתגליא  שרי  ולבתר 

מאן דאנא  א  ה בקדמיתא סתימו דכלא אנא הוכך כתיב במשה אהידשמא (ס"א דשלימו) קדישא ו
לאת זמין  אנא  אהיה  אשר  אהלבתר  לבתר  בתגליא  הוא  יה  ועדיין  מתעברא  אימא  כד  ודא  ראה 

ואמרת אליהם יהו"ה  זקני ישראל    פת אתת ג טז) לך ואססתים אימתי אתגליא בזמנא דכתיב (שמו
הוא   והכא  וגו' דא שלימו דכלא  וקשורא דשאלה"י אבותיכם  כך קדמאה גלוייא  בגין  קדישא  מא 

  היהא דכלא
הש עשרת  כל  אמר  אלעזר  רבי  כתובים,  תרגום:  הסתום  ואנו  מות  זה  אהיה  שהראשון  שנינו 

נודע מ ולא  כך  העליון, כמי שאומר אני מי שאני  הוא. אחר  אי  יד להתגלות היה, אני שעתאשר 
ד שמגיע לגלוי של מתחיל להתגלות, עבאותם הכתרים (האחרים), שהרי בראשונה סתום ואחר כך  

י הוא מי שאני. כל אנה הסתום של הת) הקדוש, וכך כתוב במשה אהיה בראשונמוהשם (של של
דיין הוא  רת ועוזה כשהאם מתעבאחר כך אשר אהיה, אני עתיד להתגלות אחר כך. אהיה אחרון  

ואסתו ישראל,  זקני  ואספת את  לך  ג)  (שמות  בזמן שכתוב  ה' אלהים, מתי מתגלה,    מרת אלהם 
הכל שלמות  זו  וגו',  הקדוש,  ,  אבותיכם  השם  של  והקשר  הגלוי  הוא  שוכאן  הראשון  הכל לכן    ל 

  אהיה. 
ח"ג יא  זהר (למהוי, כמ"ש ב  ועי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ב ד"ה ומחסד: על ג"ר אמר אהי"ה, אנא זמין

 שאתגלה בז"ת. ע"א) 
  .רועי' לעיל פרשת בראשית הערה  צג
שה תלת חיון  שמן מ  נא דאו”ה עליה כגוע"ב): ומשה הוה שלים בד' חיון ושם יהה  עי' תז"ח (ל  צד

עליה   יהו”ה  פני אדם שם  פניהם  ודמות  נשר מה  הואאריה שור  לן הדא  ג)  דכתי  מנא  (שמות  ב 
  אמרו ל"י מ"ה שמ"ו מ"ה אמר אליהם ו

ריה שור  א  ו כמו זה ש' מן משה שלש חיותות ושם יהו"ה עליתרגום: ומשה היה שלם בארבע חי
ז) ואמרו ל"י מ"ה   ין לנויו מנשם יהו"ה על  נשר מ”ה ודמות פניהם פני אדם זהו שכתוב (שמות 

 שמ"ו מ"ה אמר אליהם. 
  . פויל הערה עי' לע צה
דף סה ע"ב שזה ש  צו זהר אחרי מות  ורעי'  וז"ל:  הוא אהי”ה דא כלם הבינה  הכי    לא זא דמלה 

דין אקרי אהי”ה כללא כלא סתים ולא  אתר כוכלילן בחד    דכלא דכד שבילין סתימין ולא מתפרשין
אשר אהי”ה כו'    לא כדין אקרישכא כנהר אתעבר לאמ  אתגלייא בתר דנפקי מניה שירותא וההוא

ל זמין  כלומר השתאהי”ה  כלא אהי”ה  ולאולדא  כלאמשכא  כלל  הוא  אנא  פרטא  א  דכל  כללא  א 
בתר בעא משה לאה לאתגליא שמא עעברת אמא וזמינת לאפקא פרטין כלהו ולאתאשר אהי”ה ד

י”ה  שר אה והכא לא כתיב אלמנדע פרטא דמלה מאן הוא עד דפריש ואמר אהי”ה דא הוא פרטא  
בקיטורואשכחנא   אשר  דשלמה מלכא  חברותא אשתכחבספרא  עלאה  קסטירא  דעדונא  כד"א   א 

"ה למשה  ת"ח היך נחית מדרגא לדרגא לאחזאה קב  דאשרוני בנות אהי”ה זמינא לאולבאשרי כי א
ב לא הי”ה כללא דכלא סתים דלא אתגליא כמה דאמינא וסימן ואהיה אצלו אמון וכתייתא אבקדמ

מינא לאולדא ואמר אשר אהי”ה  וא נהרא אמא עלאה ואתעברת דזלבתר אפיק ההערכה  ידע אנוש  
שר אלא אק"יק כלומר השתא יפוק  א  א לבתר שארי לאולדא ולא כתיבלאולדא ולתקנא כלזמינא  
ואתתקן כל חד וחד באתריה שבק כלא ואמר ה' דא פרטא ודא קיומא    ק כלאכלא בתר דנפיויתקן  

  וגליא כו'.קדישא סתים  דשמא תא ידע משה רזאובההיא שע
הדב וסוד  שכאשתרגום:  הכל  כלל  הוא  זה  אהי"ה  הוא  כך  סתומיםר  השבילים  נפרדים    ר  ולא 
א במקום  מתג   'ונכללים  ולא  סתום  הכל  כלל  אהי"ה  נקרא  שיצכך  ולאחר  ממלה.  התחלה א  נה 

הי"ה  הכל אהמשיך ולהוליד  ואותו נהר עבר להמשכה כלה כך נקרא אשר אהי"ה וכו' אהי"ה מוכן ל
רנה להוציא כל  הפרטים אשר אהי"ה שהתעברה אמא ומוכ  כשיו אני כלל הכל כלל של כלכלומר ע

ואחרהפ עליון  ולהתגלות שם  הוא    רטים  מי  הענין  פרטות  לדעת  רצה משה  ואמר כך  פירוש    עד 
דון היכל "ה זה הוא פרט וכאן לא כתוב אשר אהי"ה ונמצא בספר שלמה המלך אשר בקשר העאהי

ה מוכנה להוליד בא וראה איך ירד ממדרגאשרי כי אשרוני בנות אהי"ה  חבר כמש"כ ב   ה מצאעליונ
 וסימן  הכל סתום שלא מתגלה כמו שאמרנו  הקב"ה למשה בתחילה אהי"ה כלללמדרגה להראות  
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והשני על שתי   ,בכתוב הוא התשובה  וןוהנה אהיה הראש  .לפי שהיא נאצלת מכחם  ,הל
הראשון והכל המאושר מן אהיה    ,ויהיה פירוש אהיה אשר אהיה  ,הספירות הקודמות לה

ועל זה רמז דוד המע"ה ואמר   ,העליון שבכל מדותיו של הקב"הוהשם הזה הוא    .אחדדבר  
כלומר כי הגדלת על כל שם ושם שיש לך   ,רתךאמך  כל שמל  ע  ) כי הגדלת ב  תהלים קלח(

למשה  ,מרתךא הזאת שאמר  האמירה  אהיה    ,והיא  אל משה  ויאמר אלהים  הוא שכתוב 
אהיה היו    .אשר  שלא  לגולפי  ישראל  אלוראוין  שמות  בשני  שנכלל  מה  להם  גלה    ,לות 
כי  ו אלשמות ב הםלא גלה ל ,וצוה אותו שיודיע לישראל אהיה שלחני אליכם ,אותו למשה

