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 ב/א 

 תפרשת שמו 

אים  שראל הבי ניבואלה שמות 
מצרימה את יעקב איש וביתו באו 
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע 
ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד  
והמשכלים אלו הם שמסתכלים 

שנוצצים ה (נ"א יזהירו בסוד החכמ
בסוד החכמה) יזהירו מאירים  
ונוצצים בזיו החכמה העליונה כזהר  

צא מעדן וצצות שמאיר שיואור והתנ
הרקיע בו תום שנקרא ס ודסוזהו 

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה 

א) את יעקב איש וביתו באו (שמות א 

כזהר הרקיע ומצדיקי  1זהירווהמשכילים י

הרבים ככוכבים לעולם ועד (דניאל יב ג) 

לי ברזא לין אינון דמסתכוהמשכילים א

נ"א יזהירו דנצצין ברזא < ]יזהירו[ 2א דחכמת

בזיוא דחכמתא  5נהרין ונצצין  4>3דחכמתא 

נציצו דנהרא דנפיק נהירו  כזהר 6עלאה 

 >רקיע< 9דאקרי 8ודא איהו רזא סתימא 7מעדן 

 
 ,סוןכגבולי אל הם "אלשרני יב" ,כן מפרשול . ליה ימבע "תוא" ",ביעק תא"ליה משום דקשיא  1

  , םיליוהמשכ ,פסוקח בלכן פת .יקמסוכד ,קבהנק' יע ינה שבאו עם השכ ,ראלשנק' יה ,א"בני זשהם 
 בדרך המדרש (מ"מ). זולפרשה  ייך הש  נין ע בוף דרש סוחרות, ולבו דרשות אב רשווד
י'  וא סוד ה ,באנן אקמן מדת ,ותלאציב  ד הואע, והסוי"אב הן בסוד פרד"סת דרבע מעלוא 2
  ים העוסק (רמ"ז). אז"האצילות עד יסוד בתוך ט שפו המתיסודד בסוהארתו הוא  יקר ועבשם, ש
 (מ"מ).לה חכמת הקבב

 ז).מ"(ר אבא סודי 3
 ."יברשי שער מאמרב נמחק 4
זר  ור חד אורין. וסונהו ה להם, וזה לה למטמעמלאיר מ ריש אורצין הוא בסוד ן נהרין ונצעני 5

ממטה  תה לטישומצד ות וצניצ  נהיצאו ממהשמש,  רה אויכה ב כאשר  ת, כישלוטמהמראה הבסוד 
ה  וז ,יןבנוקיין ן ומדכורי ייןמ הביוי יטיזהירו לאחרים דנק ,"ויזהיר"מר ולכן אונצצין.  ו לה וזהלמע

מיין  וזה  ןריומיין דכזה  ,יקצדימין הצדיק ובנה יוסףד ואלו בס ו שתי בחינותוגמת יסוד שיש לכד
ו  ו ונציצירהר נהבזו מ"שוז .צונקרא נצי ינוהש ,רויא נהקרהאחד נ ,ולנות אבחי שתיו .ןבינוק

ות  י ה שעםע ד רשב"י), מרימאער ש( ןדהנקרא נהר היוצא מע סוד יסודשהוא  פיק מעדןנדדנהרא 
צאת ב ש"כמ ,ה בסוד מ"ןטמצדיק מלה ימין בנו ,למעלההצדיק מיוסף  והם ,בחי' ליסוד יש ב'ש

 למטה,עלה מלמ' בסוד ט ,םעולמיחי  ראקנלכן ו ,' אלובחי מו ב'צד עיש ביסו  ד. עומתהנפשה כי 
, מיןבניסוד י ב ח"יש ק' ו נלם השגם בעו , ' עלמיןי הוא בבוח .ח"ים עולים הש ,למעלהמלמטה  ט'ו

א רקיע  וה ו ,ון ליעה רהזכים תיביסוד נסכי  ,דברה שושור .)ח יטישעיה ל(ך יודוהוא חי חי הו וז
  , בטישה בסודומכה בו  ,םשד עד יור תהספירו  מחיה את הר עליון ו וא .למיםמים בין מבדיל ה
אור ד דת כנגעומכי  ,ולמטה הנמהשמש מ רעבור אוי ת שלאמפסקה הושת מראה הלטדמוב

בור האור  לעח ואינו מני ,וק'דנין עלמא בא ודכורבין עלמא דיל בדא מהו ה זיע ה הרק כן  .משהש
ט'  ,ןיהמכ תאורו ין המנכ ניצוצין ממנהאין , ויוצתוון בפנימיוהעליבו האור ה תכ ,כ"יעו הלמט

ע  הרקי  'יבחכי  "עיקקרי הרסתימא דאיא הו רז א איוד"  "שוז .למעלה הלמטמה וט' טה לממלמעל
רו  היכן יש בו נל ,המטרדת לליון מלהעכב האור ומעל בדיהמ עיהוא רקכי  ,זהין ל עניאמר ע
ם  בים ההכוכי כ ,א וסיהראשמשזלות ים ומהזה כוכב קיעש ברי ן ולכ .ראכל השב"כ משא . ונציצו

"ב  י לות הםוהמז .לכותלמרדין ם יוומש ,םיון ועומדים ש מוח העלמשם  ים היורדיםקהצדי שמותנ
  ינו א , ברקיע זהם ' מכי"פ שכל הטעשא ."ז יקובת 'זמטה למעלה כנ' מלוו ,טהולמ סדו"ק מחבסוד 

זו"נ  ומ ,ותמזלצאו י"ב ק ילפיכך מו" ,הצמה יש לע בפני' יא' בח כי כל ,שאר"ק לומה הכאת וד
מ"ן   יןה נעשת שבשמומנשכמו שבמלכות  ,ות שבומהנש ה מצדוז ,ראהא וסישמש מים יצאונעל
חו"ג  נצצין, ו וד אימא,יס וךתשבבא א ). נהרין, מאור יסודעהרקיהר (ז  כו'וביסוד  אוכן ה ,עדכנו
נהרין   ש "וצין וזשהם ניצגבורות ומהאור  ק'ם שנידסהחרה מהא םשמקבלי 'יפ אימא (רמ"ז). דסולי

 (מ"מ). רותוד הגבן מצין ונצציד החסדמצ
דות]  יעי מיודן [ מדי ם יודעיה שכיליםהמלגאו, ווממלבר שמה ונ וףצילות בכללו גה כל האנה 6

ת החכמה  ויימזא דחכמתא, פנרא וזה נקרנשמתא. ד תונה בסוהתחה מחכת הויהמסתכלים בפנימ
  א זיו ה הוה התחתונת החכמשמה, כי נאלחכמתא עבזיוא דונצצין ין ך נהרכ ידי לעו, תונההתח

בן שם ' מ, יףי' בסו שאי' בר ודי', בס דת, נקוהצלעיא והסוד כלת משה. יונה, בלה העהר החכמוזו 
ק' חכמה נהא הנז' הם של אב "גפי' החושב"י). ר ] (מאמריה"יונדאה[י ע דבע, י' משם אדני כנורא

 מ"מ).עילאה (תם ולא א סק' אבהנש"ס י יגבאה לעיל
הירו  , יז סודה  המשכילים בעליהכתוב ו  התכת). ו (רח"ו ו "ג שבבחו וד הבינה יס הארת יינו ה 7
ר משל יותם ולימג אממא, לפי שהארות איאיג של חו"ים מירמו שמאכ אבשל א גאירו מחו"וי
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עומדים כוכבים ומזלות שמש ולבנה  
 וכל אותם נרות של אור. 

שמשא  11ומזלי 10ביה קיימין כוכביא) רקיעה(

  ) דנהרא(וכל אינון בוצינין  12וסיהרא

 13] אדנהור[

ור  זהר של הרקיע הזה מאיר בא
באמצע הגן ד מ ועגן ועץ החיים על ה
פיו מכסים (עליה נ"א על) כל  שענ

אותם צורות ועצים ובשמים שבגן 

זהר דהאי רקיע נהיר בנהירו על גנתא 

 ענפוי>גנתא דעות יצואילנא דחיי קיים במ<

 ןוכל אינ ]על"א ועליה נ[ )יהלע( 14חפיין

 
ו של אימא תומים כמהסא אבת ו"כ הארשיקבלו ג תובכהסוד, ואומר הי ם אותם בעלומשיגי אבא,
 .)ים (מ"מהנגל

את  מחיהן ה יומים והאור העלן מים לייל בהמבדהרקיע  והוא ליוןהזכר הע ייםד נסתביסו 8
ור יעבא של סקתפמת המראה המלוטשה המויה כדש בד בטסוה בו במכו עד שם ירות יורדספה

לעלמא  א דדכוראלמע יןב לה מבדין רקיע זכמש שדת כנגד אור הומולמטה כי עממנה  שאור השמ
ן  ימיותו ויוצאייון בפנלר העהאו בו סוד ך מכהדי כטה ועל ילמ האור עבורל יחנואינו מקבא דנו

א רז אדמטה למעלה וזמ"ש ומלוט'  מטהלה למעט' מל בו םהמכי ת נין האורוכמוצות ו נצממנ
העליון   ורא כבמעומבדיל א רקיע הוי הכר על ענין זה אמינת רקיע יכי בח עדאקרי הרקימא תיס

יסוד  הר הוא נ זה הי). י רשב"ר(מאמ השארמ"ש בכל ו כונציצ ירו נהו ביכך יש ולפ מלרדת למטה
 )."זא (רמך ז"בתום אמא הסתו

 ר). הזהערת (ה ד ע"אל "בת ח עיבראש 9
ר שעלכות (דין למורמשם ישם ו עומדיםוהעליון מהמוח ם ן שרדיוידיקים ה שמות הצם נה 10
 "ו).רחמרי רשב"י). חסדים (אמ

מטה כנז' ל הלושש מלמע הה ולמעלשש ממט הלמטוחסד  מן צוות ק  סוד שש עשר ב שניםהם  11
ל אחד ככי  ,ארלש ת צווק שש ה  אתה הכן דומאי , זה רקיע בשעה מכים שכל התאעפ"י  כי . בתקונין

"י). גבורות ברש מאמרי (שער ותלמזב יצאו י"קצוות  ך מהששיכולפ , ול שעצמה י נה בפניבחי
 ).(רח"ו

 שבמלכות כי כמו  , שבו ת שמוהנ דזה מצו ,אסיהרו יצאו שמשאים ות נעלממלכו מת"ת 12
שית  יפרדכ םיכבם הכוהים שבו שיק דות צמביסוד נש ודע כן קבין כנת שבה נעשין מיין נו מונשמ

ש בת"ת שתי  י  "ממת הנז' שש קצווהת"ת משה"י אעפו לה למטהעה מלמעתש המעלין  הם  הם
ין קבענלו א כלו ,צמוע ת היותו בפנינואם בחי ,תקצווש כלל השבחינת היותו ב אם ,תוינחב

' ' ו' דד וי"ד יווובס ,ד"ו ,'בסוד הז שרשה עכ" ,א למטה מן היסודהיי היות כעם וסיהרא  .ביסוד
כבי  הם ה' כ ,דנהוראוציני ב  ארש. ודואל היס ושם ירדומ , ובינה החכמש זה ברוש ,ודסיב נחקק

  ך בעיניה של יקאו .הם ז' ,י לכתעם ה' ככב לבנהו חמה כי  ,ות הבניןספיר נגדם ז'ארים וכשהנ כתל
  , וצמע דם ביסוו הוות אלי שש קצ כ ,ם המזלות כדפרישיתשהת השש קצוו הם הם ותז' ספיר כי

  , ור חוזראו ישרר או סודב , שרנים עבו ש ןי עשנו ,מעלהלם מא מקבלוי ה כ ,ששי עמוד ו קיד שו בסו
פה  טיושך את התו מלהיו ,א מזלנקר ודהיס כי ,מזלות נקראים ולכן ,יתונציצו כדפרש ירוהנד ובסו

לכת  ישה ככבשהם חמ ,בוציני נהוראר שאוסיהרא ו מנם שמשאוא .ליוןעח הות מהמעירז
ת  וו ששה קצ כי ועודבו פיעים שומ ביסוד םגלימתה מםנין עצספירות הב העשב םה ,רישיתדפכ
כי   ,תקצווש ין זה בש כבי לכת ואכ כנגד ז'הם עה ספירות ת ושבקצוו ששמהכלול ד ת"ת סוב םה
 שהמלכות תקרא חכמה. מו כ ה. ודע כיו ודי בזבנין עצמה בז מהם וו לבהכל ו ת"ת עצמו לבדבלו אִ 
ן אלי"מרו באון יוֵ כִ  הליאדומה וקה ה ונליהעהחכמה ונה בבחי' תתח המחכא תקרא "ה שבזחכמ כן

שמתא שהיא סוד נז"א בשבכי  ,החכמהיית בפנימסתכלין שמ "מתאכרזא דחב כליסתמד אינון
 וןחתש ביסוד תוכמו שי "מתא עלאהדחכ בזיואן י ונצצן נהרי"וזמ"ש  ,תוד הדעה בסליונהעחכמה 

  . ש אלוי "אלזן פיאריך אמפסיק בין הדעת  בסודכן  ,הלה למעלמטט' ממטה ותשעה מלמעלה ל
 וחנס במן ונכועדן עליצא מוהדעת הי וא סוד שה "ןעדמ פיקדנ ארו דנהיצהירו נצנ"ר בזוה ש"וזמ
ין  הדעת נהרהוא סוד ו שז חכמה ת ונימיבפוהמסתכלין  .תיצו כדפרשיונצ רו ויש בדעת זה נהי ,ז"א

ינה  בין א עתד אם איןו ,יע כנודעקרא רקד בינה הנבסוון יקיע עלר ת זה יקראגמתו ודעדוב נצצין ו
שית. ו כדפרצ הירו ונצי בו נא יש לז"פין אריך א יק ביןפסמע ירק  וצד היותומ .תדע איןבינה  ןאי אם

ם  מות כי ששהם הנש ביםכזה כ יעקש ברי פיכךול .ם מאדכי זה נעל ,תימאס אולפיכך נקרא רז
 ןינוא כלו וסיהראוכן שמשא  .טמתפש שכאן ,מזל סודב ,יי"ב מזל וכן ,דאתיבסוד עלמא ם רשש

שער מאמרי ( תיקים רים עדבוה ,שניםו שבע נהביוד וסב ,א עלאהעלמב בושם ורא שרהי ננבוצי
 זו"ן (רח"ו).שב"י). ר

 .מ"ז)(ררות ויתר ההאדור המדבר אה וולקב  יע 13
 )."ל (רח"וחשמ בסוד 14



 שמותזהר פרשת 

3 | P a g e 

 

בכלים כשרים ומסתופפים תחתיו 
יפורי השמים כל חיות השדה וכל צ

 דרים תחת אותם הענפים

במאנין  >דבגנתא<ובוסמין  ילניןוקנין ואדי

תחותיה כל חיות ברא  16טלליןתו 15דכשרן 

  וכל צפרי שמיא ידורון תחות אינון ענפין

זהר פרי האילן נותן חיים לכל 
קיומו לעולם ולעולמי עולמים הצד  

  ד צהאחר אינו שרוי בו אלא רק 
ה אשרי חלקם של אלה הקדוש

מדים לעולם  ו עעמים ממנו הם וטש
אים אלה נקרי עולמים למעולו

משכילים וצדיקים חיים בעולם הזה  
 וחיים לעולם הבא. 

דאילנא יהיב חיין לכלא  17זהר איבא

סטרא אחרא  18לעלם ולעלמי עלמיןקיומיה 

לא שריא ביה אלא סטרא דקדושה זכאה  

 קיימין >ןאינו< החולקיהון אינון דטעמין מני

 עלמי עלמין אלין אקרוןול םלעל )אינון(

וחיין  עלמא בהאי יןחי כילים וזכאןשמ<

וחיין  עלמא האיל יןחי( >דאתי בעלמא

  )דאתי עלמאל

זהר העץ הזה זקוף למעלה  
ש מאות פרסאות הלוכו  למעלה חמ

וא בהתפשטותו בעץ הוא ששים רב
שכל   )זהר( , אחדהזה קיים זהר 

  ם בו וצבעים הללו הצבעים קיימי
עולים ויורדים לא מתיישבים 

פרט לאותו האילן  קום אחרבמ
וך זהר תבכשיוצאים ממנו להראות 

לא  תיישבים ומ יראשלא מ
לא עומדים  מתיישבים עומדים ו

קום אחר משום שלא מתיישבים במ
שבטים  מעץ זה יוצאים שנים עשר

שמתחמים בו והם יורדים בזהר הזה 
צרים בכמה שלא מאיר לתוך גלות מ

נים זהו שכתוב ואלה  עליו מחנות19
 אל וגו'. בני ישרשמות 

 22אלזקפא לעילא לעי 21אילנא דא 20זהר

איהו  24הלוכיה שתין רבוא 23יסחמש מאה פר

 25בפשיטותיה בהאי אילנא קיימא חד זהרא

אינון גוונין סלקין כל גוונין קיימין ביה  26רהז

לא מתישבי בדוכתא אחרא בר ונחתין 

אה בגו זחכד נפקי מניה לאתבההוא אילנא 

ישבן קיימן ולא מתזהר דלא נהרא מתישבן 

ר אחרא תאב ןבולא קיימן בגין דלא מתיש

דמתחמן  27א דא נפקי תריסר שבטיןנליאמ

לגו דלא נהרא  28ביה ואינון נחתו בהאי זהר

דמצרים בכמה משיריין עלאין הדא גלותא 

ואלה שמות בני   (שמות א א) הוא דכתיב 

 ישראל וגו'

ָהָיה דבר   הָהיֹ " ,י שמעון פתחבר
 ניש "היה היה" מה ל  ".ה'

עון פתח (יחזקאל א ג) היה היה שמ רבי

 ירת יה היהה ה' רדב

 ב/ב 

 
 ).(רח"ו של כל א' הם המ"ן יןאדיוקנ קאי 15
 ).ופ"סף בד(נו ומטללין) ס"א( 16
 ו).ת"ת (רח" 17
 ."ו)רחלות (גד יקה ינ  רעיבו 18
19  
 ).ו"יסוד (רח 20
 . ו)כר (רח"וד הנזיס 21
 "ו). ית (רחילא השנעל  זהולדעת ו א ואח"כ עולהת לעיל ה לת"ולד ע היסו י'פ 22
 ח"ו).רסדים (ם ה' חה 23
 . (רח"ו)סוד ו"ק ב 24
 .(רח"ו) לכותמ 25
 ).ח"וד (ריסו"ק. פמוסגר בד 26
 סון (רח"ו).י אלכולגבי"ב  27
 רח"ו).( כותמל 28
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אם   ,לוועוד יש לשא .פעמים
ה יחזקאל הנביא נאמן היה למה גל 

כל מה שראה מי שהמלך מכניס  
להיכלו יש לו לגלות סודות   אותו

שראה אלא ודאי שיחזקאל היה  
מה שראה באמונה  נאמן וכל נביא

 א וברשותו של הקדוש ברוך הוא וה
 ילה כל מה שגילה והכל לצורך. הוא ג

אי יחזקאל  אאלשת לותו אי 29יאמזמני א

אמאי גלי כל מה  30נביאה מהימנא הוה 

אעיל ליה בהיכליה אית  31כא דחמא מאן דמל

יחזקאל  32ליה לגלאה רזין דחמי אלא ודאי

חמא וכל מה ד 33נביאה מהימנא הוה 

דקב"ה גלי כל   אנותא איהו וברשותבמהימ

 34צטריך מה דגלי וכלא א

אמר רבי שמעון מי שרגיל לסבול  
ה צער שעי פ גב שבא ל לע ףאצער 
ו ולא חושש אבל מי שלא  ל משא סוב

היה בתפנוקים   רגיל בצער וכל ימיו
שלם  ועדונים ובא לו צער זהו צער

ועל זה צריך לבכות. כך ישראל 
בצער  יו רגיליםכשירדו למצרים ה

אותו צדיק שהוא   ישהרי כל ימ
סבלו את ן ער ולכאביהם היו בצ

  א יהה הגלות כראוי אבל גלות בבל,
ער אותו היה צם של היתה צער

מאן דרגיל  )35מעוןאמר רבי ש(ו >ות"ח<

 תאעש<דאתי לפום  בגאף על  אלמסבל צער

מטלנוי ולא חייש אבל סביל  )עראצ( >צער

פנוקין רגיל בצער והוה כל יומוי בת מאן דלא

ועידונין ואתי ליה צערא דא איהו צערא 

 36ישראל למבכי כך שלים ועל דא אצטריך

ל ילין בצערא הוו דהא כצרים רגמלכד נחתו 

ן בצערא הוה ועל  וא זכאה אבוהו יומוי דהה

  א אבל גלות 37ותאיכדקא  אתדא סבלו גלו 

הוה צערא שלים ההוא הוה  ל ההואבבד

 
ה  ש"כמבו',  לשהיל" 'ן בההיה הראשו נכתב  מהל ק דיימ ראשונה, כי ב להכפויא הזו  יא קוש 29

.  פעמיםני רו שמה אממקשה ל אחר כךוה היה. , וזה שאמר הישאיה ליו תהי ל ז) ואם ה בר(במד
 ).  "ז(רמ  בותבתי יוקדן הוא אשורהומר לא, כלת לשאותו אי

 ת הזהר).ערפב ע"ב (ה שמות  30
זמן ב, אם לא כהסודותריך להעלים צות קליפיטת ה של מן זבדוע שסוד, שי רך הד לקושיא עזו  31
 "ש הרח"וכמ ראויים,ם לגלותולק בהם סוע ל שמצוה ,ו זהזמנינ יןוכע ,דתו מאמעל השגדלרשב"י ה
  או ו, איך מלבודראות בכו ללמבהע נסכיו בהיכלו שהעלולם ה ן שהקב"ה מלך העיוכ  שוז" .לה"הז

 ."ז)"ל (רמוותיו בחות סודלגללבו 
 ).ז(רמ"טעמים כמה מ זים בחו"ללות הרבלי יירא מגל לאחזקיליה דחי דיףעדרצה י 32
 ן יאפ ש"עשא ,ההימה שלא  היהדר"ל ש ,מנירי זת יה היהה איתגם קושיא קמיורץ זה מתובפי'  33

 (מ"מ). מאדח  מהכל  ,ך שעהצורגילה ל  ב"ה ת הקושברל זקאיח ,המלך נימצפו אוי לנביא לגלותר
ינת ן מבחי ובמוחזק, נביא  יחזקאל שהיהמבחינת  ביןו צרכהו םו כולם שאמרנה טעמיש' שלפי 34
 רמ"ז). ו (ד כחו בעמ דיין שעצילות  דא וןובין משורש העלי   בי"ע,ד ה בסושהית  ואתונב

עיקרא ם לוסיף טעלה  , נמשךילג קב"השותא דרשבקאל ובח למה שגלה יחז לש םען טתנחר שא 35
זו  מתחילה, ול באה לו הולמה מראו הת ות אויאו לגלאת נב 'שה ההר ' מפני מהפיא, לתדמי

ק כדמסי יםמרחשלא יתיאשו מן ה ישראלל לבם שנחם לכך  א שהיהדמילת נאים במסקמטע
 מ"ז).(ר לתתא

בלו  ר קצה לומרו, רז"לשאמרו  מומה וכלהם אביהם רדו שר מא ריםצמדו לירתחילה כששמ 36
כל יומוי  יה דהא אוהר, ובהתש לרך בע, ועל דם בצערירגילאז והם היו מ, שנהו גזירת רד"הם עלי
ן  תקכוין למ ההי עים, מפני שתמיד עט ורמ  מז ט)שית א(בר ש בפיווא מ"ה, אה וכו'הוא זכדה
לעיל  יתתבו שכה, וכמיפריה שום דאדה"ר שהוא ה ניש לבק" עי ר"ימשנפלו ל ביםצין הטויצוהנ

ורש  ש יה שה"ר אדה בחינתהפגם ב כוללות תיקן ום עליו השל ואשה  תי, ושם אמריחיפרשת ו ריש
 אזמו היה זכאי ומבורר ו כברצמינת עשבבח מפניזכאה  ן בשםאבכקוראו  , ולכןאותן הנשמותכל 

 מוונפגשיצאו  מןצד עציקון הניצוצות מת תוטפר לעפקח ל אי יריכויוצשבטים ול הבה עחוחלה ה
 (רמ"ז). קריבבחינת ים ק"ל שנב

ובם  שיש שרוות בעצמם, אינן ש ןם הג הריכי  שוה, נפילתם ות איןפבקליות צות הנופלצוהני 37
שוה,   תן)"א בריר(נ ידתםיראופן   יןאן בי"ע כידוע, ולכ דרגותמ ע והםבן רוש שרלות ויש שקויו טוב

גר יהיה   יג) שית טו בראנאמר ( ןלכא, ווכיוצ חורמעט טה יותר בקלות וברנרבתת תונראשוה כי
  ה הי תם וזה בדו או שהמצרים יע מז לזמןו ם רדועב כי ,וענו ועבדום ים, גרנ' מיו גו', דהיינוגעך זר

שעבוד, א במשלה ולבמ ע לאצויו במישה יםותו עד שנולדה מראחר מא גר הוף, וסך יומן שמלכל ז
שגלות   ולההכלל העע. גד בי"נכם זכרינות הניבחשלשה ינוי והוא בסדר בע  ויך ה לים ואמשו

נפשם  שותו ברעות עצמם לע ונהכילה תחימכי  ,יהו כראון עשאוכול ,יצונתיקון ור יה ם הרימצ
 .רמ"ז)(



 שמותזהר פרשת 

5 | P a g e 

 

עליונים ותחתונים בכו עליו ש
הן אראלים צעקו עליונים שכתוב 

נהרות   חצה וגו' תחתונים שכתוב על
בבל שם ישבנו וגו' וכולם בכו על  

ו בתפנוקי  למה כי היגלות בבל. 
 תוב בני ציון היקרים וגו'. כשמלכים 

עלאין ותתאין בכאן עליה עלאין  צערא ד

כתיב (ישעיה לג ז) הן אראלם צעקו חוצה  ד

על נהרות  ים קלז א)וגו' תתאין דכתיב (תהל

א  ישבנו וגו' כלהון בכו על גלות  בבל שם

וו בתפנוקי מלכין טעמא בגין דהדבבל מאי 

 'גווציון היקרים  יד ב) בנ דכתיב (איכה

(ששנינו אמר רבי יצחק מהו  
הרים אשא בכי ונהי שכתוב על ה

מים של אלא אלה הם הרים ר
העולמים ומי הם אותם הרים רמים 

אים רים המסולאלו בני ציון היק
ו יורדים לגלות עם יהבפז) ועכשיו 
 קשורים ערפם וידיהםרחיים על 

ר וכאשר נכנסו לגלות בבל  לאחו 
 קיום לעולמים םשאין לה חשבו

זב אותם וך הוא עהקדוש בר רישה
ולמים. ושנינו בהם לעישגיח 38ולא 

אמר רבי שמעון באותה שעה קרא  
הקדוש ברוך הוא לכל הפמליא שלו  

וכל  ת הקדושותוכל המרכבו
ותיו וגדוליו וכל חיל  נחחיילותיו ומ

אתם עושים  ואמר להם מההשמים 
כאן ומה בני אהובי בגלות בבל 

 בללב מו רדו כולכםוק ם כאן תאו
וב כה אמר ה'  ם זהו שכת ואני עמכ

למענכם ם שלחתי בבלה וגו' למענכ
שלחתי בבלה זה הקדוש ברוך הוא 
והורדתי בריחיים כולם אלה כל  

 העליונים.  ת והמחנותהמרכבו

ב דתנן אמר רבי יצחק מאי דכתי >גאד"(<

י ונהי אלא ט) על ההרים אשא בכ(ירמיה ט 

ומאן אינון  ןיא רמיא דעלמיראלין אינון טו

ון היקרים ון בני צירמיא אינ יאורט

והשתא הוו נחתין  >)<מסולאים בפזה

בגלותא בריחיא על קדליהון וידיהון מהדקן 

בבבל ותא בגל ]עאלו[ )(הוולאחורא וכד 

מין דהא לית להו קיומא לעל אהחשיבו ד

ן ון ולא ישגח בהון לעלמין ותנינב"ה שביק לק

א שעתא קרא קב"ה יהאמר רבי שמעון בה

ישין וכל רתיכין קדל וכ פמליא דיליה לכל

ליה ומשרייתיה ורברבנוי וכל חילא יח

דשמיא ואמר לון מה אתון עבדין הכא ומה 

ן הכא קומו דבבל ואתובני רחימאי בגלותא 

 כון לבבל ואנא עמכון הדא הוא לכחותו 

עיה מג יד) כה אמר ה' למענכם דכתיב (יש

ם שלחתי בבלה דא כ נלחתי בבלה וגו' למעש

 ןכל רתיכי כולם אליןם חייה והורדתי בר"בק

 ומשריין עלאין

כשירדו לבבל נפתחו השמים 
ושרתה רוח נבואה קדושה על  

ואמר  יחזקאל וראה כל מה שראה 
כאן וכל  םלישראל הרי אדונכלהם 

ר ו שבאו לדו חילי השמים ומרכבותי
רך  ביניכם לא האמינו לו עד שהצט

וארא כך וארא   הלגלות כל מה שרא 
ילה הכל  שגה מ גילה יותר מ םאוכך 

שראו ישראל כך, שמחו  וצרך כיוןה
וכששמעו דברים מפי יחזקאל לא  
חששו על גלותם כלל שהרי ידעו 

ב אותם  הוא לא עזשהקדוש ברוך 
ה גלה ברשות *ושנינו  ליוכל מה שג

אל שם השכינה  ם שגלו ישרבכל מקו
גלות מצרים מה גלתה עמהם וכאן ב

וגו'   לאואלה שמות בני ישר כתוב

יא ושראת כד נחתו לבבל אתפתחו שמ

כל  קדישא על יחזקאל וחמא >נבואה<וח ר

 ןולישראל הא מאריכ ןומה דחמא ואמר ל

ר דאתו למיד ורתיכו יאשמ הכא וכל חילי

ביניכון לא הימנוהו עד דאצטריך לגלאה כל 

ואי גלי  >כך<א "ואר >כך<א "מה דחמא ואר

 וריך כיון דחמאצט כלא >לידגה מ<יתיר 

מפומיה מעו מלין ישראל כך חדו וכד ש

זקאל לא חיישו על גלותהון כלל דהא דיח

דגלי  39אןמ לכדקב"ה לא שביק לון ו ידעו

ו לדישראל ג תרא ל גלי ותנינן בכ ברשותא

ינתא גלתה עמהון והכא בגלותא  תמן שכ

ואלה שמות  (שמות א א)דמצרים מה כתיב 

ב בני ישראל מהו כיון דכתיבני ישראל וגו' 

 
38  
 .מה (דפ"ו) 39
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מה זה את ני ישראל ב ובתכיון שכ
קב, היה צריך לומר הבאים איתו עי

אלא אלה שמות בני ישראל הם 
אותם מרכבות ומחנות עליונים 

עם השכינה לגלות  עם יעקב  שירדו
 רים. צמ

ר אלא יעקב הבאים אתו אצטריך למימ תא

אינון רתיכין  40שמות בני ישראלאלה 

 ידלאין דנחתו עם יעקב בה ומשריין ע

 דמצרים בגלותא 41שכינתא 

ו בשעה ז אמר ר"שו ר:אח *לשון
שמחו ישראל שמחה שלימה בעזרה  
של אדונם שהיה עמהם וכל א' מהם  

 הבה למסורנכנס רצון הלב בהרבה א
נם ולכן גילה  וד נפשו על קדושת א

 גילה. יחזקאל כל מה ש

רינא ואמר רבי שמעון בה א אחלישנ

שראל חדוותא שלימתא שעתא חדו י

עמהון וכל חד  א דמאריהון דהוהתעבסי

ברחימותא סגיא  42דלביה  תאעאל רעו הויינמ

נפשיה על קדושתא דמאריהון ובגין  43סרלמי

 כך גלי יחזקאל כל מה דגלי

רבי וכו' ל בני ישרא ואלה שמות
פתח אתי מלבנון כלה אתי  חייא 

תבואי תשורי מראש אמנה  מלבנון 
יות  ראוחרמון ממעונות  רימראש שנ
מר על סוק זה נאפ יםרמהררי נמ

שראל עה שיצאו יכנסת ישראל בש
ם וקרבו להר סיני לקבל  ממצרי

אתי   תורה אמר לה הקדוש ברוך הוא
  באה ון ילון מאותו עדון העמלבנ

הזאת כולה שלמה כמו הלבנה 
למת מהשמש בכל אור כשמשת

 והתנוצצות 

(שמות א א)  44וגו'לה שמות בני ישראל וא

אתי מלבנון כלה  (שיר ד ח) 45חפת רבי חייא

נה מלבנון תבואי תשורי מראש אמ אתי

אריות מהררי  מראש שניר וחרמון ממעונות

 46אתמר נסת ישראלנמרים האי קרא על כ

מצרים וקריבו מ ראל יש וקבשעתא דנפ

ר לה קב"ה א אורייתא אמדסיני לקבללטורא 

קא  47ונא עלאה דען מן ההוא אתי מלבנו

 הראסיי אמתא כהכלה שלי אתאת

 49בכל נהורא ונציצו  48דאשתלימת מן שמשא

 ג/א 

כדי שיקבלו  ון תבואיאתי מלבנ
 בניך תורה. 

א בניך  בגין לקבל 50אתי מלבנון תבואי 

 רייתאאו

 
  , צירה הי תמרכבו שהם, דקנדף עלותך בהנזכרים בפרשת כים האמלה םה שהם אותנרא 40

ראל יש קראו בנינ יות, ולכןחה תיט) ובלכ אל א(יחזקק פסו  ן עלניו עתואע שקב שםכדמשמע מ
 ).ז"מם (רגליב ד"נגד יכראשים ם י"ב , וההצירעיר המקנן ביז  אושה
  ע"ב, ועי' שער רסו סו"א ע א בח"א קנכן הו ו בעלה (רח"ו).כ י אשהכ השכינה נקראת יעקבש 41
  ש סי' מו) ויג פ (פ'ה"שע  רובספ) ק גרפ וף ה (סלאא בשער יעקב והו ן"ג) וכסע נאף (דקדמות ה
 ע"ב).א לים ח"א עלכ(

 רו. צל יב שזה לשון שע" וח"א ק עי' 42
 ו).סר (דפ"למימ 43
 ו).פ"דסף בנו(  באו וב איש וביתאת יעק הממצריים הבא 44
 ת הזהר).(הערה ע"א  45
 .מ"מ)ו בפ' אמור (רח"ב הוכן כת  ,עלהשראל בת יהארה נסת בתורכות שוכהמל י' עלפ 46
 רח"ו).(כמה ח 47
 ).ח"וא (ר"ז 48
 שאר ב י שפל  , נוןבק' להנ אבאהארה מ לכותהמה קבל ,יאת מצריםור"ל שביצ  ו).רח"חו"ג ( 49

ה  ונא עלאוא עדן ההמ"וז"ש  .אבאי ול ע"ת גדדלולת גגדועתה נ ,אז"ב "ג שוחמהה דלתגה ,םהימי
מאבא ת גדלתה נע ,שאר הזמניםא במז"שנגדלת מו שר"ל כ, "אשמשן שתלימת מדאאתת וכו' קא 

  כות בלה המלק  ה תע לכן ,סוד אבאא מיהתורה שהי קבלל לצו ישראלפי שר  הטעםו .דלות גדולג
 .א (מ"מ)יתוריניך אב אלקבל ןגיב ,ואין תבמלבנו תיא"ש זו ,אבאמרתה הא
ים  קיפורות מוא הבלא מפה דא" יםנחנו מקבלשא ,נושיש ל גדולהלה עהמ , אומר להל כביכו 50

  טיפה יוצאת ם ה עול"א כי לולדת אוער השבואר בנה מהב, וי פרקא"א ו כמ"ש בשער ותנר אלהאי
  ה"ה יו"דן "שם בב ודע א"ו"א וו"ד הם ישב תשומתלב ב"ד,א חשהוי וי"ו ד ה"ו"משם ע"ב והוא י

ויה"ו   "ן,גימ' ז"ב דע "ווהנה יה ן, דחיך וגרווגים מ"ב זו  א סודוהו ן גימ' מ"בב"ה"ו דוהי "ו ה"ה.ו
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ורי כמו  שה ת אמנ  שתשורי מרא
תקביל   אין להביא שנאמר ותשורה

ראש (תקבלי) תקרובת על בניך מ
  ה נאשית כשנכנסו לאמורהאמנה מ 

ה'  אשר דיבר כלו ר העליונה ואמ
נעשה ונשמע והיו במשקולת אחד  

ם שכך כתוב בהם  כמלאכים עליוני
רי כח עושי ברכו ה' מלאכיו גיבו

ז קבלה  ול דברו אדברו לשמוע בק
 רה. תשו לכנסת ישרא

ורי ) תשד ח "ששיהתשורי מראש אמנה (

רה אין כמה דאת אמר (ש"א ט טו) ותשו

ך ניבעל  אתתקרוב ]תקבלי[ )תקביל( אילהב

נה מראשיתא דעאלו במהימנותא מא מראש

ל אשר דבר עלאה ואמרו (שמות כד ז) כ

יהו"ה נעשה ונשמע והוו במתקלא חדא 

קג בהו (תהלים הכי כתיב עלאין דכמלאכין 

ו ושי דבריהו"ה מלאכיו גבורי כח ע ברכו כ)

נסת  כדין קבילת כ 51ע בקול דברו שמול

 52ורה שתישראל 

 יסינ רהזה  "מראש שניר וחרמון"
התיצבו תחתיו שכתוב וו ליקרבו אש
נות  ממעו" ."ויתיצבו בתחתית ההר "

אלו בני שעיר שהזמינם  "אריות
הקדוש ברוך הוא לתורה ולא רצו  

י  אלו בנ "מריםמהררי נ"  .הלקבל 
ה' מסיני בא וזרח  " כתוב ש ,לאעישמ
מהר פארן ואתה  פיעהו עיר למומש

 .  "שמרבבות קוד

) דא שיה"ש ד ח( 53וחרמוןיר נשמראש 

יה ואתעתדו יבו לגבדקר 54נייורא דסט

יתיצבו ז) ויט י ת דכתיב (שמותחותיה 

 אלין בני 55יותרא תבתחתית ההר ממעונו

"ה זמין לון באורייתא ולא בעו ר דקבעיש

מהררי נמרים אלין בני ישמעאל  לקבלה

בא וזרח (דברים לג ב) יהו"ה מסיני  דכתיב

אתה מרבבות רן ואר פהשעיר למו הופיע ממ

 קדש  

  ", ה מרבבות קודשתא ו"מה זה 
  וך הוא בר הקדוש  ששנינו כשרצה

באו מחנות של   ,אלתורה לישר תתל
ה'  "פתחו ואמרו  ,מלאכים עליונים

אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ  
רצו ו "הודך על השמים שר תנהא

אמר להם   . תנתן להם שתורה
 ,י יש בכם מותוכ ,וך הוא הקדוש בר

וכי  " ," ימות באהל ם כידא"ב ושכת
מות   שפטא מבאיש חטיהיה 
וכי אתם  ,יש ביניכם חטא ",והומת

יש ביניכם גזל או   ,ים דיניםכיצר
יש  ".לא תגנוב"  בותכש ,גנבה

  ". לא תנאף"כתוב ש ,כם נשיםניבי
לא תענה  "יש ביניכם שקר שכתוב 

  , יש ביניכם חמדה ".ברעך עד שקר
אתם  אז למה, " לא תחמוד"שכתוב 

ד בעא  ינן כש דתנקד בותאתה מרבמאי ו

שראל אתו משריין ילב אורייתא קב"ה למיה

) ב ואמרו (תהלים ח וחדמלאכין עלאין פת

ינו מה אדיר שמך בכל הארץ יהו"ה אדונ

אשר תנה הודך על השמים בעאן דיתיהיב 

ר לון קב"ה וכי אית בכון מא לון אורייתא

דכתיב (במדבר יט יד) אדם כי ימות  56מותא

א יה באיש חטבאהל (דברים כא כב) וכי יה

וכי <כו ינייבת והומת חטא אית משפט מו

ייכו גזל אית בינלדינין אן בע )דאתון> (אתון

אית  ביג) לא תגנאו גנבה דכתיב (שמות כ 

אית  ףאנבינייכו נשין דכתיב (שם) לא ת

) לא תענה ברעך  דכתיב (שםא קריכו שביני

עד שקר אית בינייכו חמדה דכתיב (שם יד) 

ו פתח א מידעאן אורייתלא תחמד מה אתון ב

 
נון, וכאשר  במנין לכ"ל חק ימ'כולם ג ימ' מ"בן שג"ה"ו דבעם יוצ"ו ' גימהים ימ' ט"ל, ושנה גדמ"
 .)(מ"מ ןפוחית לקח ת נעשיתמלכול יורד

 מ).(מ"ל ישראו כן אמרו  ה,עלשמי ה שיע מיםמקדיכים אלשהמ 51
 ).הרהערת הזא (קצב ע"ויקרא  52
 .)מ"(מני ר סיכך ה ז בתוכובו גנו כל טוזה ן מה חרמו 53

  וסק ר העשניר שונא ני"ל דרזמון, וכוחרשניר  יני' סנקן, וחרמוו מראש שנירשורי ו אמר תוכאל 54
 מ"מ).( אול ד"לכות ועול מע פורק ממנו  תורהב

אורתם ב"ה חלק מהקטל , ונבל התורהו לק צרים, שלא רממהררי נו ת אריותממעונוגם  ורי שת 55
 "מ).(מ ינההשכטרה נתעומהם  לישראלו תנונ

 מ)(מ"בה להם תשויר כבוד והחז אחז בכסא ה שמשהר אמ שבת ובמס' 56
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ה'  " פתחו ואמרו מיד  ורהתמבקשים 
  " בכל הארץ שמךיר ו מה אדאדונינ
 " םהשמיעל דך אשר תנה הו " ואלו 

ואתה מרבבות "לא כתוב ועל כך 
 . "מומימינו אש דת ל זא קודש 

אדונינו מה אדיר  הו"היי)  מרו (תהלים חוא

ר תנה הודך על ואלו אשבכל הארץ  שמך

בות ברדא ואתה מ השמים לא כתיב ועל

 קדש כדין מימינו אש דת למו

כשירדה ה ז  פסוק סי ביאריו יבר
כינה לגלות מצרים ורבי שמעון ש

אמר פסוק זה על סוד יחוד האמונה  
ול אמר  נון כלה הק נאמר אתי מלב

א  ל בוק יריבור אתי משום שה לד
בלי היות כאחד לדבור ומנהיגו עמו ל

וד כלל משום שקול הוא כלל  פיר
כלל צריך לפרט  ןכהוא פרט ול דיבור 

לי אין קול ב ירופרט צריך לכלל שה 
בלי קול ועל זה   ואין דיבורר בודי

אתי מלבנון כלה וגו' שעיקר שניהם 
 באים מלבנון. 

 א נחת י קרא כדהאאוקים ל רבי יוסי

ורבי שמעון אמר  57יםמצרדא תושכינתא בגל

דא דמהימנותא אתמר זא דיחוי קרא על רהא

אמר  58ה קול לכמלבנון תי ) אשיה"ש ד ח(

 רתי לדבוא לקו 60אתי בגין דהא  59לדבור 

 > הוילמ<ה בהדי )ומדברא ליה] (ומדבר לה[

כלל   א בלא פרודא כלל בגין דקול איהוכחד

ריך לפרט א כלל אצטועל ד 61רטדבור איהו פ

ל דהא לית קול בלא לכל  יךרטופרט אצ

א קול ועל דא אתי ור בלית דבול 62רדבו

בנון קא מלבנון כלה וגו' דעקרא דתרוייהו מל

 63ןייאת

  תשורי מראש אמנה זהו גרון 
לים את הכל  ש הת רוח ל צאושמשם י

ש תר והגנוז מראלבנון הנסה  ודמס
מצע  שניר וחרמון זוהי לשון ראש וא

ור ממעונות  ת את הדיבשחותכ
יניים מהררי הם ש אלה אריות

ות ם השלמשפתיי  ה הםנמרים אל 
 ר. שבהם נשלם הדיבו 

 64תשורי מראש אמנה דא איהו גרון

נ"א < אשלמא כלארוחא ל אקדמתמן נפ

 שניר מראש 65זניגא דלבנון סתים ורזמ >כלה

רישא ואמצעיתא  66אלישנ ייהא וחרמון דא

 לין אינוןת אריות אדמחתכא לדבור ממעונו

אלין אינון שפוון  68םירמהררי נמ 67יםינש

 69דבור אשתלים בהושלימו ד

 
ים  רמצבגלות  הכינת השדיירת בשעתוב רש הכמפה' ש הר בדף"ש הז כמ הפסוק לר"י פי'ו 57
  .מ)(מ"
 (רח"ו). אז" 58
 ).ו(רח" לכותמ 59
 .)הערת הזהרלו ע"א ( ראשיתב 60
 ת הזהר).הערא ( ב כה ע"ע" ית רמזבראש 61
 "ו). ע"ב (לשרכח נחס פ ע"מי' רע 62
 "מ)."ד (מדיובסוד ו"ד  אאב פתאשון מטישרשם הר זו"ן ור"ל), ח"ואבא (ר מטיפת 63
 .רח"ו)בינה ( 64
יא  מא שהח"כ נתנם באיוא אהיו בטיפת אבש זו"ן שרור"ל ש  .ו)ח"רבא (ד איסו ך יהחד מסו 65

, אבל אימאוא בה ותםשלימתכלית  היינו א דכולא שלמא א לחרו אק נפ תמןדמ וז"ש הזהר גרון,
 , כמ"שדמ"ס סוד יך הוא ביח יקרשע, ואע"פ ים וגניזון סתדלבנזא מר א, וז"ששורש הוא מאבה
 .)"מ(מ שאלהבה  חיך 'קנ באד איסו , ג"כצ"חואב

י תר אמאכך ול ן, "ם יצאו זוהאו"א, שמזווג הזכיר הכתוב לה י"ו), ר"ל שתחזלא (רחמ סוד 66
מר מא אבאינם חרי הנתשהוא אבא וא מלבנון ייהודתרור עיק', וור וכובר לדיאומול לבנון קמ

ג  ווזליו ם אקדו י ש יך צרון תחת זווג קום שיששכל מ ידינול בומפני שכל ,רוןג דא איהו ורי וכו'תש
' קנ ן שלשוה א חרמון שהוואש שניר וב מרלכך אמר הכת וף,צא בפה דכל פרקין שהושיליון דנע
  ע"י גיםדווו"ב ומזון הם בחי' חחיך וגר"ל שרב זה מ"שה, כ"ב שבפוווג חשמזלא נקרא מזת ועד

 ).דעת (מ"מן שהוא ההלשו
 ). ינים (דפ"וש 67
ול והם  ת דמנצפ"ך כפואותי 'י ר עםפ" ימ'ג מרונ והכולל תוד' אותיעם  שפת"י' ים גירי נמררהמ 68

 )ורח"( ינים הנרמזים בשפתיםד"ר פסוד בחי' 
 "ו). ר (רחדיבושתלים בהו אד ינווהי   מ' כ"ב אתווןיג ג"יש טת ב"א"בנמר  69
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אל רבי חייא ואלה שמות בני ישר
 רע עין ואלל תלחם את לחם פתח א

תתאו למטעמתיו אל תלחם את 
הנאה  ו ארע עין משום שלחם  לחם
ו ין אינע רעאותו איש שהוא  של

כדאי לאכול ולהנאות ממנו שאלו  
יטעמו  למצרים לאדו ישראל כשיר

היו נשארים לא  יםרצלחם של המ
להם   היו מציקיםבגלות ולא 

צחק והרי המצריים אמר לו רבי י
הוא כראוי  נגזרה גזרה אמר לו הכל 

י  רי לא נגזר דווקא במצרים שהרהש
 ץ רזרעך באה ילא כתוב כי גר יה

ואפילו  א להם ל  רץמצרים אלא בא
בארץ אחרת אמר רבי יצחק מי 

ל עם אדם) ש (לא יאכוא בעל נפשה
ר שאר בני אדם מאש ריות שמאכלו
מעיו אם יפגש שהולך אחר או מי 

ישחוט עצמו ולא  באותו רע עין
ם לולחם רע בע יאכל מלחמו שאין

הרע חוץ מאותו לחם של בעל עין 
ים ירלון המצוכימה כתוב כי לא 

כי תועבה  ים לחםברעילאכול את ה
רע היא למצרים הרי לך לחם של 

 עין.

 רבי א) א(שמות בני ישראל לה שמות או

את לחם  70אל תלחם  ו) חייא פתח (משלי כג

טעמתיו אל תלחם את רע עין ואל תתאו למ

הנאה דההוא בר  וין דנהמא אין בגלחם רע ע

 כלין לאו איהו כדאי למנש דהוי רע עי

למצרים  ישראלו חתמניה דאי כד נ יולאתהנ

בקו  לא יטעמון נהמא דמצראי לא אשת

י רב הלי רקון לון מצראי אמא ולא יעיבגלות

לא איהו  יה כאמר ל אתגזר היצחק והא גזר 

במצרים <אתגזר ת דהא לא כדקא יאו

יג) כי גר  (בראשית טודהא לא כתיב  >דווקא

 צרים אלא בארץ לא להםיהיה זרעך בארץ מ

ן חק מאיצי א אחרא אמר רבערפילו באוא

 >בר נש)(ס"א לא ייכול עם <דאיהו בעל נפש 

הוא  ן דאמ ואנשא  יר משאר בניכליה יתמיד

רע   )בהו> (בההוא< אערעי אזיל בתר מעוי א

מנהמא דיליה דלית כול יעין יכוס גרמיה ולא 

רע  >לחם< א בר מההואנהמא בישא בעלמ

 71מג לב) כי לא יוכלותיב (בראשית עין מה כ

ה תועב כים את העברים לח לכצרים לאהמ

 רע עין ]לחם[היא למצרים הא לך 

כינה מן שדוחים ששלשה הם 
  הקדוש ורמים שדיורו של וג ם ולעה

בני אדם יה בעולם וברוך הוא לא יה
ולם ואלה הם  צועקים ולא נשמע ק

 מי

למא עמ 72ן שכינתאתלתא אינון דדחיי

א בריך הוא לא הוי דיוריה דקודשוגרמין ד

 מעשתין ולא אצווח אשובני נ 73א מבעל

 יהון ואלין אינון מאןקל

 ג/ב 

משום שאין נדה  ב עםששוכ
לם חוץ מטומאת  בעו  קהזח אה טומ

בגין דלית מסאבו תקיף דה בנב דשכי

מסאבו דנדה   דנדהסאבו בר מ 74למא בע

 
עת הדא מח תף שהושומה חושקרוב אל ה וש זשחוגם נודע לחוץ,  צוציויוציא נן מהעי חוש  70
שה  ו י זה אם הנשמה קדא בדעת, ומפניה שהמשהנמן  דולח גכ בלמק ם, ולכןיששאר החותר מיו
, מכמה מעשים דעכנוקים ות רעים המזיצצו ינ צאויא יה הם טמאאו , עיןה זל רוב טוב דרך מעין י

 .מ"ז)(רת בה מאד ומשחי  הנו רעידעת ועי הסיגשהיה מ וכיחלעם יוב
 פ"ו).(ד יוכלון  71
חל רכדקי"ל , וזעוה"ב טפשי שאורה מתינה מפנהוא בשכ שיבני א גמיםשפו םיפגמר העיק 72
  זעירנאמר בלכות מר ואתמעט בה רה, כי ן ביציקנהמ עירסתלק גם אור זואז מננא בעשיה, קמ

בכמה  מרמה שא, והוא הוא ההשנ ראשילת בתפבסה"כ אהו כנזכר רמ אישב יד) משחת מנ יהע(יש
וה  זי לקמתעלם ומסתעלמא, שכינתא מש ןדדחיי כאן מוראה זהו, ובו"ה עים מגהפגמקומות ש

 ). מ"זר(
י  ) ונתתיב- יא כו א(ויקרמר הרי נאושבו שמ ביתרס עולם מפני שנהיר מה לקות אור זעתא הסוה 73
ולא   "ה "ה ליהפסק בין ו ש אז י, וקותיבחו פרשת  עיין בזוהר ו, ככםוהתהלכתי בתו' גווני כמש

ן  "ה ובמ" ודאדם הם מס כי בני צווחין,  אשובני נז"ש , ו עדוכנ ו"אנה לאוו שהכ ילהקובל התפת
 מ"ז).לל (רס"ג עם הכו  בס ע""הקו"ל הו

ו  בפנימיותה כמא הושן כככל שנוק' וזתו ביאחמ מתעצםכש ' תקיףם הקליוצשע  לזה הטעם  74
  יסוד  תמדוג ותו שם בתוכיקבצות מתרות שמקור ה' גבו האשהחם ש ברשי  שידוע  בעוון זה,  אהוש
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כל  ומאת הנדה קשה מהנדה וט
עולם הוא נטמא וכל טומאה ב
ם אליו נטמאים עמו בכל המתקרבי

ינה כשכים נדחית מקום שהול
שגורם  ולא עוד אלא מלפניהם. 

זרע  ותועל או מוצצרות רעות על ע
קרב אדם לנדה  שי וןכישיוליד ש

 יו ונשארת קופצת על אותה טומאה
יד באותה שיול זרע בכל איבריו אותו

וכל  עליו רוח טומאה שעה מושכים 
היה בטומאה שהרי הבנין ימיו י

סוד שלו הוא בטומאה רבה  והי
לם שמיד ועל טומאה שב וחזקה מכ

תה טומאה  אדם לנדה או  שקרב
תה  דנב ותהי תוכקופצת עליו ש

 עליו. 