 , וגלה אותו ליחידי הדור  ,אותו אהיה  א שהוא פנימיות הרחמים וקר  ,ל להםאם הכח הנאצ
הצבור על  עצמם  מוסרין  ס  ,אותם שהיו  המכות בשוהיו  והלובלין  החומר  כדי עבוד  בנים 

אחיהם עול  בהם    ,להקל  שכתוב  תורה  במתן  גדולה  למעלה  אלו  זכו  י)וכבר  כד   (שמות 
י לידיעת   ,צזיו כמעשה לבנת הספירגלר  ותחת  אלשרויראו את אלהי  והם הם שזכו עתה 

  . אל בני  ולא אמר  יםנִ בֵ מלשון לְ   ,וזהו שהזכיר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם  ,היהשם א
לא היו אלו גדולים במעלה   ,ר כה תאמר אל בני ישראל ה' אלהי אבותיכםחזר ואמואח"כ  
סוד ההעלמה בו   רש שאיןתפהמי הדבר  לוג  ,צחוצוה אותם שיודיעום בשם המפורש   ,כל כך
  .כל כך

העבור  בסוד  הזקנים  את  הכניס  כך  אתכם  ,צטואחר  פקדתי  פקד  שאמר   ,הוא 
זשם  (כלשון   פוקד  לד  בנים)  על  אבות  חלקיםלמ   הא  ,עון  לד'  דבריו  הקב"ה  שחלק   :דת 
 לזקני   ,הד'  . לשאר ישראל  ,הג'  .לאותם שיש בהם זכות הלבנים  ,השני  .למשה לבדו  ,האחד

סוד השכינה ם באחרונה שירזכוה  אלשרי וצריך    .שהיא האחרונה שבספירות  ,מסר להם 
לדע  הכולל שתי ראשונות  תאתה  ר  ,כי אהיה  לתשובהועוד אהיה שהוא  אהיה   ,מז    ועוד 

בל הרחמיםהשלישי  לפנימיות  רומז  שהוא  הה"א  התפארת  קתי  נכללין   ,שהיא  שלשתם 

 ' בחיי  ור הרמב"ן  מאיר  �
אמון' וכתיב 'לא ידע אנוש ערכה' אחר שהוציא אותו נהר אמא העליון התעברה  צלו  לזה 'ואהיה א

להוליד   מוואמר  והוכנה  לאחר שאשר אהי"ה  הכל  ולתקן  להולד  כתיב  כנה  ולא  להוליד  התחילה 
נתתקן כל א' וא' במקומו עשה  וצא ויתקן הכל ויצא שיצא הכל  "ה כלומר עכשיו יאשר אלא אהי

  ום ובאותו שעה ידע משה סוד של שם הקדוש סתום וגלוי.ה קי ה' זה פרט וז הכל ואמר
תיק על  בבהגר"א  ע”א):  ועי'  (לו  שבה נקרא  ו"ז  שמות  שע  בכל  כידוע  כולם  וכן  יקר  אהי"ה, 

  התגלות הכתר באור ובינה. 
  . הרה יל פרשת וישלח העועי' לע

 .נחרה פרשת משפטים העעי' לקמן  צז
 .לג, ולקמן פרשת נשא הערה נות הערה עי' לעיל פרשת בראשי צח
במה ודרור קן לה היינו גואל אשר מצאה בית היינו י  רטז ע"א): ובגין דא גם צפור  ג”ח(  עי' זהר   צט

מכור בעבור אחיו דאיהו    ממכר  ) קינא וגאל אתשתה אפרוחיה בן ובת זכאה איהו מאן דעבד (לון
ר רעיא מהימנא שזיב  הכא הוא סוד העבודלאו דיליה ובגין דא אמר משה ויתעבר יי' בי למענכם  

  קב"ה ביה.  א זכות כלהו תלייארבוא כמה זמנין דאתי בגלגולא ובגין דשתין 
זה, "גם צפור מצאה בית", היינו יבמה, "ודרור קן לה" שתה "אשר  , היינו גואל,  תרגום: ומשום 

בעבור מה שלא בן ובת אשרי מי שעושה (להם) קן וגאל את ממכר אחיו, שהוא מכור    אפרחיה",
ששים  ר רועה נאמן הציל  בר ה' בי למענכם", כאן הוא סוד העיבו. ומשום זה אמר משה "ויתעשלו

  . רבוא כמה פעמים, שבא בגלגול, ומשום זה זכות כולם תלה בו הקדוש ברוך הוא
ויתעבר ה' בי למענכם וגו': הכבר הודעתיך, כי בדוגמא שיש   פרשת ואתחנן)קים (עי' שער הפסו

וכיות הדור,    לכל הנשמות יש ג' בחי' אלו. והנה כפיניקה, ומוחין דגדלות. כן  בחי', עיבור, וי  בז"א,
ה שהוכן  שלהם,  גרמו שהפרנס  ישראל,  כאשר חטאו  ולכן  הדור.  של  בפרנס  נותן חכמה  א  קב"ה 

לב יחזור  עמשה  ויאבד  חי'  ולא יבור,  וגדלות,  יבניקה  בחי'  של  בתחלה,  לו  שהיו  ההארות  שאר 
י  תם ההלכות, שהיה יודע כנודע וידעת, כיבור בלבד. ואז שכח כל או רק הארת בחי' הע   היתה בו 

 ז"א, היא בתוך אימא עילאה, הנקראת יובל, ולכן ר"ת, 'ויתעבר 'ה’ 'בי 'למענכם, בחי' עיבורו של  
כי יוב"ל.  בחזר    ר"ת  להכנס  ההוי"ה  משה,  ושם  יובל.  הנקראת  עילאה,  אימא  תוך  העיבור,  סוד 

מים  בי. וזהו למענכם, כי עונות הדור, גורוד אימא, וזהו ויתעבר ה'  פסוק הזה, הוא בסהכתובה ב
  להם.כך אל הפרנס ש

ל  א הי' רוצה לקבויתעבר ה' בי למענכם הנה בכל דור ודור בא משה בסוד העיבור לפי שהקב"ה ל
 כניסם. ה הגלות לעולם שנאמר חרות על הלוחות והוא קבלם בחשבו כי טוב להר ובזה לא הי הע"

 . צול הערה עי' לעי ק
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המפורש ה  ,בשם  קוצה  עם  לחכמה  רמז  היו"ד  לתשובה  ,קאלכתר  מזרוכי  וא"ו   ,ה"א 
הם רמז    שונותשתי אותיות רא  קבמכאן תבין כי השם המיוחד  .ה"א כנגד ה"א  ,לתפארת
אחרונו   ,לאמתתו למדותיו ושתים  רמז  הת  .קגת  מה  ועוד  אותיות  בונן  שתי  בתורה  שהיו 

שם אינן  כי  האחרונות  השתים  כן  ולא  עצמו  בפני  שם  כאשר    , ראשונות  כי  בזה  והטעם 
אבל    .כי הן התחלה ואי אפשר להיות בהן קצוץ  ,חרונות בכללןהאת  אשונור  ים נזכיר שת

ולכך לא נכתבו שתים אחרונות שם   ,קדאלו היו שם היה בזה קצוץ   ,האחרונות שאינן שם
  .והמקום יראנו נפלאות מתורתו ,ני עצמובפ

  
ָראֵ ( ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ּכֹה ֹתאַמר  ה  ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאלִֹהים ֶאל מׁשֶ ֲאֹבֵתיֶכם  י  הֵ ֱאלֹ   ה’ל  ג טו) 