 76אסתאב איהו 75ו דעלמאמסאב מכל יאקש

ון הדיה יסתאבב >דמתקרבין) <קרביןדמ(וכל 

ינתא תדחייא שכדאזלין א 77עמיה בכל אתר

מרעין בישין  םגריד אלא ד ולא עו 78מן קמייהו

ן וגרמיה ועל ההוא זרעא דיוליד דכיעל 

ג מסאבו דליא הונש לגבי נדה ה רדיקרב ב

זרעא  80ין דיליהיפבכל שי וישתאר 79י עלו

משכין  מאסבו)ס"א ( ההוא שעתאב דליויד

מסאבו הא בומוי יוכל י 81עלוי רוח מסאבו

ליה איהו במסאבו רב ויסודא דידהא בנינא 

ב בר יד דקרמדדעלמא  ואבותקיף מכל מס

נש לגבי נדה ההוא מסאבו דליג עלוי דכתיב 

 נדתה עליו  יהכד) ות טו (ויקרא

נכר   ת אלעם ב ששוכב ימ
ית רהב תיס ברית קודש ואושמכנ

בת אל   לרשות אחרת שכתוב ובעל
ש  לפני הקדו נכר ושנינו אין קנאה

רית ברוך הוא חוץ מקנאה של ב

עיל ברית מאן דשכיב בבת אל נכר דא

דכתיב ברשו אחרא  ואת קיימא ודשק

ת  ילותנינן כר כי ב יא) ובעל בת אל נ(מלא

 82ה קמי קב"ה בר קנאה דברית קדישא אקנ

ורזא  83אדאיהו קיימא דשמא קדיש

 
רה חולשת  וזה משן לחוץ צאתבאבל ם יונ אחיזה לחיצכו אין סות בתווכמוכשהן נה, ליועה וק'הנ
ן גורם  בהא מהמט וכל  לחוץ, וצאות י ו תו גבור הה'שנדות ד ה', נ"דה א נ ם המקור אז היח ופגהכ

עת ורע שבד כל טובכליר ומצונים, שמגביה לחצומזה עאחיונותן מן העולם  םבש' ששנד ה
"ד  נזהו וים ד"ן פעמ א ה'הוו, יו גי' ר"עו"ר יחדמ"א וטהטו חסדים,על הים פיק הת ניםם הדיירוגוב

 .  (רמ"ז)זרעו  על ו ועלימרעין ורעות  גורם ה', ולכן
 זמןבה בהר ה מזקתונים, והנדשת ובובד ראש ובמכאכוב ןוסת בשעתדוות  הנשים ובר שכן 75
ן אמר כ ו נדותה,ים בכשפל תוכנל מעל הכו  צלח,א יזה דבר לזרע אית ם שאםה עד שאומריתנדו

 "ז).  רמש (יי"מזמנא אחרא, עיתיר צלחו בידהא אשין רתעביד חאי  ע"ב,ו כק שת חיי שרה זוהר פרב
 ). ז(רמ"ובמשא במגע  דםא מטמא הואשכן  76
 .מקום (רמ"ז) מכל ועה ה קבכינששם ש בתי מדרשותבו יותילו בבתי כנסאפ 77
 .  )ז(רמ"ה' ד"ה נ"ד זהו נ גםו 78
אפילו שיו, לנדתה ע תהיוכד) ו טא נאמר (ויקרבועלה  כשהחוטאו , בנקבה הוא דותנה שרשכי  79

ו  יא הב ש"יררא וור בגמה כאמלרגל עולה  ינו לתה שאא כתחיטמוא ה ה ום אחרון לנדתוה בי שיבעל
  כמולרמוז ש עריה, ט)וק ג ה א יא, חבקכ(מי תובה וכערויח ו) וב (ויקרא תשכוע בחומש. ויד

ות  רבגבו י"ה וגםוד סהם מש םדישפוגם בחס , פעמים נ"ד ה' ו ני"ר דהיי' ע ר ג"וה וט מ"אכי ט רכשנז
ה  י" מיםע"ה פערה, יורה הקמ )חא כ ייקרה"ס (וחמה, וברים קבצושניהם חו"ג נו"ה  שהם מסוד

קור  שהמולמדנו  בורות,ג "ס ה'גי' פ"ר שה ההער", וקו"ר' מהם בגיקכ"א ושני הו"ים רכ"ה ו"ה פעמ
לא   ןולם ולכבע  הדבוק ה אומכי זאת הט  במסאבו,וי יהא מוי ר וכל כלומה, רובלג הפךחת ונשנ
ם דל באהר, אבחר תטאו םיעה ימשב  פרה להכח) וסו א טיקרש באשה נדה (וה כמ"כתבה בו טהרנ
 ז)."(רמ טהרחר יוא א נאמרעת ימים ולבש טמאתם (טו כד) וס יבתכ

קשר  גם הוא ש וא בריתשמטמגם ו ,ריםאיברמ"ח  לף בכסתעהרח"ם המצא מן יונדות שבן ה 80
ה ב"ר מ"א יהו דא ה, ולכן אברהםרא רבכדאיתא באד ןעלמי יה רמ"חורכאיון עלהת הגוף, ובריכל 

מ"ח ור כר שם,לטמאו כנז ה יפהקלולים, שרצתה לגהג ספרבמ"ש ידות כדם הנבד לומ"ח נד רובסו
 .רמ"ז)עשים חר"ם (נריו איב
 (רח"ו). צרעת 81
 .)ור (רח"הדב וגענ ו ול וסףימ' יג קנאה 82
 מ).(מ" יליהד  אימסוד הוא קיזא, והיהוא   83
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 קודש שהיא ברית של השם הקדוש 
וב ויחל העם מה כת  הנ סוד האמוו

לזנות אל בנות מואב מיד ויחר אף 
שיודעים  םראשי הע . לה' בישרא

תחלה ו בענשם נדיהבי יםוחולא מ 
הוקע ם ועה י של ראכתוב קח את כש

 ש נגד השמ אותם לה'

יחל ר כה א) ומדב(בב מה כתי 84מנותא יהדמ

יחר אף ד וימ באבנות מו 85ת זנות אהעם ל

ולא מחו  יישי עמא דידעיהו"ה בישראל ר

בקדמיתא דכתיב (שם ד)  יהו אתענשובידי

ה את כל ראשי העם והוקע אותם ליהו" קח 

  86נגד השמש 

רבי אבא אמר מה זה נגד השמש 
נגד הברית שנקראת שמש ועליה  

  מש גן ה' אלהים שמו כי שמש ר מנא
שמש זורח ודש מה ק יתזו ברן מגו

כך ברית קודש אף לם ו הע לאיר עומ
מגן מה  ומאיר את גוף האדם זורח 

להגן על האדם אף כך  גן הוא כדימ
קודש מגנה על האדם ומי  ברית 

ם שיוכל  לועב ה אין נזק ששומר אות 
לקרב אליו וזהו נגד השמש ראשי 

 ה בחטא ז  ורד העם יתפסו בכל דור ו
 וםלו משם אי קנמ אם יודעים ולא

ך ובר שלקדו עליהם לקנא חובה זוש
 בברית הזאת  וא ה

מאי נגד השמש נגד  א אמר רבי אב

נ"א ועלייהו [ יהו)ועלי(מש ית דאקרי שהבר

יב) כי שמש ומגן אתמר (תהלים פד  ]ועלה

ת קדישא ירב דא 87ומגן ם שמשאלהייהו"ה 

מה שמש זרח ואנהיר על עלמא אוף הכי 

מגן  דבר נש אפהיר גואנוברית קדישא זרח 

ר נש אוף הכי  בד הי נא עלאיהו לאג גןמ המ

ליה דבר נש ומאן דנטיר מגן עברית קדישא 

בהדיה  כיל למקרב ליה לית נזקא בעלמא די 

שי עמא יתפסון בכל ודא הוא נגד השמש רי

ולא מקנאין < יןעדדא אי י הודרא בחובדרא 

דא עלייהו לקנאה ליה  הבגין דחוב >ליה

 ברית  האיוא בה ךשא בריד ולק

 תה זו לרשודוש ק יסמי שמכנ
יו כתוב לא יהיה לך לת עראח

להים אחרים על פני לא תשתחוה  א
ה' אלהיך בדם כי אנכי להם ולא תע

ה  ל קנא והכל קנאה אחת ועל זא
מי שמשקר  נדחית שכינה מלפניו

ומה בבשר האדם  תחש ברית קודשב

ן דאעיל קדושה דא ברשותא אחרא אמ

ם אלהיך לא יהיה ל עליה כתיב (שמות כ ג)

וה להם ולא תשתחלא  88אחרים על פני

אל קנא   ךיהו"ה אלהכי אנכי י 89תעבדם 

ה חדא ועל דא אתדחייא שכינתא וכלא קנא

ם דחתי אשדירית קבב מקמיה מאן דמשקר

 
שפע   מקבל אהוש  מלכותן ל"א וביבין לזא יימא קר"ל שהיסו דהונה, ו ות שנק' אמוכא מליה 84
  רי לכן קהגוף דז"א  תקצווכל פה להטיומושך בסוד הדעת  להעו מלכות כי הואל עוימשפוז"א ה

 .)מ(מ""א הוא זש  דישאא קייאמ דשמליה ק
 דפ"ו).אל ( 85
 ). ם (רח"והעוקע לראשי ו והשמעדריש כמ 86
 ת הזהר).(הער ע"בד רנ 87
ות  ילהאצו). ת (רח"הספירוהם ו ש ולת פנים זאחרים ו אלהילנהיו יהקב"ה שלא ברי ם דוה 88

  קשוב "ב)"ג עור צ(פ' אמק "וכמ"ש בזוה מש,מפניו , והוא גלהומתחד י תימ שם הואי ניו, כפ שהוא
ושמיה   ואיהו ה, מיאינון שן ביה, נו, ואיד בהואחי יהואפי') דס רהעש"ל א (רמלכ ירלין עטפני א
וה"ק  בזרו ן אמ. וכ88)ו אליופניאר (ר"ל שיקש ' אבה ת פניךא דוד רבגין כך אמוא, א החד מלה

הוא  ון ינא אוהו מיה,ינון שוא מלכא קדישא חזיתבהו אמלכא, דפי א אאפקל, ני) על פ"או פו עתר(י
דף ד ע"ב) נים (יקות בהקדמת ו ע"ג),ט קדו"שוא (ה חד היה מהוא וש ,ישמ הואה'  אני בייה דכתשמ

מות  ולבכל הע ותציא ום מואין ש ן חד, יהוגרמאינון ואו חד לן וחייהון אינו  דבריאה לאופי' ר סעשד
ג)  שמות כר (אמה נעל זו, ו"ו וח"ח תלבחי' אלהו עמו ות חד"ש להעשית ודויח לקבל שראוי "עבי
  יאהק האצילות כי ר "ש,יתא פניו לות שהיציעל האנוסף ר"ל י, נם על פירחם אלהילך אהיה י לא
 מםהיא מרוש תה,וממומעלת רגודל  שוםומ  ו ית"ש,חודאת יה ל בתוכקביה לודל כזו הראם נבעצ

 אשרר דב שום אין הקדוש,ת וזולת האציל אבל וכו' ה כולה,ריאהב מכל להמעמעלה לל ונעלה
להות  ם אבשולהקרא ד עמו, ח העשות הזה לצום הע ד ת היחוא ללקבוי א ראשיה הטאה ולממהברי

 ."א עט ע"ב)"ה ח(דעה לחלילה וחלי
מקום  ב ך אותהליאחר וממל ת אליליתחוה ליאה משהב בעתבירתה וש גתיר חהתכף שפי כ 89
 ו). רח"ו (ח" הינשכה
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כאלו משקר בשם הקדוש ברוך הוא 
  שקר לך מהמ מי שמשקר בחותם

  אם להי ישראל בא ק ו חל אין לבמלך 
 תשובה מתמדת (יתרה). כח בא ל

 א מבש רמשק נש כאילו ברד ריהבבש

דמלכא משקר  מאן דמשקר חותמא 90דקב"ה 

לית ליה חולקא באלהא   91במלכאביה 

א א דתיובתא תדיר (ס"אי לא בחילדישראל 

 יתיר)

וישכחו את  רבי יוסי פתח ואמר 
מה זה וישכחו שדחו  ו'וג ' אלהיהםה

שמלו ולא פרעו   מהם ברית קודש
ת  ה אבז  הדב ונ92ה ור בעד שבאה ד

ת  ועפר עב בפרומו שכתוכ לאל ישרכ
ה' מי  בישראל בהתנדב עם ברכו

שהורג בנו אותו עובר שאשתו 
ו במעיה  עברה וגורם להרגהת
וא ש ברוך הותר בנינו של הקדו שס

וזה שהורג אדם  ות שלו יש מיואומנ
שלש רעות עושה שכל  ו.בנ הורג

זה   העולם לא יכול לסבול ועל
דוע ולא י  טלא לאט  93ג גהעולם מתמו

ק  למסת  ברוך הוא והקדוש ][למה
ת באים על עולם וֶחֶרב ורעב ומו מה

  העולם ואלה הם: הורג בנו סותר 
כינה  דוחה את השבנין המלך ו

ולא   טטת בעולםשהולכת ומשו
ודש  אלו רוח הק ת מנוחה ועלמוצא
לם נדון בכל הדינים הללו עווה בוכה

  לו טוב לו שלא אוי לאותו האיש אוי 
 . םולרא בענב

 חוכויש<(ש"א יב ט)  ראמו פתח יוסירבי 

ויעזבו ( >מאי וישכחו את יהו"ה אלהיהם וגו'

מאי  וימכור אותם וגו' את יהו"הבני ישראל 

הוו שא קיימא קדי דדחו מנייהו ברית )ויעזבו

ונדיבת  דאתת דבורה  עין עדן ולא פרגזרי

(שופטים ה  ביתכאל כמה דבהאי לכל ישר

עם ברכו  ל בהתנדבות בישראב) בפרוע פרע

 ]עוברא[ הואהי ו נהו"ה מאן דקטיל בי

יה  ל לאוגרים לקט 94ה יתתתעברא אדמ

הא דסתיר בניינא דקב"ה ואומנותא במע

ל טיק 95דיליה אית מאן דקטיל בר נש והאי

א יכיל יד דכל עלמא לעב לתא בישיןבנוי ת

 ריעא זעיר זועל דא עלמא מתמוגג למסבל

רבא למא וחולא ידיע וקב"ה אסתלק מע

 א מעל על )אתיא> (אתיין<ומותנא  פנאוכ

א דמלכא ניתיר בניס יאלין אינון קטיל בנוו

ומשטטא דאזלא  )נשמתא> (תאינשכ<דחיא 

 רוחא  דא( ועלבעלמא ולא אשכחת נייחא 

 ) ס"א רוחיןאלין רוחא ( )דא( <) ידעבדקודשא 

בכיה ועלמא אתדן בכל  > (עביד)דקודשא 

 הליה טב לינש ווי  ני דינין ווי לההוא ברה

 למארי בעא יתבדל

שאף על גב  לאישר אשריהם
צרים נשמרו מכל  שהיו בגלות מ

נכר   שלשת אלה מנדה מבת אל
 א בפרהסי לו דומהורג זרע והשת

רה ל גב שנגזע אףבפריה ורביה ש
אורה  הבן הילוד הי הגזרה כל 

ביניהם מי ו לא נמצא תשליכוה 
אשה כל שכן   שהורג עובר במעי

 לראאו ישיצאחר כך ובזכות זו 

על גב דהוו  זכאין אינון ישראל דאף

צרים אסתמרו מכל הני תלתא  בגלותא דמ

טול זרעא קמו 96נכר אל מנדה ומבת

אף על פריה ורביה דבפרהסיא בו דלואשת

כל הבן הילוד  ת א כב)מו(שרה אתגזרת גב דגז

והו לא אשתכח ביניהון מאן היאורה תשליכ

שכן  א כלדאתת אהעמעוברא בל קטיד

מן גלותא נפקו ישראל  דא אותכזלבתר וב

 
 שם (רח"ו).  קראנכינה ש 90
 .מ"מ)בז"א ( 91
92  
93  
רם גושתו אז מש עם אמשכי ה בורה,לעי צ' לתו בלישא עם ווגלהזדאד ממ לשמור יך אדםצר 94

אמר ענין מוזהו  זה,ד בשמור מאך לצרי כןעהא, לבמובר עמאן דקטל  וזהו ן, בטבהולד ח"ו  שימות
 .(זהר רקיע) לזה נו גםשר שכווואפהם שני לה קש תשמשי ה אשוניםר ' חדשיםג ז"ל
 הזהר).רת העב (ת ריט ע"בראשי 95
 "מ).מ( ו"ןבע ר"ת א נדהרעוב 96
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 י חייא מאי מנדה דתני רב מה יאיח, ששנה רבי מנדה גלות.מה

 ד/א 

 שכתוב ויעש את הכיור נחשת
ת  אות במראות הצובשחת כנו נוא

משום  ם לזה כו נשימפני מה ז
  רים שלאחר שמרו עצמן בגלות מצ ש

שנטהרו היו באות מקושטות 
מסתכלות במראה בבעליהן ו

  . מבת ורביה היראותם לפת ררוומעו
כל צבאות ה' או צי בו אל נכר שכת

ות לישראל  ב שבטי יה עד גו' וכתוו
עדות לישראל ודאי ואלה שמות בני 

 ניב ישראל דבר אל ינשבטי ב אלריש
כתוב והוא  ם תאמר והרי ישראל וא

היה   די ודאי אחאיש מצרי הר בן
הוא בן איש  ופרסמו הכתוב שכתוב ו 

 ומית בתשלמו מצרי וגו' ושם א
ב  ושכת . פריה ורביהה דןלמט  ירבד

וירבו וגו' ו וישרצו ני ישראל פרוב
מכל אלה נשמרו ישראל בני ישראל ו

שכתוב  ויצאו זהל אנכנסו בני ישר
 וגו'. ני ישראל ב ותואלה שמ

ר לח ח) ויעש את הכיו(שמות דכתיב 

כנו נחשת במראות הצובאות  נחשת ואת

מרו סתמפני מה זכו נשין להאי בגין דא

 יין כתדא דמצרים דלבתר תא דבגלו והייגרמ

תכלן במראה תקשטן ומסהוו אתיין מ

ל בבעליהון ומעוררן לון בפריה ורביה מבת א

ת או צבמא) יצאו כל  בייב (שם כתדנכר 

כב ד) שבטי יה הלים קתיב (תגו' וכיהו"ה ו

(שמות א  ות לישראל ודאי לישראל עד עדות

שראל י ואלה שמות בני ישראל שבטי בני א)

יב תכ אהאל ואי תימא וישרני ב אל רדב

מצרי הא ודאי  בן אישוהוא  )יא-(ויקרא כד י 

חד הוה ופרסמו קרא דכתיב והוא בן איש 

 י למטה דןברד אמו שלומית בת םוש 97ירמצ

ראל מות א ז) ובני ישכתיב (שורביה דפריה 

אסתמרו שרצו וירבו וגו' ומכל הני פרו וי

 וקפני ישראל נעאלו ב 98ישראל בני ישראל

 שראל וגו'יני בת ומיב ואלה ש כתהוא דהדא 

ל רבי בני ישרא ואלה שמות
אלעזר ורבי יוסי היו הולכים בדרך 

רבי אלעזר  כים אמר ולהעד שהיו 
יך ירו דברפיך ויא 99י פתחוסי לרבי

ר שאשאל לו אם נוח לפני מאמר 
ר אחד שקשה לי הרי שמעתי דב
הנר הקדוש שהיה אומר ואלה  מ

 א כלל סבראיש ני ישראלבשמות 
היו יורדים ות שנ ומח אותם חיילות

יעקב שכתוב את יעקב לגלות עם 
מה זה שכתוב איש וביתו באו אמר 

רבי י ישראל רבי אלעזר ומות בנואלה ש

רבי  רמו אזלי אויוסי הוו אזלי באורחא עד דה

וינהרון  100מךופ חת בי יוסי אפעזר לראל

ניחא קמיה דמר דאשאל מלה  מילך אמר ליה

א נשמענא מבוצי 101חדא דקשיא לי הא

ישראל  בנית מוואלה ש 102ה אמרו הקדישא ד

וו דה 103ומשריין אינון חיליןראל סבא כל יש

יעקב  קב דכתיב את גלותא בהדי יע נחתין ל

) שמות א א( 104מהו דכתיב איש וביתו באו

 106ינןתנ אה 105א א אלהכי הו יאדו אמר ליה

 
 .דפ"ו)וסף בנוגו' ( 97
 .הערת הזהר)( "אז ע 98
 פתח?כתוב א 99

 מהחכבודו רבי אלעזר סם, שו שם שנמצאבריסדר החב ובא ב)"(קכז ע האדרא  בריש יתאא 100
לעזר י ארברץ, אמר סד אי ג יט) ה' בחכמהי משל( בבחינת לי,ו אזכן עד דהו, ולתויוסי במלכורבי 
 "ז).ן מילך (רמ"ש וינהרווז ד,מ"בל לקמ"ן ו  ותלעלהיינו הדרה תו יוח בדברלפת יאות לו שוסי ילרבי 

 . )זה (הערת הזהרי דף חורא 101
 רים ובא יעקב למצנחתו עם  וכלהו ו'וכ ינתאד נחתת שככ אר"ש"ב זה עדף ש במ"ש ר"ר"ל  102
  יעקב שמפר כן ר"י וכינ ה יא השב ה יעקפרש את תם מדהר"ש לעיל דף ב'  שמ,ר משלא נאול ללש

 )."ומ"מ בשם רח( י הדףורר"ש אח"ש מא הוה שי ך הגלכו יהכפשט
י , אלא שרבותהנקבם וזכריל ה ת שי מחנועל שנ יה ה ש מפי הרשב"י  יוסי רביע כך שמיתכן ש 103

   יש וביתו (רמ"ז).אב תיכמהו ד  פרשלדע מפני שלא היה יוסוף דעתו ירד ל לאסי יו
 )."מ(מ תמלכוה ןמש  מלכיםא וה"ן הזאכים שמל"ל המו), ררח"ת (ת ומלכות" 104
ואגב   רךדש קאמר. ונראהאלא דהו מ  י הואודאי הכמרו און כי אחרי בוינו מא שון זה ל 105

 ה"ס ללםשארבע עולמות בכש אבי"ע, ש בדרומ"וא , וה י לעניינורטחר פר אבדב ירוהע תשובתו
  ה. "יעשגי'  ימ"הרל מציצירה אהה של ת היתגלום להחיילי רידתי לבוש והיכל. והנהוף גוונשמה 
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הרי שנינו כל  אה כך אלז יו ודאל
שנתן לאותו  א ביתל מאחר הוקבהמ 
 או. ל זה איש וביתו בוע

יהו ביתא מההוא כל דמקבל מאחרא א

 היב ועל דא איש וביתו באודי

י הפתח רבי אלעזר ואמר וי
ואת   ה'ת ה לבנות את בימל ככלות ש

 ו' וכי כיון שאמר אתך וגהמל בית
זה ואת בית המלך אם   בית ה' מה

שלמה זה נאמר לא כך אלא   בשביל
ת בי אתות המקדש ה' זה בי את בית

בית ה'  םדשיקה שדהמלך זה ק 
דש כמו עזרות  שהוא בית המק 

זה בית  ולשכות ובית האולם והדביר 
  ך בית המל' ההמקדש וזה נקרא בית 

של   א הפנימיהוש זה קדש הקדשים
על גב  המלך סתם מלך זה אף הכל 
מלך עליון הוא נקבה אל   שהוא

ודה העליונה סתומה מכל ואף על נק
 ךלמלר כבה הוא זשהוא נק בג

מא זה ועל זה וג כד להכ ןשלמטה ולכ
ם בסוד זה כתוב בהם איש  תחתוני

 וביתו באו. 

י יהוואמר (מ"א ט א)  107פתח רבי אלעזר

ת את בייהו"ה ות בישלמה לבנות את  ככלות

את  >דאמר) <מרתאד(וגו' וכי כיון  108ך המל

י בגין יהו"ה מהו ואת בית המלך א בית

ו"ה הית בית א אלא 109הכי שלמה אתמר לאו

ית המלך דא קדש ת באו 110ש דקמהדא בית 

בית יהו"ה דאיהו בית המקדש  111הקדשים

כגון עזרות ולשכות ובית האולם והדביר דא 

ך מלה בית יהו"ה בית יודא אקרש דבית המק

א קדש הקדשים דאיהו פנימאה דכלא ד

אף על גב דאיהו  ]דא[ך מל) דא(מלך סתם ה

נקודה   ביוקבא לגאיהו נ 112לאה ע )מלך(

איהו ד גב לע ףאסתימא דכלא ו 113אה על

מלך דלתתא ובגין י רא לגבהו דכונוקבא אי

כך כלא כגוונא דא ועל דא תתאי ברזא דא 

 114אוב ואיש ובית כתיב בהו

) יוסי רעז(אלשמות רבי  הל וא
פתח ואמר גן נעול אחותי כלה גל  

ום גן נעול זו כנסת ל מעיין חתנעו
 שאמר רבי שהיא גן נעולישראל 

נ"א ( יוסי< ר)רבי (אלעזואלה שמות 

גן נעול  )בי(שיר ד  ראמו תחפ >)אלעזר

גל נעול מעין חתום גן נעול דא י כלה אחות

 
יינו  דה יתן הוא ממש בן דידנדוב ' כאןדאי, פיוא וה לרמוז הכי ה צזה ר אלבית, ו"ס הה שיהע ה והנ

 (רמ"ז).או לגלות ניהם בששת, א ביהעשיה נקרל ש ושאי נקרארה יצידושת ה ק
ינת שגם בבח והוא כאן, אף ובןר שבו יל אחכלאלא שיש לנו עוד  אןבכ בפרטותוא הכן ירצה  106

 שנהמ שכאן ו', דוקא וכחרל דמקבל מאכ היינוד א בית,נקרהה ינבח שש ממי םיאכוהמל מדותה
יר לא שם  לא מזכן וכאכו' דוכרין ו ין גוברון אקר לאהא עדבדרג מלאכיםד רומלקמן ששם א ממ"ש

 "ז).(רמ קבאדכורא ולא שם נו
 ."ו)ה' (רח בית אתראיה שהמלכות נקר יאמב 107
בראשית כו  ( זוה"קב וכמ"ש "ה,בה י"הו  םדהש נהושראהה'  ע עדגה נואשון הי רבית  חרבן 108
 ע"ב).   "ש כוקדו(הע"ב) לקמן ט א, וע"

 ת (רח"ו).בילו  נותה בבשלמבח יענו שוה השממצ מהד 109
 .(רח"ו)ת לכומ 110
 (רח"ו).בינה  111
 וכל  ימ' י"דגכולל עם ה קטןפר ינה במסכן בו מלך במ"ק הוא י"דהי כ ה א הבינשהו מלךסוד ה 112

  עליון ל הט"ורדת בינ ההממז ללר, והכוונה ןטספר קבמבינה  ימ'גג י"לל ום הכע ןטק במספרט"ל 
ניהם נק'  וק' ושלנשם א ומאותה לז" דהמורילך א המשהינה לם וביצר לעונע לאדלא פסיק ו

ת מ"ק וה למנלא רצ יו מימה"ה כי י זלורחיים שאין זה ממ דע"נלוהכולל עם  מלךיאהדונה"י גימ' 
 ו. מביאן עוד שאכן כו  ג ע"בנ שעה"ק   עי'ו.  ע)רקיהזהר ( כ"ג כרחיםם מויהדברו

 ."א)א סב ערים ח"אוי(בל שם הוי"ה י' ש ו).ח"מה (רחכ 113
 ראמדק על האיתו נכווראיה מפסוק זה  ר"א שהביאלע"ד דונ). רח"ובית ה' ( אתנקר כותשמל 114

רא ודכו איה נוק'ו הידאאע"ג ו' וכבה ואיהו נק עילאהמלך  יהודא ה ואע"גהבינא ואת בית המלך הי
עת  וכשמשפנוק'  ק'נל נו וכל המקבלת מממקבש א לפי וק' לגבי אבנ הבינה נקר' י מר הרלווכו' כ

  א הו ביתאי אאחרנינן כל המקבל מיה להא דתזהו ראו ריםלחא פי שמשפעתל כורא' דא נקלז"
ת  בי אשהי ותכלהמהיא  ת ה'יך. בבית המל ובין ית ה'ן בבי יש חילושים רוא דיהיב ולכן הפיוההמ
  ן נעולשהיא ג, ךמלר בית שהיא לו אמוכא. ומלך נה שנק' ביתביהמלך היא ה תה וביי"נק' הוא ה"לז
' מה שסותמשרהבה ם' סתומה של לםרש שם והם תות שידלב' ים ול בב' צירעודה נדי יסוד' שפי
 "מ).(מד דידה כמ"ש הרב ויס
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  ר ומהגן הזה צריך לש אלעזר מה
נסת  דור ולהשקות ולזמור כך כעל

מור ישראל צריכה לעדור ולש
ולהשקות ולזמור ונקראת גן ונקראת  

לעדור   יךרכרם מה הכרם הזה צ
פור כך ישראל  חול ור השקות ולזמלו

ית זהו שכתוב כי כרם ה' צבאות ב
 . כתוב ויעזקהו ויסקלהו וגו' ישראל ו

כנסת ישראל שהיא גן נעול דאמר רבי 

 116ר לעדו 115רמושאלעזר מה הגן הזה צריך ל

כך כנסת ישראל  118]רמוולז[ 117ת שקולהו

ונקראת  119ות צריכה לעדור ולשמור ולהשק

לעדור  ה צריךהז כרםגן ונקראת כרם מה ה

הדא   לאריש ךכר ופור ולחהשקות ולזמול

יהו"ה  שעיה ה ז) כי כרםהוא דכתיב (י

צבאות בית ישראל וכתיב (שם ב) ויעזקהו 

 ויסקלהו וגו'

 תוספתא  

 וון אנעמר רבי שאמ משנה
רואים גלגלי מרכבה  ינו ינע פוקחים

ל  עותיהם וקוהקדושה נוסעים במס
  ללב שירה מבושמת לאזנים יפה 

 ולא נוסעת  רדת הולכתלה ויו עו
ורבוא רבבות  םיפלף אלא ם יעמזדעז

למעלה  תחים בשירה מלמטהופו
לקול הנעימות הזו עומדים מי 
שעומדים ומתכנסים בהתכנסות 

שים מחמאות ו בערלצד הימין א
ואים ולא רואים ים רניעיבעלי  ףלא

דים אחרים  עומדים בקיומם שני צד
ד ולצמתלבנים (מתהפכים) בשבילם 

  ם אלף אותם תים וחמשימאל מאש
ומיללים ממקום   םייבבמ בהביבעלי 

ן ומסיימים מושבם פותחים בדי בית
דין מיבבים שנית ודין יושב וספרים  
נפתחים באותה שעה עולה בעל 

 סאכ ושב עליועליהם  ן שעומדדיה
ושירה נשקטת עד שלא יסתיים  דין

עיניים שלצד בים בעלי ההדין סוב
 ימין ועמם

ן פתחין שמעון אנ ן אמר רבייתימתנ

תא קדישתא נטלין כיתרלי גלג ןאננא חמעי

] יןלאודנ[א בסימא במטלנוי וקל שירת

ולא [יאה ללבא סלקא ונחתא אזלא  )לאדנין(

 ואבור מזדעזעין אלף אלפין )ונטלא( ]נטלא

לקל ילא לעע ירתא מלרחין שתפו 120ןוורב

ומתכנפין  נעימותא ההוא קיימין מאן דקיימין

 >מאה< בעדימינא ארטרא יא לסבכנופ

מאן חמאן ולא חרי דעיינין מא ןפילאוחמשין 

ן בקיומיהון תרין סטרין אחרנין ימייק

אתחוורו (ס"א אתחזרו) בגיניהון ולסטרא  

ן ון מאריהדשמאלא מאתן וחמשין אלפין אינו

מותביהון בית ר אתמיללין מבין ובידיבבא מ

בין מיב דינאבפתחין בדינא ומסיימין 

ביה תיחו ין פיב וספריתודינא ות יינתנ

 ן ודקאים עליהמאריה דדינא ק יסל אשעת

תיב בכורסייא דדינא ושירתא אשתכך עד  יו

לא תסתיים דינא סחרן מארי דעיינין 

 דלסטרא ימינא ועמהון 

 
 ).מ(מ" חיצוניםהה מן  השכינור לשמר"ל  115
 מ).מ"י כחפירה (וש הוא עש ד דידהיסו קן יתר שמכלו רה יפח לשון 116
 מ).(מ"יונים ים העלחי יםדז"א שהם מ מוחיןע השפך לה  שימשי  117
  ש פרההוחקלא. די צמח רם ע"ד מ"ש הזהרצים מן הכית הקוכרלה כדי ה ייחודיםעש ו שייינה 118

  ודש סי רה ופיח ודשיש סכו' ורוה שרים כ החפרו ' בארבפ הרבן במ"ש יוב ורשבין לחפור ולעד
ה ה מתחלו', הנוכ כה כך כ"י צרי השקות ול ורולעד צריך לשמור גן נעול מה ה ן גנוק' ד ביסוד ייהרכ
  םמהידי כליהית ת הבאר שה"ס עשיהוא כריי לעדור "כואחנ"ל ד החותם כסוהוא ר שלשמומר א
ש קיאדם ח דרוד רוום בסשהם חמי החסד מימי רידלהוי צריך ות כשקת כנ"ל, ואח"כ לה"חגד

 מרוא ה יבואר הפ', ובזרוםד מימותמים מרוב ח שהביסודה נע רשקרח אה ח, ואזקר  יהאב פיהקתו
א  תרייש כ"ב אתוון דאוובהחותם ילכות, המ תם וחו ותם היסודח תמותחו בב' את עולא גן נלה ז"

' ת בחיצילואיה דסוד עשיבהיא  מלכותי הן כנקראת גלכן ו ן סדרים דאורייתא"ג יםלשר כולא
קנ"ו גימ'  גימ' ו"לנעולכן יד השכלתי, למבסוד מכל מ הה כולורכל הת וללכה שבתם ו, וחראקמ
  ן נעול מפני שאת על שהיא גהעטם  להמר ואו צדיק נפיקו עייליק ד צדבסובה יסוד ששהוא  "ףסיו

ום  תין חעול מעינה גל א ידעש לואיבתולה  סוד יאפתחה לבעלה כי ה תגדאושכלומר תי ואח
 ).מ"מ(   ' ע"שת זכרים וכורוחסדים וגבו תא טיפהומ"ד ש בלהיק  ברשכ  גהזוור חאל דבר עמ

 "ו). דפף ב(נוס ולזמור 119
 "ו).דפ(רבבן  120
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 ד/ב 

 זהר 

נה  כשירדה שכי ןעובי שמר  ראמ
רים ירדה חיה אחת ששמה צלמ

וארבעים   ישראל בצורה אותו הזקן
  וכל  דושים עמומשים קם ששניו

מהשם עמו שה וקד תאחד ואחד או
עם יעקב  ו דרידוש וכולם הק 

למצרים זהו שכתוב ואלה שמות בני 
 ישראל הבאים מצרימה את יעקב 

 121אמר רבי שמעון כד נחתת שכינתא

 122דשמה ישראל אדחת חיה חתנים רלמצ

וארבעין ותרין  123קנא דההוא סבא יובד

ד את וחחד וכל  124עמיהשמשין קדישין 

  ו הוכל 126קדישא 125משמאה ישא עמיקד

 אם הדא הוירצלמ 127עם יעקב )נחתו> (תןחנ<

שמות בני ישראל  128ואלה  (שמות א א)תיב כד

  129הבאים מצרימה את יעקב

אמר רבי יצחק ממשמע שאמר 
קב ולא יע ואחר כך אתאל ישרבני 

רבי   הודה אתי בימר ִאתו שאל ראנ
ון  אלעזר בן רבי שמעון [אמר לו] כי

ואלה   ת פרשתך אאבימ שמעתש
ה זה שאמר איש מ ןוילעוד סשמות ב
דבר שהיה   הת ואמר לו א ואוביתו ב

אומר אבא אלו הם מלאכים עליונים 
שהם מעל התחתונים מהם זהו  

י נמשמע דקאמר ב]מ[יצחק רבי  אמר

את יעקב ולא נאמר אתו  ךכ רישראל ואח

ה לרבי אלעזר ברבי שמעון שאל רבי יהוד

לה ואת כיון דשמעת מאבוך פרש 130אמר ליה

מר איש וביתו אקאה מאי על שמות ברזא

ההוא מלה דהוה אמר אבא  אמר ליהו בא

ילא על דאינון לע 131לאיןן עאכיאינון הוו מל

ו באו דכתיב איש וביתנו יהי ןהוי מנתתא

 
וצא  , כי הי נותוד שם מ"ב דקרבמסדע עשיה כנובראש ה קהדבוהיא ירה שיצמלכות ה היא 121

יעקב אמרה ל רשא והיא רהצייא דיתא זו הן שכינל כוע, עא נפש כידואל חרוחו"ל אין לו סוד ל
  ' אל וכושררץ ישולטת על אה היאזו, ולכות ת מחינב ממש שהואלילה, הבמראות  )ראשית מו ב(ב

ו  גם עלה, דהיינ לךאע יעקב ע"ה בטיחה לה היא יה ול העשלשרה ירדה יצימלכות ה שן באופ
 ליצירה (רמ"ז). מקומהעלותה לב

, והנפשין  "ןיש נרת בי"ע ומוללות עיכבהדע ש תת חיה.ראל נחיש רץלא לותה ליעקבבהעו 122
ל,  מה ישראשן יר לכע מקנן זן דתמ ולם היצירה ע מזו שחיה ולפי ה, חי פש ו נה , וזת וכו'וראים חיקנ

ינה לירד  ה השכו נתלבשה זההוא סבא, ובחיו וזה א ישראל שאז נקרו נותבזק יעקב רתוהיתה צו
 (מ"מ).ת בגלו לכבודה ה נכיעם השד ירראל ש הנק' ישא ז"א הו )."זמינת נפש (ר בח אהילעשיה ש

 ).תחתון (מ"מה  עקבנא דיבדיקווא א ה ז"שה  ןתחתובינו האא יעקב וה ש 123
שות  לערה שיה ליציהעלות ע ל כחו, [ויצירהת מש במלכוו מ"ב שסודמם ים משאם היוצה 124

 ז).  ש] (רמ"הנפהבירור של  
 ). יערק ר ההז משמיה ( 125
הם מ"ב  ו ימ' מ"בה גואל מלתה והנה יחת נקרא מלכוה כי "ו). דע(רח"ץ אבגית"ב פי' משם מ 126

ל ריאגב אל בואלפנים: אורה וואלו שירדו עמהם הם ו מ"ב משם אות א'רשום בו  'מלאכים שכל א
יאל שמשיאל ) עוזיאלבחר נ"אחיאל (ץ, קובציאל רום אבגית"ש ל והםיאצדק יאלל תומיאיופ

דינאל יהויאל דנ גבריאל) איאל (נ"גסר אלליחשט"ן, נקרעשם והם  אל,(טשביאל) נגדי אלטדורי
ל רחמיא לאיטהנל "ש ברכיאדיכנג "תם רהאל ו) שפרי"א כשבואלנאל) כמשיאל (א יחודינ"(
*##  יאלרתב/יאלל( ברחאל (נ"א קומיאיאל קרמיחזצת"ג טרת ב"ם ראל והריל גבומיאתרופוניאל צ
אל "ע, ישרנטר"ת חקבוהם ) אלי(נ"א עמאל וזייאל ענור(נ"א טפריאל)  ל)נ,א ברקיאל טהריא(

ריאל וצ  אל)ויל (נ"א ו זיאל ויאקרפ גיאל"ק, שלוהם יגלפז ריאל קדושיאלניאל זכפ להביאל יאלגלהב
ל ר" ב.ע"מט ע"א וק הר בראשית קח . ועי' זע)הרקי הר(ז ומל"ת בשכי"שקוצ ר"תאל אל תברילפיי

ות משפרטי ה שער דספרבהרמ"ק  כתבך שעל דר, וות אחד משם מ"בבאאחד ואחד מתחיל  שכל
 ."ז)רמב ("שם מותיות תחילים באמשל המלאכים הי שמות ינא שני מהבי), ש יב (פרק

 ז).  דוע (רמ"כימ"ב  שםמת שד נת בסויוז' הוי' בג רה והואיצי מקנן בה רזעיד שהוא סו 127
 )."ורחב (ימ' מ"ואלה ג 128
וד למה  עו שבטים. ות ה שמן אהזכיר כר לחז ן למהאשו מה עניינים. הרכ ה בסוד זה יתיישב ירצ 129
 צדק בראשא תה לאלל ושהו' ם אות יעקב. וג ךישראל ואחר כה קראו ילינו שתחאב ה שםשינ

אל ולכן נאמר קראת ישרהנהחיה ל ן שי שמש המ"ב ל ונה עהכו , שב כנזכריושהכל מ ךא פר.ס
 מ,ז) "ב (ר' מגיא שהוואל"ה 

 סגר בדפ"ק).מואמר ליה ( 130
 ).ו(רח" ת"ת 131
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ר אמ שכתוב איש וביתו באו וכך
גה רדאכים שבמל בא כל אותםא

כרים ואותם גברים ז ם איעליונה נקר
 שבדרגה תחתונה מהם נקראים

שמקבלת   ה נקבהשאשית ב בות)(נק
 כר. זמן ה

ינון מלאכין דבדרגא  א כל הכי אמר אבאו

אתקרון גוברין ] (אקרון גוברין דוכרין[עלאה 

הון  מנה ואינון דבדרגא תתא )דוכרנין

א מן בלקית דאתתא נוקבא דמב<אתקרון 

 נוקבתא)(> (נוקבתא) ארודכ

בי ר ניומד לפע יהרבי יצחק ה
  ה נשמעון אמר לו שכיר בן רבי אלעז

ולא   יעקב למצרים אמר לו עםדה רי
הרי כתוב אנכי ארד עמך אמר לו  ו

למצרים את  דהיר וראה שכינה בא
יעקב ושש מאות אלף מרכבות 

מה והיינו מה קדושות [אחרות] ע
שכתוב כשש מאות אלף רגלי 

 ת ף מרכבואל ששנינו שש מאות
ם ריקב למציעם שות ירדו עקדו

יצאו ישראל לו משם כשוכולם ע
  םממצרי

ר י אלעזאים קמיה דרבק הוה קיצחי בר

חתת אמר ליה שכינתא נ "ש]בר[ )בן ערך(

> יעקב אמר ליה ולא והא כתיב םע<למצרים 

נכי ארד עמך  (בראשית מו ד) א )דכתיב(

נתא נחתת למצרים את ליה תא חזי שכיאמר 

שין קדי ןן רתיכיפיליעקב ושית מאה א

ינו דכתיב והי >מהע ן)ני(אחר< )יןאחרנ(

 132תנינן ד רגלי כשש מאות אלף  ז)ב לית ו מ(ש

שין נחתו עם מאה אלפין רתיכין קדישית 

קו פנ דליקו מתמן כס יעקב למצרים וכלהו 

 ישראל ממצרים 

י ישראל ויסעו בנ  זהו שכתוב
מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף  
רגלי וגו' שש מאות לא נאמר אלא 

ך לה כיצאו אא שמג אות כדומ שכש
ן  בזמבר דה דו ובא וראה ס אלה ואיצ

ללו ות הדושהק שיצאו המרכבות
שראל  והמחנות הקדושים ראו י

כל וידעו שהם מתעכבים בשבילם ו
ישראל היה בגללם   ושעהחפזון ש

ב ולא יכלו להתמהמה  והיינו שכתו
ומר ולא רצו להתמהמה  היה לו ל

ו  עאבל לא כתוב אלא ולא יכלו ונוד
 לאשרי בני מש שכל) מ עד(ואם נו

יינו מה  וה קיערה  לש בני ישראל  היו
באים מצרימה  אל הישרני שכתוב ב

ה לא נאמר ואלה את יעקב ועל ז 
 באים מצרימהשמות בני ישראל ה

אלא ואלה שמות בני ישראל  תואִ 
באים מצרימה את יעקב הבאים  ה

 מצרימה בראשונה ועם מי את יעקב.

ני ו בעסלו) וי יב הדא הוא דכתיב (שמות

ף לאה כשש מאות סכות סמסרעאל מישר

ש  א כשאל אמרו' שש מאות לא נוג גליר

כך נפקו אלין ותא מאות כגוונא דנפקו אלין 

רתיכין  ןילאעדנא דנפקו חזי רזא דמלה ב

חמו  )קדישא] (תאישקד[קדישין משירייתא 

ישראל וידעו דהוו מתעכבין בגיניהון וכלהו 

והיינו  הובהילו דעבדו ישראל בגיניהון ה

ה הוה מהמתלה  וולא יכל )לט ת יב (שמו תיבכד

  המה אבל לא צו להתמליה למימר ולא ר

(ס"י ואי < עכתיב אלא ולא יכלו ואתייד

 ינבישראל הוו  כלהו בני]ד[ממש  >תנדע)

בני  (שמות א א)היינו דכתיב ישראל דרקיעא ו

> דא<ישראל הבאים מצרימה את יעקב ועל 

י ישראל לא נאמר ואלה שמות בנ )כן(

י בנ תמוש ו אלא ואלהאת המים מצריבאה

ת יעקב הבאים ישראל הבאים מצרימה א

 ועם מי את יעקב מה בקדמיתאמצרי

"א רבי יצחק יהודה (נאמר רבי 
  כשניצל ה ומ י) קל וחומרנ"א רבי יוס

מלבן כתוב ויעקב הלך לדרכו  יעקב 
בו מלאכי אלהים כשירד ויפגעו 

  (שיצא) לגלות והקדוש ברוך הוא 
 ה. רימצמרד עמך א יאמר אנכ

(נ"א רבי יצחק נ"א רבי < הדהוי אמר רבי

יעקב מלבן  כד אשתזיב קל וחומר ומה >יוסי)

ב ב) ויעקב הלך לדרכו  כתיב (בראשית ל

 ק) פלמחת (נ כד םאלהימלאכי ויפגעו בו 

ארד  ]אנכי[בגלותא וקודשא בריך הוא אמר 

 >המצרימ<ם עמך מצרי

 תוספתא  

 
 .)ודפ"תנינן ( 132
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  וקעים ולאשמונה עשר אלף ת
 ן לילימ אא ל(ס"  מיללים לאומיבבים 

שירה ) פותחים במיבבין לאו
אלף עים מאתים וחמשים מזדעז
בבה תוקע שנית ולא מיבבים בעלי י

(ולא מיבבים ולא מיללים) נוסע  
ויושב בכסא   אכס ומאות 133טרוןהפ

 הותרנות  

תמניסר אלפין אחרנין תקעין ולא מיבבין 

) לא מיבביןולא מיללין (ס"א לא מיללין ו

ין לפא יןשמוח ןמאת ןעזתא מזדעירשפתחין 

ולא מיבבין (ס"א תניינות  דיבבא תקעמארי 

לא מיללין) נטיל פטרונא א מיבבין וול

הוא כורסייא ויתיב בכורסייא מה

  134רנותא דוות

ן היה (הוא) מזכיר שם זמ ותואב
קדוש עליון וגדול שבאותו שם [יש] 
חיים לכל (פתח ואמר פעם אחת) 

"ו  אוד ה"א ו" י"ו ה"א ("ד ה"א וייו
ה' ויקרא בשם ר אמשנ וכמ  )ה"א

לה בעלי גלגלים ים כבתחפותח
ים ורבוא רבבות  ם ואלף אלפקדושי

רה משבחים ואומרים  ואומרים שי
 תוינכשממקום בית ברוך כבוד ה' 

בא אותו הגן שהיתה (שהיא) שמורה 
במאתים וחמשים עולמות היא  

יו שכינה נכבדה בזיוה שיוצאת מז
עה  ברמנה לאמ ךזיוה נמשלזיו ו

לקיום)  135אשונים (לרם יישאר םיצדד
תם  יוצא (נמשך) לכל או אותו זיומ

 יא נקראת גן עדן.למטה וה

מדכר שמא  >136נ"א הוא <הוה  ביה זמנא

שמא חיים א הוהבעלאה רבא דקדישא 

"ו יו"ד ה"א ו( פתח ואמר זמנא חדאלכלא 

  (ס"א יו"ד ה"א  137) [יו"ד ה"א וי"ו ה"א ה"א

 )שמות לד הת אמר (כמה דא ])וא"ו ה"א

מארי  תאמידקדן כו"ה פתחיהיבשם רא קיו

גלגלי קדישין ואלף אלפין ורבוא רבבן ואמרי 

ה ין ואמרין בריך יקרא דיהו"שירתא משבח

תא תיא ההוא גנ מאתר בית שכינתיה א

] וחמשין[טמירא במאתן  >י)איהא ד"נ<(דהות 

וה עלמין הוא שכינתא יקרא בזי )ושבעין(

רין ' סטדה ליוא וזיוה נגיד מנמזיוא לזידנפיק 

יוא זא הוא) מהלקיימ א"ס(מאי לקד ןיריש

נפק (ס"א אתמשך) לכלהו דאינון לתתא  

 דן רי גנתא דע וההיא אק

רון של  פתח שנית אותו זקן הפט
וא"ו ה"א  יו"ד ה"א  כיר שמוהכל ומז

ותחים בשלש עשרה מדות  פ לםוכו
לו  הרחמים מי ראה כל התקיפים הל

יפים יפים של תקרמים תק לשרמים 
ם  היחיל וכל םישים ושמקדו תכבו רמ

ים באימה רבה  ללחתח ים ומדעזעמז

לא פטרונא דכ 138נות ההוא סבאפתח תני

תחי פהו ל ה"א וא"ו ה"א וכ שמיה יו"דומדכר 

ן ליכל אחמי ן מא ימדרחילן מכ רבתליס

תקיפין ראמין דראמין תקיפין דתקיפין 

ן ל חיליהון מזדעזען ושמיא וכרתיכין קדישי

משבחן שמא  (ה)סגיא לן באימתאומתחלח

 
133  
ים היא א רחמכס לשבת על דינה  "א וכדי למתקבא דזוקנ אפטרונא הוהכי כי הוא דע  ן העני 134

י  המ"ה ע" רכה ע"יב הל משיךהרחמים להדת א מהושן "אלפיה דמ, שם "א שהםז זכרת שמו שלמ
ם  יקים הן הצדוכ לבה אור גדו סףתווברכתיך [נ"א ונ ישמת אזכרי אר שוז"ס א ו,וד שלהיס

 רקיע).  זהר ה( ת]ום אל המלככמשיולהומתקם  םיטל הדינכ לב"ים גמזכיר
135  
 י.רשב" מרימא בשער נמחק 136
יו"ד ה"י וא"ו  ת היא: ז"א דאצילוכמה דת חפנימיו ת פרק ג שהשם שלח שער השמועי' ע" 137
 .נ"ד ,ה"א
אותם ק מצדי  הזאי  אליויתגלה להשיג שה כראוי לשמה זוה כתורב עוסק םדאה כאשר דע כי 138

בהיותו   תורה רזיו ומגלה ל ינו אב הםאברי מלאכ ויתלבש דוגמת א בינשמתו ו שורהם מש ש
ם ימקומות אחרוה א דפ' משפטיםהסבד אותו סוזהו ו כנודע ון אשר לדרבנא הוא חלוקבה בשמתל

 "י בי רשר מאמרורה (שעת י ה מגלה לו רזוהי"י שבעם ר רבדומיורד שהיה  התקונין  בה בכל ס'הר
 ב).ע" בי
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משבחים את השם הקדוש ואומרים 
ות הצדיקים אשריהם נשמשירה 

ה  ים את זן ויודעשהם באותו העדו
ם ויהג ךא ייראך מלעל זה נאמר מי ל

 כי לך יאתה וגו' 

ין אינון נשמתהון כאז אתואמרין שירקדישא 

דא  139דעין דצדיקייא דאינון בההוא עדונא וי

ך מלך יירא לא י) ממר (ירמיה י זאי אתעל ה

 וגו' התאיך כי ל יםוהג

 ה/א 

אינו דין הואיל והפטרון יורד  
וב היינו שכת שירדו שמשיו עמו

בי יעקב הבאים מצרימה את יעקב ר
י אבא  ו של רבחנן אמר משמ מכפר
ישראל של כאן אותם  י בנ םמי ה

 שנקראו בני ישראל ממש.

חתון נחתא דיי ל ופטרונאלאו דינא הואי

 הבאים )ת א א מו(ש יבדכת ויינהשמשוי עמיה 

קב דכפר חנן אמר עקב רבי יעי אתה ימצרמ

ראל נון בני ישמשמיה דרבי אבא מאן אי

 141ני ישראל ממשאינון דאתקרון ב 140דהכא 

לכו חזו   רבי אבא פתח ואמר 
יי אשר שם שמות בארץ  ת לועפמ

אל תקרי שמות אלא שמות והולך 
וגמת  י חייא כדה שאמר רבזה כז

בארץ א ווך הבר  דושק הרקיע עשה ה
ובארץ יש  םישוקד ותשמע יש יקבר

שמות קדושים אמר רבי יהודה [נ"א  
ום שירד יעקב י] באותו י רבי יוס

א עמו ששים רבולמצרים ירדו 
 ונים  מלאכים עלי

(תהלים מו ט)  143מרוא 142י אבא פתחבר

אשר שם  )םאלהי> (יהו"ה<לכו חזו מפעלות 

שמות אלא שמות אל תקרי  ץשמות באר

 אונכגוא יבי חיא דאמר רא כההלא זוא

אית  אעא ברקיעארב קיעא עבד קב"הרד

 145בארעא אית שמהן  144שמהן קדישין 

 >יוסי) (נ"א רבי<יהודה  ר רביין אמקדיש

יעקב למצרים נחתו  146וא יומא דנחתהבה

 מלאכי עלאי ד ואברעמיה שתין 

רבי יהודה פתח (שיר ג ז) הנה מטתו רבי יהודה פתח הנה מטתו  

 
שמיה ובו  רונא פט כרתיך דמדוברכיך אלוא אבשמי  אשר אזכיר את  םוקק בכל מוספ תבין בזה 139
"ה  מ של זכירים שמום מבסוד וג,כ ה עיםשהם יוד. ב"י)מאמרי רש זה (שערדי בו  הצדיקים יןנעדמת

 ). יעק נוק' (זהר הרוא שה  דןהם בעל אז"ג"כ מהארה   משיך להםכדי לה
 חדאא ה טובוטו, והשתא קששפכאל ממש רשי א בניוצא אלוכיים כאלמ ךבדעתיעלה  אל 140

 יקר).   תו (אורובי ישה ועוד אלי עיעוד אתו מיביך, וצטראית למאי שמו אלהו
' יפדכ וכו' ושמעון ם ראובן ת, וכך שמרי ש יון על צד כתקרל ממש אלא דאשראר בני יאמלא  141
  יטובה, כל הםדוע לשמם הינו שי אל יםא תם בו בהיוה, אפילימראמר הבאים מצתה וע רשבמד

צמם ע שראל יחסי יבניעקב להיות א את אל תוא אמר אזה ל, למרא נל וריחםעולם טעמם בם ל
ר).  (אור יק ורדים עמםהים תכל אנשי ביהם הי"ב שבטים כ מו וביתו כש , אישם אביהם לא ייחס

 )."וחישראל ת"ת (רם מצלינאכים האלמה ל שהםר"
ח רוצת בעאלא  ונחים בהסכמה,מ תינם שמואשץ ת בארנו שמודיעוהו ,יהא יישבהאי מתוב 142

למעלה מ נחים, שמות מולה שמותש ואז"שבטים, ול ואלצמו השמות ה"ה מעהקבם וז"ש ש קדש,ה
ר"א ). יקרר ת (אוירשי ודה כ ים לעב ם ומיושרהם מאושריש צד י ישראל עדבנ ע שהם נקראיםנודו

י, הפרצוף הרוחנ ש"עי יקרא משהגאדם  שם ז"אעל אל רשי' קקב נאיך יעו לתרץ ז הפתח פתיח
 )."ממ( ורחל ויעקב  ולאה ראלישת וכו' שמו שם שרא אכ"ול

 .ערת הזהר)(ה ע"ב שית נחאבר 143
 ור יקר).חם ופעולתם (אכו לגדודי על שםרא ה קוקב"שה  144
ח ם ככמיעין בשמותיהלקוכוחם ויש כח תם עולפ על שם םשמש צא ו יהשבטים וכשמות  145

   ).יקר רים (אולאכהמ תמוש
ר ומד לכו', אבל ס"אות ומ שר לעיל כשבואמא כבו' רס מצריםמא ידוע שהיו ב לע ולאכ 146

ישראל פרו  והולכין כבני ין ח"כ היו מתרבוא נפש עיםשבספר ם כמשבעי רדו אלאו לא יכשירדש
א מיד אל כן, נו שאיאמר בה והולך לזה תרא' וא' שהיה מכל גד כנמלאך  דורי יה ה וכו', כך ישרצוו
"כ ני ישראל אחספר בכמ ישראל ממשני ברו ומק או סה מהפרבוא, והטעם לז 'סדו רי קביערדת ב

אלא  היות שלא היו  עם רים את יעקב,למצבאו עה ש אותהיד בה , מם מצרימא הבאי' רבום סשה
  פקינו מק"דהא מא היכ לשתוק תיוכו', דאי לא ות שמ להרו ואמובא קראד ינו חדושא, והיע' נפש

 .  )רור יקכי ארד וכו' (אנ א תיבכא ה ודל ועיפי' לעכד
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וגו'   ורים סביבה ששים גבשלשלמ
 148במפתח םיקוקחש 147שלטונים 

 149םונילטהשו מסובבים במקו
תוב שי זהו שכבשם בשביעי חקוקי

ששים גבורים סביב לה הנה מטתו 
למה המלך  שכינה שלש זוהי

גבורים סביב  שהשלום שלו ששים
מלאכים  לה אלו הם ששים רבוא

השכינה   150שהם מחיל ם ניויעל
בורי  שירדה עם יעקב למצרים מג

כתוב  למעלה זהו של ישראל שישרא
 ישאות בני ישראל וגו' שמ אלהו
 .ו הם ומנהגיהם אבתו ביו

גו' רים סביב ושלשלמה ששים גבו

(ס"א  153טאנדיקב 152דגליפין 151קוזמיטין

 )בדוכתין] (155התיבדוכ[) סחרן 154בקלדיטא 

גליפין  156בשביעאה  יןטיקוזמ >בדוכתיהן<

 ב ששים גבוריםדכתי הוא הדא 157יתאה בשת

 158יטתו דא איההנה מ )ד"א( הב ליסב

 שלשלמה מלכא דשלמא  159שכינתא 

ן לין אינוא להגבורים סביב  םישש 160ליה די

 שתין רבוא דמלאכי עלאי דאינון מחילא

י נחתת עם יעקב למצרים מגבורתא ד דשכינ

תיב  ישראל ישראל דלעילא הדא הוא דכ

ו' איש ישראל וג ואלה שמות בני א) א(שמות 

 הוןימוסייתו באו אינון ונוב

ושא ללוד חייא היה הולך מא רבי 
יוסי  היה רביו רכב על חמווהיה רו 

ידיו רבי ייא ולקח בח ביעמו ירד ר
היו  ם בני העולם יוסי אמר לו א

 של כבודו הרב {לשון הרבה} דעיםיו
יעקב בשעה שאמר לו הקדוש ברוך 

מצרימה היו ך עמ דוא אנכי ארה
פרסאות  העפר שלש לחכים את מ

ורינו שים ממפר  ךשכ וקרוב לקבר 

ללוד והוה   ל מאושאזיארבי חייא הוה 

והוה רבי יוסי עמיה נחית  חמראל ע רכיב

י יוסי אמר ליה לרב בידוי רבי חייא ושקליה

א ידעין יקרא סגיאה דיעקב  אי בני עלמ

) בראשית מו ד(ה " בדאמר ליה קבשעתא 

 ה הוו מלחכי עפראעמך מצרימאנכי ארד 

א שי מרנכי מפרקריב לקבריה דה פרסי תלת

 דמתניתא  רברבי עלמא מאריהון

 
147  
148  
149  
150  
שגחה  הה  בעלי ם, ולם בעולטיכים ששהם מלאוניחא עולם ן בטושל זמוטור שהואי' קופ ך בערו 151

יתיישב שהם  , ו טיןשיון תכשל, ןזמיוק עוד פי'  נהגה. ההשגחה והה באמצעותם יורדם, העליוני
 .ו)רח"( טונין(אור יקר). של  התעס דיהפל  יהחיל הדע הרבכנוהם בה תנאיא מטין לשכינה שהשיתכ

 .  יקר)אור קים (ים וחקומפותח היינוף דלוכג תם מתרגמינןחי חותופיקה, ן חק לשו 152
תא א תאוניעצדמר בספרא מו שאשנק' מפתח כהחקוקים מז"א הם ח"ו). ור"ל ש(ר מפתח 153
ש רפמכד ושלא כס"א וזקומו דא משהי ותמלכים להמקיפים וסובבם ל בשית וכו' ה כליא דתחמפ

 מ"מ).הזהר ואזיל (
ו  ה אלפנימקדוש נס אל התח ליכוא מפשה  ותמלכוהענין כי הרוך, בע  א וכן קלדיון שכל תחמפ 154

 (אור יקר).   בהםאו מתקשטים  בה קקיםמתח
זים  ורה, ואלו נאחגבם בצפון מצד החזינא לוסד ואחהד צך מורנאחזים בדאלו  היינו שהם 155
  ה , ולזבהודטה מצד מ אלוו בנצח,ואלו מצד מעלה  ,תלכומה רבמעים בזלו נאחוא ת"ת רחבמז

 אחדמאה אלף לכל הם ע, שרבום ששי שהם היינוניקתו ו דוע ליקום יו מל א' דוכתין, שכלחרן בס
ה  שהם מטתו שלשל מר או תה ת, ואוו קצ בשש םר שהם ששיה אומא"ת והרי אתמן הקצוות. ו

   ).קרי  (אור אדידיהיה דידמה  קש ם כןשהיא בת שבע א
צד על ם יקת גליפין וחק אמנם ת,ישביע מדה היאשות לכבמ םהותם, ה קישוטם ושלימצרי 156
  ששים גבוריםיינו שביעאה, דה ' דקאמר מטתוהכתכח ממו זה"ת וו התדהיינשתיתאה יאות, מצ

 ית (רח"ו). ביעהש ות. מלכ)ריק אור( נו שתיתאהדהיי
 "ת (רח"ו).בת 157
 זהר). הערת ה (א ע" הרכית בראש 158
א  יוצכהגבורים ו וו אליינ, ומטתו העצמהת ולכמה דתינו מיו שלשלמה המטתד י' אפשרפ 159

נה  לה איים סביב בורג יליה, ששיםא דכא דשלממל ת"ת, שלשלמה המלכות תו היאטהשתא מו
  ובה, כולם שווים לטש שראליי עלאי כאכלדמ ועין רבתים שלא סתראשי גייסים א השלטונים

 ר).  יק ורא( יםהם שש ויא בת שבע שה  הש ם כן יקשא,  ממנה לה שהם יבסב םינוא
 ח"ו).רן חד (נביחש תדגוף וברי  וד של יסות"ת שה 160



 שמותזהר פרשת 

21 | P a g e 

 

 בעלי המשנה  גדולי עולם
ו  ת חותנמשה לקרא  ויצא ובכת

ראה שמשה יוצא ויצא עמו  רןאה
נים יצאו עמו  וזק נשיאיםואלעזר ו

העדה וכל   161רואי ראשי אבות וק
מצא שכל ישראל  ישראל יצאו עמם נ

ראה את  יתרו מית ראלקו אצכולם י
רן הא את  שה שיוצא ולא יצא מ

לא יצא  והגדולים שיוצאים והוא
  ה ו כולם ומנמצא שבגלל משה יצא 

  וש קדמשה כך בשביל ה ם בשבילא
כשאמר אנכי ארד עמך  ברוך הוא 

 מה וכמה חת כה על א מצרימ

משה לקראת  ויצא כתיב (שמות יח ז) 

משה דנפק ונפק עמיה חותנו אהרן חמא ל

ה ראשי אבהן נפקו עמי אי וסבישיונר עזלאו

תא וכל ישראל נפקו עמהון שני כעומער

לקבליה דכל ישראל כלהו נפקו  ואשתכח

וק יפא למשה דנפיק ול אמאן חמ רותדי

תכח ולרברבי דנפקי ולא יפוק אשלאהרן 

ה ין משמשה נפקו כולהון ומה אי בגבגין ד

ארד עמך  כך בגין קב"ה כד אמר אנכי

 וכמה מהכ תחמצרימה על א

בי ים פגש בהם רו הולכשהיעד 
י יוסי הרי שכינה כאן  ר רבמ א אבא

בי שאחד מבעלי המשנה עמנו אמר ר
רבי יוסי  רסקתם אמ ע האבא במ

נכי ארד עמך ה שכתוב א הז ק בפסו
למצרים יעקב שירד מצרימה וגו' כ

אל י ישרשכתוב ואלה שמות בנ
כלם  הבאים מצרימה אתה לומד ש

 ם. ירירדו עם יעקב למצ

 רבי אבא אמר רבי י פגע בהוהוו אזלד  עד

ון שכינתא הכא דחד ממאריההא  ייוס

א במאי דמתניתין עמנא אמר רבי אב

 תיבדכא יוסי בהאי קר יבו אמר ריתקעס

ב ת יעקאנכי ארד עמך מצרימה וגו' כד נח

ראל שרים דכתיב ואלה שמות בני ילמצ

ו נחתו עם הבאים מצרימה את אוליף דכלה

 םריצמיעקב ל

לחוד   א וזה היהבי אבלו ראמר 
ר ה' אל ה דביה היפתח ואמר ה
י הכהן בארץ כשדים יחזקאל בן בוז

 ןיות כאשק162 ר שלשעל נהר כב
שורה בחוץ  ינהשכן נינו איאחד שש

משה לארץ ואחת שלא היה נאמן כ
 בו בכל ביתי נאמן הוא והואכתוב ש

ת גילה ופרסם את כל גנזי המלך ואח
לא עתו אבדם לששנראה כמי שלא 

ו חס וחלילה נו במשנתנהסק כך
היה נביא שלם אל קחזי שהרי

ל הקדוש ברוך הוא גילה  וברשותו ש 
הצטרך  הכל הואו השגיל כל מה

פי שנים  על כל אחד סםפרלגלות ול
רגיל מי ש ממה שגילה שכך שנינו

  לסבול צער וכו' והכל הצטרך 
 ומעולמים לא עזב הקדוש ברוך הוא 

לדור ה בא היש  דעאת ישראל בגלות 
  ל שכן ביעקב שהיה רו עמהם כבמדו

לות והקדוש ברוך הוא  לג דורי
כינתו וקדושים עליונים וש

א לחוד הות פתח ודבא רבי אאמר ליה 

אל א ג) היה היה דבר יהו"ה אל ר (יחזקואמ

נהר ם על כשדי רץבא ןזקאל בן בוזי הכהיח

ן אי ןנינתחדא ד 163לוגתן הכאכבר תלת פ

ץ וחדא דלא הוה שכינה שורה בחוצה לאר

יב ז) בכל  (במדבר יהבכתיב מהימן כמשה ד

גלי ופרסם כל גנזייא  ן הוא והואאמנ ביתי

לים כמאן דלא ש אתחזיחדא דדמלכא ו

הכי אסיקנא במתניתא דילן  אבדעתיה אל

וה ימא השלה איום דהא יחזקאל נבחס ושל

  הו ללי כל מה דגלי וכא דקב"ה ג רשותוב

חד  )דגלי ופרסם] (דיגלי ויפרסם על[ריך צטא

סבל  למ דרגילתרין ממה דגלי דהכי תנן מאן 

 ]למיןומע[ יךטרוכלא אצ 164וכו' אצער

בגלותא   ]לישראל[קב"ה לא שביק  ומעלמא)(

למידר דיוריה עמהון דהוה אתי  עד )לישראל(

תא וקב"ה  יעקב דהוה נחית בגלוב כןכל ש

ורתיכין  165איןתותן אילעוקדישין שכינתיה ו

שמות  (דכתיב  קב הדא הואדנחתו כלהו עם יע

 
161  
162  
 מ).זה (מ"  יןנבע ג' קושות 163
 (הערת הזהר).  עד מה דגלי  שורה ד'ע"ב  בף דעי' לעיל  164
 דפ,ק.בגר מוס 165
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ם ירדו עם לכ רכבות שומ  ונים][ותחת
באים מצרימה ו שכתוב הזהב יעק

 את יעקב. 

 הבאים מצרימה את יעקב  )א א

ח ואמר  בא פתרבי אדבר אחר 
אי מלבנון תבו כלה אתין ואתי מלבנ

 אדם שלאלבני  אה אוי להםורא ב
דונם  א משגיחים בכבוד אול יודעים

ום  צחק בכל ידנו אמר רבי ישלמ
רב  ול מהר חווצאת בת קויום י

להם לבני אדם מעבודת   יוא  תרמ ווא
 ם לבני אדם מעלבונה נם אוי להרבו

פתח ואמר (שיר ד  ]אבא[) אבהו(רבי ד"א 

תא <י אומלבנון כלה אתי מלבנון תבח) אתי 

א י לון לבני נשוו )תנן אמר ר' יצחק> (חזי

דמאריהון  ן בפולחנאלא משגיחיא ידעין ודל

בת מא ויו יומאכל ב חקרבי יצ דתניא אמר

י נלב מר ווי לוןרא דחורב ואוטת מקקול נפ

בני נשא שא מפולחנא דמאריהון ווי לון לנ

 מעלבונה 

 ה/ב 

של תורה שאמר רבי יהודה כל מי  
ומסגל  166זה תורה בעולם ה שעוסק ב

ל ש עולם שלם וכרוטובים ים ימעש
ולם הזה שלא עוסק בתורה בע מי
ש  לא יור א עושה מעשים טוביםול
 מי שוהרי שנינו יזה  זה ולא לא

ה מ יפכומקומו  שיורש עולמו כפי
שראוי לו אמר רבי יצחק לא שנינו 
אלא במי שאין לו מעשים טובים 

 כלל. 

ה כל מאן דאמר רבי יהוד 167דאורייתא

ומסגל  עלמאאי בה 168ל באורייתאתדדאש

וכל  170ירית עלמא שלימא יןטב 169דין עוב

 מאבהאי עלבאורייתא  171א אשתדל לדמאן 

לא האי ולא  ריתידין טבין לא עוב  עבידלא ו

אן דירית עלמיה כפום ת מיא 172האי והא תנן

אתריה וכפום מה דחזי ליה אמר רבי יצחק 

 טבין כלל לא תנן אלא מאן דלית ליה עובדין 

א היו מלל רבי יהודה אר אמ
הבה הא ת עים בני אדם א דוי

ישראל א אוהב את קדוש ברוך הושה
ו  אחרי וףרדל  פירמו כהיו שואגים כ

ב למצרים קעד ירינו בשעה שיששנ
לפמליה שלו   ואה  ךוקרא הקדוש בר

ואמר להם כלכם רדו למצרים ואני 

 אנש יוו ידעין בנמלי הדה אלוהי ביאמר ר

וו שאגין ה לארשרחימותא דרחים קב"ה לי

ככפיריא למרדף אבתריה דתניא בשעתא  

לפמליא  173דנחת יעקב למצרים קרא קב"ה 

 175ריםו למצן חותון כלכואמר לה 174דיליה 

ונא  בר אן אמרה שכינתוכיחות עמא אואנ

 
166  
  לה טנקו בה וחש םכימלאיהם, שהבינבה ולא עוהי בה, ים עוסקים אנסק התורה, שע ממש 167

   ר).ר יק(אוהם יבינ  תבנעל והיאה בים מואסם  תחתונים וההם ונתנה למ
 ).ות"ת (רח" 168
 "ו).רחשה (ששם המעת במלכו 169
תה  וימשלוכו' ו  זותי חיי לח' כל ימית הבבומרו שבתי ת הצדיקים כאחכות היא מנוהמלכי  170
ה'   ותעש  םשלם ביושם  לםם ששלם עולדם ד אחיהם ושני"ת ות כנגד התצו"ת דהיינו מבת

א עלמא ז" אוטעם שנקר ).ח"ות (רת" ר).קור יא(מלא ולם ע לא עם מלש ארץ ושמים,אלהים 
עת נ לפי שדות , א"מלכ יאין חו"ה שהגי' י"ט כמנ הכי מילוי מ"מו ה עולות כללכשהמ ימא לפישל

 מ).(מ" דלב ורותגב אין לה אלאש שא"כ המלכותמ ו"גחמ מא"א שליז
  אשתדל"."דקומו איתא ח ש"ד פ"ל, ובמ"המחק בנפנ "לדאשת דלא" 171
  קצת מעשה ש הגם יםימשלצות מתרי"ג  היינו שלא עשה יןטב ןעביד עובדי ולא "שדקס"ד מ 172
עובדין  יה לת לימאן ד אאל א תנןץ ר"י לן" ומתרוהתנ" י לכך הקשה אי ולא הם לא ירית האמה
 מ).(מ" ללין כטב

 )."מ(מ פי' ז"א 173
 .)ה (מ"מיילותית וחפי' מלכו 174
ך אמרה שכינתא לכו ,םואתחבר עמכ ארד ניים ואח"כ אמצרדת לר לתחילת מו י' אתם הקדפי 175

 ).נו (מ"מאחריך א שהוא המל"ילה והזלירד אנו תח פשראי ךו איינדהי כאמלא ת בלואית צבא
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ארד עמכם אמרה שכינה רבון 
אמר לה   העולם יש צבאות בלי מלך

  ן ממקום נוב למלבנון כלה מאתי 
  שיו כלה זו מעל העדן שמלובן בכ

כלה בחופה  ] היא [כמושכינה ש
   והולך זה

אמר לה  בלא מלכא  דעלמא אית צבאות

 176עדן מאתרא ד ןנוכלה מלבאתי מלבנון 

דהיא  כלה דא שכינתא יוובדעדמלובן בכל 

 פה ואזלא הא  חוב הלכ

כמו זה ששנינו אמר רבי יהודה  
מה זה שכתוב ויהי ביום כלת משה 

  נסה כלה לחפה כתוב כלת ביום שנכ
ן תבואי ונאתי מלבה ל כושכינה זו ה

מעלה המקדש של יתב ממקום
ה מראש של מי  נ י מראש אמתשור

מי הם האמונה ו  נים של בהמראשי
שניר וחרמון   שמרא ב ובניויעק

את התורה שלי  בלקל םשהם עתידי
מהר חרמון ולהגן עליהם בגלותם 

ונות אריות אלו הם עמים ממע
מזלות [נ"א עובדי עובדי כוכבים ו

 שדומים ה]נ וני אדם של אמב
ענים אותם מש177לאריות ונמרים 

 קשה.  בכל עבודה

ב יתכדה מאי א אמר רבי יהודדתניכהא 

ה כלת  שמלת כביום  ז א) ויהי (במדבר

פה  לחו להכ ת לביומא דעא 178כתיב

ושכינתא דא היא כלה אתי מלבנון תבאי 

תשורי מראש  179מאתר בי מקדשא דלעילא

ן מראשיהון ) מרישא דמאחשיה"ש ד אמנה (

 הו יעקב ובנוי ניומאן נ תאודבני מהימנ

לא  עתידין לקב ון דאינוןמרש שניר וחראמ

 ואגנא עלייהמון ולרא דחרטומי דיליתא אורי

 יןמענון אתהון ממעונות אריות אלין ולבג

דדמיין  ]נ"א בני נשא דמהימנותא[ "זעע

לאריוותא ונמרין דמענין להון בכל פולחנא 

 דקשיו 

לה  אתי מלבנון כרבי אבא אמר 
ן נובאה והלא ללב ןוכי מלבנו 'וגו

בשעה רבי אבא ר אמעולה אלא 
עמה  רדו רים ישירדה שכינה למצ

 ת רלאכי השרבוא של מששים 
  ו ש ברוך הוא בראשונה זהקדוה ו

עבר מלכם לפניהם וה'  ויב ותשכ
בראשם רבי יצחק אמר אתי מלבנון  

 ה זוהי שכינה אתי מלבנון תבואי כל
דש שלמעלה ממקום בית המק 

ם בית וק אמנה ממש אמר יתשור

) שםאתי מלבנון כלה וגו' (ר אמ אאב רבי

 181לבנון עולה ]ל[והלא  180וכי מלבנון אתת

דנחתת  אלא אמר רבי אבא בשעתא 

בוא של  ר ןו בהדה שתילמצרים נחת שכינתא

הוא   דמיתא הדאבקה אכי השרת וקב"למ

הם יפנמלכם ל ויעבור (מיכה ב יג)דכתיב 

אתי מלבנון  אמר רבי יצחקה בראשם ויהו"

בנון תבאי מלי תא 182תא ינכלה דא איהי שכ

תשורי מראש  183מאתר בי מקדשא דלעילא

ומאתר בי  184אמנה מאתר בי מקדשא דלעיל 

 
 רדים הארות אבא ויום יחיחננו מנכות שאלמל "אמר זבא ולכך אמא םרשש שזו"ן  ילפ ' אבאפי 176

 מ).ת (מ"ולראל בגשעם י
177  
 ).וש"א ברע"מ (לע" רנד ג"לקמן חי' ע 178
 .)ובינה (רח" 179
ה  ון מבעי לינא"כ ללבז היא למטה ווא  ווגזסה ליועת פב ותלכת למ"שמדבר תפי' שהרי משמע  180

 רח"ו).(ון ' לבנאבא הנקעולים לשאז 
 ו).י ללוותך (רח"אתיה ריך שתה בנון צד מלורני י מלבנון שאי' פו 181
 ה מנא תשורי מראשבלא אה א פליג עמיול לעילד יהודה  רבי בא כדסברתהוא א ןמלבנו ' ופי 182

מקדישא   אינה שהיות תשורי מהב מלכשה שמפר ר'תא ונויממהבני דמרישא  שרבי יהודה מפ'
  ור' ר סיני ו על המפרשי שר" יר וחרמוןשנ שראבמ, וכן ןקרבע"י ה שלמטה  ן המקדשלא מעידל

  ודה הי ר ואמר רביהזהאמר ש ואע"פ לם,וו תורה לע ה ממנאצרש שיו דת המכל ביצחק מפרשו על י
תשורי   כו' כדי לפרשא וינתכזה שז ם לאולמער שאמ הר' יהודיא ראיה מדברי במק חצוכו' רבי י

'  תא וכושכינה א זזר מעולם לשאמ "פאעעליה  ג פלישורי ה בפ' תר' יהודולם לעראש אמנה ומ
 .(מ"מ)

 ינה (מ"מ).ב 183
 פ"ו).(ד אדלעיל 184
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ת ביה וממקום עללמהמקדש ש
יהודה   מטה שאמר רביהמקדש של

מכותל זה שכינה לא זעולם מ
ש שכתוב מקדהת יברבי של המע

הוא ראש ו נולת כ תחהנה זה עומד א 
אמנה לכל העולם מראש שניר 

יצאה   וחרמון ממקום שהתורה 
ל לעולם ולמה להגן על ישרא

י דת אלו עמים עובממעונות אריו
 דןומזלות רבי יו םת כוכביודבע
תלמידי  ריות אלוא ותומר ממעונ א

מעונות  רה בם בתום שעוסקיחכמי
ם  הש תותי כנסידרשות ובבהמ
 ריות ונמרים בתורה. א

רבי  )ואמר> (דאמר< 185דשא דלתתא מק

  ) א מכותל( אתזה שכינז איהודה מעולם ל

כתיב דבי מקדשא ד 186אדמערב> מכותל<

ו והוא  תלנאחר כ זה עומד  ב ט) הנה (שיר

מון ניר וחרל עלמא מראש שכ נה למש אאר

למה ו מאלע רא דאורייתא נפקת למאת

לאגנא על ישראל ממעונות אריות אלין עמין 

אריות אומר ממעונות  187עעכו"ם רבי יודן

א יתים דעסקי באורלין אינון תלמידי חכמיא

ן כנסיות דאינו יהמדרשות ובבת תובמעונ

 רייתאמרים באונאריון ו

 רבי ניפליה יושב חייא הי רב
התורה  ה ראתה שמעון אמר לו מ 

ם ניש םהמנות את בני יעקב של
עשר בתחלה ואחר כך שבעים 
שכתוב כל הנפש לבית יעקב הבאה 

ים עטעם שבומה ה  מצרימה שבעים
מר לו כנגד שבעים ולא יותר א

  והם היו אומה  םלשהם בעות ו אומ
ר לו בא מלם ועוד אידה כנגד כוחי

רים שמאי חותמפת188וראה 
ם  פים יושבים במסעיהנעם) ישר189(

עמים  ים על שבעיםם) ממונ(בִצל
משנים עשר חקיקות ם איצוי

קשורים שמסתובבים במסעותיהם 
לארבע רוחות העולם זהו   190במשקל 

רבי חייא הוה יתיב קמיה דרבי שמעון 

נוי לממני באמר ליה מה חמת אורייתא 

כן  תרבדיעקב דאינון תריסר בקדמיתא ול

פש מו כז) כל הנת שידכתיב (ברא םישבע

 )מ"טבעים מצרימה ש(קב הבאה עלבית י

ולא יתיר  191שבעים ]ומ"טם ישבע מצרים[

דאינון  192קביל שבעין אומיןמר ליה לא

יחידאה לקביל הוו אומה ן נויאבעלמא ו

 193כלהון ותו אמר ליה תא חזי קלדיטין

 194ענפין [ )ניהוןותבבמיתבין  ן (גובריןהרידנ

ן עממין יען על שבמנמ ]במטוליהוןיתבין 

טורין ק יןגליפ ]רמתריס) [ריסלתמ( נפקין

לארבע  196ן למתקלן ניהולבמט 195סתחרן דא

 
ה  עשמומ ומהקרבנות ינה הבמ ה לת תשורקבממלכות שה, בנה שלמהקדש שי' בית המפ 185

 מ"מ).ה שלמטה (ם בב"שיו שעהתחתונים 
 )."ו של "ב (ע קעט דף ןקמי' לע 186
ם אריות ונמרים ות העולם שהומם או הדהדלדי תואריעונות ממור"י בפי'  פליג על ר' יהודה, 187

שורי ת לרי שר"שות ה קאי עללדידיות וכו' ושרנות המדבמעוסקים והת"ח הען הם דוי יולרב
  הר הוא יר נש מראשרש נמי מפולדידיה  ת ת"תורתמ ריות דהיינו א תנו וותשורי ממענה אמש אמר
 )ממנו (מ"מ ין הוא הר סיני שתשוררמווח יסינ
188  
189  
190  
 היא (מ"מ). תיחריא אשיפי' ק 191
 .תא (מ"מ)קמיי תרץ קושיאל הוא כדיא"ל ותו  שיתא ומ"בתרי איקושתורצת פי' ובזה מ 192
 "מ)."ל (ממשכא א שנק' מפתחז"דן וגבולי אלכס"ב י "לרח"ו). ו(ר מפתחות 193
  ב הי" כסון ואלי"ב גבולי מי"ב שרים הם יונקים ל שר"ו.ח"ו)(רצון הר ליכשבה  ריםי"ב ש הם 194

 ומות (מ"מ).א ע' שרים דע'ל ם עוניממשרים 
 ל (רח"ו).יעהנז' ל יטיםהקלד  םסון, והי אלכלוגב י"ב 195
ל שרים לא על הי"ב עי דאסתחרן קא "ש מל "ו). וא"כ צרח"( ו'כ צפונה ום יג' פונו מה פונים י ג' 196
 ).(מ"מון סלכלי אגבוי"ב 
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צב גבולות עמים למספר שכתוב י
כי כארבע  ו שכתוביניוה בני ישראל

תכם שמים פרשתי אה ותרוח
 לדים בשבישהם עומ תלהראו
אלא   אמרנארבע לא ל בישרא

  ולם בלי אפשר לעארבע כמו שאי כ
עולם  ל שרפא ארבע רוחות כך אי 

 בלי ישראל.

דברים לב ח) א דכתיב (עלמא הדא הורוחי 

 197ישראלי בנ ריצב גבולות עמים למספ

 והיינו דכתיב (זכריה ב ו) כי כארבע רוחות

ימין השמים פרשתי אתכם לאחזאה דאינון קי

רבע כא אל בארבע לא נאמר אלאבגין ישר

 תארבע רוחו לאב עלמאדאי אפשר ל כמה

 ישראלא לבא משר לעלכך אי אפ

תח אבא פ דש רבימלך ח ויקם 
י על כל מים משלחי אשריכם זורע

הם ישראל ריאש ררגל השור והחמו
שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם מכל  

ו  ם וקירב אותם אלישאר העמי
 להיות לו לעם שכתוב ובך בחר ה'

  ו ק ה' עמחל סגולה וגו' וכתוב כי
  ם ל נדבקיאר ישו נחלתיעקב חבל 
אתם  ו בוכתשך הוא בקדוש ברו

 יים כולכם ה' אלהיכם חהדבקים ב

) רבי אבא שמות א חדש (ויקם מלך ח

על כל  זורעי יכםאשר (ישעיה לב כ) 198פתח

זכאין אינון  מים משלחי רגל השור והחמור

מכל שאר עמין  הוישראל דקב"ה אתרעי ב

 ךביד ב) ום ילון לגביה דכתיב (דבר וקריב

 תיב כוגו' ו ולהסג לעםלו ת יולהיהו"ה  חרב

ו יעקב חבל לק יהו"ה עמלב ט) כי ח (שם

אל מתדבקין ביה בקב"ה דכתיב ו ישרנחלת

ביהו"ה אלהיכם חיים  יםבקדה(שם ד) ואתם 

 כולכם

 ו/א 

אים הם לפניו משום  לכן זכ היום ו 
  על כל מים מה זה על  שהם זורעים

 י שזורעומ כל מים שזורעים לצדקה
 יםד שמל עגדו י (כו כתוב בקה לצד

דול מעל  שכתוב) כי גהו ז ים מעל כל 
ל מים על כ שמים ם חסדך מעל שמי

הוא היה ומי הוא מעל שמים זה 
שראל זורעים זרע על ויא בהעולם 

 כל מים. 

קמיה בגין דאינון זכאין אינון היום ועל דא 

מאי על כל מים דזרעין  199על כל מים זרעין

ה ביכתיב ה דקצלרע ן דזמאו 200לצדקה 

ם על כל מים ימד שעדול ג כי ז יא)נ יםהל(ת<

ל מעל כי גדו(שם קח ה)  >בדא הוא דכתיה

 202על כל מים 201מעל שמים >חסדך<שמים 

דא עלמא  203י ומאן איהו מעל שמיםוה והאי

 זרעי זרעא על כל מיםראל ויש 204דאתי

 
אל שרימין בגין יקיון אינד אומות 'דע על ע' יםשרים ממונ בו). והיינו טעמא די"רח"( ב"י 197

  'ת דף גניתעש במסכת כמ"ו ד' רוחות אלתקיים בם להלעול אכשם שא"לומר  'בד ד' ולאמדכתיב כ
 מ"מ).(

אל ישר יןץ שאתירשראל וולא על י ל מצריםעש ויקם מלך חדל "דק חה זו משוםפתים טע 198
 ). ווחמור של הקלי' (רח"ור ש תלממש חתת

בים וטים ן במעשם, והוא הדימתם בהמשכת נשניבב הזהם בעול םיורעשהם ז  מהירצה  199
קה  לצדם לכ וד זרעו ס ו והיינ דש ק נזרע זרע , וורהשפע והא תכסוד המשהוא ורתם תמצותם וב

 יחד תימהשפט מ וע"י ט, פמשבלא יא דק כשהת נקראת צשהמלכו ,ותת"ת עם המלכה דיחיכלומר ל
 ,כל". "על ' "כל" יסודפיל כל מים", "ענו הייו וטיה,ש יוק  יקוניה ת  ינו צדק ה'יעמה נעשית צדקה, דה 

 ור(א לפי חסדו רתוב קצהכר וזהו שאמד. חסשרם הוא בק ד, שסודהחס מימי ם"מים" הת"ת. 
 ר).יק

 ו).רח"(ה לבינ"ן עלתה מ ת"ת ע"י הה שהוא קצד תגדל ויצמח שי יםמשגור 200
ל משמאל על כ יםומ מיןמימים  שינה מים, הל , והיינו כםמשך חסד מים מעל שמיוד ס ונדהיי 201

.  )ור יקר(אה יינו בינדה יםול מעל שמדגמרו כי ו אווהיינ  כל מים בת עלכוא רנה שהימים היא הבי
 )."וחבינה (ר

 חסד (רח"ו) 202
 ת הזהר). "ב (הערערא טז ע"א סד יקו 203
מיני  שנישמים  ינוי, דהמשמאל מימין ומיםים, מים יני מהם שני מי מים שנמיעל כל  שהיא 204

ה למלא אמר ם. ו כל מיל כתוב עאמר הש שמעממ א"כם. ול כל מיע שמיםם, מעל מיו ש, איםמ
  ה קת מלכות צדוירפהס נמשכת דרך שהיא עלמא דאתי י'ת על בחרוהורצה ל נה ל הבייורה עש
 ). רכל (אור יק שם משך הנה שמחסד מהביגבורת התב י היסודעל יד ייחדת עמו"ת מתות
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כך אמר,  ב ייבא סבאבספרו של ר
  ר מא ומאמתגפכתוב: בגזרת עירין 

מאמר  ר ובכים דלא מ בגזרתין [קדיש
  ולם ל דיני העה כל שא ,ושים]קד
ם  וכל הבקשות כולהגזרות ה, וכל הז 

עומדים בהיכל אחד, ששם שבעים 
עיינים בדיני מ יןרדם סנהושני

כל  א היהעולם. ואותו היכל נקר
זכות, משום שכשדנים דין, ה

 בזכות האדם בראשונה. מהפכים 

יב תככי אמר ה אבספרא דרב ייבא סב

 205רמובמי ין פתגמאירעגזרת ב ד)ל ד ידניא(

וכל  206עלמא  נין דהאידישין שאלתא כל דיק

כלהו קיימי בחד  208אלתיןוכל ש 207גזרין

נין בדינין מעיי יןדרהנ דתמן ע"ב ס 209היכלא 

זכותא  210לרי היככלא אקדעלמא וההוא הי

הפכין בזכותא דבר בגין דכד דיינין דינא מ

 נש בקדמיתא 

הצד   ותדרגת אוב ןמה שאין כ
רא  ם שנק ומקא הום שש האחר,

שי אותו  שכל מע םמשו בה,חו
זנונים, אינו חש, אשת קום של נ המ 
א להפוך בחטאו של האדם, אל

 . ו נולהלשין עבד לאדו

 )ההוא דרגאב( >בדרגא<דלאו הכי  ]מה[

דתמן איהו אתר  טרא אחראוא סדהה

י דההוא  ה בגין דכל עובדו"חוב 211דאקרי

אלא  איהו )לאן] (לא[אשת זנונים  אתר דנחש

דא  עבן שלמלודבר נש  הבא בחוכפמהל

 ריהלמא

ות נקראים  כל הזכ של הי תםאו
ים מתוקים מים צלולים, אותם  מ

יכל החובה נקראים מים של ה
 . יםררא ממרירים, מי המרים ה

א אקרון מים כלא דזכותאינון דהי

אינון דהיכלא   213מים צלולין 212תוקיםמ

י ב) מה כ רון מיין מרירין (במדברדחובא אק

 םירראים המהמר

ם מדיעוא לות כהיכל הז ותבאו
ם, ומזונות. חיים, : בנית אלהלשש
א באותו מקום של חובה. ולא  ול

מתוקים וצלולים ולא במים  במים

א היכלא דזכותא לא קיימי אלין הובה

 215בני חיי ומזוני ולאו בההוא אתר 214תלת 

במים  ווצלילן ולאא במים מתיקן ל  הבדחו

 
 (דפ"ו). ומאמר 205
 . )עשיו (אור יקרי מכפ דםהא ןדול 206
 ).ריק (אור ל דברם כלקיי  רהגזין לתת האחר הדי 207
תו תחזור  פל ם תי לשאלתו אואם ראלראות  יינים דלפני ה ה יגישוכיו רה שישאל אדם מצמ כל 208

 . )רק(אור ילאו  אם יקםר
  הם י ש תרשיפר , כב"ב סנהדריןתמן עי די' בפרשת פקודכות כדפזל גבורה נק' היכ ל הינו היכהי 209
ות תחילה שהם  כזב ןהפכימש, ם, ע"גזירתם ו מושבוך  היא# דינם ודירך*# "ו  ירע"ב וע"ב שהם ב מע"
 םיאסד נקרם בחיללכשנ גבורה כיוןמ שהםך עם היות כל שם זכות ועחין בתלכך פוו מחסד וגיןזמ
  רדויו דסהחאיש ם עם אהרן להשליצו ו לויים ולא רדתו שהיעו חסד ולא כקורחן לשהם מטיכות ז
יכל חובה  ה ותרהתמו לות' היכטה בזלמ הוא ךוכון בלי תיק שמרים  קשה ןהקלי' שהם די  קוםל מא

שטין  ן לה ילשה ה לטבעם בחוב כל, ובקדושה כלל ן ולאים בימינכלל ם , ואינהבם לחונוטי שכולם
 ר יקר). (אול נשמה ליטוג רטקל

 .א (הערת הזהר)י רנא ע"ודפק 210
 ). רסה ע"א (הערת הזהר 211
 ).  קרר י אוהם ימצא טוב (פי על הגשהמתנ 212
 ר).אור יק ( םיצונח ריםשמבלי  213
  היו שאם מפני  ,ת להםדרך אחרשפני ם שם מינואינם ניד .ת הזהר)"א (הערע שית קפאאבר 214

 ריכו ימים ולאם ולא יאנידם לא ישיגו בי ארוב בנ כו' ן ויגזרת עירכות בז להיכבנים האדם ד
ם כימלאשהוא עולם ה ות זכ כלנינים אלו מהי' עק גסלה הקב" לכךעשיהם, פרנסו מפני מית

מזלא   ו והיינם אליו ייודעתרים הסנהי הדברים פושם ידין לת, מלעהניונה להע הנהגה ה  יחם אלוהנ
לתמוה כי  ן, ואין יוומזל בכתר על ות,זה במד נין ' עית רבים פמקומוב ה והנ ור החיים,מקא מקדיש
ל  המזת, ושם שופע נואשור ם ושם היכל ג'דשיהק דשק בסוד הואי הכתר ה לענין א' כעולהכל 
ואין   וכו',הרצון  להיכ והת"ת ,תוה היכל זכרהבה, והגבול אכיה א רה הויביצהחסד ד ן, וסוהעליו

ו כח ליליונה ונמשך אהע מהספירהור המקמם לו כח נותניש הד מצועל אלא מפ יכלום ה ש
 קר). י אור( פירות והכל א'בס הואא הולות כבהימפרשים ד, ומה שאני כבוהגה דרך כסא הההנ
 ). זהרערת ה (ה"א רסו ע 215
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ישראל  זהל ע ומרירים מאררים. 
קדוש,  ם זרע ים על כל מיזורע

שהולידו על כל מים הוא, שהרי לא  
שלהם אלא למעלה, ולכן  נכון זרע

חיים  םניבשנה, ה בעלי המפרשו
  אלא  כותבז לוית ברדן ה יזונות, אמו

 מזל הקדוש. וי בר תל הדב

רירין מלטטין ועל דא ישראל זרעי על כל מ

איהו א קדישא דאולידו על כל מים מים זרע

א  רעז וןקת > (ןוהרעא דילז ןנכו<לאו דהא 

 רימאאוקמוה  אד ל עו[אלא לעילא  )דכולהו

לאו בזכותא תליא  מתניתין בני חיי ומזוני

 תליא מלתא 216קדישא מזלאב ]מלתא אלא

חי שלמ םיל כל מומקום זה הוא ע
להם חמור, שאין רגל השור וה 

באותו צד הרע כלום, ושולחים מהם 
אותו בקים בונד ים כל החלקים הרע

ת  והטוב של כל הקדושהצד 
  וחמור כאשר הם  רנות (שויולעה
שני פגעים רעים  הםד גים כאח וו זדמ

שור הוא צד הדין הקשה,   לעולם).
(החמור  ק בצד הקדושה. נדב  והוא

חר הם  הא ד צ משהוא  כשמזדווג עמו
 ם).ם לעולשני פגעים רעי

משלחי  218איהו 217על כל מיא >ואתר דא<

ת  א אי) דללב כ ישעיה ( 219רורגל השור והחמ

דרן משו 220כלום בישא טראסלון בההוא 

קין בההוא  תדבומן שיביקין כל חול 221והימני

שור  223עלאין  222כל קדושיןסטרא טבא ד

תרין פגעין בישין מזדווגן כחדא וחמור כד 

 224א קשיאנדיד ארשור סט ינון לעלמאא

חמור דבקותא דסטר קדישא איהו איהו ואת

חרא תרין מסטרא א והכד אזדווג בהדיה דאי

 מאללע ןבישין אינו פגעין

 הדין תוקף  הישמעון הה ז ועל 
ם לוי כאחד, לא  דווג עוכשמז ,הש קה

העולם לסבול. ולכן לא תחרוש   יכול
ר ובחמור יחדיו. ועל זה שלח בשו

י לי יהו ,בלעשו דבר זה שכתו יעקב
ואם יעקב לא הנמיך  שור וחמור,

 עצמו פחד רב היה נופל בעשו.

נא קשיא הוה  דיתוקפא ד שמעון  דא ועל

  לא  דאכח )מזדווגן> (יומזדווג בל<כד וביה 

רים כב י) ך (דבגין כובל ב יכיל עלמא למס

חדו ועל דא שדר שור ובחמור ילא תחרוש ב

(בראשית לב ז) לעשו מלה דא דכתיב  יעקב

 לאו דמאיך יעקב  איו רוויהי לי שור וחמ

 גרמיה דחילו סגיא נפל ביה בעשו 

ספרו צרים. במ על  לך חדשויקם מ 
נאמר, מהו  כך אסב  אהמנונ רב של

 ש על מצרים".דחלך מ קםוי"שכתוב 
מי העולם וכל מלכי  כל עראה, ו בא

אלא  לם לא התחזקו בשלטונם העו

) א ח ותשמ( 225יםצרמחדש על  ויקם מלך

הכי אתמר מאי  סבאונא נהמ בבספרא דר

כל י חזתא צרים על מ שדם מלך חיקוב דכתי

קפו  דעלמא לא אתת עלמא וכל מלכיןעמין ד

 
 ח' (מ"מ). לממז בא יונק"ג ואמזל הימ תקשיונלפי  א' בינה מזלשנק םו). וטע"(רחבינה  216
 .(רח"ו) סדח 217
וא החסד שה ודו מים. ולפיכל חסד סו סד,ודו נוצר חשס , וידועמים זל זל, שהוארשו נש למז 218

אלפים לבמדת ם רשייק הדינים המושממתד ר חסצ. וגם נויםמכל ל לומר ע בו העליון יצדק
 ב' פעמים אל"ם מ ולכן מירים, קים ומותמ  מים ש כלממרים. וזהו המ ימהשרש ל ךנמשממנה ש

 "ז).רמ("ם ד ממ"ם יו", מים
  על  ה חמור, והיינו כעיןחובוהיכל חצוני  כות שור,ז יכלה דהיינו הבורכחות הגב'  משמהיינו  219

, מורה לרג ר אלאור וחמוששלחי מ אמרגל וכו' מדלא קי רלחו משרסיף באומהושלא א כל מים
ם לחין זה משני ו עלהחוזק אפיו  קיום לדבר ה  רגליםו שהם מויק ור ווהחמ ר ו שורש הושפילאש
 . יקר) ורא(

 .ר)יק מועטת (אורסה או תפי יזהחא ואפיל 220
  דרן משו "וריינו אומוה הם,ב  ה למטהר שו אחד משור וחמור אינו גל ר רגל אפילו רואפש 221

שור ל א' לגר ו אפילרגל  יי והם משלחוחנרבוראשו  יגשמדבר בכרגלי ה ישין"ב קין מינייהו כל חל
 קר).י אור( שורה בהם  ואינ ו לחמורא

 הר).ז הערת ה (  ו ע"בקס שיתברא 222
 יקר).  ת (אורורפיר כל הטובה לסקומהבינה  223
 ).ם (אור יקרוניחצשבו נאחזים ה מטהך למשקשה הנהין  ות הדרה והוא במדרגוהגבמשך  224
עח ח"א  ם (דע"ההייה בכח שנהיטת פרעה כי של היטת פרעלבש ותפיםורהב ש 'סמ אלמיומ 225
 .א)ע"
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 . מצרים לא היוישראלשביל ב
העולם עד שבאו שולטים על כל 

תו אלרשי , אז נכנסו שם לגל
 התחזקו על שאר עמי העולם. 

ים רצבגינייהו דישראל מ בשולטניהון אלא

ל ראשילא הוו שלטין על כל עלמא עד דאתו 

 226ועאלו תמן בגלותא כדין אתתקפו על שאר 

 אעמין דעלמ

עמי  כל ל תחזקו עה בבל לא
ל שהיו  שישראביל שא בלהעולם א

 ם. בגלות שלה 

 א למעדעמין כל  ו עלפקאתת  לא לבב

 יין בגלותהון אלא בגין דישראל דלהו

כל עמי  אדום לא התחזקו על 
ם שישראל שהיו  שומ העולם אלא

 בגלות שלהם. 

ל כל עמין דעלמא ע  פותקת אאדום לא 

 בגלותהון אלא בגיניהון דישראל דלהויין 

 ו היו בשפלותם אלרי עמיהש
  מוכים היו מכולם, ים ונ העמ רבשא

ים,  מצר חזקותהישראל  ללגוב
מש דים", עבדים מ"מבית עב ובתכש

 מצרים היו בשפלות ינקראו, שהר
 של שאר העמים. 

אלין בשפלותא הוו בשאר עמין  עמיןדהא 

ו מכלהו ובגין ישראל אתתקפו הון יכומאי

דים עבב) מבית  כתיב (שמות כמצרים ד

שפלותא ים ברמצ 227קרון ממש דהאים אעבד

 דשאר עמין הוו

ה ם" זכשדיארץ  ןתוב "השכ בבל
 ם לא היה. הע

ארץ כשדים  עיה כג יג) הןבבל דכתיב (יש

 לא היה זה העם 

תיך "הנה קטן נתאדום שכתוב 
 בגוים בזוי אתה מאד". 

כתיב (עובדיה א ב) הנה קטן  ד וםדא

 מאד  נתתיך בגוים בזוי אתה

ף אלא בגלל תוקו טללא נ לםוכו
אל בגלות שלהם, שישר, שכלשראי

מים הע שאר לים על כזקחד מתמי
ם שישראל הם למה? משו ם.ולשבע

 י העולם.עמ לבדם כנגד כל

יניהון תוקפא אלא בגא נטלו וכלהו ל

 קפימתת ל דכד ישראל בגלותהון מידדישרא

על כל שאר עמין דעלמא מאי טעמא בגין 

מין ע 228כל  ו לקבלהיינון בלחודדישראל אי

 דעלמא 

ישראל לגלות מצרים, נסו ככשנ
התחזק  ו ם,יר ימה למצק הד היתמי
ר העמים,  מעל כל שאם ונטשל
ויקם מלך חדש על מצרים". תוב "שכ
 שהתחזק יקם" קימה היתה להם,"ו

וקם אותו ממונה השלטון של 
ונתנו לו תוקף ושלטון על , םימצר

 כל ממוני שאר העמים, שהרי 
לאותו הממונה  שלטון  ישבראשונה 

 לוכך לעם ש ואחר  לה,עשלמ

ד מים ירותא דמצגלבשראל כד עאלו י

  ואתתקף שולטנותא צרים למה מהוה קי

יב ויקם כל שאר עמין דכת דלהון לעילא על

לון  מצרים ויקם קימה הוהמלך חדש על 

נא שולטנא דמצרים ממא והתקף וקם הדאת

ל כל ואתייהיב ליה תוקפא ושלטנותא ע

 אמיתדן דהא בקעמי )שאר> (שארן דממנ<

דלעילא ולבתר שולטנותא לההוא ממנא  אית

 >דיליה<א עמל

 ב/ו 

קם מלך חדש על וי כןול שלמטה.
ם חדש היה ים זהו הממונה שלה מצר

שלטון על  לא היה לוהיום הזה שעד 
  ם לשלוט שאר העמים ועכשיו הוק

יקם מלך חדש על  ך וכין גתתא ובדל

ון להד) דא הוא ממנא שמות א חמצרים (

 א הוה ליה ל יןהד יומא ה דעדוהדש ח

והשתא אתקם  230על שאר עמין 229ו טנשול

 
 הזהר). רת(העלח עט ע"א שב 226
 הר).ז (הערת ה ז ע"אי  תשמו 227
 ת הזהר). ער(ה טז ע"א 228
 נא (דפ"ו).לטשו 229
לבדה ועכשיו מלך  ם מצרי ה מלך עלהי  להיתחאלא ב שממ ו חדשראה דס"ל דאיננ זה  ןשומל 230

 "מ).(מ ו השר של מוכ ישראל האומות בשבילל כ לע
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שאר עמי העולם ואז התקיים כל על 
 חת עבד כיגזה ארץ תתחת שלוש ר

 לוך. ימ

מין דעלמא וכדין ל שאר עטאה על כלשל

 ארץ  אתקיים (משלי ל כא) תחת שלש רגזה

 ת עבד כי ימלוךתח

ום עד ר שלשים ירבי חייא אמ
עד   וץ ארתוקף לעם בא יבא שלא

כריזים  שלא יבא שבר לעם בארץ מ
  ם עמיולפ ברדבעולם על אותו ה

ות  פי התינוקב ברהד אותו שנמסר
ים לאותם בני אדם חסרי לפעמו

ו הדבר בפי מסר אותפעמים נלודעת 
העופות ומכריזים בעולם ואין מי 

העם הם צדיקים  כש בהם שישגיח
שים לאותם רא נמסר אותו דבר 

ם ו להעודייכדי שהעולם  ם שלצדיקי
ם צדיקים זה  וישובו לרבונם וכשאינ

 . כפי שאמרנו

ייתי  לא עדן ין יומיתאמר תל ייאי חבר

ו עא או עד לא תיתי תבירא לעמא בארתוקפ

זי בעלמא ההוא מלה ארעא מכרלעמא ב

 231ייבדר אבפומ הדאתמסר ההוא מל ולזמנין

עתא לית בהו דולזימנין לאינון בני נשא ד

דעופי  ומאפב רסההוא מלה אתמין דולזמנ

ית מאן דישגח בעלמא ול >זייומכר) <זיומכר(

ן נוה לאיא מלההו רסמאת איןזכ בהו כד עמא

 )דיודע> (דיודיעו<מא בגין דעלין רישין זכא

אינון זכאין  ]ו[למאריהון וכד לאלון ויתובון 

 כדקאמרן ]הוי[

 על חדא םורבי אלעזר היה יושב י
בי אבא ב עמו רהיה יושו ר לוד,שע
יוסי,  יוסי. אמר רבי ורביודה הי יבור

ם הזה,  אמור לכם מה שראיתי היו
ד חא עוףתי אירבבוקר קמתי באור 

מעלה שלש  ל  לה ס ועו יה ט שה
  ] אחת, והיה ומנמיך [פעםים פעמ

עליונים עליונים ביום זה אומר 
פורחים (דקיקים) הרקיעים (לימין) 

ם על מושלי פיםזקום ניומשלשה מ
 שב.ו, אחד יושב שלא יהארץ 
, ש שדולקתותו בארו א העבי

 מעבירים את קיומו מעבירים את
 שלטונו. 

עא אתר דח ומאב יתיירבי אלעזר הוה 

דה רבי יהוי אבא ועמיה רביתיב ה הו לוד וד

רבי יוסי אימא לכו מה דחמית יוסי אמר  ורבי

רא קמית בנהורא חמית חד יומא דא בצפ

ת זמני לעילא תל זקף טאיס דהוה 232אפוע

א ביומא ד<עלאי  עלאיאמר  הוהוומאיך חד 

טסי ( >תלת ממנן זקפין ינא)רקיעין (לימטסי 

קפין ת זתל 233לימינא )דקיקין (ס"א רקיעין

ב תיי ב דלאיית א חדע ראעל ין טנלש) ממנן

א דדליק מעברין קיימיה בנורליה אעברו 

 ן שלטניהמעברי

שולטים  234שלשה תומכים
זרקתי   על העולם ים עומדיםעליונ

לו עוף עוף  תירמוא ףעוו ת ולא
עומדים ממונים אמור לי שלשה ש

ו מי הם זרק חד שהעבירו שלטונוא
ה מכנף ימינו וזה לי שלשה חצים אל

)  אחדשמאל  ףמכנ (ו אלמאחד מש
 מזרוא י ְלַמה הו עתידולא 

מין על תלת סמכין שליטין עלאין קיי

מינא ליה א עופא קלא  אעלמא רמינא לההו

נן וחד ממ ןמייידקת לתאימא לי  עופא עופא

ת אינון רמא לי תל דמעברין שולטניה מאן

 ]חד[ימינא ודין )ל(פא אלין מגד ]גירין[

 ומגדפא שמאלא חד) ולא "א(סמשמאלא 

 איזרמ ימא ענאיד

 
 א (דפ"ו).דרביי 231
א כמא אוודיע לפתי להורה תוטל סם הנ ו"ה, בע רה תוש ונשרף הדהמק  יום שחרב ביתדע כי מ 232

ת תח חריתן א רשכב מהים בורהע דע מן לי רצה ר"א ורבים, לכן לא לעוהוא מודיע  י,אבתשבמזל 
ה  לא רצ כןנים, לויודות עליע סיוד בחביב לו שהעורו איננראה ש א ינצל, כי הוו יוסי חמיו  'ר

 . (זהר הרקיע) ן היונהמ וע רקלשמ
דושה והעוף  קה  דבצ דהיינו נאלימיהעלם והם וב קות דוטסים ב ים ליונע שהםם י' המלאכיפ 233
לם העבשהם טסים  םידיק הצ הםעילאי  לפ' יש "נ א' כוקפין וז השרת תלתה אומר למלאכי הי

יעם  ודרך להמה צוהשרת  כיי למלאאדה נכון י' זופ תועלות מ"ן למלכלהנה וד השיסבלילה ב
 מ).(מ"
234  
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ד  לעזר הוריי ארבם לקח אות
חיריו ויצא דם מנחיריו אותם לנ

מים אמר ודאי שלשה שליטי ע
דים בארץ ועתי ים ברומיעומד

ישראל מצד  ל תוער לעשות גזרות
שמאל   הרומאים לקח אותו חץ מכנף

אמר  ה אש שחורה ממנוהריח ויצא 
יד שלטון המצרים העבירו ועת

כל  ם באימלעבור מלך אחד של הרו
 ֵריבמצרים שַ ת נו) ולמ צרים(מ ץראה

יסים וסותר בנין ובונה את  תר
אותם  ורים (ועתיד מלך אחד מ הסת
וסותר  לשלוט בה ושה שאמרנהשל

ה בנינים) זרק אותם  ב נהובבנינים ו
פלו שלשת אלה רבי אלעזר לארץ נ

 . האחד שמצד שמאל על

ו לנחירוי נסיב להו רבי אלעזר נחית לה

שלטני  תלת יאדר ואמ 235יונפק דמא מנחיר

זמינין למעבד בארעא ו >ברומי<ין קיימן מיעמ

יב נס ]>י<ומארמסטרא [ן לישראל גזרין בישי

א לשמא )דבגדפא> (פאדמגד< יראההוא ג

אמר  236מא מניהוכ א אתונפק אש חרא

ו וזמין חד מלכא אשלטנא דמצראי אעדי

 237לאעברא בכל ארעא >מאידרו<] במצרים[

 ירתרברבי תריסין וס >מצריםב<ולמנאה 

וזמין חד מלכא  "א(ס ]ןיריסת[ בנין ינבן ובני

ר בה מרן למשלט בה וסתימאינון תלת דקא

זר לון רבי אלע א) רמאנינה בובני בבנינא 

>  דמסטרא<ד ח על תאלין תל נפלו רעאאל

 שמאלא  )לסטרד(

עד שהיו יושבים עבר תינוק אחד  
קורא משא מצרים הנה ה' והיה 

ים עבר ל ובא מצררוכב על עב ק
תהיה  םרירץ מצוא רו השני ואמרבח
רו השלישי ואמר ב ח עברממה ש

ם ראו שאותו חץ ואבדה חכמת מצרי
לשת ונשרף וש כנף שמאל לש

פו אמר  שרלא נ ליועהאחרים שהיו 
וף והתינוקות שהעמה  רבי אלעזר

[אמרו] הכל דבר אחד והכל הוא 
יונה (והכל הוא בסוד  נבואה על

הוא החכמה) ורצה הקדוש ברוך 
א  והש יונותעל  ת לנו נסתרותוראלה

כי לא יעשה ה'  בתושכ  זהו עושה
גילה סודו אל  אלהים דבר כי אם

חכמים  ם ועדיפיםו הנביאיידעב
על הנביאים  רין שהמל ז כמנביאים ב

ה רוח הקודש ולפעמים ורש םילפעמ
לא ומהחכמים לא זזה רוח הקודש  

פילו רגע אחד [קטן] שיודעים מה א
גלות  ל ולא רצושלמעלה ולמטה 

  חכמה ] הכל הד הוסי [ייו אמר רבי
מכולם רבי  רבי אלעזר יתרה  תכמוח

חכמים לא   אמר אלמלא לא היואבא 
ה  מה ורם בני אדם מהי תוהיו יודעי

רד  נפ ולא ות של רבון העולםצו המ
 רוח בני אדם מרוח הבהמה. 

נוקא והוה קארי עד דהוו יתבי אעבר חד י

ב הו"ה רוכיט א) משא מצרים הנה י(ישעיה 

 ריה א חבתניינ רבאעצרים מ אקל ובעל עב 

היה שממה אעבר מר וארץ מצרים תאו

ת מצרים ואבדה חכמ ליתאה חבריה ואמרת

תוקד דאאלא מא שפמו ההוא גירא דגדח

ליה לא אתוקדן אמר ו ע דהו ותלת אחרנין

כלא  רבי אלעזר האי דעופא והאי דדרדקי

ס"א כלא <נבואה עלאה הוא  >הוא חד וכלא<

ס"א כלא איהו ( >חכמתאא דהו ברזאי

י לן סתר הזאה לאחב"קובעא  )חכמתא שלים

) ו מוס גב (עדכתיא עביד הדא הוא ודהאי על

אם גלה כי  רדב ם"ה אלהיהויעשה י כי לא

סודו אל עבדיו הנביאים וחכימי עדיפי 

דהא לנביאי  >זמן ) <בכלאכלב( יאמנבי

לא ן נילזמנין שרת עלייהו רוח קודשא ולזמ

רוח קודשא אפילו   א אעדי מנהוןוחכימין ל

לא  יעלמה די ן ידידע 238זעיר רגעא חדא 

 >סייו<י לגלאה אמר רב עוא ב ול ותתא

עזר אל ירבדכמתא וחכמתא לא ח(יהודה) כ 

אמר אלמלא  )אבהו] (אבא[יתיר מכלהו רבי 

נשא מהו י בנ ןלא הוו ידעי )מיןלא הוו חכי(

אורייתא ומהו פקודוי דמארי עלמא ולא 

 דבני נשא מרוחא דבעירא חארואתפרשא 

 
 ם (מ"מ).דמכים פליש' ושום עושיו שהי ת  ז על גזרוולרמ פי' 235
  נהר  עלרש פל ישו א"נ יאצרים אעדכמ"ש שולטנא דמם מלכות מצרי השכחשנ א לרמוזכמאו 236

 ).מממשלתו(מ" רהבהממונה שע םיבירמע שםדנור ש
 "מ.א במכן הו דפ"ו ונוסף ב יםמצרד 237
 גר בדפ"ק.סומ 238
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מביא הקדוש אמר רבי יצחק כש
  הוא בראשונה  םעל הע יןדהוא  ברוך

עליהם   ו הממונהדין באות שהעו
צבא ה' על  ודקפ י בולמעלה שכת

המרום במרום ועל מלכי האדמה על 
ין נדון אותו האדמה באיזה ד

למעלה מעבירים אותו ש נהומ המ
 באותו נהר דינור שנמשך ויוצא ואז

ירים את אותו שלטון שלו ומיד עבמ
טונו של  של ו ברקיעמכריזים עלי

 נו הועבר ממ יה פלונונ מ המ

"ה דינא על  בקד אייתי י יצחק כבר אמר

ינא בההוא ממנא עביד ד תאימקדב עמא

כד כא) עלייהו לעילא דכתיב (ישעיה  אדממנ

צבא המרום  על ) ופקדתי] (ה"יהו יפקוד[

] על האדמה[במרום ועל מלכי האדמה 

אתדן ההוא   דינא >במאי< )מאי באדמה(

דינור ליה בההוא נהר  ועבראממנא דלעילא 

תא  נוטההוא שול ן אעדיודיכיק ודנגיד ונפ

א  יה ברקיעא שולטנות לזי עימכר יה ומידלדי

 אעדיו מניה )דפלניא> (דממנא פלניא<

 ז/א 

עד שמגיע אותו קול לכל אותם 
ם ותאלהרקיעים עד שמגיע 

הזה ויוצא קול  ששולטים בעולם 
גיע העולם עד שמ ומכריז בכל
לתינוקות ולאותם לעופות ו

 דעים דם שלא יוהטפשים של בני א

עד  ןייעקר וןבכל אינ אלק ההוא טימדעד 

ונפיק קלא דשלטין בהאי עלמא דמטי באינון 

יז בכל עלמא עד דמטי לעופי ולינוקי ואכר

 ין עדדבני נשא דלא יולאינון טפשין 

בי חייא אמר ויקם מלך חדש ר
יוסי  ך חדש חדש ממש היה רבי מל

אמר שהיה מחדש גזרות שלא חדש 
 לא ידע שרא  ודם לכןמלך אחר מק

 ףסיו שהשעאותו טוב  כליוסף ת א
ב ויבא יוסף את  בארץ מצרים שכתו

ה וקיים אותם הכסף ביתה פרע כל
בשני הרעב כל זה לא זכר ועשה  

 א יודע אותו עצמו של

חדש אמר מלך  רבי חייא חדש מלךקם יו

דהוה  >מררבי יוסי א< 239חדש ממש הוה 

דלא חדש מלכא אחרא  240ש גזיריןמחד

א הוה  ל כת יוסף א ע דשר לא ית דנא אמקדמ

 תיבדכ 241בארעא דמצרים ףסוי דבעבו דטי

כל הכסף   (בראשית מז יד) ויבא יוסף את

כל האי  242כפנאביתה פרעה וקיים לון בשני 

  ה דלא ידע ביהמיגר דלא דכיר ועב

רבי יוסי ורבי יהודה היו יושבים 
בתורה לפני רבי שמעון  ועוסקים

  קם ויכתוב זה ש אמר רבי יהודה מה
שהוא   נוניוש םעל מצריש דמלך ח

לא  מה שהיה שפל קם ו  ומ צמע םק
ובעושר הוא קם  היה ראוי למלך 

אמר רבי שמעון הכל כך הוא 
ראוי כדוגמת אחשורוש שלא היה 

יוסי ורבי יהודה הוו יתבי ולעאן י רב

י רבר מאבאורייתא קמיה דרבי שמעון 

ל מצרים ב ויקם מלך חדש ע יהודה האי דכתי

ל ימה דהוה שפ 243ם מגרמיהותנינן דאיהו ק

 ]אבעותרו[ולא אתחזי למלכא  244קם

 >כיה< אלשמעון כי בר רקם אמ )ראעותלו(

לכא וש דלא אתחזי למאחשורד נאוהוא כגו

 
ק ועבד  ה כדמסיש פרע ממה הי  הוא בלתיו אירוגזדמפרש שחידש כה חדש הי רך המלכות עב 239

 קר). י  אורוהו במצרים (ך כמלמ ולם לאמעי חדש שודא יה אלאדע בי גרמיה דלא
קאמר מדבל א יןזירגש חדוגם מ שוו חדש ממהא הא ודה "לדסשמע ממש חדש מ מרדקאמ 240

 יו (מ"מ).תגזירו ונתחדש ל"אה דסנרכו' י' ומעביד גרו
ואל  כו' ו הכסף ביתה את כל  בא יוסףרו וי שיהעה ש פרע אלבפרט נו ייואל המלך דה לאל הכל 241
 .ר)(אור יקים רמצ

מכל מלכי שות ת קזרוג דששחי אאל א עודלו ראלטוב ליש וללגמלות לא דכיר כפו תבוטו 242
  חדש אשר לא משהוא  שמלך חד ם נו טעייר והא זכלא יותר דע שהוי  לא לואים כידמקורים הצמ
 .  יקר)ר ע (אויד לאלא זכר אלא  לדע אצ"י

א גרמיה, אשר לקם מ ישהכא פרו לעילא, קם 'יל דפידלע נאדר' המנו ופליגי דר' חייליגי ופ 243
ע  לא יד וא וה רו שיוהע לך לממשנה  ףהיינו יוסא, דותרולעא לכי למאתחזלא א ו ינהי את יוסף דעי

 .  )ור יקראיטין (ש כתם התאווי לה ראיולא ה
 מ).ש (מ"רושודאחונא גואמר כש שר"מש, וכן דעת מד חדש מ"ס"ל כ 244
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צה  צמו וקם בעושר ורמעם קולמלך 
אל מן העולם אף  להאביד את ישר

לא ראוי למלוכה ועמד  כאן זה 
מן  ראלמעצמו ורצה להאביד את יש

גו'  ו מוע לאויאמר  ובתם שכהעול
ומד לו וגו' וכשהיה ע המ כתחנ ההב

 ד מלך למטה. מלך למעלה עומ

ובעא  >וקם בעותרא<וקם מגרמיה 

ישראל מעלמא אוף הכא האי ]ל[ 245לאובדא 

א עוב לא אתחזי למלכא וקם מגרמיה

 ) ט  שמות א(אובדא לישראל מעלמא דכתיב ל

' וכד הבה נתחכמה לו וגו ויאמר אל עמו וגו'

 לתתא  ם מלכאא קמלכא לעילהוה קם 

סי בי יורובא א יבור רבי אלעזר
ד רי עלצפום מטבריה כיולו ההי

אחד   שהיו הולכים פגע בהם יהודי
פתח ואמר משא מצרים הנה ה'  

על עב קל ובא מצרים ונעו  רוכב
מפניו בא וראה כל  ים מצר ליליא

מלכי העולם וכל עמי העולם לא 
חשבים לכלום לפני הקדוש ברוך נ

א כלא  רעא י יירל דשכתוב וכ הוא
שמיא בחיל  דעביה יבמצכחשיבין ו

ים חשובכלא ירי הארץ דיל [וכ
 וכרצונו עושה בחיל השמים]

רבי אלעזר ורבי אבא ורבי יוסי הוו אזלי <

ו חד בה פגע אזלי מטבריא לצפורי עד דהוו

פתח ואמר (ישעיה יט א) משא מצרים  >יודאי

ם ונעו על עב קל ובא מצרי יהו"ה רוכב הנה

ן יכלמ יו תא חזי כלמפנ צריםילי מאל

ם חשיבי כלו לאא לממין דעוכל ע 246למא דע

רי אדקב"ה דכתיב (דניאל ד לב) וכל מי ק

בחיל  247ארעא כלא חשיבין וכמצביה עביד 

 שמיא 

  שכלגב  אף על וכאן במצרים 
רות וזרוע רמה גילה אותן הגבו

צרים מה כתוב  הקדוש ברוך הוא במ
 םצריא מקל וב הנה ה' רוכב על עב

  ה הי אשל םה בכל עמי העול ונ מה ש
רה  וא גזר גזה  וךבר  הקדוששהרי  ךכ
ה וכאן הוא בא שכתוב ובא  נעשתו

ים וכתוב ועברתי בארץ מצרים מצר
ה' אלא משום שהמלך היה   וגו' אני

המלכה שהיתה שם ת א אילהוצ בא
ובשביל כבוד המלכה היה בא ועל כך 
  היה הקדוש ברוך הוא רוצה בכבודה 

תת לה יד  ל וימה להק ובא אליה
דוש יד הקתעש וכמ  הותא  ולזקוף

 אדום. לות וף גלעשות בס ואה רוךב

דכל אינון והכא במצרים אף על גב 

ודרעא מרממא גלי קודשא בריך  248גבוראן

"ה רוכב על  הוי הנתיב ההוא במצרים מה כ

ן עב קל ובא מצרים מאי שנא בכל עמי

רה א הוה הכי דהא קב"ה גזר גזמא דלדעל

  ט ייה עיש(א דכתיב הו אתכא איד והואתעבי

תי ועבר) יביב (שמות יב תכו םימצר באו )א

לא בגין אני יהו"ה א  249ארץ מצרים וגו'ב

א הוה אתי לאפקא למטרוניתא דהוות דמלכ

דא   עלו יתמטרוניתא הוה א תמן ובגין יקרא ד

 251ואתי לגבה  250הוה קב"ה בעי ביקרה 

ולזקפא < 253ולמיהב לה ידא 252ה מא ללאק

  א עבד בסוף גלותלמ ב"הזמין קכמה ד >לה

 
למטה  קםש ויקם למעלה וייתפרוא א ולתתילקימה לעיה הסף, וית יוא מי לא ידעהיינו נד 245
 ).  ר(אור יקלמעלה מ יעץמיה  השר  נוייעמו ה  לת ויאמר אומל לותהג ותיר ם גזילקי קימו הה  קב"שה
  רות גזי הםר אליגזוי בתחתונים אלא ם למטהינד הקב"ה לדרכדי שי לפניו  םיחשוב  נםאי 246

 קר). י שרים (אוראפילו בו  קיימות ויתשוק
 לא א עוד אול לנקמה יםמצרהקב"ה ל באמה הכבוד הזה ש יקשה  כן ו ואם ונקיים רצ ונת רצה  247
ור אצרים (מבוהכא ש וז" עצמובכבודו וירד ב יתשירע כהבמ הז כלועם  םהמה מכות בשה כר עכב

 .)יקר
 יקר).  ר ו (אור קונעז י יד ך עללאלת המיכומ הנס נרחיקהו לני גודמפכי לא  248
 (לש"ו). "נ ה"א במדיז עק עי' ח"א 249
 . )קרר יעצמו (אוב רים לעשות הנקמהא מצבו היינו 250
 .ר)יקאור ("כ ג 251
 .ר)יק (אור  הצמו מגלותא בעהו 252
רץ אברתי בועוהא כתיב  תנך וא"יטית ימנ אומרוכ לותהה מגמיה להקי ינו אלימות יטפש 253

 ו מדקדקאינ לת אניכי מל י ת"ת וי"מרת דע"א ה ואתהשכינא היני דת אוממלאך לא ו מצרים אני
צמו (אור  ת בעהת"וא ה  בלות אכהמלל יד על פועו שהוא הצמת"ת המדבר על ע אני אאלשכינה ה
 ר).קי
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 ום דאד

שביל כך שב םאא ייס יבר רמא
ה הרי בגלות שבבל  יהזה ה לכהמ

ולמה לא היה כך  היתה שם המלכה
שהחטא גרם  אמר לו הרי שנינו

ות והכניסו אות  שנשאו נשים נכרי
דש לרשות אחרת ולכן קות ירב

ותיות  נאבדו מהם הנסים והא
מה שלא   שראויים היו להעשות להם

 וימצרים שכולם ה ותבגלה כך יה
י  סו ובננכנ ישראל ינב יהטי בש

ות אדום רוצה לגו בצאי ישראל
תכבד בעולם הקדוש ברוך הוא לה

ולבא הוא להקים את המלכה  254
מי שיפגש ולנער אותה מהעפר אוי ל

שיאמר התנערי   עהבש ושם לפני
פתחי מעפר קומי שבי ירושלים הת

והעם   י הוא המלךמוסרי צוארך מ
ם ינעו אלילי מצר"ו ניומוד לפשיע

ים על אבנ אל " ריםמצי ללייו אנפמ
א על כל אותם  אלר אמנ יםועצ

יונות ועל אותם דרגות ממונות העל
להם ובכל העבודות התחתונות ש

הקדוש ברוך הוא  מקום שגלו ישראל 
ונפרע 257 256ליהם ומתרעם ע קשבמ255

 מאותם עמים. 