ָלַחִני ִמי ְלֹעָלם ְוזֶה ִזְכִרי ְלֹדר ּדֹר ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב ׁשְ ְ   : ֲאֵליֶכם זֶה ׁשּ
וזה זכרי    ,זה שמי לעולם אלהי אברהם אלהי יצחק  -על דרך האמת  רמב"ן:  '  עי
  .קושכיל יבין המו ,חסר דרר וזה טעם זכרי לד ,ולכך הוסיף בו ו' ,קהואלהי יעקב 

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
): רבי אבא אמר חמינא דהאי שמא קדישא עלאה כלא הוא שלום וכלא חד  י' זהר (ח”ג י ע”בע  קא

מתפרש ולוארחן  סטרא  להאי  סן  כאןהאי  (ס"א  קדישא חסר    טרא  דשמא  יו"ד  המאמר)  התחלת 
ה דא  בגין  קשרין  בתלת  לעאתקשר  חד  קוצא  י'  באאי  וחד  לתתא  חד  וקוצא  בגין  ילא  מצעיתא 

צא לעילא כתרא עלאה דהוא עלאה מכל עלאין אתקשרו) בה חד קו  דתלת קשרין אשתלשלו (נ"א
תלת רישין  גין דרישא אחרא ב  דהוא  קוצא באמצעיתא  רישא דכל רישין והוא קאים על כלא חד

דאמצע קוצא  דא  ועל  בלחודוי  רישא  וחד  חד  וכל  רישא  הוו  הוא  דא  מקוצא  יתא  דנפיק  אחרא 
שמאדלעילא   לאתבנאה  רישין  שאר  לכל  רישא  רישא    והוא  והאי  רישא  קדישא  דכלא  סתימא 

וא י'  ודא האשתקיין מניה    אחרא תתאה הוא רישא לאשקאה לגנתא והוא מבוע דמיין דכל נטיען
  ועל דא שלשלת איקרי כהאי שלשלת דאתקשר דא בדא וכלא חד. שרין בתלת ק

רדות הכל הוא שלום, והכל אחד, והדרכים נפ  ראיתי שהשם העליון הקדוש   רבי אבא אמר גום:תר
ולצד הזה  הי' הזו קוץ אחד   לצד  זה  יו"ד של השם הקדוש קשורה בשלשה קשרים, משום  הזה. 

קשרים השתלשלו (התקשרו) בה קוץ אחד   ששלשהבאמצע, משום  ואחד  וקוץ אחד למטה  למעלה  
שים, והוא עומד על הכל. העליונים, הראש של כל הראוא עליון מעל כל  למעלה, כתר עליון, שה 

ולכן  ע שהוא ראש אחר, מקוץ אחד באמצ ואחד ראש לבדו,  וכל אחד  שום שהם שלשה ראשים 
אר הראשים, שיבנה  כל ש  והוא ראש של   מעלה,שיוצא מהקוץ שלהקוץ של האמצע זהו ראש אחר  

,  ון הוא ראש להשקות את הגןהכל. ראש אחר תחת(ממנו) השם הקדוש, והראש הזה הוא סתום מ
לשה קשרים, ולכן נקראת שלשלת, כמו ממנו, וזהו י' בש  והוא מעיין המים שכל הנטיעות נשקות

  השלשלת הזו שנקשרה זה בזה והכל אחד. 
 .רדערה שית ה לעיל פרשת ברא עי' קב
אותיות י"ה] וכו' והנגלות לנו  ינון נסתרות במוחא ולבא [ב): חכמה ובינה אעי' תיקו"ז (כו ע”  קג

  ומצוה [ו"ה]. ותורה  
 ' ברמב"ן בפרשת נח בענין קיצוץ בנטיעות. עי קד
לא תעשה כלהו תליין מן  קודין דעשה וכל פ   (ח"א כד ע"א):  לא מצאתי מקור לענין זו, ועי' זהר  קה

מצות תעשה, זכרי עם ו"ה רמ"ח    י"ה שס"ה מצות לאשם יהו"ה, כמה דאוקימנא רזא דא, שמי עם  
  עשה. 

, שם יהו"ה, כמו שבארנו סוד "זה שמי" עם י"העשה כולן תלויות מתרגום: כל מצוות עשה ולא ת
 עשה. צוות עם ו"ה, רמ"ח משס"ה מצוות לא תעשה, "וזה זכרי" 

  איהו שלימו דאבהן ב כו ע”א): וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ביעקב תוספת וא"ו דועי' ח"
  "ו. אלהי יצחק ואלהי יעקב ביעקב תוספת ואכמה דאת אמר אלהי אברהם 

א וארא  וא"תרגום:  תוספת  ביעקב  יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם  כמו  ל  האבות  בחיר  שהוא  ו 
  ב תוספת וא"ו.הי יעקב ביעקק ואלאברהם אלהי יצחשנאמר אלהי 

אמר אלהי"ם יהי מארת  ועלייהו אתמר וי  בראשית תמן תר"י תמן א"ש עי' תיקו"ז (צב ע”ב):  קו
א אורייתא דבעל פה ואף על  דבכתב מאי מארת ד  ע השמים מארת כתיב חסר ו' דא אורייתאברקי

מארת דאוקמוה  לאוריית  גב  אנפין  שבעין  לילית  דא  מאר חסר  דא  ובגין  בהאא  ההיא ת  אתר  י 
ועליד דאמצעיתא  עמודא  אור  ותורה  מצוה  נר  כי  כג)  ו  (משלי  בה  המאואתמר  את  אתמר  ר יהו 

  המאור הקטן לממשלת הלילה.הגדול לממשלת היום ואת 
א"ברא תרגום: שם  תר"י  שם  ברקישית  מארת  יהי  אלהי"ם  ויאמר  נאמר  ועליהם  השמים  ש  ע 

ה ואף על גב שבארוה מארת  תורה שבעל פ  רת זושבכתב מה זה מאמארת כתיב חסר ו' זו תורה  
ומשום   זו לילית שבעים פנים לתורה  וה  ה אותה שנאמר בה כי נר מצזה מארת במקום הזחסר 

גדל לממשלת היום ואת המאור הקטן  נאמר "את המאור ה  ותורה אור זה העמוד האמצעי ועליהם 
 ילה" (בראשית א טז).לממשלת הל
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בחיי:   ר'  הקבלה  עי'  והפחד  -וע"ד  החסד  לעולם  שמי  אברהם   ,זה  אלהי  והוא 
בכתוב שהזכיר  יצחק  זכור   ,אלהי  מדת  זכרי  מד  ,קזוזה  התפארתוהוא  הזכיר    ,ת  שעליה 

  . והוא הכח הנמשך לעשירית הנקראת דור ,ואלהי יעקב ולכך הוסיף אות וא"ו
סוד לדעתו הוא השבת הגדול והוא אלהי היו  ,יסודא  הוודעת הרמב"ן ז"ל כי זכרי  

הזֵ  ,קחיעקב  אצל  השם  ר כֶ והזכיר  בזכר  הכתובים  כמנהג  ודור  שהעשירית   ,לדור  מפני 
נמשכים שממנה  דור  אומר    ,הדורות  נקראת  הכתוב  מא (וכן  הדורות ד  ישעיה  קורא   (

  י'ס  "א ב"ר פי( ו  וזה  ,כי כנסת ישראל בת זוגו של שבת  ,רוזהו סמיכות זכר אצל דו  ,מראש
זוג)  ח בן  יש  לכל  הקב"ה  לפני  שבת  היס  ,אמרה  זוג  בן  אין  כן  .ודולי  שהוא   ,אמר  לפי 

 , חסד נאמר על התפארת  רב  כי  ,קיהשביעית בי"ג מדות  ,והיסוד הוא מדת אמת  .קטמכריע
  .) זכר צדיק לברכהז משלי י (וסימן  ,ולכך לשון זכר נאמר על היסוד ,ואמת על היסוד 

וכל מכריע יש   , לומר כי הוא מכריע  ",ואלהי יעקב"בו  א"פת הווסת  ולפי זה תהיה
וזה זכרי לדור דור  ,בו זכרות יהיה לשון זכרי כח    ,ולפי ענין באור הכתוב זה שמי לעולם 

זכר   זהו שכתוב  ,קיאן הברכות יַ עְ כי היסוד מַ   ,בין שיהיה תפארת בין שיהיה יסוד  ,חמיםהר
כי דרכי העולם וכל   ,קיבדרכיו כל  ב  ה') צדיק  יז  תהלים קמה(ועל זה נאמר    ,צדיק לברכה 

לו מסורות  החסד   ,פעולותיו  אל  בהכרעתו  נוטה  שהוא  מעשיו  קיגולפי  בכל  וחסיד   , אמר 
 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �

 .סשת לך לך הערה עי' לעיל פר קז
בבת יחידה  ה רזא דתלת אבהן דמתאחדן  ' בת ש' הא אוקמו עי' זהר (ח”ב רד ע”א): שבת ש  קח

הו חד ודא איהו ש' בת למהוי כלא חד ואי תימא עלמא דאתי וכלא אינון בואיהי מתעטרא בהו ואי
ה בכל אתר נקודה דאיהי  הוא ורזא דמלהכי    י שבת אלא ודאישבת הגדול ואיהו לעילא אמאי אקר

(נקודה)    כאישון בת עין בגין דאיהילים יז ח) שמרני  עיקרא דכל עינא אקרי בת כמה דאת אמר (תה
לההיא נקודה עלאה וכד איהי קיימא ונטלא   א דאתי איהו היכלאת עלמעיקרא דכל עינא אקרי ב

כל אקרי  לעילא  לאתעטרא  לאבהן  אבהןבגדפהא  וכד  שבת  בגומתעט  א  לעילא  עלאה    רן  נקודה 
  אקרי שבת נקודה תתאה כד מתעטרא באבהן אקרי שבת.

ת  מתעטראבות שנאחזים בבת יחידה והיא    ה' הרי פרשוה הסוד של שלש שבת ש' בת ש  גום:תר
א והכל אחד הוא וזהו ש' בת להיות הכל אחד. ואם תאמר שבת הגדול והוא  בבהם והם בעולם ה

הדבר בכל מקום הנקדה שהיא עקר של כל העין    כך הוא וסוד  ודאי  ה נקרא שבת אלאלמעלה למ
ר של כל העין והיא נקראת  קעין משום שהיא (נקדה) הע שמרני כאישון בת נקראת בת כמו שנאמר 

ה לאותעולם  בת.  היכל  הוא  האבות   ההבא  את  בכנפיה  ונוטלת  עומדת  וכשהיא  עליונה  נקודה 
הנקדה העליונה נקרא שבת למעלה בתוך    עטריםבת וכשהאבות מתלהתעטר למעלה הכל נקרא ש

  וכשנקדה תחתונה מתעטרת באבות נקרא שבת.
גדולה גבורה    תרין דרועין ינה שבת הקטן מלכות ב'  ב  (מ ע”א): ש' שבת הגדול  וכן הוא בתיקו"ז

  רת. פאת' ת
  ועי' בראשית כד א.

 .קסבעי' לעיל פרשת בראשית הערה  קט
 . ה' לעיל פרשת חיי שרה הערה עי קי

 .קפג רהי' לעיל פרשת בראשית הע ע קיא
מאי  ח”זועי'    קיב שמך  ואגדלה  ביה  כתיב  מה  לעלמא  אתא  כד  אברהם  ות"ח  ע"ב):  היא    (נא 

אתגדל קב"ה הה"ד גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלהינו כד האי  אי אתרא ביה  ה ה"א והדאוסיף בי
  יה ושרי בגווה שמיה יתגדל על כולא. ב אה אהבה זוטא אתדבקתא קדישא דאקרי ה' תתקרת

בכל דרכיו בגין דבהאי דרגא יהיב בים דרך וחסיד בכל מעשיו בההוא דרגא '  ות"ח כתיב צדיק ה
י ימינא עביד ליה בריה חדשה ואתחדש מזלא  דא אברהם בהאלמא ועל  מלכא אתעביד בעימינא ד

ואתגד לאולדא  וידיליה  דא  ועל  כולא  על  בכ"ל  אברהם  את  ברך  דמלכא  ל  "י  ברתא  בכ"ל  בהאי 
  ה. דאתייהיבת לי

שבא אברהם לעולם מה כתוב בו (בראשית יב) ואגדלה שמך מה היא שהוסיף  כ  ובא ראה תרגום:
הו נאמר (תהלים מח) גדול ה' ומהלל מאד בעיר  ש ברוך הוא זגדל הקדומקום הזה בו התבו ה"א וה

מתדבקת בו ושורה בתוכה    נהת ה' תחתונה אהבה קטיה הזו הקדושה שנקראאלהינו כאשר הקר
  דל על הכל.אז שמן יתג

רא בכל ה  ובא  וחסיד  דרך  בים  נותן  הזו  שבדרגה  משום  דרכיו  בכל  ה'  צדיק  קמה)  (שם  כתוב 
ולם ועל כן אברהם בימין הזה עשה אותו בריה חדשה  מלך נעשית בעה ימין ה שיו באותה הדרגמע

וה' ברך את אברהם בכ"ל בכ"ל הזו    ד)כל ועל זה (בראשית כלהוליד והתגדל על ה  והתחדש מזלו
 ת המלך שנתנה לו. ב

ך)  ף וכו' [כד] (כעי' זהר (ח"א רנב ע"ב והוא תז"ח כו ע"ד): ואי(ן) צלותא וכו' עד יפול מצדך אל  קיג
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י ורצון  קוראיו  לכל  קרוב  יעשהוהוא  על    ,ראיו  נאמר  אוהביו  כל  את  ה'  שומר  אבל 
  . והנה זה מבואר .העשירית הסמוכה לו

 , קידם י"ב בתים שה  ,רופיןציב  בל י"סוד  ועוד זה שמי לעולם רומז כי השם המיוח
ומה   ,נשא אחיתופל ק"ו בעצמודף נג ע"ב)  ( וזהו שתמצא במסכת סוכה    ,שהם מ"ח אותיות

ת אמרה  לאשתו  איש  בין  שלום  וארבעים לעשות  בשמונה  בקדושה  שנכתב  שמי  ורה 
  . וזה מבואר ,קטולעשות שלום לכל העולם כלו על אחת כמה וכמה  ,אותיות ימחה על המים

  
המְ ְוׁשָ יח)  ג  ( ֵאָליו  ם  ַוֲאַמְרּתֶ ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִזְקֵני  ה  ַאּתָ ּוָבאָת  ְלֹקֶלָך   ' עּו 

ים ִנְקָרה ָעֵלינ  ל ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרּיִ ֶרְך ׁשְ א ּדֶ ה ֵנֲלָכה ּנָ ָחה ַלהּו ְוַעּתָ ר ְוִנְזּבְ ְדּבָ ּמִ ת ָיִמים ּבַ   : ינוּ ֱאלֹהֵ  'ׁשֶ
כי  ,קטזו"ד לבאר כי האצילות אלהי העבריםיה ספתתו - ה וע"ד הקבלעי' ר' בחיי: 

שהתחיל   ואוה  ,בעבור שהיה מעבר הנהר  ,הם בני אברהם הנקרא בתורה אברם העברי
וכן    ,קיזנעוץ סופן בתחלתן כשלהבת קשורה בגחלת   והוא שאמר  .תחלה ביחודו של הקב"ה