דבגין  258אי הכי י ייסאאמר רב

 בבל א דבגלות תא הוה הא דמטרוני

 ר אמה כך הו לא אמאי הות מטרוניתא תמן

לו נשים טם דנה גרטאדחליה הא תנינן 

קדישא  259קיימא נכריות ואעילו ברית

ברשותא אחרא ובגין כך אתאבידו מנהון  

דלא הוה   מהו הלון דאתחזי למעבד נסין ואתו

בטי יה הכי בגלותא דמצרים דכלהו הוו ש

א  בגלות שראל נפקועאלו בני י 260בני ישראל

 262מא לא בערתיקאקב"ה ל 261ם בעי אדוד

 264תאנילאקמא למטרו 263והאי ימיתול

 תמןדיערע  265ערא לה מעפרא ווי למאןלנו

(ישעיה נב ב)  266קמיה בשעתא דיימא

ושלם התפתחי התנערי מעפר קומי שבי יר

קום ידי 267ך מאן הוא מלכא ועמאארצו ימוסר

י מצרים מפניו ט א) ונעו אלילקמיה (שם י

 רנין ואעין אתמאב על ים לאואלילי מצר

ן נואינן עלאין ועל ממ גיןדר וןנל איכעל  אאל

 לותתאין דלהון ובכל אתר דג לחניןפו

ישראל קב"ה בעי עלייהו ואתקביל מאינון 

 עמין

 
254  
255  
256  
257  
 אור יקר).(ל מזה עיהוא נשמר לולשליח  ראויה הנה שאימכצם המת עחמרינן מא אי אלמבש 258
ונס  , במקומו אות א נקראשהו ד,הוא היסו , כי נסנסקום הינו מהי ד ות,המלכו היסודמו פג 259
ות  אלבינה הם פצד הומ ות,ונאשג' ר מצדופלא  ת,הת"ופת מצד ומעלה מנצח והוד, ו למתיובה
א ובלי  לנס ופ ליכך נגאלו בלסוד, ויפגמו ה ם', והפיד כדהיסו הכל סודל"א, ופ ל"ףא נו הייו, איוד

 ר).יק(אור פת מואות ו
 . ת הזהר)"א (הערע ד 260
א , אלתידהעהן בגאולה אינו כה אמר שזה, לזתלוי גם ביה התידה יהע הולא"כ בגאה הקש 261

 ).קראור י ואזיל ( פרשכדמר אחטעם מים הניס עשו י
ל  יכי בשבה ו חייב אפיל ר שכולודו ו שהי פפי' אע"ר). ור יקאו (תהואלירו יכם שאיהנבר ביאלה 262

 (מ"מ).ימה להק ובעצמו ו בודה בכהקב"רד יו  נהכבוד השכי
ם  יסיהנ יהיואלא  ,ב"ד תחתוןמעין  והניסים חתון, מצד ב"ד תות מיו הנקשיה צהאינו רו 263
 יקר).ר העליונות (או  רותספיה יןת מעובורוהג
  החצוני  פראלא סוד העה וכו' ריאבה לרירה ומיצליציעשיה מתה ש דוק עליתמתיה יהינו ש הי 264

 קר).  י  נה (אורם ממוניביר החציע, וממנהנער ית  בה ה,ששכבה עד עת 
  ן כיו אלא  עה,הר עיקרעשו  איות שהם ל, עם הם הימיםז באותם שיהיו אלכימאותם הרצה י 265

 . יקר)  ר(או יוותואורו  יסיונקמתו  ם נבהמראה ו ע בהם בדיניו,פוגיו פנל שהם
ת  יום ה' ועוכו ספאן חהודרגלייא מנ ןו אצבענייל רגלי' דהלצלמא עחת מא דנבהיינו א 266

ן ונמלכיא אי הון דיא ביומי ה דווקיהיה המכ ייםמי' בגשהקל אלמציאות ה בטלו כלם יתניישברוח
 . קר)ור י(א

ותם מבאוו ם כיבמל הםם בקוא וינשרלי מלכותם המלכים והעמי ותם ם אביעכיו מהח יבהכר 267
 יקר). אור (
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'  תוב כה אמר הבא וראה מה כ
ד עמי בראשונה לגור שם ירם ירמצ

תורעמות  ואשור באפס עשקו 
א על קדוש ברוך הושהתרעם ה

עשה לי אשור  מה ראוואמר  אשור
כל  םהבתי עשיי נם שאריבמצ הריש

ירדו לשם (הם) י עמו יםאותם הדינ
ם המצרים לו לדור ביניהם וקב

ביניהם ונתנו להם היופי של הארץ  
גב שצערו אותם  ארץ גושן ואף על 

העבירו מהם את הארץ  לאת ולבג
אשר שם בני  שכתוב רק בארץ גושן

  ם היתה ארץ מצרי ישראל וגו' ומיטב
מסס עררץ ארץ ב במיטב הא  תובשכ

משלהם כלום   ור עביא השל  ועוד
י ישראל וגו' ועם  נה בנמקומב תושכ

 נו בכמה דינים.דוכל זה נ 

מה כתיב (שם נב ד) כה אמר  >תא חזי<

ר שם גול הנצרים ירד עמי בראשויהו"ה מ

ה  ואשור באפס עשקו תורעמא דאתרעם קב"

הא לי אשור דר חמו מה עבד על אשור ואמ

י מע(ן יניון דנאי לדאנא עבדית בהו כ מצרים

א נחתו תמן לדייר> )אינוןועמי (< )נוןאי

ון ל ום מצראי בינייהו ויהבוןן וקבלהוניבי

ן שפר ארעא ארץ גושן ואף על גב דאעיקו לו

ת מו(ש בבגלותא לא אעדו ארעא מנהון דכתי

ט כז) רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל 

 יב כתם הוה דרעא דמצריוגו' ומיטב א

בארץ רעמסס  טב הארץיבמ )יג (בראשית מז

 שמות( ון כלום דכתיבהלימד עדוא או דלות

ל דא כ ממקנה בני ישראל וגו' ועם) וט ז

 אתדנו בכמה דינין 

 אבל אשור באפס עשקו אטיל קו הטיל אבל אשור באפס עש

 בז/ 

אותם בארץ שבסוף העולם ונטל  
שעשו  ם ומה המצריםאת ארצם מה

  כל בנו אל נדולו לישרהטובות הלכל 
 ושאר ם דינים אשור ואדום ותא

 יםים אותם והורגרעצשמ מיםהע
ים את ממונם על אחת  ונוטלם ותא

מה שהקדוש ברוך הוא רוצה  כ וכמה 
שכתוב  לכבד את שמו עליהם

שם  והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי
רים במלך אחד וכאן בכל מלכי במצ

 העולם. 

עא  טל לון ארי עלמא ונרעא דסייפבא לון

כל הני טבאן  ובדעי דאמצרדלהון ומה 

ם דוואן דינין אשור וניל אבכ נוד ל אתלישרא

ונטלין לון  ןוין דמעיקין לון וקטלין לאר עמוש

ה בעי ממוניהון על אחת כמה וכמה דקב"

לח כג) ל קאזחליקרא שמיה עלייהו דכתיב (י

מצרים והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי התם ב

 עלמאדכל מלכין חד והכא בבמלכא 

דיו ובכה ואמר,  י םיהר עוןרבי שמ
זמן, ואשרי  ו תובא דמןיזשלמי אוי 

דמן וימצא באותו  י שיזמ שלו לק ח
למי שיזדמן באותו זמן,  יאוזמן. 

רוך הוא  משום שכשיבא הקדוש ב
 םה לפקד את האילה, יסתכל מי 

ם שעמדו עמה בכל אותם  ותא
עשי, כל אחד  שנמצאים עמה בכל מ

שכתוב  קימצא צדי ואחד, ולא

וי מאן אמר וו כהובי שמעון זקף ידו ירב

וזכאה חולקיה מאן  אדיזדמן בההוא זמנ

ווי מאן דיזדמן  דיזדמן וישתכח בההוא זמנא

תי קב"ה לפקדא  ייד כדבההוא זמנא בגין 

  דקיימין בהדה לאיילתא יסתכל מאן אינון 

כל דוי עמה בכל עובד ן דמשתכחיבכל אינו

 עיה(ישב ידכת 268ד ולא ישתכח זכאיד וחח

ה עקתין על עקתין וכמ עוזר ןיה) ואביט וא גס

 
הגר"א ע' ב. ו לו חייבכור שבדו י אוזכאלו כואלא בדור ש אדוד ב ןב ח ע"א) אין רין (צ"נהדסי' ע 268

 נקודהכל ת בלימו ת השילריאות בתכטוב ובח כולו ו דעה"דדפיק ת): ואי "א ד"ה"ו עקכקונים (תיב
 ו נגבר ואילים אן דאמרק  רעו כול אווב ט כולו בו יןולם אלעעץ הדעת טו"ר ל מאב ו'וכודה קונ
לתם  גדו ורעעת טוב הדעץ רא דבסט נוןאי כדהוא בישראל  ות וכןמליאו חולי בש שלימות א ביבר
לא א אד בן דוין בא נ"ל וכמ"שיעקב כת צרה להיתה עלי משיח וחב י בל בימו' אוכשלימות ב אין
עץ  גלה אז ית שיחמא בווכשי' וכוב ז ע" מותש פרשת הרהשני וכמ"ש בזפן או איודו' וכור בד

ו רובר, אלא פש י אזה אכי  "ו,ם חריו רשעים גמונ ייב איחו ם ענין כולוב. אמנו טלשכו םהחיי
  זכות וי בלתשיח אינו מות המלנו די ] והריט"ז י"ז)  (דף ש השנהברא "שחייב כמא נות נקרעו
 .  ד)(הקדו"ש כט ע"ת] אבות ריא בבל[א ם כללעשיומ
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, וכמה צרות על  וזר"עין אט ו"ואבי
   אל.שריות לצר

 לישראל 

מי שיזדמן וימצא באותו   ריאש
שיעמוד באותו  הזמן, משום שאותו 

ר של  אוו תו זמן באמונה, יזכה לא
שמחת המלך. ועל אותו זמן כתוב  

ת הכסף  פתים כצרוף א"וצר
   .ו'"את הזהב וג חןחנתים כבו וב

 אבההו<מאן דיזדמן וישתכח  אהכז

 זמנאא הובהם דההוא דיתקיי ןיבג >269מנאז

דחדוה  רו נהיבמהימנותא יזכה לההוא 

יג ט)  דמלכא ועל ההוא זמנא כתיב (זכריה

ון בחכ םיוצרפתים כצרוף את הכסף ובחנת

 את הזהב וגו' 

ררו על  לאחר שאותן צרות יתעו
יהם  מים ומלכעאל, וכל הישר
ומעוררים   ם,היעל דעצו כאחיתיי

  ם ילעו ולםוכ  עות,זרות רכמה ג 
על  ו צרהבאוי. הםבעצה אחת עלי

את  ות צרה, אחרונות משכח
 הראשונות.  

ישראל  לבתר דאינון עקתין מתערי על

לייהו ע דאחכתייעטון וכל עמין ומלכיהון י

 > יסלק<ומתערי כמה גזירין בישין כלהו 

  עקתא על  )יתון> (וייתון< והיחדא עליבעיטא 

 יתא משכחן קמייתא יבתר אעקת

  ד מעו אחדש אמוד אז יתראה ע
, וכל םיום עירבמלמעלה למטה א

תו זמן, באוו. עמי העולם רואים אות
צאת מתוך גן יתעורר מלך המשיח ל

ם שנקרא ק"ן  עדן, מאותו מקו
ר בארץ הגליל. ואותו ורתעיוצפו"ר, 

לם, ז כל העוגיום שיצא לשם, יתר
 ך בתו ני העולם מתחבאיםבוכל 
שלא יחשבו  ת וסלעים, ומער

 להינצל. 

דא דאשא קאים ומעחד זי תחיין דכ

א עלמתא ארבעין יומין וכל עמין דלתא ילמע

יתער מלכא  )יומא> (זמנא<מאן ליה בההוא ח

מגו גנתא דעדן   )דנפקא> (לנפקא<משיחא 

ויתער  271ר"ן צפו"ק ידאתקר 270מההוא אתר 

יפוק לתמן ד אההוא יומדגליל ו 272בארעא

ן גו עלמא וכל בני עלמא מתחבאי כל זיתרג

 אשתזבא בון למערתי וטנרי דלא יחש

"ובאו  ן כתוב מז אותו ל עו
צורים ובמחולות עפר מפני  ותערבמ
מו לערוץ גאונו בקו ד ה' ומהדרפח

הארץ". "מפני פחד ה'", זהו אותו 

ט) ובאו (ישעיה ב יזמנא כתיב  ואההועל 

לות עפר מפני פחד במערות צורים ובמח

פני בקומו לערוץ הארץ מו ונאגיהו"ה ומהדר 

 
,  ןמיארבעין יו שא קאיםדא אמודע דהיינו זה, בענין שיחמן ני"ש ער סדרה בדף זה דקש 269

 .דר אחר"ש סר ח' סדר דףולקמן בו', וכ א דגלילרעבא צפורמקן חא משיי א יומא אתגלוובהה 
משיח א' ן העניר סד, ומרצפוא קן יקרכי קרא תח בפ ח', כי שםש בדף יקר כמ"ו, שהעירץ מורינות

  מה ון וכו', כאתייעט חיןרר יסיא עד תריומ מההוא שם, "שכמ"ב, ע ף חבדשייך ז' ף ד"ש בומלא'. 
הירו  א נולי מההויתג, יל וכו'גלבארעא דשרי וי ח' אמר דףוף ובס כו'.ן וקתיע דף ז', וכמהבדאתמר 

רי כמ"ש בדף עיק ר הסדשהמצא נל. דגלי רעאבא יתערור ופציתער מקן ף ז', כמ"ש בדצפור, דקן 
ז על  מרוחד ככביא, ר מזרח מסט קוםי רך פרט,ח' דבדף  ןלקמו, ללרך כד נין העזכיר ן הכא אלא ',ח
ים עם לחמנומות הע' אם ל מי' הלוכל א' ככי  "ה,זים לאוומן רחרניין אוכב' כוזראל ומשיח, שי

 (מ"מ).לה למע' נזיה החיר  ם י"ב, הכו'יה וון לקלב ירחי יסבתר י"שראל, לב של יכוכ
 ). ערת הזהר(הע"ב  קץבלק  270
 , אלא יש ואשהמא דנולה שיח לא יהי י זה המ , כיינוש  יהיה אזמר שם נאאדולה ג ה תמיה הנ 271

יה אדם שיח יה דאי המבו כי  ל'. ונ"וכו יךהיום ילדתנו אני יתוב מצוהנה בכ. ג"עמצא יא יהה בעתש
ותנתן  ,"ענה בגתועשיו לנר"נ הנבמ זכהי ו ן י מהי קץ ו עדתצדקל בשה, ויגדואצדיק נולד מאיש 

עד עט מעט ל מדהוגו ה ילוד אשה, כי הי ע"הרד מ"עוזה  ל.גוא היותליזכה ז יק, ואצדיש לא
נו אצלאר וה. ומבהסנ וךלבת אש מת, בסוד ים לגמרסנה נשלב ושם תו,נשמ חלקים שלשה

רא, אני היום  הק  ייםקתי הז וב אל.ת גוולהיכה ת, ואז זש"לב"ת מן הב"ל ו אותיות  לים ג'שהש
רח וכה. כי זה מודי בז וא,ה ם הויג"ע במ תצא  ואז ,תולידש לנשמה מהנש לק אי על חקש דתיך,יל
  בו  ף, יוסינשמהל א לו נשמה וכשתבו ,ן תחלההיה יש  לוכא ,לילא דגארער בתעכי י הלשון, פשטמ

"ל קצו  ) צר@@זהה  הערת("ב קצ ע בלק). הר הרקיע (ז משנתו ודי בזה  יתעורר ה, ואזהנבוא כח
 ו).ש"ע"ב (ל

 הר).ערת הז(ה "בע יקרא ריבו 272
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"ומהדר גאונו",  . םלרוגז של כל העו
ץ",  ארו לערוץ ה יח. "בקומזה מש

משום הגליל, ארץ בלה גכשיקום וית
בארץ   ם ראשון שנחרבשהוא מקו

ראשון  םש כן יתגלה הקדושה, ול 
ות לכל  ורר קרבומשם יע ,ל מקום כל

 . העולם 

הדר מא ומא רגיזו דכל עלהודא ה הו"החד יפ

לערוץ הארץ כד יקום גאונו דא משיח בקומו 

יהו הוא בגין דאדגליל  273עארויתגלי בא

 א עבאר )לחרבא> (רבא תחאד< אתר קדמאה 

לי תמן קדמאה לכל  גתי כךגין קדישא וב

 מן יתער קרבין לכל עלמא ומתאתר 

 דואחר ארבעים יום, שעמוד יעמ
ולם,  הע  לעיני כלץ לשמים ארמ
זרח  מ מצד יקום שיח. תגלה המוי

אחד לוהט בכל הצבעים, כוכב 
עה כוכבים אחרים שסובבים ושב

חמו בו קרב בכל  הכוכב, וילאותו 
ום עד יבפעמים  שלשהצדדים, 

 עולם רואים.  הבני וכל , וםשבעים י

לבתר ארבעין יומין דעמודא יקום מארעא 

לי ומשיח יתג 274אמללשמיא לעיניהון דכל ע

כל  בהטא כוכבא מל 275חדסטר מזרח יקום מ

הוא  וונין ושבעה כוכבין אחרנין דסחרן להג

בה קרבא > (לביה קרבא בכ<כוכבא ויגיחון 

ן מייוומא עד שבעין יבזמנין  תלתסטרין  )לכל

 אן א חמעלמ וכל בני

לחם בהם קרב  וכב יותו כוא
בלפידי אש לוהטים ונוצצים לכל  
  צד, ומכה בהם עד שבולע אותם 

ותם  ום מוציא אוערב. ובי רבע לכב
ני כל העולם. וכן  לעיקרב  חמו לוי

 ום, לאחרבכל יום עד שבעים י
יגנז  ום, יגנז אותו כוכב, ושבעים י

עשר חדשים,  עד שנים חיהמש
  מקדם  כמואש אותו עמוד ר זו ויח

ואותו עמוד לא   ז המשיחובו יגנ
 .  יתראה

וההוא כוכבא יגיח בהו קרבא בטיסין 

עבר  )כלב> (לכל< ןיצצמנ ןטידנורא מלה

שא ורמשא בכל רמלון  דבלע עד וובטש בה

הון דכל  וביומא אפיק לון ויגיחון קרבא לעיני

ן לבתר שבעין יומיעלמא וכן בכל יומא עד 

 זויתגני באכוההוא כ שבעין יומין יתגניז

ההוא עמודא   ין ויתהדררחי סרמשיח עד תרי

א ווביה יתגניז משיח וההא כמלקדמין דאש

 חזיתי אעמודא ל

את  ויעל שנים עשר חדש, חרלא
העמוד לתוך הרקיע,  המשיח באותו

ת, מלכו  ושם יקבל חוזק ועטרת
כמו שירד יתראה אותו עמוד אש וכ

ואחר כך  עיני כל העולםמקדם ל
 . חלה המשייתג

ן ליה למשיח וקירחין יסלר יסלבתר תר

ההוא עמודא לגו רקיעא ותמן יקבל תוקפא ב

 ואההי חזתי וכד נחית ועטרא דמלכותא

יניהון דכל ן לעיקדמלעמודא דאשא כמ

 לבתר משיחעלמא ויתגלי 

ים, ויעורר ויתכנסו אליו עמים רב
באותו זמן העולם. ו קרבות בכל

בורתו  הוא את ג וש ברוךקד ה יעורר 

קרבין  מין סגיאין ויתערויתכנשון לגביה ע

ר קב"ה עתזמנא י ואהמא ובהבכל על

 למא ומלכא משיחאדעל עמין לכה גבורתי

 
 הר). הערת הז( ע"א רכאקיט  וירא  273
נו  ישה רבדוגמת ממ' יום דא עמו ואהה שתהיילכן א לד,וה צירת קודם י מ' יום כיידעת  וכבר 274
בו   התגלה, וינשמה לאותו נשמל כה משיח' יום יזואמר מ שם,  זה ח גנומשי שמתנדיין עה. ו ע"
, ר"ל םומודא יקדע םיו 'מולבתר  "ש, וזמובעצה כיר בתחלמ , היה לוו שהוא משיח ש עצמר בכיוי
אר בני ה. אך שתגלה יתוע, חמשי אאם הו יכרנ א היהתחילה ל"ל כי מר יתגלה,שיח סתלק ומי

לו  כשבא ם, יו "א באותולרכי כן  וך הענן, מכוסה ת תבא ו שמה זאם נמה תואל ת והו. יריכ אאדם ל
  ן כהענן, ווך תה בשמפ ויבא ע"צ"ט ף ם דטיבפ' משפ "כתוב גכ רש הנעלם, וכןבמדכר נזכ שמתונ

לילה,   אש מודעובם ון בינעמוד עם ביאשהם ב הנשמות תוב על כ ה ע"א)"ח ע כ"י (זובזוהר 
  קיע בגוף ברה שעלה במשה רע"וכמ"ש  אשי,ר ו עלי ו נרבהל כמ"ש ,אמם טןבב תנולדובהיותם 

  ך . אהלאז יתג ח,משי וא שה תוכיר במעלוינשמה ו חר שיזכה לאותלא זה, ח שיכן מ ום.במ' י פש ונ
  משה  באוי ע"ד ,עמודא הואה בבנפש בגוף ו נז משיחתגאח"כ ין, וים עדיישאר אנש ו יכירוה לא
ו אליו  בצאל ויתקו כל ישריכירוה  ואז י,לגמר משיחה הלכ יתג"ואח ע.רקי לסתלק , ואז יוך הענןבת

 קיע). הר  זהר(
 הר). הזהערת ( ראשית קיט ע"אב בע" יבר יקראו 275
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ודע יו ומלך המשיח עמי העולם,ל כל
בכל העולם. וכל מלכי העולם  
יתעוררו להתחבר ללחום בו קרב, 

ודים  יהה ציריפמ מה (עמים)וכ
ם  , ויבאו עמהליהםא ור זיתהפכו לח 

 ללחום קרב על מלך המשיח. 

א וכל מלכין דעלמא יתערון  בכל עלמיתידע 

ביה וכמה  276לאתחברא לאגחא קרבא

הפכו לאהדרא  יתן דאייהו מפריצי 277ןעמי

לאגחא קרבא על מלכא וייתון עמהון  וייהבלג

 יחא מש

ם חמשה עשר ואז יחשך כל העול
תו  וא ב ול ימותרבים מעם ישראיום ו

 נה החושךה כיועל זה כתוב  ךשחו
 לאמים. יכסה ארץ וערפל

כדין יתחשך כל עלמא חמש עשרה יומין 

ההוא וסגיאין מעמא דישראל יהון מתין ב

הנה  כי )תיב (ישעיה ס בכ דאל וע< אחשוכ

 >רץ וערפל לאומיםהחשך יכסה א

 ם כב ו) כיפתח ואמר (דברי פתח ואמר כי

 ח/א 

  ך בכלרדב  ךר לפנייקרא קן צפו
יצים ב חים אורואפעץ או על הארץ 

תשלח את  והאם רבצת וגו' שלח 
זה בארנו אותו והוא  האם וגו' פסוק 

זות ולנו אחד ממצוות התורה הגנו 
 םיליבות תורה גנוזים שסודבו  יש

חברים באותם  ת לכים ידועוודר
מר שלשים ושנים שבילי התורה א

בנו אלעזר  י אלעזר לרב שמעון רבי
שיח כמה  מה מלך  ררעותזמן שיב

יתעוררו   יםים אחרנסו  אותות
 בעולם 

בכל  279לפניך בדרך  278צפור יקרא קן

או ביצים  282אפרוחים 281או על הארץ 280עץ

את האם וגו'  חשלת  חלש ובצת וגו'והאם ר

חד מפקודי  283ואוקימנא ליה ואיה קרא האי

רזי  ביה[אורייתא גניזין ואנן אית לן 

גניזין שבילין  )גו כריסי אורייתא] (אדאוריית

 )ייאלגו חבר> (איילחבר< ןעדייארחין ו

רייתא אמר ן דאורין שביליותן באינון תלתי

מנא ה אלעזר בזון לרבי אלעזר ברירבי שמע

 )ןייתא] (אתין[חא כמה מלכא משי דיתער

 284מא עלב )יתערו> (ןויתער<ונסין אחרנין 

בא וראה, בגן עדן שלמטה יש 
ד גנוז ושמור שלא נודע, מקום אח

ם, ובו בכמה צבעי והוא מרוקם
 .יסופיםהיכלות של כ אלףים זגנו

אית אתר  285תא חזי בגנתא דעדן דלתתא

ואיהו  286חד גניז וטמיר דלא אתידע

ף אל וביה גניזין בכמה גוונין 287אמרקמ

 ו ברבהל מאן דעייולית  ןדכסופי 288ןיהיכל

 
 ג).ח ע"ח"ב נ(דע"ה  המשיח אתיב חרא 276
 גר בדפ"ק.סומ 277
 .)קרי  רהבינה (או לה מצדאוהגינו סוד הי 278
 . יקר) ד (אורסוהי היינו מצד 279
 ר).יק אורהחיים ( ץת"ת, ע 280
 .ר)אור יק( תלכומ 281
  ים אינם רוצצים שבי מהם, ריםמוג לתימהם ב ם,מהם מצורפי י'אל, והם ג' בחינו ישרהי 282

נם  איש אפרוחים מכל וכל, אמנם םיה מתתקנבתשוידי ה שעל  שהם אותם ם בניליתקן כלל, הנה ה
 אינםם שהא את שלח תשלח כך מאלו, לקלקלומעט נתשכם יו אינם הגונאלש, יםצים, או בירגמו

ח  תק לא ת,צרוה דצה מבתשוב מןשמצדקים עצ ם,צדיקים גמורי נים שהםב לבא ה,לגאול יםכזו
פילו  ות מכל המדות ארצף בכמה וציראחר  ף צירוך יהיה הכל, ואלא זוכים לגאולה ם,על הבני האם
 .ר) קי' (אור יפי"ה כדם ש מצד
 מ"מ).( ש" ע ג]ם פרק גיוהזוזער "ח [ע  פוררוש קן צדיקוטים הל בספר רב ז"לו ב 'וא הפי' שפיה 283
 ). ת קיימא) (אור יקרריר בד"ה בור יקש איי"ע ע"אז ( עילדפי' לכ רא אות ונסקהנמבחי' היסוד  284
  מי שג גן ה, וכנגדומתר וחככ "ןהיינו עדבג' ראשונות, ד זות הנאחכהמלמדת  ןוד גדהיינו ס 285

 ר). אור יק( זו למטה כבחי'
ת (אור עבדמתגלה אפילו  ע, אינוידיתא לאהבינה ד צומ מיר,ה טחכמד הניז, ומצגד הכתר מצ 286
 ).יקר
 ר יקר). ם (אוא ש נמצה כל שתרשי המפנ 287
 לףהם סוד אלף (אור יקר). א מעשר עד עשרעשר ומרות לות הספילכלף היינו מצד הבינה א 288

מח יש סודח בירית משי  , וכולםינהאלף בלקין, חוף לעון העגל, אב המשד ייקרא שהפסועירא דז
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,  יחמשכנס בהם פרט לישן מי יאו
גן ד בגן עדן. וכל המד תמישהוא עו 

דיקים, רבות של צת במרכבו מוקף
ועל כמה  הם, יעל דשיח עומומ

צדיקים  ות נשמ נות שלחיילות ומח
 שם. 

וכל  א דעדן דאיהו קאים תדיר בגנת 289משיח

ין אסגי )בכתרין] (תיכיןרב[מסחרא  290א גנת

כמה  )על] (עלייהו ועל[צדיקיא ומשיח קאים ד

  >תמן<שיריין דנשמתין דצדיקיא ומן ילחי

ושבתות  שים וחגיםובראשי חד
שע להשתע נכנס משיח לאותו מקום 

ים בכל אותם היכלות. לפני ולפנ
  , יש מקום אחר תוהיכל  םתאו  מכל

  לל, ונקרא לא נודע כר וגנוז שמיט
 . ותואלדעת שיכול ן מי . ואיעדן

משיח גנוז (התגלה) בחוץ סביב ו
מקום ו ל הל אותו מקום, עד שנתג

אחד שנקרא קן צפור, והוא מקום  
צפור,  יזה עליו אותה שמכר

 ם. בכל יושמתעוררת בגן עדן 

 י משיחובזמני ובשבת 291ובראשי ירחי

ינון א כלאתר לאשתעשעא ב בההוא לעא

 אית אתר 292יכליןון הנו מכל אין לגו לגהיכלי

ניז דלא אתידע כלל ואקרי וג רמיט 293אחרא

ה ומשיח ביע דנולית מאן דיכיל למ 294עדן 

ההוא אתר ז (ס"א אתגלי) לבר סחרניה דאגני

 295ן צפוראתר דאקרי קעד דאתגלי ליה חד 

 296פור ואיהו אתר דכריז עליה ההוא צ

 מאדעדן בכל יו תאבגנ רתעאד

ויות של תו מקום רקומים דמואבו
תכנסו על ים שהר העמל שאכ

נכנס לאותו  להם.הרע לאל ריש
מקום, מרים עיניו, ורואה את 

נכנסים לחרבן בית ש ותבאה
חל  האלהים, עד שרואה את ר

הקדוש ברוך שדמעותיה בפניה. ו 
ה, ולא מסכימה  חם אות הוא מנ

מאנה "ר ממו שנאמים, כלקבל תנחו 
 חם על בניה".  נהל

אר נין דכל שוא אתר מרקמן דיוקההבו

ון  שא ללאבא ראלשו עלייהו די אתכנשמין דע

עאל בההוא אתר זקיף עינוי וחזי אבהן 

 297חרבן בית אלהא עד דחמי לרחלב יןלא דע

נחם לה ולא פהא וקב"ה מדדמעהא באנ

מה דאת אמר ומין כצביאת לקבלא תנח

 בניהל ע 298להנחם (ירמיה לא יד) מאנה

וכה  בוו משיח מרים קול  זא
תם כל או, ון העדןע כל גומזדעז

כל  זעאזדעוכי בים קליה וח ארמשיין דכ

 
לה  שיוא ה  השי מ זה, כ כלתיד. והבן על משה, אלא ישמחמר שמח א אלו ו,נת חלקמתבשה מ

שיש ט' שנכנסו   ופשר שכמא, והארץ עדג" בהיכל ז' ן שוכר"י בן לוי דמשיח ד "ל במעשה "ש רזוכמ
ע ליכו לג"וסערה והוח לתו ר. ונוטכהאי כנזכר במדרש, בבא' טיח נולד בשכן המ ע,ג"בחייהם ב

 רקיע). הר נראה אמת (זה ע"ל וזה ל אצי שםז"ל ומו  האלירע לשאימו כ
אים  דאיהו ק ונהיימה והבינה כדפי' וחכמשמן מה כלולה יא שה ת,לכוהמ תמד א כנגדהוש 289

 ). מצעית (אור יקראההנקודה   סודדיר בת
גם תו נאחז ומצד הי שיחשם המם ובראקידיצששם אחיזת הת וופח 'ספירות ז 'בחי' זו ינ דהי 290
 ).רקי  ורפי' (אכד ומההסת ודהבנק
דה זו  קואל תוך נגמתה דו ולהע שיחמ ,החכמר מן האישהמלכות מ ,נהחידושה של לב שהוא 291

 .)יקרכדפי' (אור 
ית ימנפ זו כלות בחי'ישהם ה  גוולמה ולגו את היכל אל החכרקבינה הנהגד ות כנלההיכשסוד  292

 .ר)יק מזו (אור
ר פי' בחש"ק (אוחכמה כדן דעם ששעדן,  ריקאי ולכךה, כליהי שהיא תוך ת החכמהקודינו נהי 293

 קר).י
מה  נשמה לנש חמשיחכמה כי משם יקבל ל הוא רמז יקר).ור (א הרי ניד לן עכל הג דןשמע 294

 יע). קזהר הר( טבבן זה הירא קן צפור, והקנהחכמה ה  מן ו הבאבש
  וז יר וגנטמ אתרנה, לבימז רו א כי הקן והנזכר ה ור ן ציפ ענין קו ).ו צו ע"ב (לש"ק ק בלת שפר 295

 . הרקיע)ר לחכמה (זה תביחכמה כי בינה  רומז ל ורפצו
  "ה (זהר יהו ותיות אהד' קרבו כל תיאז אפקא נשמה לנשמה ו ל ווג חו"בהוא זא שנפלד סו ואה 296

 *##] יזכרומז ולא רקיע) [נוסחו רה
 הזהר).  רת(העשמות יב ע"א  297
 דפ"מ).( נחםה 298
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. מוים עכובו שם, גועיםם שדיקיצ
גועה ובוכה פעם שניה, ומזדעזע  

הגן אלף וחמש י גב לאותו רקיע שע
עד מאות רבוא מחנות עליונים, 

העליון, ואז  שמגיע לתוך הכסא 
וא רומז לאותה צפור  ברוך ה  הקדוש
אצל   ויושבת ה,ל תו קן שת לאוונכנס

תעורר  שקורא, ומ המא המשיח וקור 
 ר.  עור מה שמת

  ו גנתא דעדן וכל אינון צדיקיא דתמן געו ובכ

געי ובכי זמנא תניינא ואזדעזע ההוא   יהעמ

וחמש מאה רבוא דעל גבי גנתא אלף  אערקי

עד דמטי לגו כרסייא  299יןריין עלאמש

א והלה )מכריז( ]רמיז[ה "כדין קב 300עלאה 

א לגבי ה ויתבדילקן א והלהועאל  301צפרא

 ה דאתערמ רעאתו מה דקרי יח וקרימש

עד שמתוך הכסא הקדוש נקרא  
ח  שימהשלש פעמים אותו קן צפור ו 

וכולם עולים למעלה ומשביע אותם 
א להעביר מלכות  וך הוהקדוש בר

משיח מן העולם על ידי ה הרשעה
אותן  ולנקם את נקמות ישראל וכל

  הקדוש ברוך הוא  ת שעתידבווט
ר ן צפותו קב אומו ושות לעשעל

ונגנז   משיחהשב ולמקומו ח והמשי
 לתוך אותו מקום כמו מקדם. 

 לתת ירעד דמגו כרסייא קדישא אתק

ר ומשיח וכלא סלקין זמנין ההוא קן צפו

ו א מלכלאעברעילא ואומי לון קב"ה ל

מא על ידא דמשיח מן על )אחרא( ]חייבא[

וון דזמין בטאינון  כלודישראל נקמין ולנקמא 

ותב ההוא   לעמיהמעבד וא לריך הב שאקוד

משיח לדוכתיה ותב משיח ואתגניז ר ווצפ ןק

 גו ההוא אתר כמלקדמין

 ברוך הואש דוקה ובזמן שיתעורר 
לתקן את העולמות ומאירות  

"ד בה"א ת שמו בשלמות, יואותיו
היות הכל  וא"ו בה"א, ל [לתקן]
ר כוכב  ות אחת, אז יתעורבשלמ

 ןוומצע הרקיע, כגא במפחיד  חדא
 ום לעיני כלצץ ביט ונולוה ארגמן

 ם. לעוה

עלמין <ובזמנא דיתער קב"ה לאתקנא 

א  "האתוון דשמיה בשלימו יו"ד ב >ואתנהירו

למהוי כלא בשלימו  303וא"ו בה"א 302אתקנא ל

 304באמצע  ]לאדחי[בא כדין יתער חד ככחד 

ונציץ ביממא ארגוונא להיט רקיעא כגוון 

 למא  ע ליהון דכ לעינ

  צדמ חתש א קום שלהבת אתו
ה  ז  דגכנ  הרקיע, ותקום זה ךפון תוצ

בהלו כל בני העולם,  ארבעים יום, וי
לסוף ארבעים יום ילחמו קרב הכוכב 

עיני הכל, ותתפשט ל בתהל והש
מצד אותה שלהבת בשריפת אש 

מסטרא  305שאא דא הובויקום חד של

לקבל דא א ד וםקרקיעא ויצפון גו ד

יומין ויתבהלון כל בני עלמא לסוף   306ארבעין

ושלהובא  באככ אחון קרבארבעין יומין יג

ובא  לעיניהון דכלא ויתפשט ההוא שלה

 
גוף מתפשטים בשה אח"כ כשמדעת הם חשורשם בים שהחסד ל), ור"ם (רח"ודיחס ט"ו ניןכמ 299

 ."מ)(מ תיכמה דוכרב בהש ים כמ"רחא"ח ההם וד יסבללים כשנככ "ואח אחרים הם ה"ח
 "מ).(מ ותמלכות דאציל 300
לת ת םש על מ"ש הזהר ע"ב  מה דף קלתרו ז"ל בפ'ו "שכתב הרח לפי מט"ט דל אונסהוא  301

ש  כמ" בחי' עשיהלמטה שהיא שהר בג"ע מדבר הזאן דל, וכנמט"ט סתריא"ל אכו "הרח פי', וצפרין
 .)"משיה (מע לט עלששו"ט מט יה אושבעשל דסנ אא"כ הוהרב 

 מתמוסגר בדרך א 302
ן  נ יוב ה. א"' אחרונשהיא ה ותלכנותן למ וז"א לז"א,ין חומנותנין מא ו איע למשפיפי' שאבא  303
  זה דהיינו ים זה בבז"א מכ רותהאום בירכשמת ',וכוומל עליון גנות בכוונת אל ווהכ "ש בספרבמ

ת איבב והנה גם .ל"עכ "ה,ע ליו"ןמ' א"ל עגי חצ"ק ח, הכל"' עימ"א ג, וא"ו בה ק"ך א גימ'יו"ד בה"
 (מ"מ). וכו' בה"א ו"די  שז"א וז"ות בורהא  תרבוהמשיח י

  מן קפרש לדמל כישראא שבט ממשיח בן דוד הול אב ן יוסף,יח בהו משראה זוכב, ונדרך כ ו זה 304
 ו).רח"(

 .(רח"ו) סמא"ל 305
 הזהר). הערת קעב ע"ב (  306
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לוע  ב לבהרקיע, ויחשו הצפון תוך
ומלכים   . וכמה שליטיםאותו כוכב

 ו מזה. הלבעמים יתואומות ו

ו רקיעא ן גשא מסטרא דצפוביקידו דא

 וכמה שליטין 307באלמבלע ההוא ככ  ויחשוב

 אימה יא יתבהלוןממומיא ועוא ומלכין

  דרום  תו כוכב לצדסתלק אוי אז
על אותה שלהבת, ואותה   וטלשוי

ת תבלע מעט מעט ברקיע שלהב
ה  תרא מלפני אותו כוכב, עד שלא

לל. אז אותו כוכב יעשה דרכים כ
, ים עשר תחומיםברקיע בשנ
ם אורות ברקיע שנים ועומדים אות

שר ים, אחר שנים עעשר ימים נוספ
  ם לעוי העזעו כל בנדזספים, ינו ימים

  חצות היום, כמו ב מששך השיחו
 ב בית המקדש.  ביום שחרך שחשנ

כדין יסתלק ההוא ככבא לסטר דרום 

ההוא שלהובא  ו באוהוישלוט על ההוא של

וא ככבא י ההיתבלע זעיר זעיר ברקיעא מקמ

 כדין ההוא ככבא  יתחזי כלל )לא> (דלא<ד ע

חומין בתריסר ת אברקיע רחיןאעביד ו[

חין ד אריעבי] (אען ברקיורינה ןומין אינייקו

נין לבתר תריסר אחר יומין יסררת )ברקיע

ון כל בני יזדעזע >אחרנין< )יומין] (ןימיו[

עלמא ויתחשך שמשא בפלגות יומא כמה 

 י מקדשא ב רבחתדאתחשך יומא דא

שלא יראו שמים וארץ  דע
ר קול אחד ברעמים וברקים ויתעור

קול וכמה  חלחל הארץ מאותו ותת
 תווממנו ואו ות ימות חנומחיילות 

י רבתי  מור עירב וררע) תתשמיום (מ
הבת אש אחת באותו קול  של

 שיתעורר בכל 

עד דלא יתחזון שמיא וארעא ויתער חד 

א  הומה  אקלא ברעם וזיקין ואתחלחלא ארע

וההוא יין ימותון מניה חילין ומשירקלא וכמה 

רבתא חד  ]דרומי[יתער בקרתא ) ממש(יומא 

 כל ר בקלא דיתע  שלהובא דאשא בההוא

 ב/ח 

ה  מ כו יםגדלמה מ כרף שיהעולם ו
 כלות וכמה מגדלים יפלו וכמההי

ושרים יפלו באותו יום   308גדולים 
וכולם יתכנסו עליה לרע וכל בני  

   ) להינצל.שבו(יח העולם לא יוכלו

ה היכלין עלמא ויוקיד כמה מגדלין וכמ

בי דלין יפלון וכמה פרדשכי ורברוכמה מג

 ) יתנבאון(מא וכלהו יפלון בההוא יו

בני עלמא לא  לכו 309יש בלה לע ]נשוןתכי[

 יחשבון) לאשתזבא ן (ס"א יליכ

ועד שנים עשר יום  מאותו
חדשים יתיעצו כל המלכים ויגזרו  

ל  ארכמה גזרות וכמה שמדות על יש
צליחו בו (בהם) כמו שנתבאר  יו

רי מי שם ואש 310שאשרי מי שיפג
שלא יהיה שם וכל העולם יהיה  

יתיעטון  311יומא עד תריסר ירחין אומהה

כמה גזרות וכמה שמדות  ויגזרון אכל מלכי

 313תמר כמה דא 312ה חון ביעל ישראל ויצל

מאן  איהו אהזכומן תדיערע  ןאמ איהו האזכ

בערבוביא דלא יערע תמן וכל עלמא יהא 

יקום שבט  314סגיא לסוף תריסר ירחי

 
 .מ)(מ" אל השלהובעב כוכה מתגבר םחדיהסדרום מצד סטר ל 307
308  
 יקר). (אור  י' לעילפדכחתונים בת ואפיל ונותיזרות העלהגות ני התפשטפמ 309
310  
סון, לכגבולי אע מי"ב ועוד הדין יושפ. 'לימהם הק תחזקל, שמשיאים דישמעאי"ב נ םה 311

ם , אתואל בצרריש יםיהיו נדונבזה ם. ודגיהנ ם, שהם י"ב חדשיםניצוי ות חי"ב כחה יד ות עלעשל
 מתחלת ה הנזכרז להנראה כפי לים. והדינ ום תיקוןמקה, היא הבינש, הלוגד בהבתשו א יתוקנול

 ר). הקודם (אור יק ז'נה  ת העמודאותוקודם עד כאן יהיה  קרא" ויי "כדבריו מ
 . בדפ"ו) ף(נוס נ"א בהון)( 312
חזי  כדין יתד ע' ו כוזדמן וי דן ו כשאמר ווי מאדברי תחלתהנז' בד החצונים על יצירוף דהיינו ה 313

 תאייקא בתרעת לו' עקתא עכהו וייעלכחדא טון תייעיו  ןוהלכיין וממעכל מרו "וזם באו, ורמו'וכ
 .קר)אתמר (אור יד כמאיצלחון ר, ומזה אמייתא" ולקן משכח

 יקר). (אור  ישראל על דין 314
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עשר  לסוף שניםה. ה גדולערבוביב
 שראל זה מלך ימ ט בש יקוםם יחדש

ר תוך גן העדן וכל עורשיתיח משה
דיקים יעטרו אותו שם אותם הצ

גרו לו כלי זין באותיות רשומות  ויח
 של כלים של השם הקדוש.

דא מלכא משיחא דיתער גו  315מישראל

יעטרון ליה  316ן צדיקיאוכל אינו דןדע אגנת

באתוון רשימן  317רון ליה מאני זיינאתמן ויחג

 קדישא  דמאני דשמא

ורא  ק ןהג עצי יוצץ בענפוקול יתפ
 שיםדוק  רור תעו הואומר  לבחי
מן ו מלפני המשיח הרי זים קומ יונעל

ובעלה רוצה   שתתחבר אשה בבעלה
נקמות בעולם ולהקימה  לנקום לה 

אז יקומו . פר עהולנער אותה מן 
י ו מקדם בכלרו אותו כמכולם ויחג 
הם מימינו יצחק משמאלו  זינו אבר 

ל כל משה רועה הנאמן עיעקב לפניו 
 ןבתוך ג דרוקלך ו וה קיםהצדי אלו 

 ן. דהע

יתפוצץ בענפי אילנין דגנתא קרי  318לא קו

עליונין קומו  ןואמר אתערו קדישי 319חילב

 320תאלי משיחא הא עדנא לאתחברא אימקמ

נוקמין  321מא לה בעי לנקלה ובע  בבעלה

מעפרא  >ולאנערא לה<דעלמא ולאקמא לה 

 ליה כמלקדמין 323ויחגרון 322ומון כלהו כדין יק

 קחיצ 324ניהמיימ הםניה אברמאני זיי

משה רעיא  326יהקמב יעק 325הילמאשמ

קיד גו דיקיא אזיל ורעל כל אלין צ 327מהימנא

  328גנתא דעדן 

כיון שנתקן משיח על ידי צדיקי 
  שנקרא מקום תו לאו גן העדן יכנס

ם ה שק"ן צפו"ר כמו מקדם ורוא
ותו דמות של חרבן בית המקדש  א

נוטל  נהרגו בו ואז וכל הצדיקים ש

צדיקיא  על ידא ד 329קן משיחתתכיון דא

דאקרי  330בגנתא דעדן יעול בההוא דוכתא 

מין וחמי תמן ההוא דיוקנא  דק כמל"ר צפו ק"ן

וכלהו צדיקיא  331ית מקדשאדחרבן ב

 ) עשר (ס"א 332ל מתמןדאתקטלו ביה כדין נטי

 
כב  תעי, שלהמר למעאשם כל אותם מ' יו בג"ע יעשהחה זו לעיל, ושמ הנז'העמוד ינו ענין הי 315

וף תריסר סנו ליי ה התם, קאמרתא דשי חריסר ר תריתבול שיראה,ח, עד המשי להד ויתגהעמו
,  ירחין י"בר זמן חא אדתו אינו אלריר יניה עיק, בשהאשונות שירד רי ה . ועם כאה דקאמר רחיי

 יתגלה רשכאשלא יתעלם עוד דתו יף ירזו סו לכך בירידהה, ור למעלותות הנזכ הא כלסוף  שהוא
 פי',דכח ד משיא סושהו ,ודסיהו מך וא"שמנו ל, היימישרא ם שבטקוולכך יואזיל, ש רדמפכ

 .  )קראור י( חדד בו ייסוה שהמלכות ו
תם, כמו מד פילו כ נותניםכך הם ול אותו, םירירותם הם מעטורהתעפיו, ומם ענהוד ש מהיס 316

על  ישועה  בעוו כירחד מעטאה, , שהם שתי שמותנה"יויאהדשמות, הכולל שתי סוד מדתם יש
 . יקר)אור (ו ינתל מגור עח דם ' מלאהחרב לההב'  ו,ראש
 .  יקר) (אורה וכיוצא נוצמגן  רבח ם רומחבש םחמה כלוליללי מכ כלש 317
 ר).ף (אור יקסתעומתפשט א עץ מיו שהונותט בבחישמתפוצץ, כת"ת התפת ית" 318
 ר).קור יעלה (את בבעלה לממלכו 319
 .איתתא (דפ"ו) 320
 .ר)קר י(או םובתחתוניונים  ילבע ם הנקמה?]ד [שינקוע לו ינה מתחברתשא  בעהנשמפני ש 321
 .ר)יקים (אור יקדצה 322
 קר). (אור י  אותו בעצם יריםגחה מש, אלא עתממגירה חה מעלה אינלה הנאמרה  גירחשה 323
 ר).ר יקד (אוסח 324
 .יקר)גבורה (אור  325
 . יקר)פניה (אור  בעלה ל 326
השמחה, קים מנווי על כולם. חי' הדעתבב"ה מלגאו. מרעשה ר מלביעקב מ  ,"בע ט"ז כ' תיקועי 327

 . )ור יקר(אעל ידי הדעת  םקתי ניר קועי ה, ניב
 ).(אור יקר החה השמלך ות להמשיכמלהיא הש 328
 קר).ר י (אוקים  הצדי תחיזמקום אחתונים הספירות התמצד  329
 .  ר יקר)וא( ותנעליוירות הן מהספהתתקלעיל כדי לינה כדפי' נו בדהיי 330
 (אור יקר). רצ ול תםרל צבכ דוישראל בסן של רער צושם נצטיימתערין  םידיני שמהבינה מפנ 331
 קר).י  (אור ןשי ינין ולבוד תעריןמ תמןמבחי' דמ 332
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 ם) יארונק ם (וה  יםושעשרה לב משם 
ם גנז שויה נא ק  ילבוש העשר

 לל. ארבעים יום שלא יתגלה כ

קנאה  שי ולב )ואקרון] (רשענון ואי[ 333שיןלבו

ליא דלא אתג  334בעין יומיןיז תמן ארגנתיו

 כלל 

לסוף ארבעים יום קול אחד  
יתעורר ויקרא מתוך הכסא העליון  

שנגנז  לך המשיחבמר "ואותו ק"ן צפ
והקדוש  ו ואז מעלים אותו למעלהב

את מלך המשיח   ברוך הוא רואה
 כלי זיןבוש נקמה וחגור מתלבש בל

 . ושאל רתו עאו קומנשותו ל א וטנ

יתער  336קלא חד 335מיןיו ןוף ארבעיסל

ההוא ק"ן   338עלאה  337כורסייא ויתקרי מגו

במלכא משיחא דאתגניז ביה וכדין  339צפו"ר

 341יך הואוקודשא בר 340א ליסלקין ליה לע

בש בלבושא  תלמ 342חמי ליה למלכא משיחא

ק יה ונשינטיל ל 344וחגיר מאני זייני 343נוקמא 

 345רישיה ליה על

אות מ שם שלידעזעאז מז
הקדוש ברוך   זמים ורויעקר םיעותש

שהיו   הוא לרקיע אחד מאותם
מוציא גנוזים מששת ימי בראשית ו

מהיכל אחד שבאותו רקיע כתר 
ם ת הקדושימו בש קחקוק אחד מחק 

עטרה התעטר הקדוש ברוך  באותה 
הוא כשעברו ישראל את הים ליטול  

  רעה ופרשיו בות פל מרכנקמות מכ
 בה.   חהמשימלך  מעטר אתו

 יןעשמאה ות לתת 346ן עזמזדע יןכד

קב"ה לחד   ]348וארמיז[ )ואזמין( 347רקיעין

מאינון דהוה גניז מששת ימי  349יעארק

ואפיק מחד היכלא דבההוא  350בראשית

פא מחקקא בשמהן  ליג  ארחד כת 351רקיעא

ר קב"ה כד בההוא עטרא אתעט 352קדישין

ל שראל ית ימא למיטל נוקמין מכעברו י

למלכא  יהעטר לופרשוי ואפרעה יכי רת

 א חימש

 כלר והתתקן בתעטהשכיון 
 הללו נוטל אותו הקדוש  תקוניםה

כמו מקדם  ברוך הוא ומנשק אותו 
מי ראה מרכבות קדושות ומחנות 

נותנים לו ו ו תואעליונים שסובבים 

כיון דאתעטר ואתתקן בכל הני תקונין  

יה קב"ה ונשיק ליה כמלקדמין מאן נטיל ל

חרין עלאין דס ומשריין ןידישן קחמי רתיכי

 טרתעסגיאין ויבזן ז בתנן ונמה ילה ויהבין לי

 
נאתם (אור את קישראל ולקנ על רחםוב ל דין ט נאהין ולקימות לדשכולם מסכ שבה ס"ד ינג 333

 יקר).
 ת"ה תחסד גבור נין, שהםב על אמא רביעא אי,וד מ'שהיא  ינמפ, םרבעיינה באנות הבבחי כל 334

 יקר).  ראו( תבעומר היא םת, וכנגדמלכו
 קר). י אור(הבינה ' מבחי 335
 קר). ור יא (ול הק ה שמשםניי' הבחמבמצד הת"ת  336
 .יקר)(אור  ינהנגד הבא הכסא שהי 337
 ר).אור יקוד (את כסא הכבו שהיא נקרהיינשרת בחכמה דנק 338
 ).  ר יקרואה (יעלו למעלהיצירה ש 'בחילכות שהם מבמ סודי ומשיח הנביב תמלכו 339
 יקר).ר ה כדמסיק (אולעלמ ןולי עמה ירוטעלה 340
 קר).י  (אור נהבי 341
 אור יקר).י' (פדת כלכווד והמסיקשר ה  ודבס 342
 ר). ור יקא' (ה כדפימהבינ 343
 יקר).(אור  דפי'שם אדנ"י כשם יהו"ה וכות ' הת"ת והמלבחימ 344
 ותא קבהנשיקה דשסוד  'ח הה עליו רוכתיב ונחדכים חיים עליוננצ ייםח וד רוחס בור שלק 345
 (אור יקר). אוחרב חאודר

אלו  מה?], ו[לנקום הנקמים נפם החייק לו ה בדיקה לשנ ה, והיינו ב"דין קב כיםספני שהמ 346
 המא, םשלמיאבות  והם ג'וז, ' רקיע הגנעלמים מבחית הנות"ת ומלכו ורהוגבחסד ם הם יקיעהר

 . יקר) רו(א אלא תשעים ה ואינה סופר מנם המלכות, אאחדו כל אחד
 מ"מ).( קהליפרשת וב כן פי' הרח"ו הנ"יכשו א"ם שמי ןכמני 347
 .)יקרור  לוי (איגיינו ה –ואזמנין  348
 ).ור יקר כולם (אדעת הכולל ה 349
 . (אור יקר) וק עד הכתר' דבמהחכמה והא ו"קי' ו בחהיינ  350
 ר)ההז   א (הערתתרומה קלב ע" 351
 "מ).מב"ו דמ"ה (רח מ"ה ומ"בז פת טרעלראשו   שיתה תש"ז 352
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מתנות ואוצרות רבות ויתעטר 
ולם. נכנס לשם להיכל אחד  מכ

ם וניים עלמלאכיורואה כל אותם 
 לעותם שבכו ציון א אבליראים שנק

והם ד מיש ובוכים תקדמה ן ביתברח
ד  לבוש אדום אח353תנים לו נו

ת אז הקדוש ברוך הוא  לעשות נקמו
גונז אותו באותו קן צפור ומתכסה  

  .םשם שלשים יו

מי כל אינון ו עאל תמן בחד היכלא וחמכלה

דאקרון אבלי ציון אינון דבכו  מלאכי עלאי

אינון ו רידתעל חרבן בי מקדשא ובכאן 

 יהבין ליה חד פורפירא סומקא למעבד 

כדין קב"ה גניז ליה בההוא קן   354נוקמין

  תין יומיןמן תלסי תואתכ 355צפור

ור פצתו קן ואב םים יושלש לאחר
תקונים  ותםא כלמעטר ב ירד

מחנות קדושים ממעלה וממטה כמה 
כל העולם אור אחד   סביבו ויראו

תלוי מהרקיע לארץ ויעמוד שבעה  
בני העולם יתמהו ויבהלו  ל כו םימי

ט לאותם חכמים ולא ידעו כלל פר
.  חלקם שיודעים בסודות הללו אשרי

 356תיצבימים י עהשבאותם  לוכ
צפו"ר  ןתו ק"ואב ץריתעטר) בא(
רך זו קבורת רחל  בד ם קואיזה מ ב

רשת דרכים ויבשר לה שעומדת בפ
אותה ואז תקבל תנחומים וינחם 

 ותקום ותנשק אותו. 

ההוא קן צפור יחות ב ]ןמייו ןתלתי[לבתר 

ונין מעילא ומתתא מעטר בכל אינון תק

ל ון כחמויסחרניה  משריין קדישין 357כמה

ום יקו ארעארקיעא לירו תלי מחד נה למאע

יתמהון ויתבהלון  מאעלי וכל בניומין  העשב

דעין ברזין ון כלל בר אינון חכימין דיולא ינדע

 אלין זכאה חולקהון וכל אינון שבעה יומין

בארעא בההוא ק"ן צפו"ר   ]יתעטר[ ר)יתע(

איהי ן אתר בדרך דא קבורת רחל דבא

חם לה וינלה ויבשר ורחין קיימא בפרשת א

 נשיק ליהתום ו קתו ןימתקבל תנחו וכדין

יקום אותו אור מאותו  ךכ אחר
ורה ביריחו עיר האילנות  מקום וש 

ץ זה יריחו או על הארץ זו בכל ע
ר של ו או תו ירושלים ויהיה גנוז בא

ק"ן צפו"ר שנים עשר חדש. אחר 
עשר חדש יזדקף אותו אור בין שנים 

ליל ג הבארץ ישרה שמים וארץ ו
ת ישראל  ת גלוהיתה ראשיששם 

ר  פוקן צ ו אור שלת וה מאלתגי םוש
כל  שב למקומו ואותו יום תזדעזעו

 ים עדהארץ כמו מקדם מסוף השמ

לבתר יקום ההוא נהירו מההוא אתר ושרי 

אילני בכל עץ דא יריחו או ד אקרת ביריחו

שלם ויהא גניז בההוא נהירו רוי על הארץ דא

ר ירחי ריסבתר ת ר ירחידק"ן צפו"ר תריס

 358עא וישריראיא ומש ןיבהוא נהירו דקף היז

יל דתמן הוה שרותא דגלותא  לדגא עבאר

הירו דקן צפור דישראל ותמן יתגלי מההוא נ

  א ותב לאתריה וההוא יומא יזדעזע כל ארע 

 דמין מסייפי שמיא עדקלכמ

 ט/א 

עו] כל אז יראו [ידסוף השמים ו
ח  העולם שהרי התגלה מלך המשי

אלו  יו כל יתכנסו אל. והגליל בארץ
מעטים  םוה  רהותב םישעוסק
ות תינוקות של בית רבן כזב ובעולם 
כחו להתגבר וסוד זה   יתחזק

 ל כ )ןינדעו( >וןיחז<ן כדישמיא וסייפי 

חא בארעא שימאתגלי מלכא  אהעלמא ד 

כל אינון דלעאן  דגליל ויתכנשון ליה 

ואינון זעירין בעלמא ובזכות  360באורייתא

גברא ורזא אתל היינוקי דבי רב יתתקף חיל

 
353  
תכלת  גדבוכא לדמפורפירא  זה ננק'ם ש ן כיההי"י אלהים דמלום ש יאו הז פיראי פוכדע  354

 הרקיע).זהר  (  דם עבדיו קוםב"ה וינו הקה ועמיד ילבש לדליק ו קרא נורונ ותר י  היקמבו
355  
356  
 "ו). וכמה (דפ 357
 .ר)הזה  תהערז ע"ב ( שמות 358
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ואם לא ימצאו אלו הרי  אפרוחים
 אמם 359תינוקות שיושבים בתקף 

ים כמו שנאמר גמולי מחלב  קנויו
יינו או ביצים עתיקי משדים וה

שבשביל אלה שורה שכינה עם 
 ת. גלול בשראי

לין הא ואי לא ישתכחון א 361דא אפרוחים

 ין בתוקפא דאמהון וינקי כמהינוקי דיתב

 ב עתיקיחלי מגמוליה כח ט) (ישע אמר דאת

ן שריא ליא ןאו בצים דבגי ום והיינידשמ

 362בגלותא  שכינתא עמהון דישראל

שהרי מעטים החכמים שימצאו 
באותו זמן והיינו והאם רובצת על 

הביצים לא תקח על  או האפרוחים
א  האם על הבנים [שהרי בו ל

עומד הדבר להוציא מן הגלות  363
לדים  שהם ייון ן שכאלא במלך העליו

משיח  ה ךלמתנים כח ל וקות נוותינ
בצת  רוא היש האמא העליונה  אז

עלה] עליהם מתעוררת לגבי ב
עשר חדשים  ויתעכב [כך] עד שנים

אחרים אחר כך יבא בעלה ויקים  
אמר אקים את שנ ומכאותה מהעפר 

דישתכחון  364ן אינוןין זעירידהא חכימ

והאם  כב ו)רים (דב  בההוא זמנא והיינו

לא  366הבצים  לע ואוחים האפרעל  365צת רוב

דהא ביה לא >(< 368ניםבה לע 367תקח האם 

 371לה מן גלותא  370לאפקא  369קיימא מלה

אלא במלכא עלאה דכיון דאינון רביין וינוקין 

אימא  372משיחא כדיןכא למל יהבין תוקפא

לגבי  תערתי 373הועלאה דהיא רביעא עליי

ירחין  עד תריסר 375הכיויתעכב  >)<374בעלה 

 ראפעמלה  ויוקיםייתי בעלה לבתר  ניןאחר

כת קים את סא א)י אמר (עמוס ט תכמה דא

 
  כות וצריך ז , םנקום נקבו לקרב  רשאע ה' מרוח יופ ם י, ועליהשרי מרכבתוו ם יהיו שלישיוה 360
ות מלחין יש מותתגבר כי עדי  בןרת ביל ות שנוק ה דתיפ יתחזק בהבל, לכך םניטה מהתחתוממל

ו  עריא כמה צרותאל המדבר ו יתגרשו ישראל מור ,ועדיין כב על חעני ורו היה עדיין י ו  זה, אחר
ה  נמונים הזהתחתמ יךרצ ונים, אמנםיעלן ה גאולה מר נזדמנה הכבו אחר כל זה שילפל אראישל

 ). (אור יקר רעורלהתוזכות 
359  
 ן לפרוח דישעתיאותן  –ם או ביצישל בית רבן,  תקווינת – וחיםאפרמים, חכתלמידי  – בנים 361
שהם , םלותבגל שראי ייםעמיד ומקש בחינות מלו ממש אלו השני חלב, דהיינו גמולרה והייובת

 .  קר)(אור י ה בתחתוניםינמושכי השכ
 . ר יקר)ו(אאי אפשר  ה תורוד שביל לימב ביניהם כינהש יההתשכי לומר  362
363  
 קל (אור יקר).שהמ כףע רילהכ דאיבהם כן ואי 364
פרי (אור  ררבן שאינם גמ וקות של ביתינו תינחים דהיואפרתה על היוות הל, בזכאשרעל י 365

 יקר).  
ם  ח האוקל חישנים היה המבל שביישראל ברובצת על  תה בשלמא אילו הילב מח לימוו גנ יהי 366

לבד (אור  יםצהב ו א וחיםאפרכות הבזהאם רובצת כיון ש נםישראל, אמ כותבז ם וגואלהינעל הב
 .  יקר)
 ר).(אור יקמלמטה  לשראול את יגאיח לכל המשוי לא 367
368  
לותם, עוד  מגד שיקבץ נדחי מלבנו יידהאל רשם יהבנים שההשכינה על  תקח האם שהיא לא 369

לה  עלבח את האם לתש שלאנים אלא בה ספת על ם תוהאח קלשעפר שנמצא מה כיניקים הש
א ומא מלכי ההואם לה ביוק לה וי בעמן לבתר ייתי קל ש ז"ו ך,קח לם תהבני אתים אותה. ושיק

 מ).באות (מ"ו"ה שנק' צני צבאות, הם רגלותא דאיק י וינוסיחא שארשמ
 שראל כך רו י וריעש  היון, כפי מלע שפעמוכן ל , כלי גשמיותספירות העליונל הא צהוא אל 370

 (אור יקר).   מהכהחו  נההבי מן הת"ת נו עילאה דהיימלכא  עפידי מה שישיעל יח פעול המש י
ורר  עמלמטה כדי ל תריך התעוררוולזה צ עליונים מיםצריך רחה ולז עילאה אלכלא במא 371

טר מלעמלה ענתת שד העטרולגאול על יו הגשמי לפעול איח המשה רצו ילישאפלמעלה,  הרחמים
 ר).  יקר וא(

 אור יקר).  ונים (תתחן במעשים ועליפע  תלוי בש רקוהעי 372
 ר). יקאור ונים (תתחעשים ומעל ידי זכות   תררותעמ ותהמלכנו דהיי 373
  עד תה ויתוכת אותם בנוטלת מנח אהתחתונים שהי  ודע שהמעשיםעשים ונאלו המ תזכוב 374

זה  בין זה לו ל ישראלתם שכוז ת ואעבורה להר ידשב חן הם י"ולים אלכסוגב"ב חדישם י"ב ל ילגוג
 ר). יקירוף (אור אחר צ ףרוצטרפין צימהם 
 ק.מוסגר בדפ" 375
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 דוד הנופלת  סוכת דויד הנופלת. 