  .קיח) וזכור את בוראיך מלא ביו"דא קהלת יב(רמז שלמה ע"ה 
  
י כִּ עְ ַד ִני יָ אֲ וַ יט) ג ( ָיד ֲחָזָקהּתִ ן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהלְֹך ְולֹא ּבְ   : י לֹא ִיּתֵ

בחיי:   ר'  הקבלה  עי'  לפי  מכות    -ויתכן  שהיו  מפני  י כי  כחשבון  עשר  '  מצרים 
נפלאותי  ,ספירות בכל  הזכיר  זה  ספירות  ,מפני  לכלל  רמז  הנקראת   ,שהם  האחרונה  כי 

  .וכן היא נפלאת ורחוקה מלהשיג ,קכלא פ "ף שהיאאלה נמשכת ונאצלת מן קיט" כל"
 ' בחיי  ור הרמב"ן  מאיר  �

וביה פורקנא  לג א) רננו צדיקים בה' ודא דרגא דצדיק חי עלמין ומתמן רנה    איהו (תהלים  נהורא
(י צדיקהה"ד  צמח  ה)  כג  משמאלו  רמיה  נטיל  וצדיק  עשיראה  דאיהו  דאמצעיתא דאי  ועמודא    א 

  ימינא הה"ד (דברים לג ב) מימינו אש דת למו.מ
דיקים בה'", וזו דרגה של  אור, "רננו צכך הוא המצדך אלף וכו'  ואין צלותא וכו' עד יפול   תרגום:

ובו הג זהו שכתוב "צמצדיק חי העולמים, ומשם רנה,  ודאי שהוא  אולה.  ירי, וצדיק  עשח צדיק", 
  מימינו אש דת למו"." ע ימין. זהו שכתובנוסע משמאל, ועמוד האמצ

דהיינו ב'  תים וכו'.  ים בונות ששה ב: ב' אבנים בונות ב' בתים שלש אבנ)פ"ד מט"ז(עי' ס"י    קיד
יואו אותיות  וג'  בצירופיהם  מילים  של  ב' אפשריות  יוצרים  בצירופתיות  מילים  יהם.  צרים ששה 

  . יזוארא הערה   שתועי' לקמן פר
 בין איש לאשתו   נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו ומה לעשות שלום ז"ל הגמ' המצוי אצלנו:  קטו

 קדושה ימחה על המים לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה שמי שנכתב ב   אמרה תורה
י נהור לספר מא ונחית תהומא. ועי' פירוש ר"י סג הואחספא ושדי לתשם    וכמה אמר ליה שרי כתב

לדוד, :  יצירה מ"ב  בן  שם  אחיתופל  למדו  העולם,  להציף  התהום  ובקש  שתין  דוד  שכרה  בשעה 
את העולם. ועי' אפיקי ים (סוכה שם): מי איכא דידע    כדי שלא יציףיכו לתהום  כתבו בחרש והשלו

והדשרי ל וכו'  הנ"ל שלוא שמכתב שם אחספא  ע"ב  ימיצ  ם  מו'  שם  הנ"ל שהי' מונח   רור חרס 
 לאה המקיים העולם. עיבראשית שהוא חסד 

על ישראל ולא אתקרי אלא  י ע”א): בכל אתר קב"ה בעא לאשתבחא בישראל    א”חעי' זהר (  קטז
ה אמר יהו"ה מלך  (שמות ה ג) אלהי ישראל אלהי העברים וכתיב (ישעיה מד ו) כ  לחודוי דכתיבב

  י.מלך ישראל ודא ישראל
ר הוא  ברוך  הקדוש  מקום  בכל  בישראל  תרגום:  להשתבח  נצה  לבדם  ולא  ישראל  על  רק  קרא 

  אל בודאי.ישראל" מלך ישרשכתוב "אלהי ישראל אלהי העברים" וכתוב "כה אמר ה' מלך 
פן, כשלהבת קשורה  "א מ"ז) עשר ספירות בלימה, נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסועי' ס"י (פ  קיז

 ין לו שני, ולפני אחד מה אתה סופר. וא, שאדון יחיד תבגחל
  . מאת הערה בראשיעי' לעיל פרשת  קיח
ב  קיט לעיל פרשת  זרעאזראשית הערה  עי'  לית  יז ע”א):  (ח"א  זהר  ועי'  דא    ,  ברזא  בר  דאזדרע 
ובגין  א  תחבר כלא בעמודוא יסודא דעלמא  ואפיק  כל דאחיד  דאמצעיתא  בנהירו לכלא  כך אקרי 

  דתיאובתא. 
כן  ד העולם ולצעי והוציא יסווהכל התחבר בעמוד האמתרגום: אין זרע שנזרע מלבד בסוד הזה.  

  שאוחז את הכל באור ההשתוקקות.  נקרא 'כל'
הא תנינן אל"ף בי"ת אלף   לףית אל"ף ומהו אד"א כי עשית פלא כי עש עי' זהר (ח”ג קצג ע”ב):    קכ

רין ראשית דרזא עלאה דאדם קדמאה בגין דבדיוקנא דא' אית לת סטדיוקנא דא' איהו תבינה אבל  
דרועין חד מכאן   וגופאתרין  רזא חדאבאמצעיתא    וחד מכאן  ובג"כ   וכלא  א'  דיחודא  רזא  ואיהו 

  ית פלא.אלף לחושבנא אחד והיינו כי עש



  שת שמותרמב"ן ור' בחיי פר

211 

האל"ף  מכח  הם  הלא  בראשית  ימי  מששת  שנעשו  והנפלאות  הנסים  כל  והנה 
והנג  ,קכאהנעלמת  המפורסמים  הנסים  הכי  העולם  מן  נמצאים  הם  והנה   . קכבנעלםלים 

  , והיא דבר נעלם  ,ולפי שנקראת אל"ף   ,נפלאתי חסר וא"ו לרוב העלמה ולחסרון השגתה
הסיהננקראו   ה  ,קכגנפלאות ם  לינג ם  שמן  הנגלה  דברמפני  ימצא  נרמז   .הנעלם  ולפיכך 

וסופו והכיתי את מצרים בחשבון שהוא   ,בשתי המלות ראשית האצילות  ושעור הכתוב 
נפלאותיכ כל  הפרשה  ,ולל  בסוף  בכתוב  היד  כפל  טעם  שאמר  ,וזה  חזקה   הוא  ביד  כי 

הספירות ממטה    דרכס אח"ב  ב  "שויהיה סדר המכות דצ"ך עד  ,ישלחם וביד חזקה יגרשם
  . דם כנגד מדת המלכות וכן כלן וזה מבואר כי ,למעלה

  
הד א):  ( ַען מׁשֶ ְולֹא  ַוּיַ ִלי  ַיֲאִמינּו  לֹא  ְוֵהן  נִ   ַוּיֹאֶמר  לֹא  ֹיאְמרּו  י  ּכִ ֹקִלי  ּבְ ְמעּו  ְרָאה ִיׁשְ

  :ה’ֵאֶליָך 
 הי לו אל ר  אמלבא עמך אל המלך ול  ,ושמעו לקולך  ,והנכון בעיני כיעי' רמב"ן:  

עלינוה נקרא  יפסידו  ,עברים  מה  מצרים    .כי  מלך  אותם  יתן  לא  כי  הודיעו  השם  והנה 
רעה להלוך ולא לא יתן אותם פאחרי ראותם ש  ,והן לא יאמינו לי  ,אמר משה  ולכן  ,להלוך

כלל לקולי  עוד  יאמ  ,ישמעו  ה'  רוכי  אליך  נראה  ימרה  ,  לא  לא  השם  שליח  היית  שאלו 
דברו את  ש  ,פרעה  השם    אהנרלא    ומריא או  רחמיםאליך  במדת  לנו   ,קכדהגדול  לעשות 

שאלו פרעה   ,ולכן לא שמע פרעה  .כי אינך גדול מהאבות  ,אותות ומופתים כאשר אמרת
  . ובין הרחמים  וואין עונותינו מבדילים בינינ ,כל פניםדבריך היינו יוצאים על היה מאמין ב

 ' בחיי  ור הרמב"ן  מאיר  �
הו  לאות חכמה ומאן אית פלא פלא דא הוא חד דרגא מאינון פשיא אמר הכי כי עורב המנונא סב

עצות  תא פלא והכא אמר פלא  נתיב לא ידעו עיט ואיהו פלא עצות מרחוק קרא להאי בקדמי  דא
סטרין לדרגין עלאין פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום  ך לממני שית  התם אצטרי  מרחוק אלא

לממני חושבנא    והכא עיטא דמ  אבל עצות מרחוקלא אתא  דכל  ערבות  בדי  נינהו תרי  נביאי אי 
וגן דאינון  מתמן אתיא א נפיק מעדן ודא   אקרון עצות מרחוק אמונה אומן תרין דאינון חד נהר 

  . מא דמהימנותאכל רזא סתימיניה הא הכא  אשתקי
אלף בינה,   הרי שנינו אל"ף בי"ת,   דבר אחר "כי עשית פלא" כי עשית אל"ף, ומהו אל"ף, תרגום:

ון, משום שבדמות א'  הראש  סוד העליון של אדםמות של א' היא שלשה צדדים, ראשית הד  אבל
, ולכן  ד היחוד א'ד אחד, והוא סווהגוף באמצע, והכל סויש שתי זרועות, אחת מכאן ואחת מכאן  

  חשבון אחד, והיינו "כי עשית פלא".אלף ל
תם פלאות חכמה, ומיהו זה  אווהי דרגה אחת מ"כי עשית פלא", פלא ז  ורב המנונא סבא אמר כך,

לא   פל"נתיב  והוא  עיט"  "עידעו  עצות א.  פלא  אמר  וכאן  פלא,  בתחלה  לזה  קרא  מרחוק"  צות 
למנות  מרחוק צריך  שם  אלא  לדרג,  צדדים  עליונותששה  יועץ  ות  "פלא  שר  ,  עד  אבי  גבור  אל 

"ע וכאן לא בא למנות חשבון, אבל  הם, שני שלום",  ערבות, שכ  צות מרחוק" מי  עצה של  ל  בדי 
מן שנים שהם אחד, נהר וגן, זה יוצא  ה" אועצות מרחוק. "אמונהנביאים בא משם, הם נקראים  

(קנט ע”א): א על תיקו"ז  ועי' בהגר"תר של האמונה.  הרי כאן כל הסוד הנס  מעדן וזה משקה ממנו,
: אלף א)י' שעה"כ (ג ע”מך (חגיגה יג ע"א). ועאיהו פלא ר"ל דאלף הוא בכתר דהוא פלא במופלא מ

וה"ס השביל   פלא,  בפ'  לא אתהדקיק הנק' פלא, דשהם אותיות  כנז'  ולא לתתא  לעילא  יידע לא 
  בראשית (דף כט ע"ב). 

ם והוא נתיב הראשון של ל"ב אשון הוא נעלנקודות הר  ע"ג וז"ל ועשר  עי' בהגר"א על ס"י ג  קכא
  (איוב כח ז) נתיב לא ידעו עיט. 

ע  קכב ערה  (ח”ג  זהר  הוא  עי'  והאי  ליום חדא”א):  גנו לאתר  מר קרא תקעו בחדש שופר בכסה 
וחובין באתכסייא תקת שכדביה סלי מן צריך למידן  ינתא דאתמר ביה ובמכוסה ממך אל תחקור 

מר מכסה פשעיו לא יצליח דשכינתא מסטרא דכתר  דעבד לון את  ן דאתגלייאבין קונו וחובי בינו ל
דאת עלמא  ואוקמוה מארי מתנאיהי  לכסיא  ב"נ  דצריך  זמנא חבי'  בההוא  לההוא אתרא  להו  רא 

  לו. ובג"ד לחבריה אמר לזכאה ליה בעדותיה אבל לרשע אין מזכיןדינא זמנא דרחמי ואעבר מטי 
שאמ תרגום: בוזהו  תקעו  הפסוק  בר  שופר  חגנחדש  ליום  השכינה  כסה  עולה  שבו  למקום  ו 

נו ועבירות בגלוי  קודון בינו לבין  חטאים בכסוי שם צריך לשנאמר בו ובמכוסה ממך אל תחקור ו
מ נאמר  אותם  יצלישעשה  לא  פשעיו  שהשכסה  ובארוה  ח  המכוסה  עולם  היא  הכתר  מצד  כינה 

המשנה שצריך  למקום  בעלי  אותה  לחבר  ההו  אדם  בזמן  זמן ההוא  מגיע  ועוב  א  הדין  הרחמים  ר 
 ן מזכין לו.ומשום זה לחברו אמר לזכות אותו בעדותו אבל לרשע אי

 .מהה ערל פרשת לך לך העי' לעי קכג
 .מז י' לעיל פרשת נח הערה ע קכד
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ׁשְ  ג)ד ( ִליֵכהּו ַאְרָצה ַוּיַ ָניוְר אַ הּו כֵ לִ ַוּיֹאֶמר ַהׁשְ ה ִמּפָ ָנס מׁשֶ   : ָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש ַוּיָ

לך להתבונן כי שנוי טבע שנהפך המטה לנחש היא בכח הפוך יש  עי' ר' בחיי:  
וזהו שכתוב    ,קכהוהנה זה רמוז בכתוב ובחזרת האותיות להויתן חזר הנחש מטה   .האותיות

  .והבן זה קכופולה כ הה"א כי ת וכבר ידעת כי עקר השם המיוחד ג' אותיו . ויהי למטה בכפו
  
ה ֶאל  ד  ( י ֲאֹדָני לֹא ִא   ה’י) ַוּיֹאֶמר מׁשֶ םּבִ ְלׁשֹם ּגַ ִ ם ִמׁשּ מֹול ּגַ ם ִמּתְ ָבִרים ָאֹנִכי ּגַ   יׁש ּדְ

ה ּוְכַבד ָלׁש  י ְכַבד ּפֶ ָך ּכִ ְרָך ֶאל ַעְבּדֶ ּבֶ   :ֹון ָאֹנִכיֵמָאז ּדַ
כי משה   רהיו  ,ןשול  מה שהזכיר שני דברים כבד פה וכבד  ,וכתב רבינו חננאל

  ,זהו שאמר כי כבד פה ,םשהן אותיות השיני קכזרבינו לא היה צח הדבור באותיות זשרס"ץ
  .וע"ז אמר וכבד לשון ,גם לא באותיות הלשון שהם אותיות דטלנ"ת

  
ַח אֹו עִ   ה’יא) ַוּיֹאֶמר  ד  ( ם אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפּקֵ ה ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום ִאּלֵ ם ּפֶ ר וֵּ ֵאָליו ִמי ׂשָ

  : ה’ֹנִכי אָ  אֲהלֹ
 ,וידעתי כי לפי זה יקשה לך למה הקדימה לאה אמנו ראובן לשמעוןעי' ר' בחיי:  