ותו יום מלך המשיח יתחיל אב
ויכנס הגלות מסוף העולם ועד סוף  

דחך ה ניהי העולם כמו שנאמר אם 
בקצה השמים וגו' מאותו יום כל 

ות והנסים והגבורות שעשה האות 
 עשהי יםרוך הוא במצרהקדוש ב

כימי  כמו שנאמרשראל ם ליאות
 אנו נפלאות. ר אמצרים  רץאמ תךאצ

נוש א יומא מלכא משיחא שארי ויכוההב

ייפי עלמא כמה גלותא מסייפי עלמא עד ס

ה  צקדאת אמר (דברים ל ד) אם יהיה נדחך ב

מים וגו' מההוא יומא כל אתין ונסין הש

ראן דעבד קב"ה במצרים יעביד לון וגבו

ימי טו) כה ז (מיכר מא אתכמה דלישראל 

 תו נפלאואנרא יםרמארץ מצצאתך 

כל  עזר בני אלן עואמר רבי שמ
צא בסוד של  הדברים הללו תמ

ושנים שבילים של השם שלשים 
הקדוש ועד שהנסים הללו לא  

שתלם סוד  י  לא םיתעוררו בעול
השם הקדוש ולא תתעורר לאהבה 

ו שנאמר השבעתי אתכם בנות כמ
מלך זה ת אות בצב ירושלים בצבאו

  ת לוית או באנקרא צבאויח) ש(המש
ת ילות והמחנויחה שאר השדה

ו ואם תעוררו את ה אם תעירמטשל
האהבה זה ימין של הקדוש ברוך 
הוא שנקרא אהב"ה עד שתחפץ 

 וןרצ האותה ששוכבת לעפר ויהי
המלך בה אשרי מי שיזכה לאותו דור  

בעולם הזה ואשריו בעולם   אשריו
 הבא. 

ין ין מלל אלרי כר בעזאלאמר רבי שמעון 

דבשמא  ןן שביליריתו יןתרזא דתלתשכח ב

 לא יתערון בעלמא  נסין אליןד  עדו קדישא

לא ישתלם רזא דשמא קדישא ולא תתער 

לאהבה כמה דאת אמר (שיר ב ז) השבעתי 

רושלם בצבאות בצבאות דא  י ותנבאתכם 

דאקרי צבאות או  >נ"א משיחא<מלכא 

 יןריומש 376אר חיליןבאילות השדה ש

  בה הו את הא ואם תעוררירו אם תעלתתא ד

שתחפץ ד ע  "הה דאקרי אהב"במינא דקי אד

הא רעותא דמלכא  יא דשכיבת לעפרא וההי

בה זכאה איהו מאן דיזכי לההוא דרא זכאה  

 עלמא דאתי ו באיה איהו בעלמא דין וזכאה

רבי שמעון הרים ידיו בתפלה 
ו  לקדוש ברוך הוא והתפלל תפלת

רבי   אוב תואחרי שהתפלל תפל
  עד  ויפנלוישבו  ורבי אבא בנו אלעזר

יום   ורא אובים לפניו ר שושהיו י
(צרור)   שנחשך ונשקע צנוראחד 

אחד של שלהבת אש בתוך הים של 
 טבריה והזדעזע כל אותו מקום. 

בצלו לקב"ה וצלי דוי י יםרארבי שמעון 

לותיה אתו רבי אלעזר צלותיה לבתר דצלי צ 

תבי הוו יד עדה ויתבו קמיבריה ורבי אבא 

ך חשתאדא מירו דימחמו חד נהמיה ק

בא  רא) דשלהורוצ "א חד צנורא (ס עואשתק 

בריה ואזדעזע כל ההוא טדאשא גו ימא ד

 אתר 

אמר רבי שמעון ודאי עכשיו הוא  
ר בבניו זכנ א וזמן שהקדוש ברוך ה

ומוריד שתי דמעות לים הגדול 
יורדות הן פוגעות בצנור הזה   שרוכא

זה  זה ב עותקיששל שלהבת אש ו
  ם. ירבהח ון ובכוה רבי שמעם בכבי

ו  רנורתעשמעון הרי ה יאמר רב
דוש ק האותיות של השם הבסודות 

בסתר ההתעוררות שלו אל בניו אבל 
עכשיו יש לי לגלות מה שלא נתנה 

לגלות אלא זכות  ר אח  םרשות לאד

  א אמר רבי שמעון ודאי השתא הוא עדנ

מעין לגו ה אדכר לבנוי ואחית תרין דב" דק

געין בהאי צנורא וכד נחתין פ 377רבאימא 

א ימא בדא בשתקעו דויא דשלהובא דאש

רבי  ררייא אמחב ובכושמעון  בכה רבי

אתוון דשמא ברזי ד >נאעראת< שמעון הא

סתרא דאתערותא דיליה לגבי בנוי בקדישא 

אבל השתא אית לי לגלאה מה דלא אתיהיב 

א לגלאה אלא זכו דדרא אחרנש  ררשו לב

דייתי מלכא משיחא אמר  דא יקיים עלמא עד

 
 .)מ(מ" "ע' ביפי 376
 "ב.כו ע וב ד ע" ףדבראשית  עי' 377
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עד  הדור הזה תעמיד את העולם
עון שיבא מלך המשיח אמר רבי שמ

ומו אבא קלרבי ו נו ב לרבי אלעזר
י אבא רבו רעזלו רבי אבעמדכם קמ 

רת ואמר  אחם פערבי שמעון  הכב
אמרתי שוי מי יעמוד במה א

(שראיתי) שתמשך הגלות מי יכול  
 לסבול. 

 י אבאולרב בריהון לרבי אלעזר רבי שמע

 אבורבי א זרעלאבי רקמו  ו בקיומייכוקומ

מר ווי מאן נא אחרא אזמן ובכה רבי שמע

גלותא  >נ"א דחמינא<ה דאמינא מיקום ב

 יתמשך מאן יכיל למסבל 

  ו ינה' אלה"הוא קם ואמר  אף
נ ֲאֹדִנים  ָעל בד בך נזכיר  זולתך ל ְ

הזה פרשוהו אבל   הפסוק "שמך
יון בתוך זה יש סוד על בפסוק

  ת אשיהו ראלהינו ז  האמונה ה'
 םשמקום שמם ינות העליודו הס

רות  של כל הנ ותור איוצאים כל ה
ָשם תלוי כל סוד כולם להדליק ו

אמונה ֵשם זה שולט על הכל.  ה
הרי על עם דונים זולתך שבעלונו א

פרט  אין מי ששולט עליול ראשי
עכשיו בגלות  לשם העליון הזה ו

 הצד האחר.   שולט עליו

 העיה כו יג) יהו"שם ואמר (יוף איהו קא

 ירתך לבד בך נזכלונים זד א ובעלונ נויהאל

קרא אית א אוקמוה אבל בהאי מך האי קרש

דא  אלהינואה גו מהימנותא יהו"ה רזא על

 מןדמת אתר 378יןשירותא דרזין עלא הוא 

כלהו לאדלקא   379פקין כל נהירו דשרגיןנ

 381שמא ודמהימנותא  380תליא כל רזא  ותמן

דהא   לתךדונים זובעלונו א כלאיט על דא של

 יה על טדשלי ןאמ תישראל ליד ]עמא[ )מאש(

בגלותא שליט דא והשתא ה לאבר שמא ע

 א אחרא עליה סטר

לבד ב"ך נזכיר שמך סוד השם  
שתים כלל של עשרים והקדוש 

לא מתברכת   אלישר נסת אותיות וכ
שנקרא בך כמו   אלא מתוך שם זה

להם בך בך נאמר אשר נשבעת ש
רוץ גדוד ובזמן ל כי בך איברך ישרא

  ה ז  דרא היה נפל ות שלמ תמצאנש
 ר סואו מזה 

זא דשמא קדישא ר >שמךר כינז<לבד בך 

וכנסת ישראל  382ן ותרין אתווןכללא דעשרי

אקרי בך מגו שמא דא ד לא מתברכא אלא

לב יג) אשר נשבעת  ות(שמ את אמרכמה ד

 383ך יברך ישראלבראשית מח ב) בלהם בך (

ובזמנא ד ארוץ גדו ל) כי בך (תהלים יח

 אד ןפרש דא מהוה מתלא  חשתכאדשלימו 

 ואסיר

 ב/ט 

 
 (רח"ו)  עצם שם הוי"ה 378
 ."מ)(מ ל כל הפרצופיםלכופי' ששם הוי"ה  379
 ו).רח"( ת"ת 380
 .שמא (דפ"ו) 381
  בך אדנ"י לבד ת כולשם שהיא מה  יםמזכיר אנו  לכותהיא מ א, ושמךז"וא ' כי שם כ"ב הפי 382

ה רפיקלסך בסקנה: אן הבניא וחר' נת עי' תפילח"ו). (רוד ה פירש בעו"כי י ך"ם בנשלשלא כלומר 
ם סי"פספ םם פסת""נקתא ]תים [נ"א ושמותיהושעשרים  ן ת בתוקף שם בארשהיא תפ ת הששי

"ב,  ע "ו נ' תרומה קפוק בזוה""ד ויר"פ דס שם : ע' פרש)דו"ו (ריש ספר הקלש" י'יונסי"ם. עד
מותא שלי יקנאד והאי) קלט ע"א "ר (דףאדי' ין [ע מ תקונבדה" )אע" (כהפ"ג ספד"צ בא ובהגר"

 סמאובובין דרתק יןל(דף רצה ע"א) בא "זשא, ואדי דאורייתא קד וןתרין אתוועשרין  עדפרצופא ד
.  ת] ו [כללי השמ  הד"ן ד' תיקו  סוף תיקו"זהגר"א בובל] בך יברך ישרא עד הזאדיקנא לאתחרי שא

השם   בזה צאתימ בנ"או נה ע"ג. ים ח"אורביאועי' שם),  הלש"ו תגהו(ה  ע"ב ח"א לז  הרז ועי' עוד 
  ו פשעינ .לתךחימנורא קדוש תרבה  נאן זה. אוי תיבו' ובלשאשלה בכל רידרך תפבר "כ מסודג

יחד  ךוסמ. נא עודךיעי ווש יודנתך. דרמ ישעליחה פתח סגב י סתפתל מדותיך. גלגה תסלח
ן  אכזכר מו השמות ה ם בר"תה אשרציון שערי  א בס'צמהנ לותהתפיכי כל  וד ונראה לי ע. יךתמתנו

 וספעד דף מד ע"א מד "בדף מב עבברית מנוחה  פר' עוד בסעעצמו ו  "קלת רנבהם מתפיכול הם
  ר'ג"כ להוא שרים יש אומופו כי בסשם ארוכה וכתוב  ראה ונ ג"כ תפילה שם שנוד י"מרשא תראוו
 ]. עותהתקי  בכוונתיז"ל ראי הדבר"ב בן שם כיענ [וע' עוד בה קנהחוניא בן נ

 ).מטה (מ"מל ישראל שך א"ס יבר  ב"ך 'קא שנז"על ידי   פי' 383
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אשה מבעלה לא  זה מ  זהלהפריד 
באזכרה כדי לא  ברעיונות ולא 

נמצא   ועכשיו בגלות להראות פירוד
ן מזזמן ו תוך צרה של כל פירוד שמ

ם ו עושים פירוד להזכיר אותו שאנ
ת  שום שהיא שוכבפרט לבעלה מ

 . מךך נזכיר שינו לבד בלעפר והי

לאו   להמבע אתתא דא ןלאפרשא דא מ

זאה אחל בגין דלא רוכידבולאו  ינויברע

ח אשתכודא פר<והשתא בגלותא  פרודא

דכל זמנא  )אשתכח מגו עקו(> דמגו עאקו

לאדכרא ההוא   384ן פרודאעבדיוזמנא אנן 

איהי שכיבת לעפרא ד יןגבשם בר מבעלה 

  יינו לבד בך נזכיר שמךוה

שם זה  נו זוכריםלבעלה אט פר
ו רחוקים ממך  נאם שובפירוד מש

א וה ךמעלינו ושואחרים שולטים 
 וזה בימי בךא השם שנקר מןד ורבפי

אשונה היתה הגלות. משום שגלות ר
וד  א סן ובית ראשון הומבית ראשו

של ה' ראשונה וכנגד שבעים שנה 
של בית ראשון היתה   ותגל  השל

לא שנה  ואותם שבעים שבעים שנה
 עליהם והיה  ם רובצתהא ת צאנמ

השם העליון סוד של ה'   מן דפירו
ה  עלהת ןעליו דו ס דואז יו" העליונה

והבית   לאין סוף להמעלמעלה ל
הקדוש לא הנביע  הראשון העליון

ורה  מק ת מים חיים שהרינביע
 הסתלק. 

ודא רבפשם  בר מבעלה אנן דכרין להאי

יקין מינך ושלטין רח )דאינון( ]דאנן[בגין 

 ן שמאהו בפרודא משמך אין ועל אחרנין

לותא ביומי דגלותא בגין דגבך והאי י רדאק

שון הוא ראת יבשון ואר תיה הוה מבקדמא

 387שנין 386ולקבל שבעין 385ה' קדמאהד זאר

ה שבעין שנין דילה גלותא דבית ראשון הו

ן שנין לא אשתכחת אימא ואינון שבעי

ייהו והוה פרודא מן שמא עלאה עלא עירב

רזא עלאה  388יו"ד  דיןוכ ' עלאהרזא דה

ן סוף ובית לא לאילעי אעילל אסתלק 

 ו דמייןיעבלא נביע נעלאה קדישא  389ראשון

 ה אסתלק ילד דהא מקורא יןחי

שום ת מגלווהיא שבעים שנה ב
ים כמו שהיא נקראת שבע שנ

  ) בגלותא(> דגלותא<ואיהי שבעין שנין 

רי כמה דאת אמר אקן ינבגין דאיהי שבע ש

 
נה בר שכים היריכזמצא שמנפר מע ותינו הקם שכינתךגלפללים בתכל שעה אנו מש פי' 384

 ).מ"מ(ה מבעל
"פ  פב ו"נ]היו [ז וןשבבית ראש נוארבהוא שכבר  ן ני: והעח ב)רט היח מיעו "ג. (ע"ע לו עי' תז"ח 385

בט"ו  הלבנה לויותא, במבאשלמ הראירא סקנואז , אירין בהה"ר מ יווה  ת ו',ה בחינלמעל דע
ך  . אהלאם היא ה' עא גנקרלה עמן שם לתהיוב יי' כנ"ל, נמצא כ עלשר, ה' ע, בסוד חמשה דשלחו
.  ' תתאההא הם, אז נקרל יתשוהיא חמי ,ושב ונות תחת 'פ בדול פב"בימי החה היתית שני, שבב
 םואז ג "א,ד ב' דזעד הו שטהפה נתאלה' ע' עלאה הנקן אמא שורא בבית , כי385לם הנ"ע ט"אוד וע

רק עד הוד  נה הביטה שפלא נת ישנ יתבקום המלכות. אך במ , כי שםהתה יונקת ממנהיהמלכות 
פ "אעל בבית ב' חוב ה המלכות עת יכ נמצא נ"ל.כעתה רה של ינת גבובחוא בלבד, שה  דז"און שרא

  נקת אינה יולפי ש אה,תה' ת אנקר כןעילאה, לת מה' נקיו ואינהלמטה, חזה ומ היאפ, פב" שהוא
פשטת מת מתיואי ,תי הואמאי א' ה המתפשטת עד הודינענין ב לר הקדמה זו עמושונה, ושאמה' ר
קומת ז"א  ל בכ היתה רחל ן ואשבית ר, שבתמלכויקון הבדרוש תב כתוזהו מה ש ע"כ.', בד עד הו

  א הנזכרם, והווניצלחי ר יה האינספירות בור ז' א ואז שלו  אשונותה' ר ר וה או לחסר ות בבללבגו
ה  וז "ה,הו רא ואז נש הה'ן מו ענין פירש הי' זהלתתא. ו ה נהיר ונחיתהוא עילאה ממן דאילק

ז  מזעיר, וא י'ה רן שחסר אוכשל ', וכד הירה נפ י מבינהוה, כ עלוה  (ז כא) ה זקאלביח ובשאמר הכת
  מ"ז).ב"ל (רימ' בגבה והו ה עליתה הו ה

  .סב ע"א"א אורים חעי' בי, וםלואיימבני באכח ע"ב  הקדו"ש' עי
 רת הזהר). הערמח ע"א (ית בראש 386
וד והבחח"ן  ואה אא כי נצח דאימה הושנע' : גלות הרב"ש ם מידקימא נאדן שניענין ע' להבין  387

תם כי אות בבל דגלו הנ' שעם לו הס ואז" הםדז"א הרי  עתסוד דאימא בדיוא ה דז"בבג" אאימד
 ה הכתר,הם ולכך לא נמנ א' תוהדעוהכתר ים החיצונ קו מהםמז"א וינ והנסתלקהבינ  ס של אורז"
ם  ה ין דילה שנ' עזה מ"ש ולקבל שון ל ובןובזה מ  נה,נמ לא ךכלינה וב שלות לו התפשטת"ת אין וה
 )."ממ( שם הרב ז"לב ם בזעיר כמ"שיטפשיו מתת שהוראו ז'

 .)ורח"(ה חכמ 388
 ח"ו).ינה (רב 389
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בע שנים ואם שנאמר ויבנהו ש
למעלה  ל בב תתאמר ששלטה מלכו

בסוד של שבעים שנה חס וחלילה  
המקדש קיים ה בית שהימן אלא בז

ונה היה  ם העלית האענביואור ה
שחטאו יורד למטה כיון מאיר ו

ושלטה  שד קמונחרב ה ל אישר
ה ומחשיך ל היה מכסבב  תמלכו

תונים הקדושים לא התחר ו אותו או
 מאירים. היו 

תימא ואי  םבע שניש ח) ויבנהו(מ"א ו ל

ין בבל לעילא ברזא דשבע 390ת לכומדשלטא 

מקדשא  א דהוה ביבזמנ<שנין ח"ו אלא 

ה נהיר הו הו דאימא עלאעיבננהורא ו >םיקי

רב ואתח<ל ישראחטו חית לתתא כיון דונ

ושלטא מלכות בבל הוה חפי  >קדשאמ

א ל 391ןואחשיך ההוא נהירו ותתאי קדישי

 נהירין >הוו<

  איריםלא היו מ וניםשהתחתכיון 
  בבל  לכותון מטשל )משום (מתוך

יון ואותו מעיין על הסתלק אותו אור
תלק  הס סוד של י'שהיה נובע 

ז אותם  א ףו למעלה באין ס הל למע
 ום ים משמאיר עים שנה לא היושב
ותו אור שנמנע וזוהי ודאי גלות  א

של שבעים שנה. כיון שהועבר 
חילה ה"א תחתונה  התו  לבשלטון ב

הטהר זרו לל ישראל חהאיר לא כ ל
כמו  שלימה  גולהות סילה )(לשלוט

רבוביה)  מעט מעט (בע מקדם אלא
  (ושרתה  ותמנמצאה של  וכיון שלא

ן אז י' מעיי) טו תחתונה לשלא ה"
כמו  ר איכך להד כל עליון לא יר

שהיה מקדם אלא לאט לאט 
בערבוביה שלא היו טהורים כמו  

 וי ארקדם כמו ש

) (מגו >יןגב<נהירין ון דתתאי לא הוו יכ

ההוא נהורא  ק אסתל  בבלדדמלכותא  נושלט

די'  393דהוה נביע רזא 392עלאה ועא וההוא מב

כדין אינון  ףוסא באין יל עק לעילא לאסתל 

> ואבגין הה<הוו נהירין  ן שנין לאעיבש

הוה ודאי   >ודא<ו דאתמנע נהיר )בההוא(

גלותא דשבעין שנין כיון דאעדיאו שלטנו  

 >הראאנל 394תתאה א ה"ת יארשו<דבבל 

נ"א  <כאה דלא וכלהו לא אהדר ראליש

ן ימתא כמלקדמילמהוי סגולה של >לשלטאה

> ויון דשלימ(בערבוביא) וכ<עיר אלא זעיר ז

 א אשתכחל )שלימו בערבוביא וכדין כד(

ן י' כדי >שלטאה)ל האתת ה"א יאת שר(ו<

כך לאנהרא כמה  נחית כל  עלאה לא נביעו

א ר בערבובידהוה כמלקדמין אלא זעיר זעי

 )הוו דכייןא לו( ]דמיןלקכמ ןו דכיידלא הו[

 כמה דאתחזי

נובע ולא ועל כך מעיין העליון לא 
להאיר מעט מעט מאיר אלא שחזר 

 חק (של השמאל) של השםמתוך ד
  ן התגרו לכו והדין).  (של גלות

עד שהחושך ם יבאל קרבות רשרבי
 נה נחשכה ה' התחתויכסה ארץ ו

  יון הסתלק ונפלה לארץ והמעיין העל
 ם משום שמלכות אדו כמו מקדם

 אל חזרו לסרחונם. שרוי הזק חהת

יע ולא נהיר ועל כך נביעו עלאה לא נב

דחקא אנהרא זעיר זעיר מגו אלא דאהדר ל

ל  וע >א ודינא)נ"א דגלותדשמא (<(דשמאלא) 

> סגיאין< ןבירקשראל בהו בי ורגא אתד

ה' תתאה  עד דהחשך יכסה ארץ ו )סגיאי(

  ו עלאה ביעונ 395לארעא אתחשך ונפלת 

ות אדום דמלכ גיןבמין אסתלק כמלקד

 ישראל אהדרו לסרחנייהוו קףתתא

נחרב וכל   ועל זה ה' בית שני
ים עשר שבטים שלה אותם שנ

ל דא ה' בית שני אתחרב וכל אינון עו

 ריין דלהוןין דילה כחושבן משתריסר שבטי

 
 ו).שם (רח"נוגע  אין פגם אהאו"א דהוא ל  "ו שהפגםוה 390
 רח"ו).(ות כומל ת"ת 391
 .ו)"אבא (רחיסוד  392
 .)וח"(ר יא נשמות להוצ 393
משם  כי  ,וביאבערבא מאור אבת ניה ה"י שלו שאז נת תנמדק בה רחל רהיתני ת שיבבש 394

 (רמ"ז).ע נקרא טוב ור הטלמו
ת עוה"ר תחב יא עתהרץ, והפיל את אה רת,א תפאם, שהומשמי ךיהשל א)ה ב (איכד ובס 395

 (רמ"ז).ל "וק' הנזבדרוש תיקון הנ ייןע', ו ולה מיכל ד נקודה היסו
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נותיהם הם בגלות של כחשבון מח
יון עלהוהמעיין  םודמלכות א 

ד עליה מעשמאותו מעיין  קל הסת
ד אותו כמו שנאמר הצדיק אבד אב

יה שופע עליון שה מעיין של מקור
 וליםדת גולה (קרב מושך מלמעו

ה עליהם ולאחר  לטש ןוומלכות י
שחזרו בתשובה התחזקו עליהם 

אותם ומשום שישראל  396והתקיפו 
ות אדום  חזרו לסרחונם מלכ

וה"א  ב התחזקה ובית שני נחר
לארץ   הלפנ נחשכה וה נ תחתו
עליון נסתלק מאותו מעיין ה ןיוהמעי
יק  ד עליו כמו שנאמר הצדשעומ

ור יין של המקאותו מע דבאבד א
 יו על ךשופע ומושהיה שון יהעל

מלמעלה מה הטעם משום שהחשך 
 יכסה ארץ). 

 ונביעו עלאה  םודמלכות אד אנון בגלותאי

נביעו דקיימא עלה   )ההוא] (מההוא[לק סתא

 397אבד  א) הצדיק (ישעיה נז ה דאת אמר כמ

עלאה דהוה נגיד   ראדמקו יעובאבד ההוא נ

נ"א קרבין סגיאין ומלכות <לעילא מ יךשמו

לבתר דאהדרו בתיובתא עלייהו ן שלטא יו

דישראל תכפיאו לון ובגין אתתקפו עלייהו וא

אתתקף  םולכות אדמ ולסרחנייה ואהדר

חרב וה"א תתאה אתחשכת תא ינובית ש

 א וסתלק מההעו עלאה אלארעא ונביונפלת 

אמר הצדיק ת ה דאמה כלמבועא דקיימא ע

ביעו דמקורא עלאה דהוה נא ההו אבד אבד

לעילא מאי טעמא בגין נגיד ומשיך עליה מ

 >דהחשך יכסה ארץ

שני רוד בה"א בית יה פיואז ה
 םינאותם ש כלבות אדום לגוהיא ב

ומחנות שלהם   ה)לשעשר שבטים (
ן עולים לחשבושנים עשר שבטים 

 זה סוד) של ה' על(ול שסוד גדול וע
ל ש דו כל אותו (ועל זה סבבהם  היה

ה' בכל אותו) חשבון (חושך) נמשכה 
 הגלות. 

דין הוה פרודא בה"א בית שני ואיהי כו

יסר שבטין בכל אינון תר >דוםדא<בגלותא 

 תריסר שבטין ןוהיין דילשרמו >א דילה"נ<

ועל דא   נ"א<לחושבן סגי ועל דרזא  398ן ילקס

 דא  לנ"א וע <בכל ההוא בהו  >הוה<דה'  >זאר

 >וכאחשא "נ<חושבנא  >כל ההואדה' ב רזא

 גלותא אתמשך 

מסר סוד הסודות לחכמי הלב נ
ם שני עשרה שבטים אלף שני

התחילו  שבטים מאתים שנה
בכה   פתח ואמרליפול  הדמעות
על לחיה  ה תלה ודמעילבתבכה 

עשר השבטים של הגלות   םניש לסוף
שיתעורר ד ישראל ענחשך ל הלילה

חר  . לאהשנ ש"ו לזמן ששים ושאו
ף  לאים עשר שבטים שהם שנ
אתים שנות גלות ואחר (עד) ומ

ושך הלילה אז  ששים ושש שנה בח
וזכרתי את בריתי יעקוב זו 

ש של יא נפו' שה האות  רותעור הת
אה  ב הל הנפש כ העקב וסוד זבית י

> אתמסר<רזא דרזין לחכימי לבא 

ן אלף שנין תרין טישבעשר  )אתיהיבת(

ל פתח פנמעין למד ון שנין שארשבטין מאת

ב) בכה תבכה בלילה   אה יכואמר (א

תריסר שבטין לסוף חיה על למעתה וד

יתער ליא יתחשך לישראל עד דיא לתגלוד

ת שנין לבתר תריסר שיו ןיוא"ו לזמן שת

שנין דגלותא  שבטין דאינון אלף ומאתן

 כא חשודשתין ושית שנין  >עד<ולבתר 

וזכרתי את דליליא כדין (ויקרא כו מב) 

איהו ד ' ו אתערותא דאת אד תי יעקבירב

ז) מו כ אשית(בר זא דאנפש דבית יעקב ור

 
396  
  שפיע מ כאשר לאו טהמתן כדי שיתן לה ניעלשלמכל שפע [ש ד' פרק מ"ולר מעשח ע" עי' 397
 "בנ עותך קובהעל ז ע"אנו"א עא ב ויט ע"ת ושמן סז ע"א וקמותנים לו] ולנ לאונים עלי הלמט

י מרגהנוק' לזמן שלא נתקן  לר כמכלו ע"ג). סח רים ח"ב(ביאו ת עד ע"בומואחרי ז ע"א ויקרא י
אפילו  יםונתונים תלוי בתחהעלי ן יקולומר שת. כ"ג)ו ע ב”ח ע"הד(ה עוטתהיה במיהלבנה 

ון  ל התחתכשר שההח וכה לפי  יורדק רן ל אור עליו שכ"ב עא ע"ג), ח ים(כלל ודים קת לעצילומא
ד  ע"ד). ועי' עו אב ק""ה חלה (דעלמעממילא  ה נפגםפגם למט השאשר נע"ד). כח"ב קז עם ללי(כ

 . ע"ב במם ן שכו, ודעע"ב ד"ה ב דף כב ח" כללים
 רת הזהר).(הע "אאשית רמז עבר 398



 שמותזהר פרשת 

50 | P a g e 

 

ו' ששים ושש גו מהליעקב מצרי
ה' ל י סוד שבית שנ והוא ו' נפש של

שש וים שוזה ו' סוד של ש תחתונה
 התעוררות יעקב ושששים לש

רות יוסף ולכן הוא ו"ו שהם רעו להת
 ד וסוד אחד. שנים בחבור אח

ליעקב  ה<הבא ]ביעק  אההב[כל הנפש 

 399וגו' ששים ושש )לבית יעקב> (מצרימה

תאה ודא ו' רזא דה' ת ניש תיואיהו ו' נפש דב

לאתערותא רזא דששים ושש ששים 

ערותא דיוסף ועל דא  לאת  ושש 400דיעקב 

א ורזא דיהו ו"ו דאינון תרין בחבורא חא

 401חדא 

 וךבר הקדוש יתעורר הם והלא שמ
 ים ואותותלאותם נס אהו

ער קב"ה לאינון נסין ית הלא הלן ומתמ

 ואתין

 י/א  

שראל עוררו על ישאמרנו וית
)  ת שאמרנו ואז (וסוד זהרוצ ןתאו

אחר כך מלך   ואף את בריתי יצחק
לחם קרבות בכל העולם המשיח י

שנאמר  ן הקדוש ברוך הוא כמו בימי
את   ףאכח אז וב יראדינך ה' נימ

כך   רואח  זכור א הם רבריתי אב
 נה באותוואחר ה' רץ אזכר זווהא 

זמן כתוב והיה ה' למלך על כל הארץ  
 חד. א מושוההוא יהיה ה' אחד ביום 

ן על ישראל אינון עקתין ודקאמרן ויתער

ואף את בריתי דא) רזא דקאמרן וכדין (ס"א ו

בין כא משיחא קרמלק ולבתר כד יגיח יצח

מה כ ואשא בריך הוד דק אבימינ אמלעבכל 

דרי אה נ"יהוימינך  טו ז) (שמות ראמדאת 

ן ואף את בריתי אברהם אזכור בכח כדי

בההוא   הראבת 'רץ אזכור דא הולבתר והא

לך  זמנא כתיב (זכריה יד ט) והיה יהו"ה למ

ד  ההוא יהיה יהו"ה אחעל כל הארץ ביום 

 אחד ושמו

ת ש שנים אחרולסוף ששים וש
נים ש יםתששים ולשו השהם מא

קים  וש חקוד הקות בשם תיאויראו 
ד ה כראוי וסו ט ולמ עלהלמות למבש

זה ה"ה עליונה ותחתונה וכל אותן 
שנים ם תישוים שהם שלשים דרכ

הכלולות בסוד של אות ו' הו"ה (יו"ד  
שלשים סוד של שלמות מאה ו וה"ה)

 ושתים.

ינון מאה רנין דאשית שנין אחלסוף שתין ו

 שמאבתוון א וןזחין יתנש ןילתין ותרות

א  תתא כדקעילא ושלימו בן שא גליפדיק

עלאה ותתאה וכל אינון  רזא דא ה"ה וות אי

לילן דכ >ןינש< 402לתין ותריןשבילין דאינון ת

רזא  ]נ"א יו"ד וה"ה[ 403ו' הו"הברזא דאת 

 רין ות  דשלימו דמאה ותלתין

ושתים שנים לסוף מאה ושלשים 
  ץ ראבכנפות האחרות יתקיים לאחז 

הארץ  ר הטממנה ות עיםהרש וינערו
ר  רעו ש ברוך הוא ידוה והקקדושה
ם בארץ הקדושה ויקומו המתי תא

נין ין שנין אחרלסוף מאה ותלתין ותר

ם עישרנערו יו ץרכנפות האיתקיים לאחוז ב

בריך  א וקודש ישארעא קדא יכממנה ויתד

א קדישא ויקומון דארע אתיימר הוא יתע

 
 (הערת הזהר). אע" קיט ע"א זת קי בראשי רנב ע"בר מדבב 399
ס'. הו' הרי  םהי' ע ת"ת, ואם תרבה שי שלי ל ג'וה"ס כו, ו"ל ד עיו"אש, ו עם ר"ו שבת"ת סוד 400
ף  ד נו ע"היאב רהםסיעות של אבמר הפעירא, ובמאס ו' רבתי ו' ז", והשא בלתי ראוה ל ביוסףאב
 מ"ז).(ר ירש' פב

  "ו).רחד (רית חשבינן חבו ףוג 401
 

ה מדחכ שבילין "ב ול' ' קפ נם ב"הי"ן הה ' והרי הם ב נ'י' שהם ם עמי פ ה' היא  ה"י לכי בפי' כ 402
ז"ש ורזא  י קל"ב שנים, ורכר הזשהם ק' כנ "ןב' ההי ' נעשהעל ידי י ר כמה אשצאין מאות י' חיוה
י'  תוזא דאברין שיניים דכליל "בל וןנין דאיבילן שינואל כוכנזכר  ק' שהם עלאה ותתאה א ה' ד

  ין תר דם סומאה ה כך  דםסוכר הנזל"ב פי' ק . ע)(זהר הרקי "בי הם קלהרה' ה עםל"ב  אלו יכצא נמ
וכל אינון  שהוא ו', וז"ש  בז"א ה שכלוליםמחכנתיבות ם ל"ב ק' ל"ב ה םגדול הההי"ן בכללות 

 מ).(מ"ו'  אתד ן ברזאלכליב דן דאינון ל"שבילי
 (מ"מ).ב ל" אוה  ק' ו'הם  ן"ההיתרין  ש"וא כמה ל"בזא דשלימו דק רה "וה  שומ" 403
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יל. ואז  חיילות חיילות בארץ הגל
המעיין העליון אות י' ר סת ריתעור

ילים ויתקיימו שלשים ושנים שב
 למטה  בשלמות להמשיך

כדין יתער ו >בארעא דגליל<חיילין חיילין 

יעו עלאה את י' ויתקיימון תלתין נבד ומסתי

 תתא לנגדא ל >בשלימו<ותרין שבילין 

וכל אותיות השם הקדוש  
ם יהו"ה שעד עכשיו קיימו בקיומית

שפיע שין מזעד ה  תומ לשלא היו ב
בור  ן בחיועלעיין מ תואוך ימשו

) אחרונה וזהו ' (וה'ך ה ולת תהאותיו
לסוף תשלום מאה וארבעים וארבע 

ויתעוררו  ו למ תששנים אחרות שי
 שאר מתי ישראל שבשאר הארצות. 

  > כלהו קדישאדשמא <אתוון  וויתקיימ

ון בשלימו עד כען לא יה בקיומייהו יהו"ה דעד

אה  על יעובנוא ההך משתנגיד ויזמן די

 אוד הבתרא >וה'נ"א < 'הוון גו תאד ראובחב

שלום מאה וארבעין וארבעה איהו לסוף ת

 תימ ראמון ויתערון שאחרנין דישתל 404שנין

 ישראל דבשאר ארעאן 

שימצא כל זה בחשבון ח"ת 
עבור ם ויתבשם וישהתיישב העול

עולם  הרע] מן ההצד האחר [הנחש 
 יןעיהמ לא מתוךוה"א תחתונה תתמ

 מות ואז לשב יראות  עטרותתון ילהע
ור החמה  אכנה בה אור הלכתוב והי 

ור החמה יהיה שבעתים. עד וא
נפשות  שתהיה שבת לה' ללקט 

[זו ה' אחרונה] כל   שהקדו בתענוגי
ררות אותו אלף שביעי וזוהי התעו

אל עם ישרת קדושות של של רוחו
ות אחרים שבת בגופ להתלבש אחר

בחשבן חי"ת  405דישתכח כל דא 

עלמא ויתבסם  )דיתיישב> (דאתיישיב<

 >נ"א חויא בישא<סטרא אחרא  ברתעיו

אה תמלי מגו נביעו עלמעלמא וה"א תתאה ת

כדין כתיב ותתעטר ותתנהיר בשלימו ו

 ר ואכ ור הלבנה(ישעיה ל כו) והיה א 

הא עתים עד דישב ההחמה יהיור וא 406מה הח

בתענוגי  407א נפשיןיהו"ה לאלקטלבת ש

כל ההוא  >)<הדא ה' בתרא>(< 408ה קדוש 

דרוחין א ותרעה ודא איהו אתאלף שביעא

לאתלבשא לבתר  409קדישין דעמא דישראל 

 
מ' מ א פחותת המתים שהוא לייתח ן ד זמכולו עית בי העכל י וחומרטבע וההם והנה יתקיי 404

וד יח אלא שיעבת המשם הזה לימורו אין בין עולממן אזעל אותו ה ות וץ גליוחר קיבשנה א
 ע"ד). נז ח"ב"ה ע(ד דות בלבימלכ
 הר).ערת הז נעלם (הה  דרשות קלט ע"ב במולדת 405
דף ע צורס"פ מזוה"ק ש במ"וכה (בינהוא חמה, שהר ות, כאולצידאשהוא המלכות  ,נהלבר הוא 406

  ער, ובפע"ח ש קרח דף קעח ע"בדף י ע"א, ובפ' ות בפ' שמ ע' עודו שם, ו"חרהות מהנו ע"א ובהג
, כו) שעיה לי( מיםכאור שבעת הי עתיםשביה  החמה יהור וא ד),"עף קח סדפו סולוך מראש חדש ס

ם  ניהירו שא, ויאבאבל לותכ ינה והב הבינה, ורניהם באשו ירד עם ז"א ויאחיתית כותלשהמ ור"ל
לי  והוא הדעת הכל ד הם הדעת עלאה,ת" כי הי"געתים, אור שב ו הז ת"ד, ויחד באור הי"ג 

  ורו אר פרק ב), וזה העומ' ספיח (שער פע"ש בכמ"ו בחי', די" ואהעת דוכל בחי'  ת,דהאצילו
באור  ולםכ רויאי, ויחד ן כולם"זוואו"א ו "אא אלו הפרצופים לכ לויכלודו חיתיין ם וכשבעתיי
מלכות דא"ק, הוא מאור הז"ת ד, שדרדל"א מהז"ת תא, שהםלגלוני דג, שהוא הז' תיקיםהימשבעת 

  זואו, ו ואיליו ישוביצא נוממ בו, כי ולםו כיחדית"א, ויפ"ל כנ ניםוהימים הראשת וא אור שבעשה
א רים ח"יאו(ב) יא ה בישעי ההוא (  וםלבדו בי ה'ב ולתתא, ונשג אלעיל ברךתו יתמלכוד כבו יתגלה

 ).ע"אכט 
אבל נכללו באדה"ר  ה חלק נשמות שלאהי  בראשית שבמעשהם פ"ז, ילור הגלגזהו מ"ש בספ 407

אה לי רונש. וג פב"פ, עיי"בזו כךחר תהוות אלה דותעתיו הנודע אאב"ד גזוו ו מאז בסודראכבר נב
ר כך די שאחת כשבב להםג שהזוושיעשו  י'וכו', פ אלשרדישין דעמא יק  יןוחז רארו ריתעוש שמ"ש

וא  בנקודת ציון לבעלה והם שמורים למ ו נשארוי' שאלציון, פב רב הנשאו. ועל אלה כתיבשיתל
נז  חשל[ב קודי רנג ע"א)(ובפא ע" בדף קסדא וע" קיט ףאשית דרבב יןי וע ,דושה עצומהבקאחר כך 

 "ז).רמב] (ע"
 לש"ו).(א ע"כח רע"ב קיט  תשירא' ביע 408
ה"ר, לם באדשמות כונה ללו כלשנודע הוא שנכ גםה הכי הנרק ז) (פ יםולגלגר הבספ מר הרבא 409
 מ"שוכ בו םים כלוללכו יוה ות שרוחות והנפוהכל הנשמות ים (פרק א) כי הרב בספר הגלגולמר וא

 שתדים לצאת בהשיתע יושה תשמונתן האועל  הוא רק נםאמ מ סי' ג) וכו'ר פ"ו"(שמבמדרש 
היו   אלשר הם ו המספר ג"כ, אותבא נשמותד מין עו נםישנה ם האמנ עוה"ז,הד פים שנהלא

ות  ילצת אעאצלו ג"כ בנ ים בו, והםאותן שהיו כלולים במעלה הרבה מבוה , והם גלים בוכלו
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ב תושכם ירא קדושקדושים להיק
ר  תונהו ןציור בנשאה היהו

 ןאד כעיאמר לו ם קדוש ילבירוש
 ת נסתרים. דברי סודו

ין לאתקרי קדישין בגופין אחרנין קדיששבת 

ר הנותם ד ג) והיה הנשאר בציון ודכתיב (ש

 יןן מלד כאע >לו וש יאמרדק< בירושלם

 יןמין סתירזד

יוסי אמר  ויקם מלך חדש רבי 
קדוש ברוך הוא  עושה ה בכל יום 

עולם שכתוב  מלאכים שלוחים על ה
כיו רוחות לא כתוב עשה לאמ השעו

ויום יום  לאלא עושה משום שכ 
עושה ובאותו זמן התמנה ממונה  

ים וזהו שכתוב ויקם אחד על מצר
לא ידע ר שש ודאי. א מלך חדש חד

ד ושל פירם וק הרי ממיוסף ש תא
יפרד כמו שנאמר ומשם ו יה

ד הוא נהר  הפרו והראשון מאותו 
את יוסף מצרים ולכן אשר לא ידע 

חוד שורה בו שנקרא היל כ שמקום 
 צדיק. 

) רבי יוסי אמר ח א שמותויקם מלך חדש (

יד מלאכין בכל יומא קודשא בריך הוא עב

ה ש עו) ד (תהלים קד שליחן על עלמא דכתיב

ושה עלא א יבלא כת חות עשהור כיומלא

ובההוא זמנא ויומא עושה  גין דכל יומאב

 ממנא חד על מצרים ודא איהואתמנא 

אי אשר לא ודש דחדכתיב ויקם מלך חדש 

כמה  410ווה דפרודאידע את יוסף דהא מאתר 

דאת אמר (בראשית ב י) ומשם יפרד 

יהו מאה מההוא פרודא נהרא דמצרים אוקד

דכל  יוסף אתר תע איד אל שרא כך ובגין

 דאקרי צדיק ביה יא רש אדחוי

ם רבי אלעזר ורבי יוסי היו הולכי
ראו כוכב  בדרך והקדימו ללכת באור 

וכוכב אחר  ה ז מצד אחד שהיה רץ 
הגיע ו זר עכשימצד זה אמר רבי אלע

זמן של כוכבי הבוקר לשבח את 
רצים מפחד ואימת   אדונם והם

 ב תושכו הלזמר לו זרבונם לשבח ו 
ני  בל כ עור ויריכבי בוקו כ יחדרן ב

ביחוד אחד   ים משום שכלםאלה
 שבחים אותו.  מ

אורחא לעזר ורבי יוסי הוו אזלי ברבי א

 411כוכבאחמו חד ל יזמלקדימו בנהורא ו

בא אחרא דא וכוכדהוה רהיט מסטרא 

אלעזר השתא מטא  מסטרא דא אמר רבי

רהטי למאריהון וא דכוכבי בקר לשבחא זמנ

 )דמריהון> (ןוריהדמא< תאמיואו למדחי

דכתיב (איוב הדא הוא  יהל מראזלא וחלשב

ו כל בני כוכבי בקר ויריעח ז) ברן יחד ל

יחודא חדא קא ם בגין דכלהו באלהי

  היל >משבחן) <ןאשבחמ(

על אילת  למנצח ח ואמרתפ
אילת השחר   השחר מזמור לדוד

חשך  שכשמאירים פני המזרח ונפרד
ח  רד לצד מז ממונה אחילה יש הל
  ם רוד לצדר י מאש חדוט א שך חומו

ותם  ובוקע בא משהשוצא עד שבא וי
לעולם ואותו יע ומאיר חלוני הרק412

 פריד את חושך הלילה. חוט מ

  ל א) למנצח ע (תהלים כבפתח ואמר 

שחר דכד וד אילת הזמור לדהשחר מ לתאי

תפרשא חשוכא אנפוי דמזרח ואנהירו 

יך ת לסטר מזרח ומשדליליא חד ממנא אי

ק יפונ ידאתד עם רוד  דסטרירו א דנהחד חוט

 עא ואנהיר עלמא ן כוי רקינואיקע בשמשא וב

 יליאריש חשוכא דלוההוא חוטא אפ

 
, א"קבי שלהכל באמהא שר שהם וי לכיכל הנשמות דמ ה הםהנ , והנקודותלם בעווא ה שראשון ה

ור המ"ה כלל באין ם עדיתקנו הא נל כיר, דה"ם באכללו הנ אהרבה ול להמעגבוהים הם ב ירוה
הח' ל יצאו אז בכתם הראשון אשר הם עדיין במציאוים , ועומדדפב"פ בהזווג תאצזור וללח

ין  יק ק בתתתקן רהל דיםאחור, והם עתיור באחק מוהיו ר  ה'.ות ב א"נהנ"ל ע דיםחוידה תחסרונו
"ב רעכח אשית "ק (ברזוהב רושאמ"ב בעוהישראל  לעלמהוי   ןדיתיתין חדתין דעמשהנם  וה ,תידעה

' עוד  עיקה ע"ב, ו "א) (כללים ח"אקונים (דף קיט עבתי כן הוא ע"א) ות דף י ומשע"א ו  פ' וירא קיט
 ב)."נו עא ם ח"ביאוריוד וע"וקלט ע"א ע"ג "ב, ע קלחים ח"ב כללא וע" וצוח"ב  ,ע"דב  ח"א דע"ה

 "ו). פד(הוה  410
411  
412  



 שמותזהר פרשת 

53 | P a g e 

 

ר  אז באה אילת השחר ובא או
מאיר ו וםיבשחר בקדרות להתחבר 

היום כלול ושאוב בתוכו  ום ואורהי
את אותה האילת ועל האילת הזאת 

חר שכלל אותה  כשנפרד מהיום א
ל ע מנצחוב לה שכתר דוד שיראמ
 אמר   המו  .רהשחת לאי

אתי ואתי נהירו  413שחרא ד תאאיל כדין

נהיר ביממא וכמא בקדרו לאתחברא או

איב בגויה יממא ונהירו דיממא כליל וש

לתא כד  האי אי עלו 414א לההוא אילת

לה אמר דוד אתפרש מיומא לבתר דכליל 

ומאי למנצח על אילת השחר  שירתא דכתיב 

 קא אמר

 ב/י 

י רהש בתניה עזלי למאלי א
עד ם יוהחר מאור הש תליאנפרדה 
הגיע זמן ים האיר היום וולכשהיו ה
רבי אלעזר נתפלל תפלה אמר תפלה 

ו אחר כך קמו  ונלך ישבו והתפלל
 . ווהלכ

דהא אתפרש  יעזבתנלמה  415אלי ילא

עד דהוו  416נהירו דיממאאילתא דשחרא מ

א  צלות ]עידן) [דןע(אזלי נהיר יממא ומטא 

לו צו בותיל זיילותא ונלי צאלעזר נצ רבי אמר

 ולאזר קמו ולבת

פתח רבי אלעזר ואמר יש הבל 
רץ אשר יש ר נעשה על הא אש

צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה 
הבל   זהם גשם וגו' אמרתי הרשעי

פרשוהו ונתבאר אבל יש  סוק זהפ
ה ספר זה מלך עשהבל שלמה ה

והקים אותו על שבעה הבלים 
 .  ד עליהםולם עומ שהע

יש  )די ח לתקה(ר ואמר אלעזפתח רבי 

יש צדיקים  ל הארץ אשרע שהאשר נעהבל 

הרשעים וגו' אליהם כמעשה אשר מגיע 

ו) האוקמו( 417אמרתי שגם זה הבל האי קרא

שלמה מלכא ל הב שר אבל יואתמ >אוקמוה<

ספרא דא ואוקים ליה על שבעה   עבד

 קיימא עלייהו 419דעלמא  418יםהבל

של  מכיםים תו והם שבעה עמוד
 םו הלוא םשבעה רקיעי כנגד  העולם 

מכון ן עוים זבול מחקש עיון רקליו
מר  ת וכנגדם הבל הבלים אערבו

הבלים הכל הבל. וכמו   קהלת הבל
רים שאותם שבעה רקיעים יש אח

עלמא לקבל  ן דמכיס ודיןה עמן שבעואינו

 421ע רקי" 420ו"ןילו ןון אינילאו עיםי רק השבע

 425מכו"ן 424מעו"ן 423זבו"ל  422שחקי"ם

ולקבלייהו הבל הבלים אמר  426ו"ת רבע

 427ם הכל הבל ) הבל הבליקהלת א בקהלת ( 

אית אחרנין ו 428יעיןרק עהשב ןדאינוה כמ

 
 רמ"ז).( רהשח דםי' לאה דקופ 413
 "ו). (לש ע"אמו   לקמן עי' 414
 "ו).חסד (רח' יינו בחיוה  415
  חי' וב קב פעם שנית,ם יעצפרא חוזרת לאה להזדווג עתא דבקדרוניכי  דע השחר, תילד איסו 416
 (זהר הרקיע). א לייחשוכא דלת נקרא צוח ה שאחרחר, ולאהש ילתא ק'נזו 

 ערת הזהר).ה(טז ע"ב  שיתברא 417
 .)רח"וא (ז"ד' ספירות ז 418
 .רח"ו)ות (מלכ 419
מלכות שהיא ז"א טרת היסוד דע אילון הושוראה ו', ונוכ כלוםיה הגח"ו) לא (הר וילון  תמלעל  420

 "מ).דז"א (מ
 ד (רח"ו).יסו 421
 ח"ו).רה (נו" 422
 ח"ו).(ר ת"ת 423
 .)"ורחחסד ( 424
 ).ובורה (רח"ג 425
ס "מו שיכי כדעת ר יב: וכז"ל[ )ם אחרוניםיפרקרק א מהד' פ(אבי"ע  ירוש ד וע'בינה (רח"ו)  426

רקיעים  ם ז' יה ה "ר, וכן בעשג לק"ק כולא הנקרעליון ' הכל אהי כיהיכלות, סוד עשו בנ אהבריד
 ).ע"ב בנב ח"ללים כה ע"א (קס קמןל ] ועי'.ג"רקרא ערבות כולל ן הנהעליו והרקיע

לים  ש תהמדר וע'י). "ממ' אחרים (דהם הכל הבל,  םיהבל הבל ג'.י הר ד, הבלים תרי,ח בלהפי'  427
 בעה. ש הרי ל הבל,הכ  ששה.ם, לי. הבל הבשניםלים, בה. אחד ל,בצב: ה

 ).רח"ובחי' ז"א ( הםש 428
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פשטים ויוצאים מתו םהשנדבקים ב 
מהם כך גם יש הבלים אחרים  

צאים מאלה וכולם  טים ויושמתפש
 אמר שלמה. 

הכי  430קי מנייהוטי ונפומתפש 429דדבקי בהו 

נפקי טי ומתפשנין דנמי אית הבלים אחר

 מהלשר ממאלין וכלהו א

יש הבל  ה חכמוד הס ובש י וכאן
ם הבלים עליונים ותמאיוצא ש

עומד עליהם וזה נעשה על  שהעולם
הארץ והתקיים בקיומו והתחזק 

  ובעליה  פו במעשי הארץבתוק
מהארץ וזה התמנה על   להשעו

ום שלו באותן הארץ וכל תוקף וקי
ארץ  טו מן הנשמות הצדיקים שנלק 

שלא סרחו בעוד   דים עצדיקשהם כ
וב תכך שחנו מוכ ובט יחם ריתנונש

להים ונטל  קח אותו אל  כייננו בו וא
כשעדיין לא הגיע זמנו   ואות

 ומשתעשע בו וכן שאר צדיקי עולם. 

 431הבלש י היא אית בכא רזא דחכמתהו

יימא דנפקא מאינון הבלים עלאין דעלמא ק

יים עלייהו ודא נעשה על הארץ ואתק

 קפיה בעובדי תקף בתואתו 432הקיומיב

 434ודא רעא מא א לקדס  ליקוסוב 433ארעא

וכל תוקפא וקיומא  435ארעא אתמנא על

באינון נשמתין דצדיקיא דאתלקיטו  436יה דיל

לא סרחו בעוד מארעא כד אינון זכאין עד 

דכתיב ביה  437כגון חנוך  טבא חידיהבי ר

ם אלהיאיננו כי לקח אותו (בראשית ה כד) ו

ביה  שתעשעה ואזמנימטא  ונטל ליה עד לא

  למאעד ןישאר זכא וכן

 יםדברים צדיק ינעל ש נוינשש
הגיע לקים מן העולם טרם סתמ

על חטאי הדור  נם אחד זמ
שכשמתרבים רשעים בעולם אותם  

 םנתפסי נמצאים ביניהםצדיקים ש
ם ואחד כשמתגלה לפני האיבחט

יסרחו אחר כך  הקדוש ברוך הוא ש
  ם הוא מסלק אותם מהעולם טר

ש ב אשר יהו שכתו ז  זמנםהגיע 
שה מעכם להא גיעמר שאצדיקים 

למעלה ש יןהם דמגיע עלי םישעהר
ל מעשים שחטאים ולו עשו כאי

 רשעים.

דתנינן על תרין מלין צדיקיא מסתלקי  

בי דרא חול חד ע מנייהועד לא ימטי ז מעלמא

ן זכאין דכד אסגיאו חייביא בעלמא אינו

כד  ן וחדי בינייהו אתפסון בחוביהודמשתכח

 תרלבון חסרידוא קודשא בריך ה י קמיאתגל

הו הדא יימנטא זא עד לא ממלמעלון  יקלס

שר יש צדיקים ח יד) א(קהלת  א דכתיבהו

אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים מטי 

חובין  דועב וללא כאייהו דינא דלעיעלי

 ועובדין דרשיעייא

י שאל רבי יוס שהרי פעם אחת
  בזמן  בר רבי יעקב איש כפר אונו

מן חבריו הסתלקו יבא וי עקשרב

ב"ר יעקב  שאיל רבי יוסיא זמנא חדא הד

כפר אונו בזמנא דרבי עקיבא וחברוי  איש

 438א נובההוא גו)ו(עלמא ומיתו אסתלקו מ

 
 ו).ז' דנוק' (רח" 429
 .מ)מ"לים (ב' ג"כ השנקי'  לקן של הכע והם הספירות דבי"פי'  430
 (רח"ו).  ודיסהינו בחי' הי 431
 ח"ו).ר(השרביט   יפתזקוד בס 432
 "ו).(רחן "תערותא דמאוד בס 433
 ו).(רח"סוד י 434
 ו)."ח(רות מלכ 435
 )."ו(רח הנשמות"י  ים עחסדה מתו בסודוהק 436
ט, מט" ךה למלאש ונעה עם גופו עצמו נתעלועלה ומדרגה שלמעלה ג"כ לופו הנה נזדכך גך וחנ 437

 ).בח"א נג ע"ע"ה ד(ם כיהמלא לשר על כ
ין  י בגש א" ת ומכלוהי לך משם ס'מק העמ לא כמ"שש ל דבריםש טן פשע כמלשון זה משמ 438

ש  עולם הזה ויב ה יות שעשזכלו ה שמשלם מי כא נהאיד יש להביןכו' פוק וידו ' אוכו אתגליד
ך  למה מק"ש העמם הוא כא גהביש מד יז)(קץ בחיי סוף פרשת מינו עי' רבאי"ן (נ"א). וישב מלי
  רומי על  ומלךתו כולקשר כתר מ יון תרדינא בן נח'): ר' דות א ח' לות רבתי (פרקיכהה  ש"ו). ז"ל (ל

העמידו  ו שאלף לחדם מוניפים הגאל ששת הרגו שה חדשיםסר שוס קי ניופל לו שירת פנכצו
ר  ו ואחהוהמיתו באשהו וכ והשלי ולוהר לפני רומי ונטקיס ופינוסא בן תרדיון לחנינ ת ר'בצור
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רבי  אתאופן ו ת אוב תוומ םולעה
בכל י זה כתוב וכו מר ל מאיר א 

ו ולא והרי אמר  ה אמר לורה כולהת
שלמה אשר יש צדיקים אשר מגיע 

הם ילמגיע עכמעשה הרשעים אלהם 
מלמעלה כאילו עשו חטאים  ןדי

עים ויש רשעים ומעשים של רש
 םישמגיע אלהם כמעשה הצדיק

הזה  בעולם  ט ושלוםשקים ביושב
עשו  לואכ הםליע אימג אדין ל

 ים. ם של צדיקישמע

מאיר אמר ליה וכי כתיב דא בכל   ביר]ל[

תא כלה אמר ליה ולא והא אמר שלמה אוריי

  ) כמעשה(אליהם  גיעים אשר מקר יש צדישא

דינא  והיי עלימט[ים הרשע ]העשמד[

ובדין ועובין ח דוכאילו עב ילאעל>מ<

שעים שמגיע אליהם ויש ר ]דרשיעייא

ט יתבי בשקיד) (קהלת ח שה הצדיקים כמע

הו יידינא לא מטא על לם בהאי עלמאוש

 ו עובדין דצדיקייא לו עבדיכא

אם משום שגלוי לפני ה למ
בתשובה ובו ך הוא שישהקדוש ברו

אמת  יה ע שיהם זרהא מצאו שי
 מנו זרע מ אתרח שיצו כמ בעולם 

ממנו   צאשירהם אחז אב אמת
של העולם  ר הרשעים זקיהו ושא ח

ולכן בצד זה ובצד זה הבל שאמרנו 
נתחזק על הארץ כמו  שה ונע

 שאמרנו. 

ין דאתגלי קמי קודשא בג >יא<אי מא

ייהו נמו דיפוק א דיתובון בתיובתא אבריך הו

תרח דנפק   ןוכג אקשוט בעלמ א דיהאזרע

 הנפק מניד זברהם אחא וטה זרעא דקשמני

 ובגין כך ן דעלמאביייהו ושאר חקיחז

ובסטרא דא הבל דקאמרן נעשה   בסטרא דא

 רןץ כדאמ ואתתקף על האר

על  דבר אחר יש הבל אשר נעשה
חזק  כפי שאמרנו שהתץ ארה

משום על העולם במה [והתחזק] 
אלהם   אשר מגיע קיםיש צדיש

הם ידייע לג ם מיכמעשה הרשע
כמו בת ם עים מעשי הרשכאות

ם  ותאו אחד מאה זר הדי עבודובע
ם הרשעים וההם ממעשה מעשים ש

עומדים בקיומם מפחד רבונם ולא  
כמה צדיקי אמת  מא כמורוצים להט

ללו והם  הם עשימכשבאו לידיהם 

 רץהאר נעשה על ר יש הבל אשאח רדב

מא לע  על קף)(ואתת ףקאתת ד רןאמקכד

שר מגיע אליהם אים בגין דיש צדיק במאי

 כמעשה הרשעים מטאן לידייהו כאינון

ד  ח  אוע"ז  ין דחייביא כגון בת עובדעובד

שעים הר 439מעשה מאינון עובדין דאינון 

 ן ריהודמא ילודחיומייהו מואינון קיימי בק

אי קשוט כגון כמה זכ אבסתאא ל ולא בעאן

כח  ריבוגאינון אלין ו ןבדיעוכ הויידיל טודמ

ועל דא יהון ולא חטאו בדי רעותא דמארדע

 
י:  חיב"ל רבינו ז. וראלחכמי יש הלכל עשר זו דהובמוהטילוהו באש ו וה ש ל מעלה תפתן שויהח

ח כן  זבי המעל גב בוררו צעפ לווקרב וכאלו הכר כאש לובע הוקובאיל צחק לף יהוחשכשם 
ו  קבל םלכך ה םדינה שנתפשו ונגמר ה במעם מיתוכיון שטעמו טחרים ל באו חכמי ישראלפחהו
ם כדרכם לכו לשלול ול לומרכה יהים ולשלום אל אביכו על וכו' ואתםרגו הנו אלזה כ ינשם והרע

 לום אל לש עלו אשרת ות לדורומלכ הרוגי השרלע מזתועה ורף לשיוס אחיבארת מבוה שאבל הפר
  ה: הקב"חפס"' עמק המלך ש"ה ועי ט ע"ב,ע"ב, וזו"ח פ ן רנדלקמ "כ. עי' זהרע ,שבשמים הםאבי
 ות האחתנישתי בח שת י זאה השה, וכו' במיתמעל "ואקיימנה לידי איבי ה "מתבחשבה טוף ממצר

  תתו ה מיהיתם ריגה, ואא ההית הינשוה ה, שנ ךבן ק"יבא י עק רב ה ר הישכב, תיתה הטבעימא ההי
וגי  ר' הלה וכו', בזמן ילמע ק ועלהובהריגה נסתל ה'", "ידךתחתונה של  בהיכנס בנקנ היה טבעית

די  ל ית אלו עוצ ור ניצורולב,  ביןעלות מיין נוקלהם דכח בבני אהיה  אל כינות, וגברו העאז ה, כומל
  וזהו יפות, בקלערב להתו מטה וחזרדו לה, ירניב של ביןקין נוהמי פילוא אלה, אי זד אפילתם, ולת
  י ' הרוגיוד רך השם יתברך לסשהוצם, עד היה נאבד העולולכן כם" כם שולחה אמעישוד "ובפס

של  קליפות ה ם בעמקיישרש מוהם של המלכות, ש  לוא ן יין נוקביא המיצהול ו כדי'אלו. וככה מלו
ת  לכול המן שבי מיין נוקלאת כן העל ם,רגושיהואחרא טרא ר בסהמסלופן ה גרכצאחרא, הו אסטר

  י יד של הבינה הוא עלבין ין נוק. אך העלאת מימלוכהוגי מן של י' הרעצ הגופים דיעל יהוא 
ו  י הך, עד שככל ם ככישלהם היו מזו יםופג , כי הרי מזה המתתל ה, ואנתר עליויו היאש נשמתם

רה,  צו תוופם לעשוכך גים לזקיצדת המעל ו היאלא זכי הת. ואחר מותנש יים, בערךורא ים][הגופ
 פרק סב. לך שםק המתחתיך, ועמ דםאא ואתן ע"נד  י זו"חוע'

 פ"ו). ממעשה (ד 439
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אדונם ולא   גבורי כח שעושים רצון
רץ  עשה על האזה הבל נ חטאו ועל

   חזק בתקפו.ומת

 יה הבל נעשה על הארץ ואתתקף בתוקפ

  ה שש רשעים שמגיע אלהם כמעיו
וה אחת  ים באה לידיהם מצקדיהצ

 ם בה של צדיקים וזוכי שהיא מעשה
מקפח סטים ותה כמו ל שים אועו

סטים  ל עם יחד  הריםבצא משהיה נ
 עובר שם היהכשו  רהז דה בוע עובדי

  ותו ושומר אותו מציל אה הי יהודי 
עליו רבי עקיבא יש  מהם והיה קורא

עשה  הם כמרשעים אשר מגיע אל 
 הצדיקים.  