היה לה להקדים אל   ,וזה על שם השמיעה  כי מאחר שקראה את שמם זה על שם הראיה
שם בקבלה  .השמיעה  הבכור  אם  כי  יתבאר  לא  הזה  הה"א   ,והענין  מכח  הראיה   , קכחכי 

הוא"ו  מכח  אות    הבכוראל  הקדים  ל   כההוצר  זהומ  ,והשמיעה  להקדים  כדי  הראיה  שם 
  . הה"א לאות הוא"ו בסדר א"ב ג"ד והבן זה

איוב  (שכתוב בה    ,קכטעל הבינה יתכן לומר כי הזכיר השם הזה    - הלא אנכי ה'  
שדי  ח  לב ונשמת  הלשון  ,תבינם)  באבר  האדם  בנשמת  המדבר  הכח  וסימנך   .שכנגדה 

ויתבאר לו    .קלוהמשכיל יבין   ,ופר מהירס  עטשוני  ל  לך) אומר אני מעשי למב  תהלים מה(

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
רנע  קכה (ח"ג  זהר  יו י'  ע”א):  בהו ה  דאית  ורע  מין  טוב  הדעת  דעץ  מסטרא  אינון  חול  מלאכת  ן 

  מטטרון מטה נחש סמאל. א כפום עובדוי ודחש ומנחש למטה לכל חד דאתהפך ממטה לנ 
של עץ הדעת טוב ורע שהתהפך ממטה לנחש   ם מצדחול השיש בהם מלאכה של  תרגום: ימים  

  חש סמאל. ה מטטרון מטה נומנחש למטה לכל אחד כפי מעשיו וז 
בו השמטות  כעי'  מטה  ישראל  זכו  ואם  תתאה  שכינתא  דא  מטה  ע”א):  (רסג  חסד ראשית  לפי 

  נחש. מטה כלפי חובא לסטרא דגבור"ה דתמן ו ברחמי. ואם לא לימינא ויפקון 
תונה ואם זכו ישראל מטה כלפי חסד לימין ויצאו ברחמים. ואם לאו  נה תחו שכיתרגום: מטה ז 

  ש.רה ששם הנחחובה לצד הגבו מטה כלפי
  .רול פרשת בראשית הערה עי' לעי קכו
  ץ בשינים.ר"שי פ"ג מ"ב: זסעי' ס" קכז
  .סחעי' לעיל הערה  קכח
(ח”ב ער ע”ב):   קכט זהר  והם עי'  יאמר העולם הואיל   עשר מלאכיםעשרה מאמרות ל  ד"א שלא 

מלכים שבע קולות  ו לדבר על פה אחד כתיב ביה אנכי וכלל כל העשרה ומאי עשרה  שמא לא יוכל
חכמה אשית  ינהו שלשה דכתיב רויי' האמירך היום ומאי נרים דכתיב  וממאמרים ומאי א  ושלשה 

בינם שלישית  קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה כד"א ונשמת שדי תבינם נשמתו של שדי היא ת
ינוקא במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל ר ליה ההוא גי הוי כדאממא ברא סבא לההוא 

  בנסתרות.ק בונן אין לך עסתחקור במה שהרשיתיך הת
מאמרות לעשרה מלאכים שמא לא יוכלו עשרה  העולם הואיל והם    דבר אחר שלא יאמרו רגום:ת

הע  כל  וכלל  "אנכי"  בו  כתוב  אחד  פה  על  העשרה  לדבר  ומה  שבעה שרה  ושלשה   מלכים    קולות 
ה וב ראשית חכמה קנה חכממאמרים ומה אומרים שכתוב ויי האמירך היום ומהם השלשה שכת

ק קנינך  כמו    נהובכל  שבינה  ונשמת  לב)  (איוב  שלשנאמר  נשמתו  תבינם  תבינם  שדי    די  היא 
ממך ל תדרש ובמכסה  שלישית מה היתה כמו שאמר לו אותו גבר זקן לאותו תינוק במפלא ממך א

  יך התבונן אין לך עסק בנסתרות.ר במה שהרשיתאל תחק
אן דלא תלי נון מעשי מאילך עילאה ומאי  ני מעשי למלך לאתערא מעי' זו"ח נא ע"ד: אומר א  קל

תלי אלא מאי מעשי אלין אינון לשוני עט סופר מהיר עילא  י עביד דהא מעשה לביה עובדא מא
למל ליליא  בפלגו  דשבחת  יבגין  שיר  עילאה  כד"אכא  השירים  דידות  מטרוניתא  "שיר  דשבחא   "

  למלכא אוף הכא מטרוניתא שבחת ליה.
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) נעשה אדם בדרך  כו  בראשית א(מזה בפסוק    זכרתיעלוי האדם ביצירתו הנפלאה וכבר ה
  .הרביעי

  
הּו ( ׁשֵ ְפּגְ לֹון ַוּיִ ּמָ ֶרְך ּבַ ׁש ֲהִמיתוֹ  ה’ד כד) ַוְיִהי ַבּדֶ   :ַוְיַבּקֵ

בחיי:   ר'  למשהעי'  חוזרת  ויהי  הכת  ,מלת  לך  כשהכ  ובוהגיד  בדרך מ  יהי  שה 
 , קלאונקרא בשם המיוחד והוא מן הנפרדים לא מן הנטיעות   ,שהו ה' זהו מלאךבמלון ויפג

וכן   .שנשתלח להשלים ולעשות רצון קונו יתברךון  כי  ,ואף על פי כן נקרא בשם המיוחד
 , חביבה מילה שלא נתלה למשה עליה אפילו שעה אחת  ,ויהי בדרך במלון  רשאמרו במד
בנו ל  צלונתע   רךבדלפי שהיה   ויבקש המיתו  ,מול אליעזר  ה'  ויפגשהו  במשה אתה    .מיד 

  , עצל משהנת  אמר ר' יוסי ח"ו לא  .ואעפ"כ ויבקש המיתו  ,מוצא שמלאך של רחמים היה
עד   לתינוק  הוא  סכנה  לדרך  ואצא  אמול  אם  אמר  ימיםגאלא  ימים    ,'  ג'  ואתעכב  אמול 

כלומר היה לו    ,מלון תחלהב  סקשנתע   נימפומפני מה נענש    .והקב"ה צוני לך שוב מצרימה
  , ובאור מלאך של רחמים  .משום דאין מעבירין על המצות  ,למולו תחלה ואח"כ יתקן מלונו

  .חמים היהשלוחו של מדת ר
  
ר ה  ( ְדּבָ ּמִ ּבַ ָיִמים  ת  לׁשֶ ׁשְ ֶרְך  ּדֶ א  ּנָ ֵנֲלָכה  ָעֵלינּו  ִנְקָרא  ָהִעְבִרים  ֱאלֵֹהי  ַוּיֹאְמרּו  ג) 

ָחה ֶבר אֹו ֶבָחֶרביהֵ ֱאלֹ ה’לַ  ְוִנְזּבְ ּדֶ ֵענּו ּבַ ן ִיְפּגָ   :נּו ּפֶ
רמב"ן:   דרך האמת  עי'  מן    -ועל  כופר  הקרבנות שהם  סוד  כי    ,קלבהפגיעההוא 

ואמר זה כי הקב"ה צוה אותם שיאמרו    ,או בחרב הקשה  ,)החבקוק ג  (  קלגדבריו ילך  לפנ
נקר העברים  אלהי  ה'  אליו  אלהינו  אואמרתם  לה'  ונזבחה  ה' א  כהאמרו  ם  וה  ,עלינו  מר 

עמי  ישראל שלח  בו כאשר    והנה  .אלהי  ומודה  האלהים  ויודע את  גדול  היה חכם  פרעה 
מורישו  או  הוא  הודי  ,קלדאמר  אותך  ליוסף אחרי  לט)(ע אלהים  איש אשר    ,בראשית מא 

פסוק (וענה לא ידעתי את ה'    ,אבל לא היה יודע את השם המיוחד  ,שם לח)(רוח אלהים בו  

 ' בחיי  ור הרמב"ן  מאיר  �
א תלוי ליון. ומי הם מעשי מי שלאת המלך הער  תהלים מה) לעור: אמר אני מעשי למלך (תרגום

שהרי המעשה תלוי למעלה. אלא מי הם מעשי אלו הם לשוני עט סופר מהיר    עושה  בו מעשה מה
שמש הלילמשום  בחצות  העלבחת  למלך  ידיד ה  שיר  שמשבחת יון  השירים  שיר  שנאמר  כמו  ות 

  ירה משבחת אותו.המלכה את המלך אף כאן הגב
   

  . מדהערה   נח. עי' פרשת רכשית הערה ראי' לעיל פרשת בע קלא
 הקרבנות מתקנים את הדינים שבגבורה.  ר עניין היותד ע"ב שמבאי' שערי אורה עע קלב
ולותם זה עם זה, ומאי וערבי  ם פעשפעמים מערביקעח): ד"א ערבי נחל,   עי' ספר הבהיר (אות  קלג
ועים בו ששמו נחל דכתיב (קהלת א' ז) כל הנחלים הולכים ם קבמקום שההוי אומר על שם ה נחל,

ניה  אל הים והים איננו  ומאי  זה, המלא,  ים  ומדה מאלה וי אומר זה או  ומנא לן דכל מדה  תרוג 
חליאל אלא נחלי אל, וכל  רי נחליאל, אל תקמדבר כ"א יט) וממתנה נהשבעה אתקרי נחל דכתיב (ב

ניהו אותו דרך אחד מכריע בנתיים דכתיב (חבקוק ג' ה)  מאי הים, ו כים על דרך אחד אלהששה הול
ומאתו צינור אל הים והיינו דכתיב    לאותו צינור  ולם הולכיםרשף לרגליו, וכלפניו ילך דבר ויצא  

ש ממקום  נחליאל,  לנחלוממתנה  המוח  דהיינו  ומנחליאלניתן  כדמתרגם  במו  יאל  במות  ומאי  ת 
ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה   רקא,אחרי הזמתה אותה סגולתא שרמתה, מאי ר 

הוא אותו אשר מזומן, ומאי  ב אשר הוא  י אשר בשדה מואונשקפה על פני הישימון, ומבמות הג
  שמע  ו ה) עקב אשרשנאמר עליו (בראשית כ"בשדה מואב, אל תקרי מואב אלא מאב, אותו האב  

מצות משמרתי  וישמור  בקולי  ומאאברהם  וגו',  חקותי  ניהו  י  בראש    אותוי  שהוא  אותו  השדה, 
ין  "ש ד' טו) מער נאמר (שהועל אותו הצינוהפסגה וגם נשקפה על פני הישימון ומתרגמינן שמיא,  
  הרי   אי ערבי נחל,הרי אומר זה חכמה, ומ  גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, ומאי ניהו לבנון,

 כבה.ינו שני אופני המראומר אותו שנתן נחלה לישראל והי
אל פרעה   כתיב (בראשית יב טו) ויראו אותה שרי פרעה ויהללו אותה  זהר (ח”ב כט ע”ב):עי'    קלד

 לדרשא הוא דאתא תלת פרעה הכא חדרעה האי קרא האשה בית פותקח 
בית פרעה פסוק זה    האשה ל פרעה ותקח  רי פרעה ויהללו אותה אכתוב ויראו אותה ש  תרגום:

 שלשה פרעה כאן אחד לדרשה הוא בא 
 ר יקר שהשם פרעה היא כמו קיסר למצרים.באו ועיי"ש 



  שת שמותרמב"ן ור' בחיי פר

214 

כי הזכירו לו    ,פסוק ג)(עלינו    ראי העברים נקלו כאשר צוו אלהו  מררו ואחזו  והם נזכרו  .ב)
בלבד העברים  שדי  ,אלהי  אל  עלינו  .קלהשהוא  נקרא  לשון  שהודיעו  ,ואמר  המקרא  הו 

לו נצטוו  עליהם  ,כאשר  נקרא  אשר  הזה  במקרא  כי  לו  פן    ,ופירשו  לפניו  לזבוח  יצטרכו 
לעם אמר ויקר אלהים אל בשנם  ר בלעדב ב  וכענין הזה בא   .תהיה הפגיעה בדבר או בחרב

  .במדבר כג ד)( קלומזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח את שבעת ה אליו ויאמר 
ר' בחיי:   לה'  עי'  יונזבחה  פן  הזה    -פגענו בדבר או בחרב  אלהינו  באר הכתוב 

) כי לפניו ה  חבקוק ג(  .וזהו שאמר פן יפגענו בדבר  ,סוד הקרבנות שהם כופר מן הפגיעה
 ,כלומר במדת הדין  ,ואמר או בחרב כי ה' הוא השופט באש  ,לרגליוף  רשויצא  ר  דבילך  

בשר כל  את  כ  .ובחרבו  ידעת  הדין   יוכבר  מדת  היא  הגדולה  וא  וה  ,קלזהשכינה  האש 
ה'ו  ויקרא ט(וזהו שאמר הכתוב    ,קלחהאוכלת הקרבנות  וירא אליכם כבוד  והזכיר מיד    ,) 

וגו' ותאכל  ה'  אש  שכתוב    ,ותפול  לחמי ק  את)  ב  כח  ברבמד(וזהו  פי'    ,קלטרבני  והוסיף 
עלינו  ,לאשי נקרא  העברים  אלהי  הכתוב  בתחלת  שהזכיר  נלכה   ,והוא  אמר  כך  ואחר 

ועל זה    ,קמכי הקרבן לאלהים והכונה לשם המיוחד  ,אמר לאלהינו  נזבחה לה' אלהינו ולא
באמרו   ע"ה  דוד  נ(רמז  נדריך יד  תהלים  לעליון  ושלם  תודה  לאלהים  זבח  כ  ,קמא)  י  באר 

  . לאל עליון והבן זהם והכונה היאל ן לרבהק

 רמב"ן ור' בחיי  ר המאי �
 . עועי' לעיל הערה  קלה
  . זלך הערה  רשת לך , ופיא פרשת נח הערה, רמזעי' לעיל פרשת בראשית הערה  קלו

בויקרא אריכות  שהקר  עי'  איך  ט,  לאחדא  בא  מ  בן  המידות  מחשבה כל  כאן  המכונה  החכמה 
 ה. הטהורה, עד המלכות ולכן בה' הידיע 

 . לו, ופרשת נח הערה קצט- ו  קואשית הערות עי' לעיל פרשת בר קלז
. ועי' ספר הפליאה  יומא כא ע"ב שהשכינה השורפת את הקרבנות נקראת אש אוכלה אשעי'    קלח
א האש  ה אש היבחילוף מצפ"ץ יעש  הא' של אדנ"י עם הש' שהוא יהו"ה  צטרףוד רכ): וכשת(עמ

  הגדולה היורדת באדנ"י שהיא העטרת. 
 .יזעי' לקמן פרשת ויקרא הערה  קלט
 .רדעי' לעיל פרשת בראשית הערה  קמ

 "ן ויקרא א ט.רמב עי' קמא