ליהם כמעשה א 440עמגיר שא ויש רשעים

דא  ד מצוה דאיהו עובהצדיקים מטי לידייהו ח

 441םיטלס ןיתה כגוועבדין ה ב א וזכאןדצדיקי

רייא בטו )משכחא] (אחמשתכ[ הוהמקפחא 

הוה ד וכ ז עובדי ע" >םיטסל <אינון י דבה

ר ליה יזיב ליה ונטודאי אעבר תמן הוה משי

ם עקיבא יש רשעיי עליה רבי יהו והוה קרמני

  יםדיקצהאשר מגיע אליהם כמעשה 

 יבא דהוה יחוכגון ההוא  וכמו אותו רשע שהיה 

 יא/א 

ה לילשיא יבסביבתו של רבי ח
יתה  אחד פגש את אותה אשה שה

אותה  ףורצה לתקה תבִ ולכת לבית ה
ד את שה ממך כבבקב לואמרה 

ה חטא ִעמי עזב אות רבונך ואל ת
י אומר ויש רשעים ולא חטא בה הו

ע אלהם כמעשה הצדיקים אשר מגי
זה הבל כמו שהתחזק  גםי שתראמ

או  שב קיםהצדי םתאותו הבל עם או
אף  או טא חל יהם מעשי רשעים וליד

יעו ם שהגכך התחזק עם אותם רשעי
יקים דצאותם ה שיעמ לידיהם
   ם.ותא ועושים

יא חד פגע בותיה דרבי חייא דליליבשב

ברתה  זלת לבידהות א בה בההיא אתתא

אמרה ליה במטו מינך  בעא למתקף בה

ולא תחטי גבאי שבקה ולא חב  רךלמ ריאוק

גיע אליהם ר מאש עיםרש וישאומר  בה הוי

ם אמרתי שגם זה הבל כמה דיקיצ ה השכמע

קיא דיצ  ןוי אינדהב  לההוא הב ףדאתתק

ף דחייביא ולא חטאן או יהו עובדידילידמטו 

 442ודמטיא ון חייבהכי אתתקף בהדי אינ

 צדיקיא ועבדי להו   לידייהו עובדי דאינון

שה הקדוש ברוך הוא  ע נוששני
שהוא  לם וכמו וצדיקים ורשעים בע

 כך םקיידבעולם במעשי הצד כבמת
ם הוא מתכבד ברשעים כשעושים ג

ם יקך הוא צדיקודשא ברי דתנינן עבד

איהו  ים בעלמא וכמה דאתייקרערשו

 נמי הכי 444יקיאי דצדובדעב 443בעלמא 

כד עבדי עובדא א עייירשב אתייקר איהו

 
 ".שמגיע"ו איתא קומובמ, בדפ"ו קנמח "עמגיר שא" 440
 .ת, וצ"עשורוב' ד סטיס, וכן בעול יתאברוב הדפוסים א 441
  דמטי (דפ"ו). 442
  עה , הרערקנת. ואם תמת מלכותטוב, ה, אם למעלהים עושה פרי חתונהת שהנה מעוה 443

בש  וש וכחליומ  שהכח הקדו זיקמח אז ממש רו,כובש יצעשה שו מאלים מגיע וכשהאד מתחזקת.
לך  מו דבטוב ועה בש צדכווב יצר הט הכובשהרע. ר צצר הטוב וי יב וילת לכמאה, שהטוהכח 

  ק צדיה. והת גברתשה תחה כבוחת רבו, ושפחוש תכב בדהרע עיצר  . והכובשגברתה שרישפחה תו
  ים, ועתה צונהח  הוא מצדי שהו, מפנב כמוטו ובשהרשע הכ. אבל ידקתו ודאצ מצד בוהכובש, ט

ת  בשות נכניחצו ואין ה בכך, דרכו  ואהובש, שזהו כ ק דיצשה  היותר ממו ריותזו  בישהם כובשכ
ו  יהיה לולזה בכך, תשתלם נשמתו הזה שע הרו', ו ים וגובה עומדעלי תשב ש ו מקוםאמר לזהו כ"כ,
  והעד לזהקת תחז שכינה מוף וסוף ס לליו.מע  פריו יאכל זו, א הל יד מצוע יזכה  וענינים: א מב'א' 
 . קר) (אור י  נכבשתשהיא ש "אוי לרשע כ קימסדכ ותזקת ברעתחמות וניצ ת החהיווא ה

מה לך לספר  להיםר אאמלרשע תיב ולסט"א דכולכות ה  עות הרשדמצ ז"לראם דהא שימק 444
הולך   דהכל נים אשולמ"ש הרמה גם ובדא טבא עובדי עדברשיעיא  ואיהתיקר אמר דאהכא קחקי ו 

 עתבשום פניה  ילבר וגמ שצוה לש"המ ושהע עשם הרדא "ו]לש –ואפשר ו [פילהרוב ואחר א
נם אמ"א). "ן (נישוב מאיצריך  ןי יצת ועדבה ק תשו רא יהרהתמת ומסצוה מלו לכמ נחשב ההוא
 (לש"ו). ימידקשה  הנה לאמרע   ן סורהרי היה בעניכאן 
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ת א מראנכמו ש םלועשה טוב בעמ
לרשע  בעתו אוי פהי הכל עשה

רע ומתחזק   כשעושה את עצמו
לרשע רע י או שנאמר  בחטאו כמו

 וגו'. 

 ג יא)  תלהקאת אמר (טבא בעלמא כמה ד

בא כד עביד ו ווי לחייעתב עשה יפה הכלאת 

דאת אמר ואתתקף בחוביה כמה  גרמיה רע

 'שעיה ג יא) אוי לרשע רע וגו(י

י  תאיל רכה עוד פתח ואמר את 
בלי וגו' פסוק זה אף כך בימי ה

ה  נתנ כאשראבל  ו החבריםהבארו 
זמן ב  הכל אה ר  חכמה לשלמה

מוד  ששולטת הלבנה יש צדיק זה ע
הצדיק  מר שנא ד כמוב וא םהעול

צדקו משום מן הגלות בבזד אב
ן ת לעפר צדק זה כל זמשהיא שוכב
גלות היא עמם בגלות  שישראל ב

  י רך צדיק אבד בצדקו שהומשום כ
גיעות אליו אותן ברכות מן אי

 עליונות. 

הכל  ) אתת ז טוקהלר (ח ואמתתו פ

וגו' האי קרא אוף הכי  445בליהי מיראיתי ב

מה חכ יבהתיא כדברייא אבל אוקמוה ח

הרא  דשלטא סי נאזמכולא במה חמא לשל

ובד כמה דאת מא אדא עמודא דעליש צדיק 

בזמנא  446נז א) הצדיק אבד ישעיהמר (א

פרא על 447היבכשדגלותא בצדקו בגין דהיא 

י איה לותאבג לארצדק דא כל זמנא דיש

טו) צדיק  ת ז הלק(ך כ ותא ובגין ון בגלעמה

 449טאן לגביהדהא לא מ 448אובד בצדקו 

 450עלאין אןכון ברינא

תו זה  רעב מאריךרשע ויש 
ה לאדום שקט ושלו "ל שהאריךסמא

אותה רעה אשתו  במה ברעתו ב
זנונים) נחש התקיף  רעה אשת (אשה 

ט ושלוה  שקם עליה שהרי לא מגיע
נקבה   ק באותהדבאלא רק משום שנ 

ד ע ותיזה לשאר המלכ גמאדוכ
  וש ברוך הוא יקים מן העפר שהקד 
תוב שכ נופלתה ודותה סוכת דאת א

 לת. ופהנדויד  וכת את ס םאקי

ל דא סמא ברעתו ויש רשע מאריך 

ברעתו לוה לאדום במאי דאוריך שקט וש 

 451) נחשאתתא ד] (נחש אתתיה [רעה בההיא 

 הו שקטלא מטא עלייתקיפא דהא  452חש נ

 יא נוקבא תדבק בההא בגין דאאל ושלוה

יך ברא ן עד דקודשלשאר מלכוו אנא דוכגו

 לת כת דוד הנופס אירא לההעפמקים הוא י

כת דוד יא) אקים את סט ס כתיב (עמוד

 הנופלת 

סי פתח רבי יווילך איש מבית לוי 
וגו'   שםהבו ת וגודודי ירד לגנו לער 

שהיא   ישראל משום לגנו זו כנסת

) רבי יוסי שמות ב א(ת לוי וילך איש מבי

 ת לערוג 453לגנו  דירדי ודפתח (שיר ו ב) 

 
 קר).  ר ילטת (אותה שוהיוב  –י הבלי ה. ביממחכמת של – הבלי 445
שאמרנו ל מה כי כ ע,דל ט ע"ב. ויעל' יע .)ץ (רח"וארלון פקד בסודבל שמקע אובד השפוא שה  446
א  י המלכות שהיק ע"ם רולוא לעהנה ה צדיקים, ם של היבועשים ט י המע" א ו"א, שהדזונים יקבהת
ם  יעיהוא מג טוביםים מעש, וכל הז ע"ב) זהר ח"א כ קיח םילה' (תהל רהשעהוא  "א, כיק' דזהנו

הגה  ל ההנהוא כה ב למטה, כי  הבוהט  שךמנדה הנה י לן עוכ ,ז"א תקןמת נהבה, וממ ליםועואליה 
ם, בשעתא מר שוא א,לאנהגניתא דא דמטרוולא ביכ ק"א) שבד סע(ע ירבפ' אחש וכמ" ז,וה"דהע
, לג גופאחי' פבב  רק הנה הואזולתה ולוי בה, ת שהכל רע"ש שמבוא ו'.כו' כבעלמא זכאי גיאו דאס

הוא  ז"א  יקונידת הצדיק אבד, )אז נה יעסוד (יש ב כג" דועיהוא כן . ו"שו ע"א) ע(רצ"ז מ"ש באדכ
נוק'  אמת כי ז"א ו. ובכ"מובע"א) ב יא ות (ט ע"בפ' שמו )נה ע"אית (ראשב "ש בפ'כמק', ונוי בתלו

יקים  צד ובים שלשים טהמעכי ), אלא לה ע"ברפקודי ( פ'"ש במככולן חד ו והםבדא  ילן דאהם כל
ל אחד, וכוהם  א בדאד ןבל הן כלילא ,דויל ע קבל היאמ ההנ א"א קוניותי ה, ידהוא על  קבלה מהנ
 .ח"ב כב ע"ב) ללים(כ דע ט ונוא פשובזה, והו' ודי קונללות הא בכהו הנבז"א הו שאמרנה מ

 . דפ"ו)כיבת (ש 447
   יקר).אור ע עליו מלמעלה (פוש ה שלא י דאבי קימגיע לצד ,ישראלהצדק עם  בגלותש 448
 ).(רח"וליסוד  449
 ת (רח"ו)דת" 450
 נוסף בדפ"ו).( )ב (הושע א םונינ ז אשתה אשה רע נ"א 451
 . )רקר י(אולה   להזקק  לס"מין ידת משיווא 452
 רח"ו).חצות (ה בלאזווג יעקב ו שהואב, עק, הוא יגנורד לי יכ דודמשה"א"כ לאה, ו 453
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מכל  ההיא כלול הבושם ש ערוגת
של   חותי) בשמים ורמיני( דיצד
ך  רוב שעה שהקדושם הבא בעולה

עדן) כל אותן   להזה (שן גרד להוא יו 
עטרות שם  ת מהצדיקים ש ותשמנ

כולן נותנות ריח כמו שנאמר וריח  
ם (וריח אפך ל בשמישמניך מכ

הצדיקים ת נשמו כתפוחים) אלו הם
נשמות  צחק כל אותןשאמר רבי י

ן  ותה וכל אזבעולם ה  קים שהיוהצדי
לם לעו תלרד ות שעתידותהנשמ

 הזה) בגןן בג ן (עומדות הזה כול
ר  יומדים בדמות וצוע (כולם)ץ רשבא

עולם הזה וסתר  ב יםשהיו עומד
 וסוד זה נמסר לחכמים. 

א כנסת  ד נולג) דודי ירד(וגו' הבושם 

 ]דאיהי[ם שוערוגת הבדהיא ין בג 454ישראל

וריחין ן מיבוס >זיני נ"א<סטרי  כלילא מכל

וא א בריך השדדקו עתאבש 455עלמא דאתיד

כל אינון נשמתהון  ]דעדן[ )דא(נתא גל יתנח

 456ו יהבי ריחאדמתעטרן תמן כלהדצדיקיא 

 ניךמשוריח [) שיה"ש ד יכמה דאת אמר (

וחים) כתפ ח אפך) ורישם ז ט(( ]כל בשמיםמ

א דאמר רבי יקצדידהון נון נשמתן איאלי

הוו בהאי  צדיקיא דד יןאינון נשמתיצחק כל 

 נין לנחתא יממתין דזנש וכל אינון אעלמ

ו בגנתא (דא קיימין מא כלהעלי להא

קיימין בדיוקנא  457כלהו בארעא  נתא) דייבג

א רתלמא וסוציורא דהוו קיימין בהאי ע

 ר לחכימידא אתמס ]ארזו[

שהוא  לבני אדם ח שיורדתור
תמיד בחקיקה  ה חקקנה מצד הנקב 

אדם ל ש ציור הגוף כחותם הזה
וצה ורוח  חם הזה בולט ה בעול

רוח  כשמתפשטת ה ת פנימהקקחנ
תה רוח בולטת בגן של גוף אוה מן

ופו ממש יור ודמות של גהארץ בצ
שבעולם הזה משום שהיה תמיד כמו  

 ם. חות

רא מסט 458דאיהו לבני נשא יתנחד ארוח

 ותםחי לופא כהאדיר בגמתגלפא ת נוקבאד

 יטבל 459י עלמאציורא דגופא דבר נש בהא

 מן ד אתפשט רוחאגו כאתגליף ל לבר ורוחא

 460דארעא א נתליט בגא רוח בוהגופא ה

ממש דבהאי עלמא  ]דגופיה[בציורא ודיוקנא 

 גין דהוה תדיר כחותםב

 הועל זה היא "שימני כחותם" מ 
  קה פנימה קוק בחקיח ם חות

ף כך  החוצה א  טציור בול מצטייר בו
תה מצד שלה כדוגמא  שהי חהרו היא
קיקה  חקוק בח זהה  ממש בעולם זה

 כנס לגןונ שמתפשט מהגוףכפנימה ו

שימני כחותם (שם ח י)  461ועל דא אמרה

ואתצייר  462ם גליף בגלופא לגומה חות

 463לבר אוף הכי  )בלטא] (בליטא[בציורא 

רוחא דהוה מסטרא דילה כהאי גוונא הי אי

כד ]ו[ וגגלופא לבף גלי אהאי עלמב שממ

 
ת בהדע  אלויתן שהו הוד שורש הוא ס "ג, ושםחולל שהוא כוהדעת  אקדמאה הוא העלמ 454

 "ב).ח"ב מד עה "(דע אקעד ע" ח"גועי' זהר עצמו*##  
 א (רח"ו).מיאד דיסוהוא לאה שדסוד ד יוא בסנהמא תאוזיפת לברמא דאי 455
 )."וח"ן (רוד מבס 456
 סגר בדפ"ק.מו 457
 זהר).ה ערת ב (הע"ע מה מזרי 458
 הזהר). (הערת   "בעג ע 459
בש מתלהגן ובהם  בד' רוחות  יות אדנ"י שהםתוא מד' אול הרוח בג"ע הש ושב ב כי הלכתב הר 460

' במה  יעו וכו' אארענתא דגרוחא בליט ב או הה  וז"ש "ל, כלם הזה עעוגוף שהיה לו בת הוגמד הרוח
 .)(מ"מ "דסבדף יג קמן ל תובשנכ
 דפ"ו).ף בוס(נ  יהיא 461
 ).(מ"מבר הצורה לו ולג החותם הוא  ההשעו   וך בתעשה החותם כשת' יפ 462
אמר כאן כן ר שיענשמה מש ו 'רוח הם מנוק שתב דנפעם הסבא דף צט שככים ה מסלשון ז 463

שוב  וי ו).ב זה (רח"ישיתהסבא י יןענ הרב בשיש החיי ובמד אלנטרא דילה נשמה מאימסוחא ר
  ינה א בחיק הב"זהיה הש "רדם חטא אדהקו רייי בא אסרי הבל ד"טים וזליקוה בס'בא וה  הרב

 .ר (מ"מ)ה"דרי אחר חטא איאחר איח ממלכות ובמקום ורו מז"אולכך נשמה  ז"א קוםלכות במומ
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תו לט אובום ויר שששבארץ הא
מצטייר  חקיקה להצטייר החוצה ו

ט החוצה כדוגמא שציור  בציור בול
) למעלה(של הגוף בעולם הזה 

רת ייחיים מצטיא מעץ ההש שמהנה
ם ייהחצרור  עלה באותושם למ

' כמו שנאמר  ה ועםנב גנלהתע
 בהיכלו.   רבקה' ולם ענולחזות ב

א ראוי אעתא דארועאל בגנמן גופא  אתפשט

א לבר לאתצייר 464ההוא גלופא דתמן בליט

בר ל >בליטא) <טאלב(בציורא ר ייתצוא

 465אלעילנא דציורא דגופא בהאי עלמא כגוו

> יירתצא< 466ייי מאילנא דחהאיד נשמתא

א דחיי תמן לעילא בההוא צרור )אתצריר(

מה דאת אמר לאתענגא בנועם יהו"ה כ

לבקר יהו"ה ו ות בנועםזלחד)  זכ(תהלים 

 ו לבהיכ

בריאל לוי זה גלך איש מבית יו
אשר  גבריאל כמו שנאמר והאיש 

סת נ בית לוי זו כן וגו' מזובח ראיתי
ח ק יהשמאל וד צישראל שבאה מ

נו שמה. ששניהנו לוי זבת  את
יק בעולם  בשעה שנולד גוף של צד

 זה ה

דא גבריאל  )איש( 467וילך איש מבית לוי

גבריאל ש האי) ואכ ל טא יאמר (דנכמה דאת 

ת י דא כנס חזון וגו' מבית לוב יתאיר שרא

קח את  ישראל דאתיא מסטרא דשמאלא וי

  דתנינן בשעתא  468א נשמתאד ויבת ל

 מאלעק בהאי דיצא דדאתייליד גופ

 יא/ב 

ש ברוך הוא קורא לגבריאל  דוהק 
צדיק) שבגן  ונוטל אותה נשמה (של

ק  ומוריד אותה לגוף הזה של הצדי
יה נפקד עלוא והה הזם ולעב נולדש
  ותה. ואם תאמר אותו א ומרשו

תמנה על רוחות הצדיקים מלאך שה
שהוא  רמואתה אוה שמו ליל

משום שבא  איל כך הוא ודגבריא
מצד שבא  וכל מי אלממצד הש

 קרא. נ  כךאל השמ

 קודשא בריך הוא קרי ליה לגבריאל ונטיל

די בגנתא ונחתא  469דצדיק ההיא נשמתא 

בהאי  יילידתאד קאדצדי י גופאהאל 470ה יל

א ואי תימ ו אתפקד עלה ונטיר לההואי למאע

 יקיא ן דצדוחיהוההוא מלאכא דאתמנא על ר

גבריאל הכי  ת אמרת דאיהושמיה וא להלי

 471א לשמאא דסטרי מתאבגין ד אידהוא ו

וכל מאן דאתי מסטרא דשמאלא הכי 

 472אקרי

ה עמרם ויקח את בת איש זוילך 
 רהואמ הקול ירד לוי זו יוכבד ובת

זמן   בקרו רי וג בה שההזדול  לו
שנולד די הבן יגאולת ישראל על 

יע בו הם. והקדוש ברוך הוא סימ
 ה על מטתםשכינה שרת נושניש

היתה   חתאצון שלהם בדבקות והר
ו כינה מאות ש זהזלא כן ול ינהכשב

ב  בן שהולידו לקיים מה שכתו

ויקח  473דא עמרם) ב אשמות ש (וילך אי

ל נחתת  קו ובת 474דיוכב דא את בת לוי

וגא בה דהא קריב זמנא ליה לאזדו רתאמו

 475תילידידרקנא דישראל על ידא דברא דפו

דתנינן  יהב יעיס ריך הואב וקודשא מנייהו

 תא דלהון על ערסייהו ורעוא שרי אינתכש

דא  על א ובדבקותא חדא הוה בה בשכינת

לידו ההוא ברא דאומשכינתא  דיתעלא א

 
 מ).מ"( םיש ששרין  ין ד' אובגשת לבוש הוא מד' רוחושההרב בשם  כמ”שי' פ 464
 גר בדפ"ק.סומ 465
 .ייא (דפ"ו)דח 466
 ערת הזהר).(המד יע זרע"א ת עד ת קיט ע"א בראשישמות  467
 ).מ"מ(שמה היא הנ  ובתבורות מהג ניינהשב פילוי לונק'  כותהיא מלי  י' לופ 468
 וסגר בדפ"ו.מ 469
 ). פ"ולה (ד 470
 .ו)(רח" ת גבורומהנה נייב כי 471
 ."ו)ח(ר נקרא לילה 472
 ' (רח"ו).החק ממזל ינחי' אבא דיב ר נקי כי הואמעאמלשון ו ה  מרםע ון השאלהבלש 473
 (רח"ו). עילאה' מ"ב אימא ימג 474
 פ"ו).ליד (דידאת 475
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הייתם קדושים בן דשתם ווהתק
 ש מטה הקדואדם שמקדש עצמו מל 

  ו כמ העל אותו מלמקדש מ  ואה ך ברו
ת של קו שהרצון שלהם היה בדב

כך השכינה נדבקה ממש  שכינה ה
  .שושע תו מעשהבאו

שתם דק תהו א מד)י אלקיימא דכתיב (ויקר

 ) מקדש( ]דמקדש[ים בר נש ושקדוהייתם 

יך הוא מקדש ליה  גרמיה מלרע קודשא בר

ותא  הוה בדבק דלהוןותא דרע לעילא כמה

כינתא בההוא א שקדבתא יהכתא נידשכ

   עובדא ממש דעבדו

חק אשרי הצדיקים  בי יצאמר ר
של  ותבקון שלהם בדההם שהרצ

יד וכמו שהם מש ברוך הוא תהקדו
הוא נדבק   גםכך  דמיתמתדבקים בו 

עולמים אוי וזב אותם ל ע לאבהם ו
שלהם והדבקות  לרשעים שהרצון

להם די  ו ולאת ממנשלהם מתרחק
 קים בדנש אלא וקים ממנשמתרח 

האחר בא וראה עמרם שנדבק בצד 
הוא יצא ממנו משה   דוש ברוךבק

ו  מנמ  א לא זזהו רוךשהקדוש ב
ה עמו תמיד  ושכינה נדבק  םלעולמי

 אשרי חלקו. 

א קידיזכאין אינון צ קחציי ברר מא

הוא   דלהון בדבקותא דקודשא בריךדרעותא 

הכי  תדיר ביה בקיןתדיר וכמה דאינון מתד

ון לעלמין יק לבא שלו הוק בבדאיהו אתנמי 

ן ודבקותא דלהון  ותא דלהוווי לרשיעייא דרע

 חקן מניהתרדמדי להו  לאו מתרחקא מניה

בסטרא אחרא תא חזי עמרם אלא דמתדבקן 

יק מניה נפא בקודשא בריך הו יהק בב דאתד

י מניה ה דקודשא בריך הוא לא אעדמש

 ריתד 476בהדיה דבקת לעלמין ושכינתא את

 ולקיה זכאה ח

ותרא אתו בן  דותל הש האהר תו
וא אמר  כי טוב הכי טוב הוא מה זה 

ום שסוד  רבי חייא שנולד מהול מש
שכתוב אמרו  נקרא טובת ריהב
תה רא דיק כי טוב. רבי יוסי אמרצ
שבשעה ו ב השכינה שמאיר  רוו אב

וב לד התמלא כל הבית אור שכת שנו
וירא  כתוב ותרא אתו כי טוב הוא ו

 זהועל  כי טוב ם את האוראלהי
 וב הוא והכל היה.  י טכב ותכ

כי  477ותרא אותו ותלד בן ותהר האשה

הוא  ובט כי) מאי ב ב שמות( 478טוב הוא

בגין דרזא  479אתייליד מהול חייא ד מר רביא

אמרו ) (ישעיה ג י יבתכרי דאק ובט 480יתדבר

ר נהירו כי טוב רבי יוסי אמ צדיק

  את דבשעתא דנהיר ביה חמ 481דשכינתא 

כתיב ד אורהנ אתמליא כל ביתאדאתיליד 

ית א יב (בראשותרא אותו כי טוב הוא וכת

 כיא טוב ועל ד ם את האור כיד) וירא אלהי

 482ההו וכלא >כתיב< טוב הוא

  ותצפנהו שלשה ירחים מה
רבי  אמר םישה ירחלש םאומרי

) ב ב ותשמ( 483שה ירחיםותצפנהו של

 אמר רבי 484מיירי מאי קא םירחי שלשה

 
 רת הזהר).הע(ב ע" כאראשית ב 476
 .ש"ו)(ל אע"יט  @@@@וכה וכלארב "א ושם נג ע"בד רענן לקמ עי' 477
 ).  "וח, אות שלו (רותוא 478
יו  ל שלא הז"ו ראמרוכך דבוקה בהם,   הלרעהיתה הו ורעטוב  מצד  דם לו היווקם ינולדי כל הכ 479

ש"ה  מ אשבעד ד ז ביסוחועדיין אוה היה רהע מפני ששרש  לו, מוישראל שיאת צרים המים מניח
 (רמ"ז). בנולת מיתו בשלורהתל במעט פגמו גדוה הי"י, ולכן ל שד"עולה אוכן  שם, המושרש  

גם  ,ה הוי ק טוב וכן שם"מב ם יסודגולה מ' מיב גיכי ה"פ טו םדיסד החוד בסויסיות הימנפ 480
  ון ראשה ז האורנום שבו גיקר משוע. הרמ"ז ונ"א)ב (טושפע כח היו ד קטןילם לורות דגא כך לההו
 ו). ש"(לקסו ע"ב  ע"א הלקמן למ"ש וב כאמר בו כי טהנ

  ביסוד יין בהיותו עד אהוווב, נקרא טו פשטותהת כי האור קודםו, צלנא נודעז כוגנס אור הה" 481
 .ז)ו"ב (רמ"' ט"ה גיהוו אעת דאיהשה"ס הדה במשרה המאיינה העליונה כשה  ה שהואניהב

  שלם  ה ה, שהיה מש ) מש ד (שמות ג דסובר בואכמיסוד, ב ין למטהבדעת ב המעלפי' בין ל 482
 הפסק (רמ"ז).לי ם בליהמגוור אם וסים וגסדים המכהחר וכולל או

 ו). "ש(ל ע"ב שית לאראעי' ב 483
 ). "ז(רמים חדש שלא אמר שלשה םג וו זה,  נעודינה לה הכוומה  484
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שרמז (עד) שלא  ז הוארמה יהוד 
  שה בזהר עליון עד שלשה נודע מ

שהרי  דש השלישיבח  שכתוב ירחים
ו ושכינה  די לע הר אז נתנה תו

 יני כולםהתגלתה ושרתה עליו לע
שכתוב ומשה עלה אל האלהים  

 . ה'רא אליו ויק

דלא  486עד  485רמז הוא דקא דה רמזוהי

 ג'עד  487זהרא עלאה אשתמודע משה ב

 ט א) בחדשות יב (שמדכתי 488ירחים

על   רהתו תביהאתי השלישי דהא כדין

עלוי  ]490ושריא[א ושכינתא אתגלי 489ידוי

ל  א  להג) ומשה ע לעיניהון דכלא דכתיב (שם

 הו"ה ויקרא אליו י םהאלהי

ותה  ו שעד אולא יכלה עוד הצפינ 
 רו בקדוש ברוך וב נודע ד לא שעה

 להים ה ידבר והאוכתוב מש ואה
יבת עצי יעננו בקול. ותקח לו ת

  ת ריבל הארון שלוחות הומא רמז ע ג
ו תיבת גומא היא ארון כ תום ליסננכ
רה בחמר ובזפת מחברית ות ה

 ון ארוא) שהרי ה(שאותה תיבה שה
וץ רבי חה מבפנים ומבהיה מצפ

מירה ורה שהחיהודה אמר זוהי הת
במצוות עשה   או ברוך ה ושדהק 

 ה.  ות לא תעשצובמו

עד  ) דשמות ב גהצפינו (  לה עודולא יכ

 שא ד תמודע מלוליה בקועתא לא אשההוא ש

  משה ידבר  )יט יט םש(ב יתך הוא וכריב

רמז יעננו בקול ותקח לו תבת גומא  םוהאלהי

יה תיבת א עאלין בגוימקילוחות ד וןעל האר

תחמרה בחמר איהו ו ארון הברית 491גומא

 האד[) ארון תיבה דאיהו א(דההי ובזפת

דה רבי יהו ומלבר מלגו מחופההוה  ]ארוןה

  א יתא דהחמירה קודש היא אורי אאמר ד

 תעשה  לאת מצובובמצות עשה  אך הויבר

אלו ישראל  דאת היל ותשם בה
ו  שראל ואהבהשנאמר כי נער יכמו 

התורה  תשלא היו מצוושם בסוף ות
  עד סוף שנכנסו  חומר לעשות
שנה על  םף ארבעיסולישראל לארץ 

ם ל אותעל מאמר שר אושפת הי
רבי לישראל ( רים תורה וחוקהשמו

 אמר כך למדנו).  חזקיה

כמה דאת  ל ראיש ולא  הילד אתבה  שםתו

הבהו ונער ישראל ואא א) כי אמר (הושע י

רייתא אוי א הוו פקודדלותשם בסוף 

ו  עאלף ד סו עד 492למעבד )חומרי> (מראחו<

שפת ל עעין שנין ישראל לארעא לסוף ארב

רייתא דמורים און נועל מימרא דאי רוהיא

אמר הכי קיה בי חזנ"א ר<אל וקה לישרוח

 >אאוליפנ

 
ות  מצהתורה ש ששם שר שו בדעתרה שמכוסים ומש הם ת ורות חג"שא ודעים ליוע ענין יד ה 485
ים, ירחשה שלפון ה ציה ות ולכןים ג' מדסדהחום גילוי ד מקעומשם  ו"ג,ה, חמצות לא תעש ו העש

מז  ם ירחים, והרשב אכן נקרל ור,העיב סוד ד אמא ששםוסלי שייך מכוסה ה המקוםו ת ולפי שאו
לם  עוציאות הלגבי מ לאב הדעת ולמטה מן ת לו האורויתגאוי שר היה בי משה א כי לגהולא מופה

ז'  לא רות שהויבור האולען . וגם בכאוהבן התורה  תינתעד נשלשה חדשים ר חתאלה רך הוצ
  ם ש והשכל ,'ק א"ך פרר אנת חיים שעורוצ אין בים ועידשלט' חא והניצוצות שה בורועים חדשי

 ). "זלט' (רמ ראלני ישב שארחדשים ווא לז' ה  קיםצדי ור ההיטב, כי עיב 
 .בדפ"ומוסגר  486
בא, כמ"ש דנוק דוא חססן הי נישהוא חסד, כן ניסוד ח"ו). ס(ר הם חג"תסיון  יראי ניסןכי  487
לח  "אים ח(כלל ו)  (אות"ו שם רחמה הגהותות יא ע"ב) ב שמזוה"ק (פ' ' ב עו ד),ע"ס (דף צ"כ עהבש

 ).ג"ע
יו  הג' ה האלשים מפני שחדולא  חיםיר הו ג'ן, וזוז' דסיו ייר' דאוז לדשבו נו ראדם מז' דהו 488

וגם  ה, שנמן שאין בו ם, זדקירחי ב) ככט  כמש"ה (איובם רחיא יור הנקרעיבמזמן ה להיות יםאויר
 רמ"ז). (  לזמן הירח מנהנר יבוהעי כ

 .מ"ז)עיר (רז ת"תודה בשס 489
 "ז).מר(גלה תמסודה שיאמא ה"ס  490
 . "ו)א (רחות ז"והוא הלוח"ה מ' מגי ללעם הכו אגמ 491
 ).ת הזהר רהערפו ע"א ( ראויק 492
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הקדוש  ר וילך איש זהאח רדב
שכתוב ה' איש מלחמה   אוהוך רב

זה הקדוש ברוך הוא   מבית לוי
תו  אוו מה העליונהכהמקום שהח 

דים  לא נפרותחברים כאחד נהר מ
ה לויתן ולמים מבית לוי שהשרלע

חה בעולם זהו  מששמחה) לל כ(
שחק בו  ה יצרת לב לויתן ז תושכ

קדוש ברוך  לוי זה ה יקח את בתו
 לבנה מאיר. ור ה אם שו הוא מק

קודשא בריך  דא שיאלך יו )ר אחרבד(

יהו"ה איש  מות טו ג)דכתיב (ש 493הוא 

בריך  שאודק ]ד"א) [דא(ת לוי מלחמה מבי

 495נהר עלאה וההוא כמה אתר דח 494א הו

 497ןין לעלמרשפתא מול 496ן כחדאמתחבר

] לחידו[ 498לויתןי ראש מבית לוי דא

יב וא דכתהדא ה 499מא בעל )יודובלח(

 חויקק בו יתן זה יצרת לשח) לווד כק(תהלים 

תר דא קודשא בריך הוא א 500לוי בתאת 

 501נהיר )דסהירא] (דסיהרא[ו דנהיר

  אי ודד בן האשה ותהר האשה ותל
אשה  א מר לזאת יקרכמו שנא 

 י בתבתחלה בת לוי וכך זה ודאי וכ
 י בתחלה לו

מה  דאי כו האשהן ב ותהר האשה ותלד

 ב כג) לזאת יקרא  ת(בראשיר ת אמדא

לוי בת בקדמיתא [ )תא בתבקדמ( 502אשה 

 ]קדמיתאבי לו תבוהכי הוא ודאי וכי 

 יב/א 

בודאי  א כך זה ועכשיו אשה אל
ה אשה  א הזדווג וכך למדנו עד של

ני אחר ת בת פלוראנקא הי
גה נקראת אשה וכאן בת ושהזדו

 . איה אחת הרג דואשה והכל 

 >והכי איודהוא < יכה לאוהשתא אשה א

גת אתקריאת ודוזאא לד תתא עאוליפנא א

אשה  >אתקריאת<בת פלוני בתר דאזדווגת 

שה וכלא חד דרגא א ו בת אכוה) אתקריאת(

 איהו

רחים אלו י ו שלשהותצפנה 
שה שרוי דין הקהירחים שהשלשת 

ן תלת ירחישלשה ירחים אלין  503ותצפנהו 

 נינהו תמוזמאי ו דדינא קשיא שריא בעלמא

 
ית  ב וינימי שבתוך ז"א והיב הפנסוד יעק א, האחד הואז"ם בה הויי קב"כיני . ששנ(רח"ו)ת ת" 493

ו  כינתשמשם ו דתייחתהוא מלוי היא אמא שת וביאבא י ע"ב דהיינו לוו בכאן למיסודי וי לכ י,לו
 ). מ"ז(רכה ותב

   .)ה (רח"וינב 494
 .דנונא) ד"ה"א עב ר"א בת"ז נהגבעת (. דא (רמ"ז)וד אמהוא יס 495
   .(רמ"ז) עירז  בתוך שהוא 496
 . רח"ו)( ו גתוא מלווה תמיד בזושם שהחכמה על  ן נקרא לוי לכו 497
 "ו). ה (רחמכח דו)".ל חינ"א כדאשרי לויתן (" איתבדפ"ו, ובמקומו א חקנמ "ארי לויתןא שד" 498
 .ינה (רח"ו)ב 499
 , תבראשי דריש פרשת ושנה ש תיאמר רוש מאפיע בודכנ בתוך ז"אכוסה ישראל המנסת א כהי 500

 תת""א מבז עקב אוש שסודו ביאי נויתי שפיר כיוא שו ממש,רמשה ממקום ש יצא א שונמצ
ז"א כיות ותמ אשהו היר,נ אהרתר דנהירו דסיא אמרמטה וכו' ול דחכמהר ו אתמראו וקדוה, למטו

עקב  קום ימ אוה , וולוייםם הניכ צאושממנו י ת ז"אסודו בדעלוי גם . ותלמישראל הנע מכנסת
 מ"ז).רבקו האמצעי (וא  שה נימיפה ישראל וכנסת

 . כות (רח"ו)מל 501
ה לאדם כן חוגה זדוו"ל שנה נאמר קש  וכמוה האש ר הת ו ווזהה וח לגולא גכבד היענין כי יוה 502
 .  ר הרקיע)(זה שת גוללג  ת משה שהוארם ילדה אה לעמרזח השנ לר ק"אח בדיוכ

מר אליהו התשבי  ויאא:  יז 'כים אלש בפ' [ממ"ן עם יובערת הזהר). ה( "בבראישת לא ע 503
טר מו ה טלאלם השניהיה יה םא לפניו דתיאשר עמל הי ישרא' אלי האחאב חאל  י גלעדבתושמ
 מתלבשת אך ,רדת תיכףיוה אינה הנשמ םיי לפעמכיו, לפני י ה' אשר עמדתח"י] דבר י אם לפיכ

ליחות  ה שעושות שמשם משוי ימא), ונ"א גו(נ ' נוני יומאהנקה יצירו באה אבברי המלאכים בין
  דמו ת קונשמל הכש פשיטא עו,א כמשמהו', שאם וכו הוהשכיח) יר (ז"ש שפום, יכמו המלאכ

  היום יצירבסמצא כי הל, נק יפרשת ו סוף זכרכנח חטאת רובץ, פתי לת כ עוכבר יד ולם.עת בריאל
ם  וש רע,וב וטעורב מם העשיה ולד. ועיסו(נ"א ח"י)  הו'ם ד יובסואור קרא ייצירה נ , כיא יאוררנק

 לא "ה,עמר שמתנ הוכשירדם. א בפניולר בפתח היאופת ת על שעומדפרעה  ת' בקקליפת נוגה הנ
ר הרע  יצזולתי  חטאת, אא דההורמסט הרער לבוש הנקרא יצמ גוףן לתשמות הניר הנאכשיתה ה
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ט) בז אב וטבת (שומהם תמום ולבע
מה משמיע שעד שלא ירד משה 

ה  ז ועל למעלהמצוי  הוא היהם ללעו
אן  ד מכלשנו שכינה מיום גה בוהזדוו
מעון שרוחות הצדיקים  רבי ש אמר

ת  ודמצויות הן למעלה עד שלא יור
 ם. לעול

ע דעד  ממש )קא(מאי  ]שבט נ"א[טבת ב א

  א הו לעילאי לא נחת משה לעלמא שכיח הוה

מיומא ה שכינתא בית זדווגועל דא א

 ]רוחיהון[ שמעוןרבי  ן אמרד מכאיתילאד

שכיחין אינון לעילא עד  504דצדיקיא )הוןרוח(

  מאלעל ןלא יחתו

ה זה  ולא יכלה עוד הצפינו וגו' מ
שכסתה אותו   בת גומאח לו תיותק
ר מאותם מוש מניה להיותבסי

ששטים בים הגדול   הדגים של הים
 א היספר ו מ ןישכתוב שם רמש וא

הם ממור ש ותלהיאותו כסתה 
וכל  ר נ"א טיסת ה(בצד היובל כסוי ב

נ"א טס הכברה) נכבד של שני 
  ה משאת  הצבעים לבן ושחור והניח

(ביניהם) שנודע עמהם משום  
חרת  ם פעם את ביניהתיד לעלושע

 לקבל תורה. 

לו מאי ותקח  גו'פינו והצד עויכלה  505ולא 

 וימהל 506הא נדחפת ליה בסימא תבת גומ

בין ( ]אמיב[אטין מא דשי ניומאינון נ נטיר

קד כה)  דכתיב (תהלים  )ין ימאובא (רב )ימא

ואין מספר והיא חפת ליה למהוי  רמש שם 

) אקרי טרא דיובלאדס( בחפו נטיר מנייהו

טיסת רוכלא  א דובלא) יקיר [(דסטרא די

יקירא דתרין  ]לאטיס רובידיקירא סי' 

 508למשה ה ליח ואנ[ם ואוכ חוור 507גוונין

א  לק סל ןזמידודע עמהון בגין משתדי וייהבינ

זמנא  )ע בינייהושלמואחו לה ] (והייניב

 )אורייתאד(] אורייתא[א בלאחרא לק

אור  ותרד בת פרעה לרחץ על הי
ין של הד מאלבאה מצד השזוהי ש

ר  היאו ה כמו שנאמר לרחץ עלהקש 
היאור דווקא ולא על הים. ואם  על

כית  ומטך אשר ה הרי כתובתאמר ו 
א אל א הכה שה לר ומהיאו בו את

יאור היה  לו יאור אלאו ארוק  םהי
 בישוהחשה מ ישהכה אהרן על יד

 עשה. א הואותו הכתוב ש

שמות ר (ד בת פרעה לרחוץ על היאוותר

טרא דשמאלא ) דא איהי דאתיא מסהב 

ל ע ץחולר רמכמה דאת א 509שיאדדינא ק

ואי  510על היםהיאור על היאור דייקא ולא 

ומטך אשר  מות יז ה)א כתיב (שתימא וה

מחא אלא  יאור ומשה לאה את וב יתהכ

 דמחא  ]והה[ רווקרייה יאור אלא יא 511ימא

קרא דאיהו ה ישוויו שהאהרן על ידא דמ

 עביד 

 
  (זהר היה בת י"בתא רע בל כי טוב הוא ותו א ותראהו , וזנוגה עה קליפתת פרהיתה ב שהמ של
 ע). ירקה

 רת הזהר). עויחי רכו ע"ב (ה 504
 ר).ע"א (הערת הזהעד שלח לך ק 505
את ז ז שמאדם לוקחהרמל, הכולעם מ"ה  גימ' מאגע וודכנ ותכלהמ סודב איבה הושהת 506
 ).ו(רח"
 .ה (רח"ו)רוגבו דסח 507
 ו).ח""ת (רת 508
ינה  יכי בנ רא דשמאלאסט"ש מזת ויא מלכועה הפר בתיינו בינה ורעה הודע כי פנה נה 509
 (רח"ו). רותגבומה

כי "ו). רח( וץ רחו ללכה אורהי תווור ובאדינהר ד נושם סיאור וא נקרריאה ם והבלכות נק' ימה 510
' הדעת, עץ סוד ע"ט וביטרא דמטסהוא מו בריאה,הולם שבע רמסוד נהר דינוא הו הנה אורהי
שם  יה ן ה ), ולכםרח"ו שבהגהות מהא ב ע"ידף שמות ( זוהר וב א)נד דף קא ע"יקון קונים (תתי

ב "ה חע"(ד ב)"עעט ף רד א"מ (תצברע"ש וכמ יט) שלי כט(מבד וסר עלא י כי בדברים ,הכאה דוקא
 ).ט ע"בדף קכ

אך   "ב),(קעד ע "גוהר חוא בזא, וכן המאלא י אלא מח הומש  שם רמ"ב (יב ע"א) אח והרבז 511
ז אמר וע"ב) ריש ע" דף רעב"ש בח"ב (כמם, וישל אה בשר ההכ היהש  ושם הוא רק נה שםהכוו

"ע  צ ךב אע"עד ק ג"בח הואן כ"ב). וט עקכ ח"ב דע"ה ל ים (ש שר ך נגדאת מטד טז) הרם י(שמות 
 . )לש"וב ("עוע' לקמן רעב ה  הכאהיה לא בים  כי
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ימים  ימלא שבעתוגמא זה ודכ
ה' את היאור ואהרן  רי הכות אח

צד הקדוש  מ באש לע הכהו אלא
ות  אחרי הכ ברוך הוא קראו הכתוב 

בשם משה  כך קראו ה' אחר
ור אלו היא יד  לע ותרותיה הולכנעו

  חנות שבאים מהצד הזה.  המ שאר

ת ימים ע בוימלא ש) הז כ כהאי גוונא (שם 

הו  את היאור ואהרן הכיהו"ה ת כואחרי ה

שא בריך הוא דקוד טרא דאתא מסאלא על 

רייה קר לבת הקרייה קרא אחרי הכות יהו"

 יד ות עלהולכ 512בשמא דמשה ונערותיה

    אמסטרא ד ן דאתייןאר משריישאלין  אורהי

אהו ר תהילד ו את אהותפתח ותרו
) מה זה  (לכתב יךצרותרא היה 

ך דבר ן אין לר רבי שמעוותראהו אמ
בתורה שאין בו סודות עליונים 

נו רושם המלך  דלמ כך אונכבדים אל
של  הוא רושםוהמלכה נמצא בו ו

' עד  וגו  וא"ו ה"א ומיד ותחמול עליו
ץ  וחה למטה א ן והלכאמ  להמעל אןכ

 מהכתוב הזה. 

) ב ו ותמש( הו את הילדאותר תחפתו

אי מבעי ליה מ )ותראה ] (ותרא[ותראהו 

] מלה[לית לך  ןורבי שמער מותראהו א

 ן עלאיןבה רזי תלייתא דריאוב )מלתא(

ין אלא הכי אוליפנא רשימא דמלכא קירוי

 אמישר והואי 513ומטרוניתא אשתכח ביה

יו על חמולות) ב ו ותמש( 515מיד 514דוא"ו ה"א 

א בר תת ל כאן ולהלאהמ ילאעוגו' עד כאן ל

 י קראמהא

מרחוק וגו' ותתצב  אחותו ותתצב 
 מי אחותו של ותו של אחותו אח 

י ותאח לכנסת ישראל  תו שקראאו
אחותי רעיתי לי ר פתחי כמו שנאמ 

מרחוק כמו שנאמר מרחוק ה' נראה  
 עד םיע שאותם צדיקלי. איך משמ

למעלה  ם דעים הנו  א ירדו לעולםלש
ע גם כן משומ הכל שכן מש ל הכל וא

 שכות ממקוםנמ הצדיקים ותשמשנ
 שבארנו  עליון כמו

) שמות ב דו' (ק וגרחותתצב אחותו מ

 516יהו דמאן אחותתוחותו אחא בותתצ

כמה  517אל אחותינסת ישרלכדקרא וא דהה

רעיתי דאת אמר (שיר ה ב) פתחי לי אחותי 

 ) מרחוקגיה לא רמ(יאמר  ק כמה דאתמרח

 ן זכאיןונדאי משמע )מאי( 518ה לייהו"ה נרא

ן תמודעאעלמא אשנחתו ל )דלא] (אל עד[

משה ומשמע אינון לעילא לגבי כלא וכל שכן 

מאתר  אתמשכו יא קדנשמתהון דצדינמי 

 ימנא קודאעלאה כמה 

דבר למדנו שמשמע שיש ד ה וסו
לנשמה אב ואם כמו שיש לגוף אב 

ם דדיצהאם בארץ ומשמע שבכל ו
הכל בא מזכר   הבין למט  ין למעלהב
 איםמצ נוה ב קונ

דאב ואם  ענא דמשמיפולזא דמלה ארו

 )עביד] (דאית אב ואם אכמ 519לנשמתאאית [

סטרין  )כלד> (כלדב<בארעא ומשמע לגופא 

יין תאא מדכר ונוקב אתתללא בין עילבין 

 משתכחי כלא ו

 
  ם שם קשיה  ץ מן הדינים לרחו שהם באיםתיה ם היכלושהת לה ות לתות הראויר' הנעז הם  512

 ).ול (רח"רשעים יחוש ל ראעכם ולהשלי
  , "ל ו"הא אוהוים טדמשפבסבא  ז'הנ אלו"ה משם  נשמה הנמשך הוש הקדוש של הלב"ס ז 513

ה  דן שבגויהרע כ רמיצ דאהפ כרי וגו' שהואנ לעםי"ז וע הצלם א הואימשוהר, יתאונרטומ לכאמ
 .ע)ה (זהר הרקיבתי" ל אמסטראנה אהיא אי לאזכר אוש הנבה הלב

 רח"ו).(מלכות בא מת"ת וש  פניו ותםהכר בח שיש  514
 ומיד (דפ"ו).  515
 רח"ו).י (ח לכא ךיתנ יר מאמשנוע ח הידשל א תואלא אחו נו ענין לפסוקואי 516
 ."ו)לשא (יא ע"טה סומ' בג אהווכן   517
י ע"י  כ והוא ע"א ובכ"מ), ת דף יבמווש אף ו ע"ראשית דוה"ק (בזב וכמ"ש כמה,הוא חוק מרח 518
ליון הוא ע"י  הע ילוי דאורדע שהגכנולמטה. וה נתגל י"ז ם, ועלינעשה הכוא אור החיה מה שה החכ

 ."ד)ע לב ם ח"אורייא(ב י"ל אהאמר "נרוזהו ש ו, קבלל םיחתונתם הלי כווי נתכסהעי"ז י הכלים, כ
 נבראו ממש שיצאו ו ר לבי"עאשות מוהעול  הנשמות שים דכלרוש ה הם ה , הנשבז"א"ע הבי 519

"ג ז ע"א וח "ב יב ע"א"ב ובחט עב ע"א ככ ח"א קוה"(ע' זא וגא בז"צילות ע"י זו ות דאח"כ מהמלכא
ב ח" וד' ע ג ועיע" קוכן ו ,גע"ח"א קח כללים ) (ע"אה נ וח"ב ע"אס יג"א עוד חוע'  "ב"א קעד עיט ע

 ."ד)לו עק
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והרי בארו את הסוד שכתוב 
רץ זו  תוצא הארץ נפש חיה הא

 של אדם שפנ חיה שישראל נפ כנסת
 באר מו שנת כ ןוליעההראשון  

  ) שית א כדארב (רזא דכתיב והא אוקמוה 

דא כנסת פש חיה הארץ תוצא הארץ נ

נפשא דאדם קדמאה  521חיהנפש  520ישראל

 ה כמה דאתמרעלא 

  ודאי  מרונשקו א  אבא רבי אב
אמרת וכך הוא ודאי אשרי   הפי

ל חלקו של משה הנביא הנאמן על כ
  י העולם.  שאר נביא

  

יר שפ ידאו שקיה אמראבא ונ אתא רבי

ה דמשה קיולחה זכא יהוא ודאקאמרת והכי 

 כל שאר נביאי עלמא על 522אה מהימנאנבי

  ]סתרי תורה עד כאן[

ו זוהי  תואח צב תתחר ובר אד
חכמה  ו שנאמר אמור ל חכמה כמ

עולם חק מאמר רבי יצאחותי את 
לא העבירה (התעוררה) מדת הדין מן 

אל יו ישרשעה שהי בהעולם שהר
 זעמם וא גרט קמים היה הדין חוטא

  ר כמו שנאמ וקרחותתצב אחותו מ
 לי.  אהנרמרחוק ה' 

 523דא היא חכמהותתצב אחותו  (ד"א)

מור לחכמה דאת אמר (משלי ז ד) א מהכ

לם לא  עומי יצחק אמר רבאחותי את 

מעלמא זרת דינא ג >רנ"א אתע<דיאת עתא

ה שראל חטאן הודהא בכל שעתא דהוו י

תו  ואח בן ותתציכדן ווהטרגא עמדינא מק

ה ימרימר (דאת אכמה  >ד"א מרחוק< חוקרמ

 524אה לי"ה נרק יהורחו) מלא ב

ץ על היאור  ותרד בת פרעה לרחו
ם מן היו ישראל פוסקיבשעה ש

 פרעה לרחוץ תרד בת התורה מיד ו
 ןימדת הד דתר וה יהיתעל היאור  

בשעתא אור יוץ על הרחל ותרד בת פרעה

בת ד תרוד מי אתמאורייקי ישראל דהוו פס

נחתת מדת  יאור הות ה ץ עלולרח פרעה

 525ן דיה

 יב/ב 

 ראל על עלבוןלרחוץ מדם יש
לכות על יד התורה. ונערותיה הו 
שהם הולכים  היאור אלו האומות 

על   ל יד היאורחריהם עורודפים א

  נא בולע  שראל עלמדמא די 527לאסתחאה 

היאור ה הולכות על יד יתרוענרייתא וואד

ין אבתרייהו לין ורדפון אזדאינ 528יאמא אלין

עלבונא דאורייתא היאור על סבת על יד 

 
   ).ש"ולרע"ב (ע"א רמ ע"א יט  ז עד ע"ב"ג קח 520

שם  ב ילותצדא מלכותה נה נקראאך בפרטות ה שראל,ש דנשמת יורוא הש ילות בכלל הצכי הא
  (יב ת ומהר שו ' ז ע ל,שראנסת י כ -ה ב שראל הואגילוי דנשמת י ר המשום דעיק ילות, דאצאדם 

) 520אף עד ע"ד( ת אחריפרש ם, ע'אד בני עשה ן מעינוגובה  "מ,בכ) ו520א"עס ח"א (יג) וב520אע"
אל ת ישרנסשהיא כ  ן פנימים שבה המוחימלכות, ומדהמ"ן  מות כולן הםש, כל הנב)ע" בדו"ש ס(הק

 תואצילדות לכהמא) צו ע"ח"ב  "הכ"מ) (דעיקרא ז ע"א וב' ו"א וכן בפת יב עשמוזוה"ק (ב כמ"שו
ח ופ' של )א"(יב ע שמותבפ'  מרוו שאוכמל, ראיש כנסת ראלישאם א מיא "ש והיאוזו יתת עכינש

 א).טז ע"(שם ח"ב ק) ג ע"בא) תזריע (מ"רא (ז עיק' ופע"ב) ו(קעד 
 . ו)"לשט ע"א (י צ"ל )זהרערת הה(לט ע"ב ויקרא  521
והוא  ס, א" וראזא דמרשך מהנ לאהעת עסוד הד, א דמתקלאהנה היה ברז ע"ה  דרגא דמשה 522

ן נחש  וא לויתב"ה, שה  ה יהוהשם ו' דהאות א והו ,יםעולמה  ֵחיים, החי  ורמק  ,םייהחוד העץ ס
ל, לכות התלבש וון בלתירע"ה, משם מכמת מששם היה נשומקצה, הקצה אל ה  מןהמבריח , יחבר

  'ע ועצמ וזהגנ אורמה הוא נה היהוהבר לבד. יה רק דרך מעשם הנמשך דרך תאין שן תל הדרגיכו
ל  תוקנו כאפשר שיו ליה עלוכן ה). ול"אנד ע "בנג ע( שלחפ' בא) וע"יט  א"עב א ע"ב ימות (י' שפ

 ראח א כמותעילא ולתהאור הגנוז לתגלה שיתפשט וי ו החטא,גתם שקודם דרידו למ עלת מוהעול
ן לכ, וסא" אורזא דאשר מרה הדעת עלאתפשטות האור ר לההיה הצינוי הוא , כן העתידו התיק

 . ע"ג)ח קכ ב"ח "ה ידו (דערק על רה תוהן תני
וד ה'  בסעילאה  מהחכי על יד שבניינהכן לפי  תא, ונקרשלמהחכמת , תתאה מהת חככומל 523

 א (רח"ו).ד ברתרץ אבא יסא ה יסדבחכמ
א  ר"ל כשהי נקרא מרחוק והיא ת אחותו שכשנצב פי'חכמה, והעל  ת זרומק שם ושמלת מרח 524

 ף בדפ"ו).וס) נ(ע"כ ח"ו).(ר בה יםקעוס  יןוא התור' הצד אנצבת ל
 .ע"א) ח להזו"סף בנוו (הייעל לקטרג 525
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ם שמורים  תו תורה ואה  ןלבוסיבת ע
 דיהם ממנה. ים) בה שרפו ישנשי526(

הו יפו ידיבה דר >נ"א דמיכין<ם ואינון דמורי

 מינה

ם  לודברי העל כ ר רבי יהודה מא
ל  שמתפל בתפלהו בהתלויים בתשו

ן מי וא וכל שכלקדוש ברוך ה אדם 
ך לין אתפלתו שב ותעדמ ךפושש

ה מ  ותם אותן דמער שלא נכנסישע
ת הילד  ותראהו אתפתח תוב וכ

  ינה שעומדת על ותפתח זו שכ
ד ישראל כאם על הבנים והיא תמי

 ראל.  פותחת בזכותם של יש

תליין  מאלן דעדה כל מליר רבי יהומא

 שא ודבר נש לק לי דצשובה ובצלותא תב

 ן יעשיד דמן מאן דאוריך הוא וכל שכב

ון א עאלין אינא דלעתר ךדלית ל 529ה תיוצלב

ראהו  ותפתח ות ) ב ו שמות ( יבתכ מה 530ןדמעי

יימא עלייהו ילד ותפתח דא שכינתא דקאת ה

ר יא פתחה תדידישראל כאימא על בנין וה

 ון דישראל הבזכות

הילד  ת אכיון שפתחה ותראהו 
 אלשרשעשועים שהם י דיל

עליהם) לפני מלכם (ב טאיםשמתח
 שקדוהי נפל םתחנניל ומיד שמבכ
 531ובוכיםובה הוא חוזרים בתשך ובר

אביו מה   בן שבוכה לפני לפניו כמו
ן שבכה  והנה נער בוכה כיוכתוב 

עות העבירו (נשתברו) כל הגזרות הר
ו  ותחמל עלי מה כתוב של העולם

 ה וִרַחמָ ם יעליו ברחמ התעוררה 
 עליו. 

לא  (ירמיהאת הילד הו תראו חהפתכיון ש

ל ארשי ןונים דאישעשוע  )דיל] (ילדב[ )יט

נ"א <קמי מלכיהון  )חטאןד] (תחטאןדמ[

קודשא   דמתחננן קמי< כלא ומידב >ןמאריהו

אן בתשובה ובכ )הדרן> (]ן[בריך הוא הדרי

שמות  (י מה כתיב קמי אבוא דבכי קמיה כבר

דבכי אתעדו (ס"א  בוכה כיון והנה נער  )ב ו

 ב יא מה כתלמע) כל גזרין בישין ד532ברימת

 ליהרחם ומם ירחמב עלוי אתער ו ליע ותחמול

ברים זה שהם עה ידל מי רמותא
ו"ם שהם  עכה  ולא מילדי רכי לב

לב מילדי העברים   יקשי עורף וקש
מאמהות לשוב לפני רכי לב מאבות ו 

שהיתה   ילדבונם ותקרא את אם הר

ולא מילדי [ הים זהעברלדי ר מימותא

דאינון קשי קדל ] (שי קדלק  וןעכו"ם דאינה

דאינון רכי < )ולא מילדי עע"ז דאנון קשי לבא

ת דאנון קשי קדל לבא ולא מילדי האומו

לבא  )דכי] (רכי[העברים  ימילד >וקשי לבא

 
 תסחאה (דפ"ו).אל 527
 מיא (דפ"ו).וא מ).מ"( ותו ית'שליח םאים עושיברנשבכל ה יה י' שלוחפ 528
526  
מזון וברכה  ו שפע ,נז'ודות הך מב' יסשיע"ב: ותכוין להמיח שעה"כ  א. עי'מן קסה ע"קעי' ל 529

ים  ינע ד שניא סו שהו נסה,רהפים ונעהמ דין חות שלוכ מתקו ב'על ידם יתן שוילם, ותכהעו אל כל
ן יוצא מהות, שי דמעשנ עינים ישב  הנהישברו כו'. וך אלי לכ א עיניוהו  זה, דם לקו' שפב רהנזכ

שני פעמים,   ה דמע 'גימהיא ב , אשר גםחלבא דז"א הנקרא רנוקלמטה ב ות והםז' בפ' שמנהדין כ
 אתו תתאה,קבא נו אשהי ,ז'הנ רחלאת תיק ין להמותכצו"ן. וכ"ל ח"י רת לר"ת רחל ברמזנולכן 

ז קלאד"ר (עי' בא ם בימא רדייורו הדמעות הם אלאשר  ל,נין רחכ כמג" גימ'ב שהם תועשני דמ
"א. ועי' סקד ו"פא קז' שהוהרצון הנ י מות, ותמתיקם ע"' שוהר בפז' שם בנוקבא כנזהע"ב), שהיא 

ו דע"ה  ש"ל ועי' ירה. הנס ע"י  'וקל נגדום הם לייורדי גו"יינין חמעות ב' ע ' דהבז"ל, ש ע"ב ב"ע קסו
י"ז  וערדין ם ונפצאיחמים ויוברקו הדינים שנמת וקמית אהידמעות דת ההורג, שע"מג  ב"ח

ת היא ע"ד  ועדמ 'ביד "ה מור מ"ש שהקבש ע"ה ח"ב צג ע"ב,ו די' לש"עשים. ו הדינים ק למתכפיין כ
ם ה שם"ס, ולמו ניםיב' דהן ולי שע וא,יה הדה עלייירכי האי תי וכו', ירדז ינת אגול גאשכתוב 

ג  צ המשך  ועי' ה).מאור החמ( קיןא ושם הם נמתרבימא הא "ס שהום למוליהם ען ם כא .ןנמתקי
יהם  נש. והשן קהוא דיו האוכם ילהסומק נמתק, וא כם,מק ואוום הם סות היורדיעע"ג, שב' דמ
 קראתה נאדברי מההחכ, ויאהדבר לחו"ב ]חהאלא נד ם לא נמתקאוכש כב ע"ב קמןליורדים [עי' 

נקרא ה ונה דבריאביד בדין הקשה יורוהין, קתוינים מה בדנהגם ההמשכת שמנוא רבא, ימן גם כ
וא אח"כ הלמתקה, וה הקשה נכנס לחכמ דיןחילה התזכות, הנה בעת ה וא, ונשאר שם. רבתהום 

 ישראל.ן לקיתן דמעימאו  הום לנקמא נוקמין תברד וי
 ו).פ"דמעי (ד 530
531  
 .ו)דפ"מתתברי ( 532
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שמע  ברמה נשכתוב קול בוכה זהו 
  ל נהי בכי תמרורים רחל מבכה ע

היא   לדהים וכה וא א בהו 'וגו ה ניב
 בוכה. 

ן בא קמי מאריהואתל )אמהןן ומ(מאבהן 

וא ההיתה בוכה הדא ש ת אם הילדותקרא א

יד) קול ברמה נשמע לא  היירמתיב (כד

וגו'  יהבנ מבכה עלל חבכי תמרורים ר 533נהי

 ה היא בוכואם הילד  כהבוהוא 

ד לבא מה  תילעה יהוד  יאמר רב
מהו  ים וגו' ונחני יבאו ובתתוב בבככ

בזכות בכי של אם הילד   ובבכי יבא
הגלות  יבואו ויתכנסו משהיא רחל 

 ללה של ישראק הגאור רבי יצחואמ
ישלמו ויכלו  בכי כשלויה אלא בת לא

אביו  י נבכי הדמעות שבכה עשו לפ
יבך (אמר ו לו וישא עשו קו בותשכ

 )שוה עכבשו בכי ותא רבי יוסי
את ישראל הורידו ותן דמעות וא
ת וכלו אותן דמעכיון שי ותגלל

ו  בבכיה של ישראל יצאו מגלותו זה 
נים או ובתחנושכתוב בבכי יב

 ם. אוביל

 תיבדאתי מה כ אנלזמ י יהודהרב אמר

י בכבח) בבכי יבואו ובתחנונים וגו' מהו  שם(

שהיא רחל  לדהיכות בכי דאם זב יבואו

רבי יצחק מר וא אות גל ןמכנשון תייבואו ו

י כד אלא בבכ יאתל דישראל לא פורקנא 

ויכלון בכי דמעות דבכה עשו קמי  ישתלמון

 וישא עשו ית כז לח)בוי דכתיב (בראשא

י סי אותו בכיורבי  אמר(ו ויבך קול (את)

שו) ואינון דמעין אחיתו לישראל דבכה ע 

בבכיה ן עיכלון אינון דמידה כיון תיובגל

ב כתיא דוה הדא המגלותי ןראל יפקודיש

 בילםנונים אותחובבכי יבואו לא ח) ב רמיה(י

ה באותן חמשים וכה רא ויפן כה
ל ישראל בכ יחדים אותו אותיות שמי

 בהם מים שישישראל פע יום שמע
ותם בו  לא ראה א ה פעמיים וכ"כ"ה 

בי ר  רויפן כה וכה וגו' כה וכה אמ
שים מעו ראה אם היו ב הכאבא 
ן בו ממנ תתיד לצאוכה אם ע כשרים

ן איש ראה וירא כי אי ד מיה עול מ
ממנו  ד לצאת לא עתיהקודש ש וחבר
 מעולה.   בן

ן חמא באלי )ות ב יבמש( 534ויפן כה וכה[

 ל יומאבכ לראשיחדין ליה יין דמן' אתוו

ם דאית בהון ד) שמע ישראל פעמי(דברים ו 

ן כה וכה פיו ]ביה אחמ כ"ה כ"ה תרי זמני ולא

 ווה יא ]חמא[ אבא כה יבוכה אמר רה כ וגו'

יה לנפקא מנן מין וכה אי זה עובדין דכשרייב

מיד וירא כי אין איש חמא ברוח  ברא מעליא

ברא  פקא מניהזמין לנ )דלית> (אלד <דשא קו

 א ימעל

ים הם עשאבא כמה ר שאמר רבי 
ים בנים מעולים לם שמוציאבעו

 ן יותר מאותם צדיקים ואותו ב
לה  עומ א מן הרשע הואצולה שיועמ

  וך מת רוא אמטמ  ות טהורי היותר ל
ו  וזה טפשות ה מתוךחשכה חכמ 

של כאן  ל. וירא ויראעולה מהכהמ

בעלמא ון ין אינה חייבכמ דאמר רבי אבא

וההוא נון זכאין יתיר מאי 535יעלימדמפקי בני 

] מעליא[מעליא דנפק מן חייבא איהו ברא 

 נהורא אטממלמהוי טהור  536יתיר )משתכח(

  יהו א דאפשותא וו טמגא מגו חשוכא חכמת

ברוח  וירא דהכא כלא אירו אלכמעליא מ

 א ובגין כךאסתכל וחמ )קדישא> (537א קודש<

 
 .הר)רת הז העח ע"א ( 533
 "א מב ע"גח ריםיאו'י ב ע, ווך שםמע וברש היא נ'שה ה "ףחא ע"ח עי'ע"א. ו בקו"ז נית' עי 534
 "ו).מעליא (דפ 535
  ולכך אין ישראל  טלם,הם יצא מבהכענתם, שמהם ובהקלי' ו  א השבתתהו זה עניןי כ עםהט 536
ה  ז דרך וא לההכל הם להשביתם, ואמו הא, ומצד רות, הוד ודמאדום  יצאובדיה ן עוכ"ז טל עמב

 ).  ור יקרא(
אם לאו המצרי הרג יאם ת לן י איכפמאו, אל יםטרת בפרדש נטרוח הקדי כויא ליה, קש 537

לגל שיברח, וזה  ה מגהיה הקב" כולא וכו', ממש ב"ה סיבבאמר דק לזהי, להכ דשהקח רו דאיכפל
ש  ד הקו רוח הה הי ב על הבאר, לזישא לח ורגנו ולא יביהרא ידותו לחס "ה מצדמרעש רוגשיה ע"י

 יקר).   ורא( ת המצרי  יגבהרעו ו בסיומע
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ה  וראהכל ברוח הקודש הסתכל 
ל בו והרג אותו סתכם כך הומשו

ללכת  סיבב הכל  ך הואברו שקדוה ו
באר כמו שהלך יעקב לאותה  לאותה

 בעקיבאר שכתוב וישב על הבאר ב
כתוב  ה משרא והנה באר ביוכתוב 

 ארהב לעשב ן ויבארץ מדי וישב
  ל גב ב אף עה ויעקמשום שמש

בזה  ההתעלה משהיו רגה אחת בדש
 יותר ממנו. 

 ]וקודשא[ 538וקטל ליה תכל ביה אס

ך לא למהב כבס אובריך ה )דקודשא(

ההוא  כמה דאזל יעקב לגבי >לההוא בירא<

וישב על הבאר  ) ות ב טומש(דכתיב  539בירא

 והנהכט ג) וירא ביעקב כתיב (בראשית 

 וישבדין מ רץבאוישב  כתיב במשה 540רבא

 541אף על גב  )בקיעו(ה שמדהבאר בגין על 

ר יתי האיה במש תלקוו אסה דאדבדרגא ח

 יהמנ

לכים ו היו הסי ורבי יצחק יו רבי
י אותה באר  בדרך אמר רבי יוס
ם זו משה האִ שראה יעקב וראה 

ה באר שחפרו אברהם אות  היתה
א אלא בשעה  ויצחק אמר לו ל

הבאר הזאת   הלם נברא עוהשנברא 
פה  נברא השמשות ה בת ביןש רבובע

 יעקב ומשה.  הבאר שראו היוזו הלש

 542רחאבאי זלא ק הוובי יצחי יוסי ורבר

דחמא יעקב וחמא  רבא אההואמר רבי יוסי 

דחפר  543הוה ההוא בירא >אי דא<משה 

בשעתא  אה לאו אלאמר לי<ק צחרהם ויאב

 )דאברי בשעתא  אי לאו אמר ליה> (דאתברי

 ת ב שבובער 545האי בירא בריאת 544עלמא 

י והא 547הלידיפומא  546אתברי תוין השמשב

 השמו בקיע )דחמא> (דחמו<אר הו באי

 תםאואמת פי רודם אות משנה
ותם  ונה א האמ  ודס יםשהמבק

ים שדבקים בקשר נאמן אותם שיודע

 548קשוט )רדפי> (דרדפי<מתניתין אינון 

ון תא אינרזא דמהימנו ואינון דתבע

עין ידא אינון דורא מהימנבקש דבקודאת

 
 ו)."(לשע"א   ח"ג קו וב"ב ד עקי ןלקמ י'ע 538
ל ורה כי הכהברכה שהיא הבכ יעקב לקחוכמו ש עשוה לזדמננ תההיאה ת כי לכבר ידעהנה  539

רי שהיה  מצה תג ארכי מתחלה הדע נויעקב כ גמתהוא דושה מ וכןירה הבכאז לקח את לאה  א'
ני  הקרו ית מן הולקחה ת משפורה אשצ איל הבל שהש מתותאוכ לקח "חוא הרע מצד ןי קיגלגול
 .הרקיע)ו (זהר טוב שבמן ה קיןה מן שהי 
מפני שמשה הוא   הבארה משה על בת"ת, והטעם שעלקב ומשה כות. יעהמלדת יא מה ארב 540
ד  וה בס, משהנו"  ב סוד הת"ת עלעקי ,לברממלגו משה  עקבי כט ע"ב)ז (בתיקו"י' דפת כהדע סוד

 קר). (אור י "קובומתלבש  נהמבירד עת היודה
הארכנו שם כי עקב י עלה מש ן מעלתלו ותביי דף רויח 'ובפקנב  יצא דףו רשתבפ "שמ עי' 541

 (מ"מ).
 באורחא (דפ"ו). 542
חפרו  חק ם ויצרהאפשר אבשמי היאך בג כיתימא ה אל איל הנסתר דק ששאל עבלי ספ 543
א יקא מבעמאי כן ם אבעי ליה, ימהנסתר קא על  לחרן, אאקב בן, יעמדי ץמש הבאר ם,שתיליבפ

 חפרוה לאש ה ונשדול, ראנין געב לו השי ק יצחת, והנה ר' כוהמל ודל סכהם הת בארוכמה  ליה
 .ר)יקפור (אור ית היה חכי מו' ימי בראשהם ויצחק אבר
 ). קר(אור י  ינה מתוקן מהבו דהינ 544
 תםסזה הוא הנה  ונים והפהתחתל והשפעתומיו בת מישאי םיינו מקודהפה ו נם יש לאמ 545
ם  פלשתי סתמוםביו אהם רו בימי אברחפשר את ארובכל הו ומרותם כאם ליסין הרשעורמישג

יה  שהחו פיו תפ חקאברהם ויצנסתם, ו אר ברשעת הרשעיםזה אשר לבשפה היינו ו פרעם ווימלא
י  ימ 'וסגור ב שהיה נימי ר הפצד שער החמידש ק בא השבתת בהשמשון שבת בי נברא בערב

בן  חק העבירו איצם והברוא םרשעיה ע"י ם אלאו נסתנילך אים ואומשח תם השבת יפויהמעשה ב
שתיקנו   ויצחק מהר שתיקנו אברהם י העם ואחנדיבכרוה  יםשר והרפגם וחפשול הכצור מגף ונ

ו  הם בק אר שב ו לחפור רכהוצא ומשה ל עקב באו יכששם עשו ל ושמאל שמעאישין ששם מי הםש
  אור(' וכו פתחוו חפרועול ווהו נאאלא מצבות הא ב' שלא מצאו המוהו פתוח מצא אמצעי אלהא

 קר).  י
 &ה מ"ת פ"ואב עי' 546
 ו).חר ראה משה (רח"ק' וזה הבדנו היסוד קןנת בתששבליל  ר"ל 547
  ן חד מקבלית דמולקדסליקו "ג הם חוו  רחם אמור בצאתו מזעיד ' קצוות ון נין מדבר בעכא 548
 "ז). מח"ג (רשהם ין  וערין תרין דב ניהם והואבי  עיעת המכרא הד, שהוליה
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דרכי המלך העליון קרבו ושמעו. 
חד  למול אכשעלו שנים ויצאו 

ים בין שתי זרועות שנ אותולים מקב
יורדים לשלשה (למטה) הם שנים 

שדה תפוחים   אמהם הו חדא
שבים את יוהז מהבאר יםושקד

ם יאיבב שהנהמוש )םיבשוי (שנים
וא  הם הביני חדא  הםמיונקים ) בניו(

 חיבור של הכל והוא נוטל מהכל 

 ו קכד סלי עומאורחוי דמלכא עלאה קריבו ש

 תרין ה ביןין ליקבלת חד ממוקדתרין ונפקו ל

ן חד ונאי ןתרי 549לתתא[ נחתיןין תרן יעורד

מהאי חקלא דתפוחין קדישין איהו  550הוייינמ

אינו חד בינייהו  לתלת אתרין( ]בירא יתבי

מותבא < )מותנא דנביאי תרין יתבי

בהו חד ין ינק >י)נו(ס"א ב 551דנביאי

  ) דלכלא ] (דכלא[ 553חבורא איהו 552בינייהו

 איהו נטיל לכלא 

 יג/א 

ת  עומד ה דושר קבא אותה 
 )םיש(הקדותפוחים  הד שתיהם תח

 ים העדריםשק נ ההיא רהיא מהבא 
הזאת  דבר מהבאר במה שרעה מש

ם שבירר יעקב כאשר  ריהעדנשקו 
תוך חלקו כל אותן בירר אותם ל
 ם. י הכנפיותם בעלמרכבות וכל א 

 555תחותייהוים קא 554ישא קד יראא בההו

איהו מהאי  >556קדישין<חקלא דתפוחין 

משה עי דר אייעדרין קישבירא את

 אעדריי יןיקתשאבירא מהאי  557אברדבמ

 לגו  לון )אתבריר> (ירבר<כד  558קביער דברי

כל אינון מארי  559ןרתיכי ינוןקיה כל אולח

 560דגדפין

ים רובצים על מדעו561שלשה 
באר זו מתמלאת מהם  הבאר הזאת 

ני ב אדכתו על זה  אדנ"י תונקרא

א האי על האי ביר 562רביעין יימיןתלת ק

 563אתקרי  )אד] (אדנ"י[לי ו אתממנייהבירא 

 
 "ז).רמג ("ח תוך בהיו ש  נ"ה הם 549
 . ין (רמ"ז)קדישפוחין דתא לחק מלכות, בסופו  דבוקהוד וסו יהיינ  550
 ).נו"ה (רמ"ז 551
 ד (רמ"ז).יסו 552
 ז).(רמ" לאנטיל כ "ג, ואיהוחו בותחברים מד 553
כן  ה, וכרינ  היה באר צרתחפני שיש ת" מ אשאה "קדיוקר לעיל,ר כדאהנקראת בת לכוהמהיא  554
 יקר).(אור  דישא"ה "קז ר הכך אמר שהבאל ו',כו שיםחבל נא מים ין בוֵרק א בור
תיה  תחוו ם והיינלכות ו מהספירוותיי ברכא נובע תמיד מימיסוד, והווא ה לבאר ה ע בו משה 555

 יקר).  (אור 
  בו  , אמנם ישןוים מן לבנוזלנוומה גם ים, הרחמ מימי הוא נובעכשאר ב וא נקראשה  הענין 556
 ה" ולכךר בשדאהנה ברא וי"ו באר, כאומרומ ותריל כולשינו הידה דראת שיא נקהוללת שי' כבח
נין שבו,  גוו' ולבן וג וםאדסד, והוא מהחחמים הוא מהגבורה והרם, והדין רחמידין ו דהבש יש

, חוור אכאנפי דמל ב' םהשמאל, ווח מן ותפמימי שהם תפוח, ניםיוחים העלתפוהם מה, שהם אלו
 קר). יור חזים בהם (אנאים נצוהח ןשאי  ן,דישיחין קדתפו אמר חקלזה א, ו מקווס

הם  מע נהשהיתה שכי ים העדר הבאר ההיא ישקו טרין, ומןד' סדרים לע "בי, םד הדגלינו סויהי 557
 . קר)י (אור
  תי נקשרים בל םייו נפרדים ה החצונרעב בהעטופים ו מי,ארא לבן השהוללבן ם העטופי היינו 558

  טורח ינוקדושים, והיה נותחבמים דמתאחב ליעקורים והקש םטהורי רגותמד יש קדש, אמנםב
ם טיהם י"ב שב, ש שנטע בנטיעות הקדושותוכן עשה  ולת,תוך פסמ כלוא רלבן לברבבית  יעקב

 .קר)י  א' (אורין כל ענוהל הקדש  החצונים אלת סובררם מפש
 ר).קיד (אור הכבודכסא בות כוהם מר 559
 א.ע" ב ז קו"יי' תוער).  ור יקים (אפלהם כנאשר ים  פנום חיות ואיפשהם שר 560
561  
ם  ים עמודי ין" ששלשתם נקראראם "קיימ, וקם נה"יוה, הליערובצים צאן  י' עדררו גמאו היינו 562

ם  שלשתינו ש " היןין רביעיימקי לתאמר "ת יהם, ועליםב' עמודין ובועז יכ ם,מוד עולעק דיודאי, צ
נו"ה  , עיןיב ב' םרע ההזיפת ות אסבריכ םה, אמנהאמ הואש דהוא היסו עב, אמר הנוחודיהאברי 
   .קר)(אור י

הוא שם  תחתונים בץ השפע ומשקה התו באר מקהיו ורה עלהמם שה הי", ירצאתקר י"אדנ" 563
לשון  ורה ו, ומלתוכ ר שמקורו בא, כיוהיכל אל, ויהו"הם גדיי לשה היותו נמורה כי שם ז י,נ"אד
 . יקר)ר (או למעלהממטה  אצילותתח לא פהושם, ומורה ינדון לתחתווא ןורב
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"ה אתה החלות וגו' וכתו ב והאר  יֱהֹוִ
אדני  ןעמם למשהך של מקדפניך ע

ן  ה ארוהנ וב שכת  וזה  ץארה  אדון כל
וז מקור  גנה ל הארץ ב כן אדו תיהבר
אותה תמיד וממלא ה שנובע ב  ושקד

ולם  ה' צבאות ברוך הוא לעשנקרא 
 ולעולמי עולמים. 

ה את "הויה כד) אדנ"יעל דא כתיב (דברים ג 

 אר ז) והידניאל ט ( יבתוגו' וכ 564ת ולחה

למען  566םימהששך דקמעל  565פניך

 הוא הדא 568ץארה כלאדון  )אד] (567נ"י אד[

ון הברית אדון הושע ג יא) הנה ארדכתיב (י

 570קדישא  569מקוראה גניז חד כל הארץ בי

 יהו"ה  571ליהואמלי דנביע ביה תדיר 

 575לעלם  574הוא 573אקרי בריך 572צבאות 

 >ע"כ< 577ןעלמי 576למי ולע

 באנהות נות בע בשין ן מדכהלו
באר   םבי יהודה אר ו' אמרלנה וג תדו

 בהב כתו קב הריבאר יעיא ה זו
וגללו וגו'   כל העדריםשמה ונאספו 

ה  צטרכו את זוכאן בנות יתרו לא ה
נה ותדלנה בלי טורח  אלא ותבא

ז הזי א יעקבבי חייאחר. אמר ר
תה מן הבאר שהרי כתוב או

עדרים  ם שם כל הכשמתכנסי
כתוב   אב לקיע בות האבן א ויבוהש

טרך לא הצי שהרבן את הא שבוי
היו ים לא חלה המי בתרשהכך  רחא

נות ותבאנה ותדלנה  ין שבע בולכהן מד

 ראיודה אי ביהאמר רבי  )זות ב טמשוגו' (

 יהכתיב בא ה 578בירא דיעקב  ואיה דא

 579דריםהעל כה שמ ופג) ונאסט כ (בראשית

א אצטריכו להאי אלא רו לא בנות יתוגו' והכ

אמר רבי ה בלא טורח אחרא דלנ ותבאנה ות 

ב כד תיב אעדי לה מן בירא דהא כחייא יעק

והשיבו את האבן  כל עדרייאנשי תמן מתכ

  דהא לא  בןאאת הוישב לא כתיב  וביעקב

יא לא מ יתאקדמא בהד  כן רתלב ךאצטרי

 
סה בה,  ופתח הכנינה, ינו ביהיד ה י"וותיות הים באהשם אללו ליאפ ה לכנסא תחלהיה שרהו 564

 ).קר(אור י ראלעם ישה  תה שכינונחרב וגלדש  מקשוכנת ב תה הים ישראל שהגולה ע  ולכך היא
 ר יקר).(או ינויםהעל םשהם הפני 565
 דפ"ו). (ם השמ 566
 ר).יק (אור  מבינה תרשיא מגושה 567
הברית, אדון   דוןו אאומרכו, וכר בתוהמקו, ריםהעדות קלהש אר, בםתוניטת בתחלא שושהי 568
אינו   ת, וזהמוך נש ווג, להמשיהזל א אא', הו י':ויש ליסוד בה ב' בח שהברית בתוכו., הרי רץהא כל

 .קר)ר י" (או גניז הי"בא ממש , אלנם רובצים עליהיא ' זויחז בבר, ואי' באהיא בח ,ב'וה תדיר.
 .קר)ר י(או הבארי  מימלקור יסוד מ יינו דה 569
ס ויצא החוצה, ופי'  ה, כאומרו וינחזים באום יונ בעת שאין החצ וקאדו אלא הה ב ורנו ש שאי 570
  זלהאחרשעה וצה העמי, שר בהשכ טיפרע אומרהאשת פוו ראותות ברית, כא סףיו ו"ז כיקבתי

ים  נהחצון שאי וצה, יצא החוינס מיד ו  ון,בארחוזת ', ואילהקערלה ו נו הית שמעבירין ממרב באות
ומרו ביה גניז  יינו שדקדק באעה, וההרי נמפים, וברית נס ישתפל בשדה רוןהאניח ו, ומב זיםנאח

מי  רוציםמאים בעת שהט נםאמ גניז בתוכו,דושתו בקמוד אפשר לו לעש ודבע קדישא, וראחד מק
 ר). קיר  צא (אוס ויהמקדש מיד וינ ןברר וחאב

לא ו אממנ ושאבשי כדי נובע א , לשיםקדו האל  צהחו ו נותיו מעייצויפו בה,  עשופכה שהבר 571
 קר).(אור ים לושת  כדי שיפוצו בע

 .  ר)ר יקו נו"ה (אוינהיות ', צבאיבח הוי"ה הת"ת הכולל ד'היינו  572
 . קר)יסוד (אור ימ 573
 .יקר) (אור במלכות 574
 יקר).   רוא"ק (וב 575
 יקר).  (אורחו"ב  576
 .קר)אור יכתר (ב 577
 .ר)יק  ר(או המלכות מדת היינו 578
תם פי ו, ושם הוא סונק ממניום יונינו הדין שהחצדהין, האב תו אללדושים, וגהקות מחנהם ש 579

שפע  יהיה ל כדי שדנבני הדין והחצו מעברי'ש יינוי הבאר, דהפ עלן מגל האבללג הבאר, וצריכים
', ו יתר יינותרו דהינות כאן בוה, למטד עד הכבו אסמככולם  דריםנו אפילו כל העייה ם, והלצוי מ
ד ז'  תחתונה והן סובאם ה דםליושהות, הם נקבות בנ ז' ולו ,דיןמ ן, ומשמאלכה ין מימוא הש

נה  הם ותבאבב כתומי השפע, ו לשאוב תרם יוי שיקשה להאור היהלה, ו תלת הנערות הראויות
 .) יקר אור( ומצאלא אבן  אפילוו בןעביר אח להעיכוב, ולא טור םוצא שמנולא דלנה ות
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מים עקב עלו הבא ים כיון שליעו
יו אליו ומשה אף כך עלו המים אל

ה על פי הבאר אבן לא היתואותה ה
 . ותדלנהומשום כך ותבאנה 

לגביה א קו מיב סליא יעק אתד כיון לקיןסהוו 

וההוא  )קו מיא לגביהוף הכי סליה אומש(

ין כך ה על פום בירא ובגאבנא לא הו

 ותבאנה ותדלנה 

ים היו הולכא אברבי אלעזר ורבי 
מטבריה לצפורי עד שהיו הולכים  

 ם בר עמהתח יהודי אחדפגע בהם 
ר  דבר יאמ דח ל אכזר עלר רבי אאמ

 ליר אמויא מר וא פתח הוא . תורה 
ן אדם בא הנב  ל הרוחהנבא א

ו' מפסוק זה  ח וג רת אל הרוואמ
צאת ממנו וכי  שהרוח יו ידעתי מקום

על הרוח היה יחזקאל לנבא  יכול
ברוח דם שולט א יןוהרי כתוב א

וא את הרוח אלא אדם לא יכול לכל
וא  ה  ךווש ברהקד ברוח אבל לשלוט
היה ו מר ל מאעוכל בלט ו שהוא 

 וחי ררד שהעו ו א יחזקאלנבמת
בא  ולכן התנ ההז ולם גוף בע היתה ב

רוחות באי הרוח   ארבעעליה מ
ם בעמודיו מקום שנתח מאותו 
 הצדדים של העולם. בארבעת 

ריא אזלי מטבו הורבי אלעזר ורבי אבא 

רי עד דהוו אזלי פגע בהו חד יודאי לצפ

חד  לכאלעזר  ביראמר  ייהואתחבר בהד

 איהו ואמרח תא פתייורדאמלה  ימאל

ם דא  בןהנבא אלי  ויאמר) ח ל לז(יחזקא

רוח וגו' מהאי אל ה ואמרתהרוח  אלהנבא 

וכי יכיל  ר דהרוח נפקא מניהקרא ידענא את

תיב כ האל לנבאה על הרוח וקאהוה יחז

ין אדם שליט ברוח לכלוא את ת ח ח) א(קהל

 אה ברוח לטשכיל ללא ילא בר נש הרוח א

 לט בכלא ועליאיהו ש ואה בריך דשאואבל ק

 חזקאל י )יבנמ] (יחזקאל נבימת[ה ה הומימרי

אי עלמא בגופא בה ]הוה[ רוח ההוא אדהותו 

רוחות בואי  רבעאמ 580אתנבי עליה ובגין כך 

 581) מההוא אתר דאתחםל לז טיחזקאהרוח (

 582ין דעלמאטרס רבעוי באבסמכ

 יו אמר לויהודי לפנקפץ אותו 
ר דבר  מת אירא רבי אלעזר מה

 ני ב וחלו ראמר  לו מהי מראראיתי 
 לש בושבגן עדן בלש מתלבאם  דםא

ה לו  יהזה העולם הל ש וףדמות ג
מר ה' מגן עדן בואי תב כה א לכ

מהו מארבע רוחות. אמר לו   הרוח
עולם הזה עד רוח לא יורדת ל

לתוך הכסא ץ ארמהגן שב שעולה
ים כיון רבעה עמודעומד על אש
תו  וך אומת עולה שם נשאבתש

ה  ם הז לעול ויורדת  לךמהכסא של ה
אף דדי העולם צ רבעהל מא טו נ וףהג
א  סדי הכעה צדבארמ ולכך נט חו רה

 .  ן עליהםשמתוק

אמר ליה רבי  דליג ההוא יודאי קמיה 

חמית אמר מלה חמינא אמר ליה  אלעזר מאי

י אתלבש ח בני אדם ארוה א אמר לימאי הי

 יגופא דהאביוקנא בלבושא דד >בגן עדן<

 מגן"ה והה אמר יכ בהוה ליה למכת 583א מעל

 ה יל אמרמהו מארבע רוחות רוח ה איבון עד

א עלמא עד דסלק א להאיחתנ לארוחא 

על  585מאיקיד 584א לגו כורסייאמגנתא דארע

תאבא סכיון דסלקא תמן א 586ארבע סמכין

תא להאי נחו יא דמלכאמגו ההוא כורסי

 587עלמארבע סטרי אתנטיל מאלמא גופא ע

מארבע סטרי ל טינתא יכרוח אוף ה

 ו יהעלי  נאתקתמרסייא דכוד

 גנא ההוא בר נש דליגא דקא דליליה אמר ה ו האיש הקפיצ אות ר לומא

 
 .ערת הזהר)(הלם נע ע"א במדרש קלטאשית בר 580
 ו).רח"נה (בי 581
וא  משם יב "םחגת דהיינונה דבי רוחות של הכסא' הכתוב מד א לבינה, ופ'כס ת"ם שהםחג םה 582
 מ).מ"וח (הר

הזה   לםעוב גוף שקן הדרבנן שהוא דיו אבחלוקם לבשי"ע מתות בגשהרוחו נדיבי הקדמ'כיון ש 583
 ).(מ"מ למ" ג"ע"כ מא

 .)"מנה (מפי' בי 584
 . רת הזהר)ע(ה"ב ו עשמות ט 585
 מ).(מ"ת"ם חג 586
 )ח"ורים (עליונ דותסוימ"ע חגת"ם אר 587
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 זהמצד  ראיתיבר ד כםתי לפניפצקש
חד הייתי הולך במדבר שיום אמשום 

נחמד למראה 588י עץ אחד איתור
ומערה אחת תחתיו קרבתי אליו  

ות  ולה ריח שעה אותה מער וראיתי 
העולם  ריחות של מכל מיני

תה  אול תיסנ חזקתי בעצמי ונכהת
ך  לתו ותועדימדרגות ב ימערה וירדת

ים עצים גדול בו היוד שאח ם מקו
 סבול. י לכלתי שלאם מיחות ובשריו

ומא קמייכו מלה חמינא מהאי סטרא בגין די

 589אילנא  נאמימדברא וחחדא הוינא אזיל ב

ה  ותיתח 590מערתאמחזי וחד חד דמרגג ל

א  לקסא דההיא מערת נאימוח הקריבנא גבי

  קפנא אתתמא עלד חיןריני זי מכל ריחין

א רתא ונחיתנמעא בההי נאלאעיבגרמאי ו

ן בגו דוכתא חדא דהוו ביה דיעבדרגין י

ובוסמין דלא יכילנא  591חיןוסגיאין ור יןנלאי

 למסבל 

 יטאחד ושרבושם ראיתי איש 
 בפתח אחד  חד בידו והיה עומדא

י לאאותי תמה ועמד ה ראכיון ש
כאן  ה]ש[עולי מה אתה מר א

ה  הרבי דתפח ניתה אא פה יאומ
וכך  ם רין החבמ יאנ י לו אדונימרתא

נסתי למערה  ונכיתי במדבר וכך רא
לי הואיל  אמר הזו וירדתי לכאן.

ואתה מן החברים קח את קשר 
אותם  ים הכתבים ותן אותם לחבר

ות  עים הסודות של רוחודשי
 ם הצדיקי

חד  טאיבא חד בר נש ושרינחמותמן 

לי א דחמ וןכי אבחד פתחם יקא בידיה והוה

ן א ומאהכ את אמר לי מה באילג וקםה תו

ליה מארי מן נא א סגיא אמיאנא דחילנ את

מינא במדברא כך חחברייא אנא כך ו

ועאלנא בהאי מערתא ונחיתנא הכא אמר לי 

] טראיק[נת טול האי א יאחברי ומןהואיל 

 ןברייא אינוליה לחבא והב כתד )קנס(

 א ידצדיק )לרוחיהון] (דרוחיהון[רזין  )ין(עדדי

 יג/ב 

תי  רדמונ יט רבו שותבא בי הכה
 נות מחו  חיילות מהכתי ין כך ראיב

דרך אים בנה שהיו בהשי בתוך
כה באותו ום ואותו איש האותו מק ל

שרביט ואמר לכו בדרך של האילנות  
יר  אוב וכים פרחהיו הולבין כך ש

ום  דעתי לאיזה מקולא יעלו ו
גדולים קולות של מחנות י תעשמו

וא ה ם)וקלאיזה מ( ןיכולא ידעתי מה
ר ופחדתי דב יתירא לאו  וררתעה
 קום. מ  ואותב

י אדהכ כנארביטא ודמיבי בההוא שש בט

גו שינתא דהוו  רייןנא כמה חילין ומשיחמי

דוכתא וההוא   592ההוא באתיין באורחא 

רחא באמר וא טאבישרוא בההגברא בטש 

אזלי פרחי וו הד יכאדה 593ני זילו דאיל

  א נתר ושמעא ןארא וסלקי ולא ידענא לבאוי

 א (ס" ידענא מאן לא ן ויאיסגן ריישין דמליק

די יולא חמינא מ ו אתערנא יהא אן אתר)ל

 בההוא אתר  חילנאוד

איש אמר לי יתי אותו בין כך רא
ראית דבר אמרתי לו ראיתי בתוך 

  דרך  אותה ב מראכך וכך שינתי 
 הגן ךלתו הצדיקיםות רוחות הולכ

 מר לינש א הוא ברמינא לה אדהכי ח

חמינא גו שינתא כך אמינא ליה  594דיחמית מ

וכך אמר בההוא אורחא אזלי רוחיהון 

תמן לאעלא  596ן דעד תאגנ גו 595קיאדצדי 

 
588  
 ת"ת (רח"ו) 589
 (מ"מ). תכולמל מערה רומזתוה ת"תל זרומהזה שהאילן  "לור (רח"ו).ות כמל 590
 ו). (דפ"יחין ור 591
 וא (דפ"ו). ההל 592
ולם, ן הע נפטר מק שצדילשום שלום או להקדים צים שיכתות של צדיק לו היושאראה, פי הנל 593

 כיםרד ושמאת, נוהאיל ם דרךקים ההוא דרכרגת הצדימד ים כי לפיעהוד, וכו'ק יבא ובפסו' פידכ
 אור יקר) ( א' וא' לפי חופתו ם כלרבי
 .ו)דפ"ידי (מ 594
 ).רקי(אור  םולהעמ קיםהם מסתלכש 595
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שם ומה ששמעת מהם עדן להיכנס ל
 ת שלמובד ןמדים בגעושהוא 

ברוחות  ים שמחה והז ם עולה
 ם. לשנכנסים ש םיקיהצד

 הוא דקיימי בגנתא 597יהוידשמעת מנ ומה

 ןוברוחיה אןדא וחבדיוקנא דהאי עלמ

 598מן ת יןעאלד יקיאצדד

הזה   לםו בע וכמו שגוף נבנה
ר  סודות ומצטייירבעה ל א ש שרמק
אף כך הרוח מצטיירת  ה לם הז בעו

בגן מקושר של ארבע רוחות 
וח מתלבשת  שעומדות בגן ואותה ר

  ות דמשל יור ם בצמהת רומצטיי שם
ואלמלא  הזה  ולםעהגוף שהצטיר ב

ל שרבע רוחות שהן אוירים א אותן
 כללר יובצ רת צטיימ לא חהגן הרו 

 תלבשת בהם. א מול

מא ני בהאי עלתבא דגופא )כמה> (המוכ<

בע יסודי ואתצייר בהאי עלמא דארמקטורא 

הכי רוחא אתצייר בגנתא מקטורא אוף 

  חא וההוא רו 599דארבע רוחין דקיימא בגנתא

בציורא  יהוימנ תומתציירתמן  תלבשתא

ייר בהאי עלמא דדיוקנא דגופא דאתצ 

ן ריוין אנודאיין רוח ון ארבעינאואלמלא 

ל  כלבציורא א רציי רוחא לא מת 600א גנתד

 בהו  שאלבאת ולא

רוחות קשורות אלה  ארבע  תןאו
ואותה רוח מצטיירת  באלה כאחד

א שהגוף  ומתלבשת בהן כדוגמ
ת  יסודוה בעים של אר רמצטייר בקש

בואי חות וע רבולם ולכן מארהע
רוחות של גן עדן הרוח מאותן ארבע 

ח ק שיוועכבה  והצטירהה ששהתלב
ן תך וולך לדרכ תביםל כה שז  שרק

 . יםבראותם לח

ירין אלין באלין קט וחיןארבע ראינון 

אתצייר ואתלבש בהו א וההוא רוח כחד

י דיסו כגוונא דגופא אתצייר בקטורי דארבע

 רוחהרוחות בואי  ארבעכך מ יןבגא ועלמ

  דאתלבש  רוחין דגן עדן<בע ון ארמאינ

 601בהו) דאתלבשת ואתציירת( >ואתצייר

 602א דכתב )נסאוק( ]אקיטר[י אהול תא טהשו

 603אייברחה ללי לאורחך והב )ילואז> (ילוז<

ם  ואותם החברירבי אלעזר  אב
ר ונשקוהו בראשו אמר רבי אלעז

אן שודאי  ך הרחמן ששלחך לכברו
  א הו ךהדבר והקדוש ברו זהו בירור

נתן להם אותו  סוק זה פ פיזמין לה
קשר כתבים כיון שנטל אותו רבי 

ש  אחדר 604עזר ופתח אותו יצא אל

ו ונשקוה אייברנון חאיו רלעזי אאתא רב

ך רחמנא רבי אלעזר בריברישיה אמר 

רא דמלה דודאי דא הוא ברידשדרך הכא 

קרא  יהא ין לפומך הוא אזמיקודשא בריו

דכתבא כיון דנטל   605קנסא ההוא  וןל יהב

נפק אפותא ליה רבי אלעזר ופתח ליה 

 
הפשיטם  עלי הגשם ל רך לבצא, שזהו הדכיוו מערהאילן ו ,א נכנסוהשבדרך  סיםננכ שאינם 596
 ר). יקור (א רכים אחריםע בד"לג םמגיעי יקיםצדנם האמ ם,רחומ
  הם בעלי קולות  כךולזה, ם הלבעו שםהתלב יןמעזר ף ובג"ע מתלבשים בג שהםהוא  לותקו 597

וכח שבאו לנ ד, הואחי הולכיםות נהמחראית אותם ש הצא, ומו כיו חה פריוהלוך ווך וחת, בורוד
ההברה של   פי' .קר)י (אור  ונתוחתיום חת שמבשמחו כולם עמו לגן ו נכנסואחד שנפטר ויק צד

לג"ע,  נהשיע"י ים ק הצדית נשמו יםולכשעו ,חות שיושבים בג"עהרול של הקועת, הוא שמל ש הקו
 מ).קול (מ"ים  שיעומהם ב םהם שמחי

 .  ור יקר)אליון (על נכנסיםן וותחתמן העולם ה םישיוצא םותא 598
וח מת"ת, ה, ר רגבומד, אש מחס יםם: ממייגש יסודות אלולעיל, שד' לעזר שפירש ר' א עין מ 599

מד' ב רכם מועולהיני ניכל עו, להועוך כע בסוד דקות המזדבג"ת הם ניות. וברוחכוממלפר ע
 'דות, דוסית, ד' ילוצשא אלו מאלו, תוכומזדכ תיוחנרותם אלא היוזה ה לז  בין ן ייסודות, וא

ים  ' פנדה, בת המרכחיו ד'רה, יציב .עמודי הכסאסודות, ד' ד' י "ם. בבריאה,חגתם שבש אותיות
  קר).ר י ו' (אא סוד להכו כן,ו מבעולם זה הגשמי כ ן, כמו כות ולם הנפשבען, ו כבג"ע כמ

  .)מים (מ"דיקצת ה בוש של נשמלה ם נעשההומ, גןל הרוחות שד' ש ב שי"י דנאפי' ד' אותיות  600
  בתוכו  הוא וחשהר בגןש תמלכות רוחובוש שנעשה יט הלת וכו' שיפשוחור מד' ' הכתוביופ 601
 . "מ)ולם הזה (מא לעוויב

   .ר)יקור  (א ת על עניני הנשמהודובו ס תובקונטרס כ 602
 ר).יק אים חברים (אורקרהנמים חכ ילמידלת 603
604  
 "ו).קיטרא (דפ 605
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  רח ופ שראהה ה בו מ אר והקיפו 
 מידיו. 

 דחמא המ חמא ביהה יואסחר ל 606דאשא 

 607ידוין פרח מו

ל י יכומ מר אר ולעז בכה רבי א
 יגור באהלךמלך ה' מי י ה וד בגנזמלע

רי דרך זו מי ישכון בהר קדשך אש
אותו  י אותך ומשעה שפגשתואותה 

ר  אמא אלעזר ול  רבי ם היה שמחיו
ום לחברים עד שהיו הולכים  כל

עליה  פגשו באר מים אחת עמדו 
 ושתו מן המים. 

א מייקול ליכר מאן מאאלעזר  בירבכה 

מי  "ההוא) י טום יתהל( 608נזייא דמלכאבג

ר קדשך  כון בהיש )ומי] (מי[ 609באהלך יגור

דאערענא  יא שעתא זכאה האי אורחא והה

ולא ר זאלע י רבייומא הוה חדך ומההוא ב

יא עד דהוו אזלי פגעו בחד ריחבר כלום לאמ

 611מן מיא קיימו עליה ושתו 610בירא דמיא

 לש רי חלקם אש אמר רבי אלעזר
אחיו  י פנמל חברב ם יעקקיהצדי
ה  באר ראתהש וןאר כיב לו מנהוהזד

וניהם ועלו ודעו לאד ו המים נתאו
  ו זדווגה למו ושם האליו ושמחו ע

ה  עפר משה ברח מלפניבת זוגו 
מים ראו  והר אותה בא זדמנה לוהו

אותו ונודעו לאדוניהם ועלו אליו  
 לו בת זוגו. ושם הזדווגה 

קיא דיהון דצ קלזכאה חור זאמר רבי אלע

 בירא היל ןזדמוא 612חוימי אק מקרעב עקי

 615מיא 614א ליה חמ 613דבירא ןיוכ

 ]618וסלקי [ 617למאריהון 616אשתמודעו 

ותמן  621ה בהדי 620וחדו 619לגביה )וסלקין(

מקמי משה ערק  622גיה ת זוביה לאזדווגת 

בירא ומיין חמו ליה  זדמן ליה ההואואה פרע

וסלקו לגביה ותמן  ואשתמודעו למאריהון

 גיה וזליה בת ת גאזדוו

ביעקב כתוב  קבעיל ה שמ בין המ
וגו' את רחל  קביע ראה  שרכא יהיו

 624תיב ביהיעקב כ 623משה ליעקב בין מה

בראשית כט י) ויהי כאשר ראה יעקב את  (

 
 . )קרור יא( וכיוצא טרהוגזוז ציע ין ימכ ר ועליהחד 606
 ע (אור יקר).  בג"א הנמצ מציאות חני מה רושהי  607
  (אור יקר).אלה מ יםריש נסתרים אחים רסת כמה ו ידע אלי נתגלהממה ש 608
ת  כלהש וז עללרמ עודוקא, פתאו ברס נטב בקותוהיה כין מה ש מע תיו שהוא ודון ג"ע וסנילע 609

 . יקר) רוקב"ה (אל השאהלו שהם  הסודות
ור'  ' אבאג': ר' אלעזר ור היו ש מפנילמעלה, יעה מלהשפ ליה ו עמיי "כ קגם ינה, וההשכלרמז  610
   ר).יק עליה (אור בציםרון אעדרי צלשה ש שם  הוהנין ר, כעניועז
 .  קר)יאור ( וניםתחתם עדרי שהות שלאר להשק הב  ו מים מןשדללרמוז  611
מן   רחהבו לשכשכינה, א האר ההיבב פגו  ה זלפרעה, וזה  הנחש ה מן "וכן מרע ', קלימן ה 612

 .  קר)י (אור בקדושה פוגע נים החצו
 ח"ו).ת (רמלכו יקר),שכינה (אור   613
 . (אור יקר) לכותמ ארבב ת"ת יעק ודייח היהש 614
 .  יקר)ור אכר (הזאל  בעתנוג"כ  יאקבה ה קבה והנהנ משפיע אל כר שפע שהז ואה 615
 .)"ן (רח"ומ סוד 616
 ו).רח"(לז"א  617
 יקר).ור ילא (אלע מתתא ן"מ 618
 ר).ור יקן (אן דכוריימיבלא קל 619
 שמחה (אור יקר). נה ביצד המ 620
 יקר).  ר (אושל דומה אל המבאר ה  יןנשאין עאוי כר"ד מבה  הנקיע אל השפ כר לאהז 621
 ר).יקאור ה (וממה בדדוממש   ן הזווגעניי שיהיה  כד 622
  י או, א"כ ר"ב)ז כט עקו"(תי ואגמלוזה  לברמ, זה הת"ת מרכבה אלם תיהות ששם הי שע 623

 לגלגאי אמ ן יעקבו וכת יתרל בנומר מ"ט דמשה שהציכלו. יקר)ר (אור הנסת ה עלהזה יור שלשהמ
יש  נ ו, א"וגבת ז ן צפורהבג וכן משה רחליל שראה שבב ביעקם לכל א' שת טעלתך יבן וצרת האא

הפרש  מה גייהו זו ו בת ה ל גתאזדוומן תבהם דוה ששר שהצד האח"ל עקב רה לי מש  ןה בי מ לפרש
ל ותה אבשא אבא ליעליה הכירה שהיא רחל שה ו ותאה אממש ור זוגו  ה בתיעקב רא מרם ואהניבי
לו  שעע"י  הקדש אווח על ידי רלא ת זוגו אב ששם דע היו ולא י בנות' שז רה לפי צפו דע א ילשה מ

 .מ"מ)( ראתהלק יםהמ
 גרשתתמ יתה רחלא הינו שלוהי קה, י שנה נת אלמוכ היותה נה בישקות השכ להתו שיכל יורה  624

  אהור ה שועה תוצריכ לות,אה בגשה מצן נשיקין, אמנם מתמ וו יד הועה, ומה לתש צריכ א היתה לו
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ב ויגל את האבן וגו' מה קויגש יע
יגרשום והרועים  ה ויבואושוב במכת

גו' בודאי ען וייושוויקם משה 
כיון שראה מים ש דעהיה יו השמש

שעולים אליו ששם תזדמן לו בת 
שהרי רוח הקודש לא זזה  זוגו ועוד

 יודע יהובה ה םיו לעולממנמ
ה מש  אמרבת זוגו ה תהיה רוצפש

יו לוהמים עלו א בא לכאן קביעודאי 
ונתן  לביתווהזדמן לו אדם שהכניסו 

 יך אף אני כך.רכל מה שצלו 

 שהמהאבן וגו' ויגל את  ויגש יעקברחל וגו' 

ועים הר ובוא) וייזב שמות (ביה  במה כתי

דאי ידע וגו' בו 625ןעישיוו משה םשום ויקויגר

ין לגביה  שה כיון דחמא מיא דסלקהוה מ

 חזוגיה ותו דהא רו ן ליה בתתמן תזדמד

הוה ה מין ובילעליה א אתעדי מנשא ל דקו

ידע דצפורה תהוי בת זוגיה אמר משה ודאי 

 להכא ומיא סליקו לגביה אזדמן יעקב אתא 

ויהב ליה ה יתלבי ש ליה נידאכ  נשה בר לי

 ף הכיוא אנאך צטריאל מה דכ

ך למדנו שיתרו אותו האיש כר אמ
שראה  רה כיון זיה כומר לעבודה ה

דתה ומעב אין בה ממש נפרד זשע"
ו את ארשותו כיון עם ונדה אקם ה

בנותיו היו מגרשים אותם שהרי 
ת צאנו כיון בהתחלה הן היו רועו 

 רבד ש שעלוד ק שראה משה ברוח ה
יקם כך מיד ו יםשועו היע"ז ל ש

נעשה  אנם ואת צ קשיו עןויוש משה
מר לו וש ברוך הוא בכל. אקנאי לקד

 יודעים צלנו ולאזר אתה אערבי אל

ו וליפנא דיתרא הכי שר נבאמר ההוא 

לית בה  626ז ע"הוה כיון דחמא ד ע"זכומר ל

ה קמו עמא ממשו אתפרש מפולחנא דיל

ו הו יהתבנ )דחמו> (אדחמ<ונדוהו כיון 

  ן ו רעא אינון הו תאמידן דהא בקלו ןכרתמ

ל  וח קודשא דעברה דחמא מש ןוכי יהעאנ

יושיען ו שהויקם מ הוו עבדי מיד ע"זמלה ד

לקודשא   קנאה בידעאנם ואתוישק את צ

בי אלעזר אנת  ר לא אמר ליהבריך הוא בכ

 לגבן ולא ידענא 

 יד/א 

יועזר בן יעקב את שמך אמר אני 
  ה ומ רואמו ה או החברים ונשקוב
 דעיםהיינו יו לאו אנ ה אצלנו ותא

היום  ותאחד כל אוכ לכוה תךאו
 שלשה מיליןאחר ליוו אותו וליום 
 . כודרוהלך ל 

אתו  עקביא יועזר בן מר אנשמך א

ן ולא גבומה אנת ל אמרו חברייא ונשקוהו

הוינן ידעין בך אזלו כחדא כל ההוא יומא 

ו תלת מילין ואזל  חרא אוזפוהליומא א

 החירלא

רבי ו לנצייש מצרי הא ןרותאמ
רים  חבו ה ארב ריהא אמר חיי

ש ואמרו ולא  בהן רוח הקוד  השנצנצ
שב יו היהלאיש שעו מה אמרו יד

) יט ות במשהצילנו ( ירצמ שאין מראות

נצא  נצד ברייאח הומקא אואמר החייא י רב

אמרו  ואמרו ולא ידעו מה 627קודשא הו רוחב

 
ה  צא משה מ, ת לבדוחדת אחמי מן הלובן ים לבן ברחמת ל ברח ך יעקב ראהלפיכה ינכולי השטלט

ם  ו הרועיבואלכך וי , ואולהגה אלריכה וצ , ת שבעין בדוגבורה בד חס מדין כהן מצד שבע בתהיא ש
  ן מדיהן שהוא כפני חת, מאות אשרים אוחזים ממצישר ע , כלבע בנותוד לש פיר גורמין םריהם שש
אור  ( הדעת ים בסודהמעת ברחמי ירולשבע ספ מיפניוה שהוא הסתר משה קםוי , ולכךקשה יןבד

 ).  קרי
עם מט המדות,רי ן סתינעל , זהו שיםום הקד צאנ תת וישק ארוהח במקוםתרת הנס אולההגמ 625
 .  ור יקר)לו (איתה  י מה' הכה צפור שאזה נ
 )."מ(מ כדמסיקה'  אתקנ ימפנלא ה כן או עש ת זוגפני בהטעם של משה לא מי' פ 626
ש ידדר מריא אחי ר'אמרו ל ר, אבכילו בשהא של שהדובכמ ם הצלתן,גררג שה שאיש מצרי 627

, בחסד קהורה הדבגב שבע אלאר בע בש תב בנות ז' תמתעלול, ואה אל רעואנותבברזא ראי ק
א  ן ליעדי נה טה, והולמ ת משםספירוכות בת שבע לשבע המלש  ביהםל חסד אחבה אעו והיינו רד

 נהותאמרת הגלו שנים אלקץ דיין יש שע בא היום,ן הרתע מזה אמר מדות וללוהג מו ימיהשלי
ה,  שנ ע מאותארבלה כ בשנחרים שמצ תמגלו ועיםרנו מיד הילהצ גלותועה בפר קדוח ריש מצאי

 .  ם וכו' (אור יקר)ועתדו תעל יאנחו ובה, ובתשוחק שבו והד תוך מש  ועוד
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 בשר לאוכ שלא בר והיו ימיםבמד
 ול כבש אחדבא דב ליט יום אחד

רח הכבש והדב אחריו עד שהגיעו ב
ש לאותו איש למדבר ראה כב

 והחזיק בו ושחטו ואכל בשר.

דלא  ןייומ והוויתיב במדברא דהוה  נש לבר

טלא לנ ובאד אתא דיומא ח 628אכל בשרא

ה עד  אימרא ערק אימרא ודובא אבתריחד 

חמא  הוא בר נש למדבראדמטו לגבי ה

 אבשר לואכ הטישחויה אימרא ואתקיף ב

 לאבני ישרת מוה ש אלו דבר אחר
ה אני ח ואמר שחורפתה הוד י ביר
ו ה ז י ונאו נאוה וגו' שחורה אנ ו
 ןרה מראל שהיא שחונסת ישכ

רה  אוה בתות ונאוה שהיא נ ול הג
ים בנות  שים כשרומעות ומצו

ם לרשת את ירושלים שעל זה זכאי 
קדר אף  ם של מעלה כאהלי ירושלי

ים שעבמ תוגלב תודרעל גב שהיא ק
ת של ריעומה כישלת כיריעו היא

 שלו.  לוכ שלוםהש ךלמה

 ותמשלה שמות בני ישראל (חר ואדבר א

ה)  שיר אפתח ואמר ( רבי יהודה) אא 

אוה דא ורה אני ונאני ונאוה וגו' שח חורהש

 630דהיא שחורה מן גלותא 629ת ישראל כנס

פקודין וה באורייתא ובונאוה דהיא נא

 דא  דעל 631םילשוירבנות  ובעובדין דכשרן

לי כאה 632א עילם דלשלורלירתאה יזכאין 

גלותא  ב א קודרתגב דהי  ף עלא)ו( דרק

כיריעות  היעות שלמהיא כיר 633בעובדין 

 דיליהכלא  למאש דמלכא ד

לבעלי הולך  היה גדולרבי חייא ה
מהם הלך לרבי  המשנה ללמוד

חד  גוד אאה פרשמעון בן יוחאי ור
א  שהיה מפסיק בבית תמה רבי חיי

 ן. אכו מ מפי  ברדמע אשאמר 

 ןהומאריבי גל לוה אזיה אברבי חייא ר

י רביל לגבי הו אזלף מניייתא למידמתנ

ק  יפס הא פרגוד חד דהוחמן יוחאי ושמעון ב

מלה אשמע אמר  רבי חייא יתא תוהבב

 מהכא פומיהמ

ומר "ברח דודי  היה אשמע ש
לעופר האילים"  ודומה לך לצבי או 
) נילפל (מישראכל הכסוף שכוספים 

י רבהוא הוא שאמר  ךרודוש בהקמ
ה  שיהי לאישר של םתושמעון תא

לא הולך ולא   ברוך הואהקדוש 
כעופר  או  בורח כצביתרחק אלא מ

 . האילים

ודי ברח דוה אמר (שם ח יד) דה עשמ

אילים כל י או לעופר הך לצבדמה לו

  ) קודשאד דכסיפו ישראל (מקמיה 634כסופא

רבי  דאמר )הא> (הוא<בריך הוא  ]מקודשא[

הקדוש [ הייהראל שיש שלם ן תאותשמעו

רחק מתא ולהולך )ו(לא  ורחב ]ואברוך ה

 635האיליםפר ו כעואבי כצ ]חבור[א אל

 חיה ןאי ןמר רבי שמעועמא אמאי טאין עון מי שבמה הטעם אמר ר

 
צרי  ש מאמרו אי כך ול ים,ו הם ניצולא היל ן, ישה למדרח מב ע"ישרי המצאלמלא ל, שוהנמש 628
 ). (מ"מ נשאהה ולהצי ואם וה ועיהרמשה מל חה אצפורה ברשצ וי"מ
 מ). (מ" בגלותמטה לישראל ש 629
עשי ישראל י מידעל  ה מאירהמלמעלזה  ועם כל הונהתחת גה, וההנהורהות הגבשחרן ובידב 630

  צוה ם גופי מינ שא שרן עובדין דכ הג',. ותצ מעשה מינו הי, דןודיבפקהב',  ורה. ', הת': האבג' בח
בנות אות רשמות הנקהננו דהיי ותה,ם אימתקנה אותםאל ה מרת זאווהיא טובים, ים אלא מעש

 יקר).    ור" (א'כו"זכאן וזו עבודה די על יש םמשלים, רושי
לות להיכם מריול אשראשלים יירו בנות ופי' ם דלעילא (רח"ו).ושליראן דעולימת בסוד הם 631
 ).מ"מה ( ה אני ונאושחורת כולהמ

 . יקר)ור (אושלם ירקראת בבחי הנז' הנאוה הניא היא ה  632
  לה סוף יש וף שלמה סות יריעכ אעשה, היהמ 'א בחיר הודואהלי ק ותהגלהיא  חורהך שכול 633
נו  יוהין, לא את לאחרבודי מי וכאמר אני ה' הוא שה נלית שעהעליונוירות הספ יונה עם לע בחי'
ה  ת שלמעוכירי דהיינו כמהות מן החפשטירות המתספא כהי לה כלל אלאה גוינשא צילותהי' אבח
 . ר)ר יק(או

 לומר הא יך לא שי צמו"ש ערד רח דודיר במוא שא"ש הרכתב כן שר הזהשסדר אבא בי ר 634
 .' (מ"מ)ווכר"ש אד

ראשו   חזירשמבי צו הכמ ם לראשוזריאנו חפעם  "ה באחוריים שבכלהויד ל סוה היא עהכוונ 635
 מ).בו (מ" זיםאין אוח תלקרוצה להסר האוכש יח והכוונהשהנ וםמקל
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ה בעולם עושה כמו הצבי או חי
ח  ן שהוא בורכעופר האילים בזמ

חזיר את ראשו  מעט מעט ומ הולך
הוא למקום שיצא ממנו ולעולם 

לאחוריו כך את ראשו ד מחזיר תמי
ם אם לוע נו שלבור ל ראמרו ישא

יהי נו יניתסתלק מבש יםאנו גורמ
פר  כמו עואו הצבי כמו ברח ן שתוצר

ר את  מחזיורח ו לים שהוא בהאי
  שהניח זהו שכתוב  ראשו למקום

יביהם  תם בארץ אוואף גם זאת בהיו
לא געלתים לכלותם לא מאסתים ו

א יושן הו דבר אחר הצבי כשהוא 
עור  והאחרת הוא נעין אחת יושן ב

ש ברוך הוא ו דלקשראל י ומרא כך
ולא   םינו לא הנ הו הצבי "כמה עש

 ל". ישרא שומרישן י

אילים ו הצבי או כעופר הבעולם עושה כמ

 ט ומחזיר אתמעט מעבורח הולך בזמן שהוא 

א ראשו למקום שיצא ממנו ולעולם תמיד הו

ראל כך אמרו יש 636לאחוריו את ראשו מחזיר

ק תל אנו גורמים שתס אםעולם ל שו ונרב

 ו כמובי או הצרח כמתבש וןרצי יהמבינינו 

אשו את ר זירחבורח ומלים שהוא עופר האי

(ויקרא כו  א הוא דכתיב למקום שהניח הד

לא  רץ אויביהםיותם באגם זאת בה מד) ואף

 רדבר אח[מאסתים ולא געלתים לכלותם 

 דשן הוא ישן בעין אחא ישהובזמן הצבי 

  ישראל להקדוש  ראמ ר כך עונ א הו דהאחו

לא ינום וא ל הנהש הצביכמו  הך הוא עשרוב

 ]ישראל ן שומרייש

ליונים ואמר אם ע אחיי שמע רבי
ית ואני יושב (פוסקים) עוסקים בב

מר  שמעון וא כה שמע רביבחוץ ב
שכינה בחוץ מי יצא אמר רבי ודאי 

(כחול)  637ף אם אני אשראלעזר בנו 
נו  ליאץ חוכינה מלא אשרף שהרי הש

לימה ש אשהשכינה ותהיה  סכנשת
 נסמכו  אל ייןדע אומרל שוק שמע

ים לא התקנו שערוה מכיםסו ה
ומאהלי) הבשמים של 638( יקטנמו

 לא יצא רבי אלעזר.  עדן שכעת הוא

 (פסקין) <עלאין  ואמר אי רבי חייאע שמ

 ן (ס"א עסקי סקין(פ >בביתא 639עסקין 

כה שמע רבי נא יתיב אבראי באו) בביתא)

ק ויפן ברא מאאי שכינתא לשמעון ואמר וד

אנא  ( ]אלקליא נא אי[אלעזר בריה  ביאמר ר

תא א שכינהד 640אנ יקללא  לא)חוכנא קלי

אשתא   ננא ליעול שכינתא ותיהויברא מ

 641סמכין שלימתא שמע קלא דאמר עד לא

 643ריוומטוטאתתקנו  אל642אסתמכו ותרעין 

 בי אלעזרק רהוא לא נפ דבוסמיא דעדן דכען

ח ישב רבי חייא בכה ונאנח פת
י לצבי או דו ד מה לךד בסו"  ואמר

אמר ח ופת חאתגנו כהב חייא ביר ביתי

לעפר דודי לצבי או וב דמה לך ס יז) ב (שיר

 
יתן  צפימה,  ילפירות בר סש"ו) ע"א מפי' ס"י (ע א).לז ע"ח"ב ים רביאו( ושובוא רציינו ה 636
כסאו פני ו, ולירדופולמאמרו כסֹופה  וב,ושצוא בהן בר דברוֹ ץ, ון להם קיא ליתןכותהבזק,  ראהכמ
 ב.ע"ח ל לקמן קעי' ו ים.ושתחם מה

637  
638  
"ה  לקב מרתותה אהינה ש שכיה יה שלה  חייא  שמע רביל ששאותו קו"ל מהרי"ץ זח וכין ממכא 639
בי רי ראינם דב אישבוד ',ותם וכותא שמעון רביאמר ד אעיל, הוש ל"מי ממכח נוי, וכן מודח דבר

י מפ מע דברא שש קרמעי עתך א דוה סלקי דה פי מאינו לשמע דהוה אמר, הילה חי"ש תעון. ומשמ
ער שתא באיוכד ב"ירשו של ול וה מקוש שמתהקד איזה רוחיה דאפשר שהר אומני "י. ועוד אהרשב
 .(רמ"ז)  ב"ישהיה ריא שישב רבי חח לכןאה, והנבו
"ה איני מרגיש  אפ תו שורפמקנו ו צא אששיו עוף אחר ואל שה וכחי נשרף אנ ילו אםאפ פי' 640
כמו  נא מלת קלי פ'ש לנ ילך בבל, א"לם מק  שראא מכו קלינת מל הי ז ולפלינא. לא קאילו ה, וכבז

ה לא  שכינהבה שהיא אהלת ה כחואפ" חוץ בהוא ש ר"ת על רעו מצטיל"ל אפאשי, ורמר קלני
 "מ).(מ ר ממנייותערת טצמא שהיא לינק

 מא דחדבקיי יתיב ימת נכתב מ"ש ר"ש עד אים חי בעץ ור"ל ש ח"ו).ן (רו הסמכיכסמרא נדבא 641
שות  בסוד ר זה זה על גבות יו הספירשהו, התהקים בעולם עוס יםברחהיו ה תחלהש ר"ל כא,סמ

מצעי  ו אל וק אמשין וקו ימ ו כין קה סמב, שיש הרוןתיקולם ה"י ערשבה להם ה גיל דראבאים, ורבה
 ).(מ"מ ליכנסן אין ראוי לר"ח מכיהסקנו  ן לא נתשעדיייון אלעזר כ ר'ול לקת אמרה ב לכךו

 )."וחינה (ררי בשענ'  תחונפ באדרא 642
 (דפ"ו).וטרי מזו  ו).רח"ו ראוי (אינבשנים ו ואן ה כקט"ל דעדיין ר 643
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ד  וגרר הפשע חתפלים" ניאה פרלעו
זקף רבי שמעון  ייאחי נכנס רב לא

אמר מזה נשמע שנתנה את עיניו ו
הו בחוץ ואנו בפנים קם רשות למיש

עד  האש ממקומהמעון הלכה רבי ש
ן ם רבי חייא אמר רבי שמעומקו

) 646הקליטה (נ"א 645ניצוץ אור 644
 יםפנכאן ב המפתח ואנו647בחוץ של 

 של רבי חייא.  יואלם פהת

עייל  648לאתרעא דפרגודא תפתח האילים א

ינוי ואמר בי שמעון ערבי חייא זקיף ר

  אתיהיב רשותא למאן דאיהו  649א)שמ(

ן לגו קם רבי שמעון אזל אשא אבראי ואנ

רבי  רמא חייא ביר ד תאעד דוכ מדוכתיה

א "סרא ( טליקד הוראא דניפזטשמעון קו

גו אתאלם פומיה ל אכה אר ואנדיטא) לבל דק

 חייא דרבי

פנימה הוריד את   כיון שנכנס
 רבי שמעון עיניו ולא זקף ראשו אמר

ום העבר ידך על ר בנו קלרבי אלעז
רגיל בו קם ע בזה שלא פיו שלא יוד

 פי רבידו על רבי אלעזר והעביר י
ה את י חייא ואמר רברו תח פיפ אייח

שלא   תיפקדז היתי אר אלשמה  עיני
באש של זהב  ותמלב ותי שטחשב

 לק. טוב שדו

מאיך עינוי ולא זקיף רישיה  כיון דעאל לגו

ום עזר בריה קון לרבי אלאמר רבי שמע

דלא   >דלא ידע בהאי<ידך אפומיה  אעבר

קם רבי אלעזר אעבר  )בהאי> (הבי<רגיל 

 תחפ י חייאדרב )בפומיה> (יהאפומ<ידיה 

מה דלא   נאעיחמא  חייא ואמר בימיה רפו

טב  651חשיבנאלא ד קףדזא 650ינאחמ

טבא  652באשא דדהבא  )לממת> (מתילמ<

 דליק  

ניצוצין לכל צד  במקום שזורקים
 ש מאות וכל ניצוץ וניצוץ עולה לשל

כל עיבר וכל קין לשביבין זרר דבאת

 אה ביבא סליק לתלת משביבא וש

 יד/ב 

ושבעים מרכבות וכל מרכבה  
רבבות   אורבפים ו לא לףלאנפרדת 

 לשב עויש םי מעתיק היל יעד שמגע
למאתים  עזע ממנוהכסא מזדכסא ו 

ד שמגיע למקום וששים עולמות. ע
עדון הצדיקים עד שנשמע בכל 

ש אתפר וכל רתיכא 653ןרתיכי ןיבעוש

ק  מטו לעתי ד דע וןרבו ואברו ןלף אלפילא

מזדעזעא  654דיתיב על כרסייא וכרסייא יומין

מניה למאתן ושתין עלמין עד דמטא לאתר 

יעין בכל רק אשתמעעד ד 655יקיאעדונא דצד

 
644  
645  
646  
647  
 ו)."ולא (דפ 648
 (דפ"ק).מ ש" 649
בר הד כנותולא רצה ל דםוראה מקל שא  עתה מה מראות אלהיםות ארל ההשגי ר"ח ל ן שעיש 650
 )"מוכו' (מאי  עינ ר חמוו לומעצמעל 
על  הדברלכנות  צהא רענוה שבו ללם ומפני ומה שלא חושב מעמה ר במעלה נתעלהש פי' 651
 "מ).(מ ומעצ

 ."ו)רחמשה (ד בסו נההבימסוד  י שנשמתושב"ר והיינוה דולהג  אשבינה  652
י  ומפנ בך.פסל לגוס רסיא, ואינון כ"מעמ"ש ברכ "אאם כסא להם או"א, שהין כירתהא, שא" 653
ם  "י הם עוליים של רשבשכין, ור"ל שחדורתיע הם ש" , לכן"אורין דאנהרת ש"ע הא בהם שיש

"ש כמ"א פים בא"א, והאלבאות שהמאו ם,לפי הא "סששם הא, לא" משםו או"א, ת עדות רמולמעב
ק  תיעון לז"ש עד דמטו  ,לעתיק שםומ א רבווןאלפין, ורבולף אלש ראתפ תיכאר וכלש . וז"רבה

אלהים  תדשביבין הם שמויא רסח שהכמהרב צב רבא כת ראנה באיד. הסייהעל כריתיב ן דיומי
  מין יתיב יו יקים ועתופפרצ ל הש קיפיםהמ ם הםסת איוכרסי ירה,רה וספיספכל ם בחוץ של שה

ן פי' מיללס"ר עה ניממזדעזע פים וכרסיא מקיה הם סתם רסיאכ על מראן שאבכת, ואוכס על ב'
 .מ"מ)דעת (מזדע בלתיק שמקעת הארתמכח 

 . )(רח"ות ר הויו"עשכמספר  654
ין  יומתיק ד עע רשב"י ם שלחדושי ם לישעויקים ור"ל עדנים הצדתוד דנוק' ששם מיס ואה 655
 )."מ(מ המלכותעתיק עד  ר מוזאור ח ודבס ריםוזוח
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תונים  יונים והתחהרקיעים וכל העל
אחד תמהים ואומרים  מן בזם וכול 

וחאי שהיה  זהו רבי שמעון בר י
 ו  פניד למרעיש הכל מי יכול לעמו

הין  בזמנא חדא תוו וכל עלאין ותתאין וכלהו

 הוחאי דהן הוא רבי שמעון בן יוואמרין הדי

 ה מייקם קיכיל למ ןאמ ש כלאיערמ

חאי יו ברן שמעוי ברא ו זהו ה
חיל לעסוק  פיו להתה שפותח שבשע

מקשיבים לקולו כל הכסאות  בתורה 
וכל הרקיעים וכל המרכבות וכל 

ן איאת אדונם. ם שמשבחים אות
חים ואין מסיימים כולם  פות

נשמע (שישתמע) נמצאים עד שלא 
מטה ל בכל הרקיעים שלמעלה וש

   הפ וןתחפ

א תעאי דבשוחי ון בןי שמערב אוה דין

 באורייתאי למלעי משרל יהפומ תחפד

וכל רקיעין וכל   יתין לקליה כל כרסווןצי

 )דמשבח> (דמשבחי<וכל אינון  656רתיכין

להו ימין כסידמתחין ולית למריהון לית דפ

נ"א <אשתמע  657לא דין עד ככמשת

 יעיא דלעילא ותתא פטרא בכל רק >דלשתמע

  וק סעל שמעון כשמסיים רבי
 ימ םיררואה איזה שי ימ בתורה

נם מי בולרם שבחיה שממחרואה ש
הקולות שהולכים בכל  ה את רוא 

ולם באים בשביל רבי כ יםהרקיע
שמעון וכורעים ומשתחוים לפני 

של  ת של בשמיםעולים ריחורבונם 
עד עתיק הימים וכל זה משום   עדן

 .רבי שמעון

 כד מסיים רבי שמעון למלעי באורייתא

> ןחדמשב<י חדותא מח ין מאןירש מימאן ח

ן אזליד קליןי חמן מריהון מאל )ימשבחד(

יעין אתיין כלהו בגיניה דרבי קרבכלהו 

כרעין וסגדין > (וכרעין וסגדין קמי<ן עושמ

סמין דעדן ין ריחין דבודמריהון סלק )קמיה

 ה דרבי שמעוןי בגינימין וכל האעד עתיק יו

 שש פתח רבי שמעון פיו ואמר
למצרים וכל   בדו עם יעקגות ירדר
וכנגדן  אובאלף ר רהשע תואח חתא

ש ש דןנגלישראל וכ תגושש דר
שש  וכנגדן סא העליוןת לכגודר

וב שש שלמטה שכתדרגות לכסא 
ות לכסא זהו שכתוב רבבה מעל

י שש צמח השדה נתתיך וגו' הרכ
פרו וישרצו  י ישראלן כתוב ובנוכנגד

 וירבו ויעצמו וגו'. 

ית ש יה ואמרעון פומשמבי פתח ר

ל חד כו למצריםב קעיד יהמע נחתו 658דרגין

ת שי 659ון יהבלולק רבוא ףלא וחד עשרה

ולקבליהון שית דרגין  660לישראל רגיןד

ילא ולקבליהון שית דרגין לעד 661לכרסייא

ט) שש דכתיב (מ"א י י 662דלתתא  לכרסייא

תיב (יחזקאל טז ז) א הדא הוא דכת לכסמעלו

שית ' הרי וגויך רבבה כצמח השדה נתת

ו פר י ישראלבנו )ז את שמו(יהון כתיב קבלול

 ו'וגעצמו וירבו וי ווישרצ

  העול ד אחחד ו אוראה כל  אב
ם ששי לעשרה והיו ששים ואותם

סביב השכינה והם ששים רים שגבו
 יצאו עם ישראל מן הגלותרבבות ש

וו רה והד סליק לעשתא חזי כל חד וח

גברין דבסחרני שכינתא   שתין ואינון שתין

אל מגלותא רשפקו עם יבבן דנן רשתיואינון 

 
  ת יילויה שם הם חעשוצירה, בין נז"א מק ה רקיע בסודציריה ו א' כסה נקיאהברע ם בי"ה 656

 "מ).(מ רתיכיןו
 ).משתכחין עד לא (דפ"ו 657
 . "ו)(רח ו"ק 658
 (הערת הזהר).  ע"ארז  659
 סא לא"אכא א היא הבינה שהיי' כרסופי ז"אק דרגין הם ו"' שית דפיוה (רח"ו). ז"א כסא לבינ 660

 מ"ש . הםמ)(מ" םת"חג וכבת עלבינה שר נווהיי ,סמכין' על דיימא כרסיא דקף יג הר בדזה "שמוכ
 מ).' (מ"ו וכוצר ו וישפרני ישראל וך ובבסמ
נ יש  ק"ק, א"ל כות היא בהידבריאה שהמלכ ותששה היכלה הם דידרגין ד שית ו. רח"ו)ות (לכמ 661

  יהדיד ם ו"קדרגין ה  ושית מלכותהי גבלון כסא עלי ראדלעילא, הז"א נק כרסיאין לדרגו' לפרש 
 .)(מ"מ
 )."מן (מוחתא תשהיא כסדמלכות  "קו 662
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ות. אמר לו ם יעקב לגלושנכנסו ע
חייא והרי היו (רואים) שבעה  רבי

שמעון  מר לו רביבעים אלש עלוו
ך עתדאם תעלה בו כאןמא בעים לש

ים אצוים ניששה קי כתוב ורהשבעה 
וגו' וקנה   הר מנו ינקלשה שדיה מצ

וב ן שכתבחשבוהאמצעי לא  אחד
 וגו'". "אל מול פני המנורה יאירו 

י חייא ברמר ליה א אעקב בגלותי עם ואלודע

ן ילקוס 663השבע ן>ינחמא "ס<ו הא הוו

  ין לאו יה רבי שמעון שבעין אמר לעבלש

 ואי סלקא דעתך שבעה הא כתיב  664מהכא

 ]צדיהם יוצאים מוששה קני[(שמות כה לב) 

וקנה ) שבעה גביעים משוקדים בקנה האחד(

ב דכתי 665א בנלאו בחש >האמצעי<האחד 

 ו וגו'ירורה יאהמנפני  מול דבר ח ב) אל(במ

 זראלע ים אמר רביביושהיו ש דע
 שוהקד ה ראמה  ושמעון אבי יברל

אל  ברוך הוא להוריד את ישר
ה אחת ת אמר לו שאלים בגלולמצר

אל או שתים אמר לו שתים אתה שו
ם אמר לו  ולמה למצרילויות למה ג

ר לו הן וחוזרות לאחת אמשתים 
קיים בילך יתעמדך בשב עמוד
ני ב ה אמור דבר ז  ךממש הלמעל 
 אמר.  

י בלרר אלעז אמר רבי יבו יתדהו דע

בריך הוא  אודשק מאמה ח עון אבוישמ

ליה  לותא אמרמצרים בגלנחתא ישראל ל

או תרין אמר ליה  לתא את שאילחדא שא

מר ליה צרים למה אתא למה ולמתרין גלו

 ר ליה קוםנון ואתחזרו לחד אמתרין אי

האי  ךממש אקיים לעילגינך יתקיומך בב

  ברי אימאא לה איממ

 כותמלה ששים המ  ח ואמרתפ
ה  המשים שם פילגשים ינושמו

מכח  אותם גבורים שלמעלה  תומלכ
קליפות שנאחזים ב הגבורה

ל חיה הקדושה של  חקיקות) ש(ב
ממונים  ים פילגשיםישראל ושמונ

בחזרה (באחד)  קיקות שתחתיהן בח
ר אין מספת מאה ועלמואחד מ

כל   יו ועםדו לגד היש מספר כנאמר
י אחת  תמי תיונתא יהתוב אחת כ זה

 המה מלכות פתח ואמר (שיר ו ח) ששים

ת מה מלכוששים ה 666שיםילגושמונים פ

גבורא מחילא ד 667יא דלעילא אינון גבר

 דחיותא >גליפיןנ"א ב< ןיפילאתאחדן בקד

 נןממם שיפילגושמונים  668ל דישרא שאיקד

] חד ממאה בחד 669יחותותד[פוי ובגל

ספר כמה דאת אמר ועלמות אין מ )תחותוי(

מספר לגדודיו ועם כל דא   ב כה ג) היש(איו

 
 רח"ו).י"ם (נה תחג" 663
 כגון ע' פנים יםע' הנודעם הם הי"ג"ת נח והא יםרק ששיש  לאלו למה וקשה ייא הח ' שר'פי 664

כות להמו  ,ו"קינם רק אא או מהכא הוא דהכללנו  שיש  ע' ירץוכיוצא ות ת הבינה מושלתורה ע' 
 .מ"מ)( אחר ןנימע ע' הוא שיש לנו מהס' ו קינם רא וא"כפרש, כללם כדמינה מא

  לה  ריםמאי תג"וח האת מנורריא נקמצעי והקו הא"ת בתהרי א אחוכות הישהמל פי'ו 665
"נ יש לפרש א ין,שית דרגהם ק שכ נשארו ו"בון א"שהח ות אינה מןלמטה והמלכי מה"למעלה ונמ

'  י הם גימינוחצי יסוד  ניימיצי ת"ת חו חד ונצ חס ימין הם  צדג' שמ"ת והתי ראחוהיא  ותמלכשה
 (מ"מ).  קהם ו"ון הרי החשב  ה מןנית אהמלכוהשני ומצד  גדםכנ 'ספי 'י' וגספ

א הוא  אימשב ). השם ס"ג(רח"ו ה עשים ביצירה ו ופ' פילגשיות כלאה ו' הי ריבב הם  לכותמ' ס 666
סע"ב) ' י( ' ויקראפב שוכמ" עיםה הם נוב מנאבל מלל, כ יןדין ופה אג שבה גבורות, והגם ה ורשש

מרומז  אך בוהוא כן ספרו ה שממ בד,ס"ג לנקרא  ולכן נה,מי ןתערימדינן ך א ה רחמיבעצמדהיא 
מכאן,  הואשם ' ע"א) ושרמות (ס חריע"ב) ופ' אשמות (יד  ה"קזוהמבואר בם וריגב ששים ודכ ס"ג

ן  ליכיה ה בהו' לתגמות] המלכתה [של האר על ה "ד),ע לח ו"ש (הקד יםבורנקרא ס"ג ס' גך ולכ
 מתפשטהיכלין מהו' א'  לככי כות, המה מלששים ח) (ו  יריםששיר הב מרל זה אנה עדבריאה, ה

רה  מתפשט ביציארתו ההאך מה מלכות, נקראו על ש כן ל א גילויההושם ם ש ומשו ם,ששי לי' והם
אמר  םיהלהנה ע', כל א' ליכ ים ג"תפשטמ  הםוה, ות שבונתחתל א' רק בהד' בכשט יה ומתפועש

ת  ט) אחש ו " ה(שיאמר  על זה  ט הנהפשוי' ה הוא ש גופה ה ותבל עצמם, אמונים פלגשיוש )ם(ש
"ב דרוש  דע"ה ח עי'א (לש"ו), ' ח"ג ס ע"עי  ). ב נד ע"דח""ה (דעימה אל  היא מתי אחתתונתי היא י 

 ו).ש"(ל ב סי' דף יענ ד'
 .(רח"ו) היארות דביכלים משש ה נקהם יוטה ולמב ישסבורים גבס' הם סוד  667
 (הערת הזהר). שא קדי חאורד קליפיןדאתחזק מ "אנ 668
 .דפ"ק)זרא (נוסף בבח 669
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שה  והשכינה הקד  יהזוה לאמ  אהי
ים עשר (מבעלי מגן) נשת מצאיוש

 רים לכל והיאים שמאית שזוהראורו 
 נקראת ֵאם.  

אחת  ונתי תמתייא יו ט) אחת הכתיב (שיר 

א  דישא דנפקשכינתא ק היא לאמה דא היא

א הרדזא הרזי >670רריסתנ"א מ< מתריסין

 מארי אקתואיהי אא ל היר לכדנ

וך רה הקדוש בשע הז  מאכדוג 
זרק את כל העמים לכל   ארץב ואה

ים זהו שכתוב  הם גדולמנה עליצד ו
ך אותם לכל שר חלק ה' אלהיא

ו את כנסת א לקח לחלק העמים והו 
ב כי חלק ה' עמו  ישראל זהו שכתו

אחת  ו וקרא להחבל נחלת יעקב
  אמה א לת היחאתי מיונתי תהיא 

ביניהם  הרודו שהשכב כינתוהי שז
ת  בנו הת לו ראודח וימו יאאחת ה

ות כמו שנאמר רבות בנ הו שראוי
 לנה מלכותאת עלית על כעשו חיל ו
ויהללוה אלו גדולי העמים  ופילגשים

 הם. שנפקדו עלי 

ך הוא א בריקודש 671ד כגוונא דא עב

ן וומני עליה לכל עיבר ןלכל עמי בארעא זריק

אשר  )טי דברים ד(  דכתיב הואא די הברבר

 מים והואהעל לכם ותיך איהו"ה אלה קחל

א הוא  נישתא דישראל הדכ יהקלחול נסיב

ב עמו יעקיהו"ה  ם לב ט) כי חלקדכתיב (ש

י יונתי תמת חבל נחלתו וקרא לה אחת היא

ינת יקריה לאמה דא היא שכאחת היא 

ה ת ליה ראויא ומיוחדהון אחת הדאשרי ביני

 אל ר (משליאמדאת  הה כמוריאשובנות 

ל כלנה  ע יתעלת ואחיל בנות עשו  תכט) רבו

בי עמין יהללוה אלין רברו יםשגילופכות למ

 ן עלייהו דאתפקד

נו בר הוא ששניועוד סוד הד
ולם  בעשרה מאמרות נברא הע

לם נברא בהם  כל הם והעו וכשתסת
עולם לא  כמה ובתבונה ובדעת והבח

  ל כשרצה שביל ישראברא אלא בנ
שה את ע העולם  תיד אמלהע
ק  מה את יצחכחבסוד ה  ם הראב
 סודב יעקב ה ואתונתבה ודבס
ובדעת חדרים   נקרא זהוב עת דה

ה שעה נתקן כל העולם  ימלאו ובאות
 ולדו משנו

רה ועוד רזא דמלה היא דתנן בעש

 672א סתכל תלתוכד ת נברא העולםמאמרות 

 לא ג) מות(ש 674אתבריועלמא בהו  673אינון

י ברלא את ועלמא דעתבו ובתבונה בחכמה

 מאלקייל כד בעא א רהון דישיניאלא בג

 מה דחכ זאבר 676םעבד לאברה 675א למע

ברזא דתבונה ליעקב ברזא  677יצחק ל

 ) והיינו דכתיב] (ובהאי אתקרי[ 678דדעת 

 679) ן((משלי כד ד) ובדעת חדרים ימלאו

כל עלמא לל שתכשעתא א ובההיא

 ומדאתילידו 

 טו/א 

קן  שר שבטים נתשנים עקב ליע
 לה.  א שלמעגמוכד להכ

 אכלל כלשתא 680שבטיןליעקב תריסר 

 ילא על גוונא דכ

  הוא חדוותא ך ריב שאודמא קחכד הוא שמחה   וךברש דוה הקכשרא

 
 ). ח"ו(רים קווהש ות רועל הזש  רקיןהם סוד י"ב פי 670
 ו).עביד (דפ" (רח"ו).ם מונימכל המ ימיותיא פנה ת שהמלכוכשם  671
 ו)."(רח דב"ח 672
 "ש).ר קם ד"ה "דע "ז נגבת (בהגר"א"ד הם חבים, ולולים בג' קוכ סלומר הי"כ 673
 ור).א (יהל ע"ס שהם כלל הנ"ל' קוין בגת לנכלולם ע תקראכות שנר"ל המל 674
 ."ו)(רחחסד לישי העשה מב' שכמה שנהחכלי  675
 ר).יהל אומוחין ( ד פיןג' ט ןבחב"ד וה תכלילו שחג"ת א"ל ר 676
 רה (רח"ו).ובגשלישי ה שים מב'עה שננביי הלכ 677
 ו). רח"(ת ת"ישי השל שים מב'שנעהדעת כלי  678
 רח"ו).' קצוות (הם ה 679
"ב  והם י ת למלכות,ם מהת"ליוהם י"ב גבו, מצאיםל הנם סוד כהן שבי אלכסוולגב י"בנגד ם ה 680

  זה נפש, שולם עב י"ב והםים, "ב חדשזלות, ימ י"בשפל, האל עולם אפילו  רדים כןויו יות.הח סודב
 מ).בקר (מ""ב הם י יקר).ל כולא (אור לכתולכך אש
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חתון הזה שנתקן  התם ולהעל בה שר
ר אולי חס  מא וגמא שלמעלה כד

ושלום יתערבו בשאר העמים וישאר 
הקדוש  ות מה עשה פגם בכל העולמ

ולם מכאן  הוא טלטל את כ ברוך
 את רלד ירדו למצריםלכאן עד ש

את  עם קשה עורף שמבזיםורם בדי
תן חתאותם לה םייהם ומבזהגמנ

ם חושביו הםעמב התערבהם ול 
געלו בהם  יםברם הגדילעב  םאות

שנתקן הכל  והנקבות געלו בהם עד
כך נשלם  בזרע קודש ובין כך ובין

לא  שכתוב כי  חטא שאר העמים
 ה וכשיצאו האמורי עד הנן שלם עוו
 ישבט שכתובקים קדושים יצאו צדי

עון ת לישראל בא רבי שמה עדוי
בני  דלו עמו רמאו בראשו שקונ

 .דת לךומע עההשכי  בעמדך

אשתכלל ]ד[ה אתדהאי עלמא ת 681סגיאה 

כגוונא דלעילא אמר דילמא ח"ו יתערבון 

כלהו פגימותא ב מין וישתארבשאר עמ

וא טלטל ה שא בריךעבד קודה עלמין מ

 ]למצרים[כא עד דנחתו הלכא המ 682לכלהו 

 ל ד ק )קשה> (קשי<בעם ן יוריהולמידר ד

  בהו  אתחתנאל וןלהן מבזינמוסיהון ו דמבזין

 ין בדון עההו וחשיבו לייהדא בברעולאת

תא געלן בהון עד  עלן בהון נוקב גוברין ג

 ין כך וביןדאשתכלל כלא בזרעא קדישא וב

ת (בראשידכתיב ין דשאר עמא ובכך שלים ח

ם עון האמורי עד הנה וכד  של לא יטו יז) כ

 בכתהלים ק( בשין דכתידיכאין קנפקו זנפקו 

ן שמעו א רביאל אתשרלית דו יה עד) שבטי 

 רי בקיומךב יםה קארישיה אמר ליב יהונשק

 לךדשעתא קיימא 

ישב רבי שמעון ורבי אלעזר בנו 
סודות   ש דברים שלעומד ומפר

שמש ירות כמא יו פניווהה חכמ 
ים ברקיע טסו ים רדברים מתפזוה

  תו ולא ולא ש ישבו יומיים ולא אכלו
או לילה  םום היה יא םיו יודעיה

 שלא םיומיישהיו ו דעי אוכשיצ
ן עוי שמקרא על זה רבר דבעמו ט

ום ם ה' ארבעים יויהי שם ע
וארבעים לילה לחם לא אכל וגו' 

כך משה בשעה אחת  ומה אם אנו
עם ה' הי שם וי  העיד בוב תושהכ

ל אחת כמה ע 'וגו ארבעים יום
 וכמה. 

 ריה קאיםב אלעזר יתיב רבי שמעון ורבי

ן נהירי וינפא ווא והדרזי דחכמת פרש מלימו

 רין וטאסין ברקיעאדבתן מילמשא ומכש

ולא שתו ולא הוו מין דלא אכלו ו תרין יותבי

דעו כד נפקו י ידעין אי הוה יממא או ליליא

א על דא ידי קרטעמו מלא יומין דן רידהוו ת

ה (שמות לד כח) ויהי שם עם יהו" וןעשמ ירב

אכל וגו'  לחם לא הליארבעים לו ים יוםארבע

א  רקדמשה  א כךעתא חד בשן אני מה או

 יוםארבעים [ה ו"יהם עם ביה ויהי ש ידסהא

 חת כמה וכמהעל א ]וגו'

ו כשבא רבי חייא לפני רבי וספר ל
י  אמר לו רבתמה רבי ו  את המעשה

 ירב יליאל אביו בנן גמון בשמע
ון בר יוחאי אריה ורבי אלעזר  שמע

אר שכ בי שמעוןר ואין הינו ארב
לא  מיג שאה ארי  עליו כתוב  תאריו

שלמעלה  ת מו עול  מהו' וגירא וי
חת כמה  ממנו אנו על אעים מזדעז

דרבי וסח ליה   683כד אתא רבי חייא קמיה

שמעון בן ליה רבי [ר עובדא תוה רבי ואמ

א יאר יבי שמעון בן יוחאי רבר ]וימליאל אבג

שמעון  י אלעזר בריה אריא ולאו רביבור

ג ח) אריה  ב (עמוסיתכתא עליה וואר אריכש

  יל דלע ןיעלמ ה' ומרא וגוייא ל מישאג 

וכמה גברא  חת כמהן על אניה אנמזדעזעין מ

 
 ר). ר יקאו(תו זה שמחונקשרו ש   כולם, תלמוהעו  וווששה  681
ם אותבים ו מחשימעלתם, הי תיהם ובו יו מכירים אשהמקום נען בארץ כ לישראם עמדו שא 682

  האבות,  עבזר בערלהת כדישים להם לננותיהם ב ליםונוט םותיהם להתנים בנוהיו נום, יעוניב
כו  הם, והאריאים לונ ם שבדיעה כלשהיו ים , ובמצרזוםו ויב שיתעניה גלות כדי ה ה ומטעם ז

 יקר).אור הארץ ( ו יירשאמורי ו ה וןעלם שיש עד ותםבגל
  י שיש משאמרו " ים, כמול ר' קיו שיה אבהי ר"שפטר אחר שנשהרי כאן כאן,  ישטעות סופר  683

 מידן ר' תלדייר' ועלפני היה ר' חייא  ךאאם כן היד ע"ב, פיעא צמ בבאבכח כדמווכו'" ב יחיה א לו
 ).  (אור יקר בקרקע ביושים מחכה לפני
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יש שלא גזר תענית לעולמים וכמה א
ר  לא הוא גוזעל מה ששאל ובקש א 

ש  הקדוקיים רוך הוא מ והקדוש ב
והיינו מה  מבטל הואווך הוא גוזר בר

ם של באדששנינו מה שכתוב מו
 שוהים הקד ל א  ושל יראתמ צדיק

של  מי מוו דם באל מוש ברוך הוא
  יק שהוא גוזר צדא ך הו רווש בדבק
 ה. ה והצדיק מבטלגזר 

זר תעניתא לעלמין על מה דשאיל ובעי דלא ג

 684א מקייםוהודשא בריך וא גוזר וקאלא ה

היינו ל וטמב וך הוא גוזר ואיהירשא בקוד

 ל באדםכג ג) מוש דתנן מאי דכתיב (ש"ב

  וא ך ההקדוש ברו ]םאלהיאת רי מושל[דיק צ

איהו  צדיק ד ב"הקשל במי מודם ואב ושלמ

 יק מבטלה והצדגוזר גזרה 

שנינו אמר רבי יהודה אין לך דבר 
הוא כמו  קדוש ברוך בחביבות לפני ה 

ח ל גב שנועואף יקים לתם של צדתפ
תם  שבק המים שעושלו לפע

 . ולפעמים שלא עושה

ר דב אין לך דה בי יהותנן אמר ר

ו מכ הואך ריא בא קמי קודשתובחביב

ניחא ליה  גב דעל אף ום קיל צדיפלתן שת

 תהון זמנין דלא עביד בעו זמנין דעביד

שנו רבותינו פעם אחת היה 
י אליעזר מטר בא רב העולם צריך

ר  לא בא מטו יות ם תענגזר ארבעיו
א רבי טר במבא  תפלה ולאהתפלל 

  ר משיב ד והתפלל אמעקיבא ועמ 
  ומוריד הגשם  רוח אמרה ברוח ונשה
רבי ו של דעת הלש ר חמטא וב
 א בפניו. רבי עקיב תכלהס רעזליא

ה עלמא צריכא מנא חדא הו נן זתנו רב

 למטרא אתא רבי אליעזר וגזר ארבעין

א א ולתואתא מטרא צלי צל לאו 685תעניתא 

 אמר ליצוקיבא וקם א רבי עמטרא אתא את

ם גשה 686ורידמזיקא אמר  משיב הרוח ונשב

ר יעזיה דרבי אלתעא חלש דטרמואתא 

 אנפויקיבא בי עבר תכלאס

עקיבא לפני העם ואמר  רביקם 
של למה הדבר דומה כם מאמשל ל

ה לאהוב המלך  רבי אליעזר דומ
נס לפני  יותר וכשנכשאוהב אותו 

תת לו  ל רוצהולא  ווח ללך נהמ
 יפרד שלא הירות כדי קשתו במ ב

 י דומהלדבר עמו ואנממנו שנוח לו 
לפניו   ותבקש בקשש ךעבד המלל

 לשערי  כנסיש מלךה צהרו ולא
מר  לדבר עמו אכן ל שוכ  ונארמו 

ל ומשא ראמו קמי עמא אבעקי רבי םק

יעזר דמי אל רבי מהדוהדבר ם משל למה לכ

כד עאל ליה יתיר וחים לכא דרלרחימא דמ

קמי מלכא ניחא ליה ולא בעי למתן ליה  

 מניה ליתפרשלא כי היכי ד תיה בבהילובעו

 דמי תעי בהדיה ואנאישדליה חא לדני

 לא בעי בעא בעותיה קמיה וא דמלכא דלעבד 

כן טרין וכל שלפלתרעי  ולעלכא דלימ

ה לי ובלכא האמר מ דיההב תעיישדל

 
ה כולה  ר התוראוימיותה הוא פנלה, וה כודהבריא תהכחוהוא כל ה ב ,ושההקד נהיהשכ 684
  ה שהיאל הבריאבכנה הכוו הוהנה הי ור א"ס,רזא דא עד הלמעללה למעולה משך וע הנ

ר  ובאם ו כולקדשעי"ז ית , ומלכותות דהשהיא הפנימי ה רוג ע"פ הת, להתנהתמלכוהד יות ניצובהח
מות  בששתמש ר להאין הית יות,בלה מעשוקם ידושת הקמושוש ת ושימ, ובהשבעוית"ש ו תדושק

שך  וא נמה שם איך שכל שם ועים על יודה ה, ומעלה ליחודורמים גמורים הגדיקים לצאלא רק 
 הם פעמיםהנה לטים שאמרנו, ישכת שהם התו האורולכל א נהוה ,כו'"ה ושם הויתפשט מהומ

גאולת  תה בעע"ד שהי ו  ל.וגד הוא וןצוהרהזכות הוא בעת שמו, וצע"ה הקב "יע תגליםומ מתראים
ובכל  ה בפרעה) ואכבדד דימות (ש וכןרץ, בכל האספר שמי  ולמען ז)ש (שמות ט טמ"ם, וכמצרי

 אל לח(יחזקד לבא וכמ"ש יתעיה ג"כ לוכן יה .לאותפנ עשה אמך כל ע) נגד ות לד ישמן (ו, וכלחי
  אוהו מעשיו,  כלב רגמודיק צ א הו סק בזה האיש העו א, אםוהנם אמ , תידשוהתק לתי) והתגדכג

הנה אז  ע"ב),  (טז  קטן ועד' מם, עת אלקימושל ירא ) צדיקג שמואל ב' כג( עליו נאמרמכלל ה
מתקיים  ו ,אכים כללשות במלבהתל יבלמו צבע קב"ה ע"י ה ורצונו תוחשברו ומונעשה דיב

  טו  מותק (שה"ובז א) וכןחס רמח ע"מ (פנ"עבר מ"שכ, מיא לרחדינא מהפך הו פ. כיו עכ"מחשבת
ער ז  ש ש "הקדוה ( ע ז, ודגה אורעל דרכך נם לך ויקותגזר אמר ו) כב כחיוב נאמר (א עליו"א) כי ע

 ה).   ק ו אותפר
ה  הרי זמן רביעש ףמות החורהיות בילכחת שמ לא 'וה ו ב'ים דאליו רצופ ה יותו תענלא 685

 מ).מ"( ןענין מתאי ג"כניסן  משיצא רוביום ו 'ד מק ערן נין מתעואיבחשון   י"זונה בראש
 דפ"ו). ( מורידו 686
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תו במהירות ולא  בקש המלך תנו לו
נס לכאן כך רבי אליעזר הוא אהוב יכ

דבר  מלך רוצה לני העבד וההמלך וא
 נו ואני יפרד ממא ם ול היו לכעמו 

נס לשערי  שאכ צהור המלך לא 
 יעזר. אלל רבי ונחה דעתו ש ארמונו

בי כך רולא ליעול הכא יה בבהילו עותב

מלכא ואנא עבדא  מא דאליעזר איהו רחי

מא ולא הדיה כל יוובעי מלכא לאשתעי ב

עול  אדמלכא עי א בלואנא מניה ש יריתפ

 ליעזרדעתיה דרבי אח נ יןרפלט]ד[תרעי 

ר בד לך דגי בא וא אמר לו עקיבא
וב  כתש זהבחלום פסוק  יראה לנש
ואל הזה ם העבעד  ל תתפללא ה אתו

  אל תפגע תשא בעדם רנה ותפלה ו 
בי בא וראה בשנים עשר הרי 

ש פרסמון (טהור) נכנס אותו שלובא
רוך וש בקדוד ובקש מה חושן ואפ

ם ועד עכשיו ולוס על העח להוא 
ה דעתו אם כך למה חלשי ולת  אהו

 אלש םבני אדם זר משושל רבי אליע
 בזה.  םייודע

לתא ואימא לך מ אתבא קיע יהאמר ל

> דכתיבהאי פסוקא <למא י בחיא לחזאתד

תתפלל  ז טז) ואתה אל(ירמיה  )כתיב הא(

בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה 

טורי  רסרית חזי י תאואל תפגע ב

א דלביש והל ה אע >דכיא< 687מונארסאפ

 ובעא מן קודשא בריך הוא 688ושנא ואפודאח

  תלי איהו אי  אהאידנ דוע ל עלמאע למיחס

 םומש זריעבי אלעתיה דרדש חלמאי א כיה

 י א ידעין בהאבני נשא דל

יעזר שמונה עשר הרי בי אלאמר ר
אפרסמון (טהור) עליונים נכנסים 

 שעהות יםארבעים ושמות הצדיקנ
 ולים ע ריחות

טורי סרי י תמנ ריעזלאמר רבי א

 שמתהוןעלאין עאלין נ >דכיא< 689אפרסמונא

 691יןלקין סשעה ריחתובעין ראו 690צדיקיאד

 ב/טו 

א  שנקרקום מ תועד אובכל יום 
"ט גד זה נתנה תורה במנעדן שכ

 692עדן  אתר דאתקרי אוהה עדא ומבכל י

פנים  אורייתא במ"טדא אתיהיבת  לקבלי ד

 
 .ו)ח"דדיקנא (רב אורות הם י" 687
"א רלא עלקמן  "ו), עי' על הגשמים (רח פללתה להעלחל וה ורפוד לאאן ובו חוש שיש  "אהוא ז 688

ת  "ג בעכהא " רא זל, ונקלאה ורחשהם  פוד בחושן ואמלובש ה ד ז"אסווא הגדול ן כה ו).(לש"
דפב"פ  ד העיקריהיחו דם הואי על אשר, ת שנידלון דגא המוחיהוש ין דאבא,וחהמ בו תפשטיםמש

א , שהואג הוא אבא, כי עיקר כה"אב דדמצ יןהמוחע"י והוא  ,ה"גז ז"א כרא אנקנ"ל, ווכ "ןזודה
.  לו כו ילותשר באצלוייו אכל גיש בא"ס ית" משתמש  בו"ש, וית"ס אלפני ם פניול לפנינס הנכ
אם לא  ספי' חד מי'א וםשס בא"אור הבש להתלי אפשר א כי(בסופו) ת שמור הרב בשעה "שוכמ

עוד   ד כד), וכן כתבם קי(תהלת עשי חכמהכולם ב סודם, וזה ה בהכמאור הח לה חית "י שיתלבש ע
  בחושן המלובש והוא "ג,א בשם כההוא אבש  החכמהא נקר ולכן מ,בכ") ו רק ב(פ אבי"עסדר  רבשע
עד"ז   ), כןקג ע"דב ח" ע"ה (דרח"ו מה גהותע"ש בה  א)ע"די (רלא קו' פבפרוכמ"ש  ,"ןהם זוש ד,וואפ
 ). "אקד ע(שם וכו'  קהו"א רבא לכהנ שםהחסד בי' ספכ ה נקרא ג"הנ

מים  "י עולח נקרא כןול ,השדרהט חו דרךברת עו היסודת עד עדת מן הדכי הטיפה היור דע 689
רא הנק ם מאו"אדיוראורות הים י הא כנא דכיומרסרי אפטוי חקרא הללו נ חוליות וח"י ד, היסו

ח והם י" מותחי העול קרא שנהבינה וד יסב העלאת מ"ןהם סוד  קיע).זהר הר( יאכא דונאפרסמ
 ).ח"ון (רסמוא אפרהנקר המן הבינ  ם החסדים הבאיםשה אסמונפררי אטו

 ע). קיהר (זהרן מ"נ הם מעלי יקים הצדתעוררות שע"י ה ש וד ק"יחר בבזה מד 690
', וכל  המלכות א"ק, ו ז"א ו ת,רויספ ז' שהם  וק' א ונולים ז"ע יםות הצדיקפשת נסירע"י מ ה נה 691

י  ' שערנ"א שהוא תבונה שבתוך הזל העהוא ש יאמראו  למ"נ. ן וליוחין שע"ט רמ ז' הריל מלוכ א'
  א סוד הו' נער הט כי שואמר מ"נ'.  הרי לול מי' ל א' ככ פירותס ה' םטת שה פשאת הודועד ה, בינ
ר  ק"ש (זה קוריןיומא  כלב יא כומבכל י"א ג אושות זוולעא ולם באימלעוק דב ר שהואתכה

 הרקיע). 
ך וה ולא בתן שהיא אמא עלאעד ייתקרדאאתר הוא ר עד המוא נק' עדןאין ילאו"א ענה ה 692
  (זהרכמל"ו ראל ובשמע יש' שותיות בפמ"ט א ישערים ש מ"ט ר שהםזכהנ אלומ"ט ד הוכנג אבא

 .(רח"ו) הכמע). חקיהר
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פנים טהור  פנים טמא ובמ"ט 
וארבעים ותשע אותיות בשמות 

כנגד  ה ימיםתשעים ושבטים ארבעה
נים יולעם ימ"ט ימים קדוש רההתו
ליטול רשות בכל בים) עומדים (יוש

 ותקת שחקורוים זוהיום מאבנ
 ושן.  חהבאותו  

מ"ט אתוון בשמהן  693מ"ט פנים טהורבמא וט

 טמ" לא אורייתאמ"ט יומין לקב ןדשבטי

ל יטמן ליקיימ >ןיתבי< איןעל 694דישיןיומין ק

 696בכל יומא מאבנין זהירין 695רשותא

 697נא וא חושדגליפאן בהה

א שן יושב בכסוחבבוש לשו ת ואו
כים עה תומרבשא ד וש נכבקד
רו על מאמ ם בחושןתכלים מס דיומע

וצאים מרימים מאמרו י נסים ועלנכ
עיניים ומסתכלים למעלה רואים  

ועשרים  ותמאוהט בשש ציץ של
 ש העליון חקוקקדודים ושם הצד
לחלים קשורים מתחם ועזעימזד ועלי

ל ש ששמאבצדיו של הימין הקדו 
השמים מכניס  תומכי ודיינוטל ב

 ול גנתוב וזהו שכם ותא  מגלהו תםאו
 מים. ר השכספ

 699רסייאב בכיתי 698א דלביש חושנא הווה

 702קיימין 701דארבע סמכין 700קדישא יקירא

ועל עאלין  יהימרעל מ 703ושנא מסתכלין בח

 704א לין לעיסתכלמן ויפקין זקפן עינה נרימימ

חמאן ציצא דלהיט בשית מאה ועשרין 

 706עלוי ףלאה גליע  אקדישמא וש 705עיבר

 אינימרוי דקטירי בסט ןלחלחמתו זעןמזדע

 דוי סמכי שמיאנטיל בידשמאלא  ישאקד

א דכתיב (ישעיה וי לון הדא הוגל >עליל לון<

 השמים פרלד ד) ונגולו כס

ב (שיר ו דכתי ועקיבא מהליה רבי  ראמכתוב  זה ש עקיבא מה ר לו רבימא

 
 מה תא הוא חכי' אוריינים פמ"ט פ הםו  ומרנשאבונה בת תלבשיש"ס ומ א הואורייתא ' פי 693

ן  בשמה ןמ"ט אתוותורה לכן אמר  של םפני "ט"ל מנה רם דתבויפנ זכר והם ה הנונבש בתבמתלו
' נ הם בטים"ת והש ם של התברגלית ום בזרועוקין שהפרי"ב  גוב ב"הם י יםשבטשה וכו'טא דשב
"נ בסוד  ם בזומתפשטיה ונבדת "יע שנהנודים כוך השבטבתם ם מתפשטיוהנה הביהם מן  תיואות

 זהר הרקיע). ה ( רהתו לתד קבים עאת מצרימיצט ימים ם מ"ה , ולכןונהתבב כונן שמים
שירדו  כדי  "א,בתוך הז מתלבשתא , והי"אל זשוחין למשב ומו כלי ית ה נעשהתבונ פי' שזאת 694

סדים  ח ז'שפי ל מ"ט, הם סדיםע שה' חודנ לכות, כידמות בורמ"ט ג םה . רקיע)ה הרז ין (שם מוחמ
ה  ייננות בלכ, ומ עומרדרוש הברב כמ"ש ה ת הםרו"ט גבון מוכ, ל מכל הז'ל א' כלום, וכה

 "מ).ין (מ מש מ"ט יומהגבורות וז"
לקים סתשמכק' ועל הנושן ולא ם וייהאדרדמה על כתיב תא א"ת הו  פר,ווש הש דרי באר""ל הז 695
י אז  התשובה כינה ו היא ישם ג ןם כא תלקיםמס לכותוחין דממ הםי דז"א שה"ם נא גין מז"חוהמ

 ).מ(מ" "לן עכמוחיבסוד  הלא ין שהיאתפל שלל קשר ת של"ד מאיר
 קיע). הרהר זו"ב ( וחות בורה' גם וחסדי "ב ה'ידוע שהם הם המוחין וי 696
ן מ ת מקבליםכוהמלשל ל מ"ט "רש קיע). הרר הת (ז המלכו פוד הוא ן, ואחש ז"א נקראפי' ה  697

ל א' כלו שכל אהת דבריכלוהי' ומין הם זפ' מ"ט ייש ל א, א"נשנחו נק'ש בלאה קיםשחקוהמוחין 
 אימא י'בח היא לאה א ול אימונה שכהבריאה מחין דלאה לפי ש ממו בלים מקוהם מ"ט ז' הם המ

 ).(מ"מ דעכנו
ע).  קיהר"א (זהר בזבש מתלי אבא כ "אשנא זחוש וולב החכמה וא כנגדול שהגד הוא כהן פי' 698
  .מ)מ"(אה בלתלבש שמ ז"א הוא
 

 "מ).(מ סאכ  לכות שנק'שב על המי' יו פ 699
 ).רת הזהר(העיג ע"א מות ש 700
 "מ).מם המלכות (ארגמ"ן שסובביהם  701
 ד' ב חו"ג והם ו"ם חשה ' מוחיןמושב הדו ראש עשהז נ"א אזבנכנס ה הואורמה ח החככשמ 'פי 702
 רקיע).ה הראבא (זר אוא לוכסשב מו  אוה המוח ן כייסמכ
ן כיד' סמעל ). קאי רקיעה פקין (זהרצה נו נו ריכשאמוחין והן בו נכנסי צהרו הואש ' כל זמןפי 703

 רלא דף ודי' פקפבאבל  "ו,ת רחשיטלפי  דלע"נמה שזהו  ההארה מן לאגמ"ן שמקבלים שהם אר
 "מ).' (מות וככואפוד הוא מלו ז"אוא  דחשן ה תב הזהרכ

 יע). רקר ה(זהת ר"ך אורו הם תר שלו ש כתו א דז"אישר שהם ין סמכ' היפ 704
יחודים  "ן [עי' שער הציציביריאחול יוהגדשבמלאך י"ץ צ פי' היינוו). "(רח תורותר"ך א רכמספ 705
 הרקיע).  הר(ז ר"ךגימ' ת תר שהואמכהוא ת ותיוב או"יהוא    זה  ושם "א] כז ע ק וה"רשער יב, ו  פרק
 ע).קיהר זהר( יפין שלון מקד' מוחית יוד' אותם צלשל ם' הם ר ו תכה  וא עלם שהל' הצפי 706
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ראה  בא ו מר לותי א ירד זאגו  אל גנת
כינה אותו גן יוצא מעדן וזוהי הש

ושה דקעליונה  הב ז זו מרכגוא
רים שמאי יםאשר עהארב שאותם

הזה  אגוז דוגמת הכ גןה מןם נפרדיש
אשים קדושים שאותם ארבעה ר

ומה שאמר ירדתי כמו   לפנים
 כבה.  מרששנינו ירד פלוני ל

מר ליה תא חזי י ארדתי אגוזגנת  אל )יא

היא א וד 708דןנפקא מע 707ההוא גנתא 

 > עלאה<היא רתיכא  אגוז דא אתכינש

 יןרהדנן רישי אינון ארבע ד שאדיק

נון אי אגוזא דאיגנתא כהן מן מתפרשד

לגו ומאי דאמר  709>קדישין<ין ארבע ריש

 ד פלוני יר )כד"א> (כמה דתנן< 710ירדתי

 בה רכלמ

היה לו כך  אם אאמר לו רבי עקיב
ת מה זה אל גנ  לאגוז ירדתי לומר 

  ם שהוא אגוז ירדתי אמר לו משו
טמיר  זמה אגו וזגבחו של האש

  רכבה כך המ וידצדל תר מכונס
  נסתרת מכל צדדיה  גןהמ תאצשיו

קרשים שבאגוז 711ומה אותם ארבעה  
ה מתחברים בצד זה ונפרדים בצד ז

 דותבאחתחברים מ כך במרכבה
ד כל נפרו) תו ושלמות (ושלמ מחהבש

תמנה זהו  אחד לצידו על מה שה
הסובב את כל ארץ   שכתוב הוא

ן כות אשור דמ קוא ההולך ה החוילה
 כולם. 

  ה ליה כי הויבא אי העקי בר יהאמר ל

ירדתי  גנת אגוזמר לאגוז ירדתי מהו אל ימל

מר ליה משום דהיא שבחא דאגוזא מה א

יכא רת כך רויסט ימא מכלסתוזא טמירא ואג

מכל סטרוי מה אינון  ימאתס אתדנפקא מגנ

מתחברן בהאי  ע קרישין די באגוזאארב

 ך רתיכא כ אמהאי גיס שןומתפר גיסא

 ותא בשלימ אתווחדב חדותאמתחברן בא

> ויבעבר<רש כל חד פתומ 712וימשלב

דא הוא דכתיב על מה דאתמני ה )בעובדוי(

ארץ  שית ב יג) הוא הסובב את כל(ברא

 713םלכו ןאשור וכ דמת ולך קוא ההלה ההחוי

עקיבא הלכלוך הזה רבי אמר 
האגוז למה הוא רומז אמר שבקליפת 

א גלתה  ל שהתורהאף על גב  לו
 .  הלבזה מתג ו תאו

יא דהלוכא לכ יאהא יבבי עקאמר ר

ר ליה אף וזא למאי רמיזא אמגאפוי דליבק

 714גלי ליה בהאי גלי ב דאורייתא לאעל ג

ים  ם מרמה שקדים)וראה (בא 
יש  םלה שי וקים ורמזהם מת ומ

דין קשה ויש בעלי ראשית  בעלי
ל רמז שגילה בתורה ראינו אבל כ

  לו  רמיה הראוליך הוא שהוא דין וכ
מה   הארוי קד אנוב מקל שתכבדין ש

במטה  ןש וכממ םשקדיד שקזה 
בה  ול שקדים ומן התיאהרן ויגמ 

מנהון רירן ומנהון מ >ס"א שקדים<תא חזי 

א נידד יארלון אית מאית  רמיזאקן ומתי

א ואית מארי דשירותא אבל כל רמיזקשיא 

 אי הודדינא הוי והכ ןדגלי באורייתא חזינ

 א רמיהדכתיב (י א נליה בדי וזאחהו רמילי

קדים ש קדש אימ רואה ניד א קל שקמ א)י

 ) בבליעת קרח> (במטה אהרן< ממש וכן

 
 (רח"ו). מלכות 707
 .ח"ו)רבא (א 708
 ). זהרה  (הערתרישין "א קנ 709
 "ב).ב צג עדע"ה ח"עלייה הוא (דה ריהאי י 710
711  
 "ק.מוסגר בדפ 712
ז ינא גרתיכיהו אשא וקדיחד יכא תר נפקא דאא סתרא) דאת "(נ אסטר : מגו)(א ע"בו"ח זעי'  713

רתיכא רתיכא וההוא וא הה גלי ן אתכדירא מיטאגוזא  ההיא הירו דנר נהי בר כד גליייאולא את
  .ליאוג רטמי

אינה  ה וה הזו גנוזוהמרכב ה,כבה אחת קדושמרהזו יוצאת ות אשל ה תר)(הסצד ה מתוך תרגום:
 הבמרכותה ה ואבהמרכתה או תגלהמז יר, אטמל אותו אגוז שר ואיר השר מאאפרט לכלה, גמת

 גלויה. ומירה ט
 לוך הלכ נהרות א"כאחר שיש ד'  כי ואיו ה מאל ובןה מדקהה אותה התורזכירה הא של אע"פ 714

 .)ו(רח" וא הד'ה
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דין קשה שכתוב   ממש נשמע שהוא
י קד אנן שווכ  ל הרעהד ה' עוישקו
  לו רבי  רמם א לכודברי וכן על 

עקיבא משמע כל מה שעשה הקדוש  
רבה   ברוך הוא ללמוד ממנו חכמה

  בי ר' למענהו ה כל פעלשכתוב 
 רא ויכתוב ר מכאן שמאאלעזר 

טוב  והנה השעאשר ל כ  ם אתהיאל
ה אד ללמד ממנו חכמ מאד מה זה מ

 עליונה. 

בותא דים ומן תייז כג) ויגמול שק (במדבר

 ב א דכתיא דינא קשיאשתמע דהו ממש

על הרעה וכן וישקוד יהו"ה  אל ט יד)ינ(ד

ני על דברי וכן כולם (ירמיה שם) שוקד א

 ד בכל מה דעע בא משמיה רבי עקיאמר ל

א מתחכה ינלף מך הוא למיירקודשא ב

ה  כל פעל יהו"  ד)ו ט לימשתיב (אה דכסגי

ר אמר מהכא דכתיב למענהו רבי אלעז

ר כל אשם את אלהי לא) וירא(בראשית א 

הו מאד למילף מניה ד מאמוב טוהנה  עשה

 כמתא עלאה ח

ה שכתוב גם  אמר רבי יהודה מה ז
ם  עומת זה עשה האלהיאת זה ל

ברוך  ה הקדושעש שברקיע מאכדוג 
ה שלמעל למה  מזרו  כלוהרץ הוא בא

אחד י אבא עץ רב ואהרה הישכש
שפורח ממנו היה שפריו נעשה עוף 

ים  דם יודעא נים היו ב בוכה ואומר א
הם  יים מלבושערקו וזים הי למה רומ 

מה שנשכחה מהם  עד טבורם ל
אר מה שעשה  החכמה כל שכן בש

 בארץ. הקדוש ברוך הוא 

ז יד)  תלתיב (קהדכ ודה מאייהרבי ר אמ

  נא וום כגישה האלהע הז עמתל  זהאת גם 

בריך הוא בארעא  עבד קודשאיעא דרק

 רביה חמי לא דכד הולהו רמיזא למה דלעיוכ

ופא ע<ד יאתעב 715ילנא דאביה א חד אאב

אמר הוה בכי ו )וענפא דפרד> (מניה 716דפרח

ען רמיזאן הוו מבזנשא ידעי למאי אי הוו בני 

 אי הון למעד טבורי )תותביהון> (מלבושיהון<

 מהר כל שכן בשא ןוה מנהמכח ידאתנש

 ארעוא באבריך ה אדשקועבד  ד

מר רבי יוסי אותם שא כמו
כמה כמו תה מהם חאאילנות שנר

להם   ומהדוכ רוב דקל פסתוק ח
ת במרכבה) אחכולם בהרכבה (

ירות ם שעושים פאות הרכבו כל
רט פרט לתפוחים סוד אחד הם פ

 לשבילים שנפרדים. 

 יזתחאינון דא אלנין כדאמר רבי יוסי

א קתופסדקל א ובחרחכמתא כגון  ןמנהו

 >נ"א רתיכא<רכיבא ד ו בחלהכ וןה לוכדומ

בר  ןדין פיריינון דעבאאתרכבו כל 

ינון בר שבילין א חדא רזא 717מתפוחין

 אתפרשןד

ם ותם שלא עושים פירות והא כל
ם לה גדולים פרט לערבי נחל שיש

וד לבדם כדוגמא שלמעלה מיניקה ס
תם ואמ דוכל אחם יונקי אחת

אחת  ם מאב ים פרט לאזונטהק 
 . ולד נו

ואינון  718ריןן פיעבדיא דל ינוןכל א

א  רז דאית להון דנחלא ירברבין בר מערב

יקו וכל  יקא ינמחד ינ עילאל א דנבלחודוי כגוו

 719מאזובאינהו זוטרי בר מאינון דא חד

  720מאימא חדא אתילידו

כל עשבי הארץ שממונים עליהם 
 דחא למים לכבשקיפים גדולים ת

  מעלה שלא גמ סוד לבדו כדו ואחד

ברבין עא דאתמני עליהון רין דארכל עשב

וי רזא בלחוד כל חד וחד 721תקיפין בשמיא

 )טי טיקרא י(וכתיב  כגוונא דלעילא ובגין כך

 
 .ב"י)רש רידאיבי (שער מאמ 715
הוא ענין   מניה רחהו כך ועופא דפגייך לה ניה וצרמי דפרדא עה שכתוב וענפטה מוזון לש 716

המפרשים   ירבדב נז'וכק גהות סמ"הז' בכנ יהםטומרחנתלי' בו לןן האילים מדהג תופועתם הוא
 ).ב"יי רשאמרר מ(שעהעוף ץ  שר בר משוםן עוכלהאוש

 ו).רח"ר (בזכאלא ות ם במלכשאינ 717
 רח"ו).(היערים הם  718
 יסוד (רח"ו) לומז רה 719
 ). (רח"ודעשיה  ו"ןנדלפס 720
 .)בב כט ע"ח"ה (דע" סע"א) (פו  שיםו ' קדפו(קעא ע"ב) רומה ת עי' עוד ופ' 721
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אים ע כלרזת דך לאכתוב שן לכו
א  צואחד נכנס לבדו ויו שכל אחד

הידעת חוקות   הו שכתובלבדו ז 
ץ  משטרו בארשים תאם  שמים

 תוב וכ

 ל עא ד ד וחח כלד תזרע כלאים אלשדך 

כתיב דא הוא דוי הלחודב יקי ונפבלחודו

תשים  םשמים את ידעת חקו הב לח לג) (איו

 ב יוכת משטרו בארץ

 טז/א 

בכל מה  מה שרא ובשם יקלכולם 
בדו ולא רצה  שבעולם סוד בל

לות אותם הקדוש ברוך הוא לג 
י ערבב אותם וקראם בשמות בנול

ם השושים ד קם יהם שבטש יעקב
מה זהו  כו מהחת כא עלם קיום העול

 . ני ישראלות בה שמאל ו שכתוב

 >יד<ומה ) יה מ כושע(יבשם יקרא  לכלם

ודוי ולא בלח ארז 723מה דבעלמא  722בכל 

 724לון  הוא לגלאה קודשא בריךבעא 

ון  ן בני יעקב דאינבשמה לון וקראןולערבבא 

על   דאינון קיומא דעלמא 725שבטין קדישין

א   שמות(יב דכת א והדא ה 726מהככמה ות אח

 ראלות בני ישמש להוא )א

אמר ִאלו רבי יהודה ב ייוסי רב
  שכך הוא  מות משמעשנאמר אלה 

ע משמ תשמו שיו שכתוב ואלהעכ
  ם מוסיף מה ראשונישעל ה

בני בני יעקב אף כאן הראשונים 
 עקב. י

לו נאמר אמר א 727ודהרבי יוסי ברבי יה

השתא  אהכי הומשמע ד 728אלה שמות 

ם וניהראש ע דעלמששמות מ להאו תיבדכ

אף כאן בני  בקעני יים בונשאסיף מה הרמו

  729עקב י

ום בשעה ל ודה חס ושאמר רבי יה 
ארד   נכיאא ו הוש ברוך שאמר הקד 

ר אמשעתא דאמר רבי יהודה חס ושלום ב

 רדי א) אנכמו ג תיא (בראש הו יךבר קודשא

 
 .ל"וכא "יתמקומו אוב ,ור יקרבאנמחק  ל"כב (די)"ומה  722
  בזה, צא יוכהם ם, יש לבראיהנ כל משיםר חיים דין בעלי ההוא  בצמחים,ענין זה  לבד לא כי 723

  הם ל בבחי' זו שיש 'אין נל עוצא, הכיכ*## ועדניםהמים מצאבפרטים הנ אפילו ביסודות, אפילו
   קר).י(אור  בלחודוירזא 
זהרנו  נלכך , ו ביאערבוביהיו צה שוכן לא ר"ה. בהק וגלה כנראה חקות שמים,דעת יהכאומרו  724
 ר).  ר יק(אוא צכיויעלה ו ם לאלאיד כע בגביא תר' בהמתך לורע וכך לא תזשד

ה מפני שהם מרכב ,ולםעת הם והעמדוי מטה קוהם ל, ניםליוב גבולים עסוד י"הרומזים  725
  קר).ור י אירות (נפי הספותם עלא

צמו,  עפני ט ב ושבשבט  סו כלתייח, אלא שישראליי נבסתם וביא בשיהיו בער ראוי ן שאי 726
 .ר יקר)לעצמו (או' וא' כל אות שמ ראלבני יש שמות לה וא הה"ד, וביאו בלי ערבמ' לעצדע כל אויו

ות,  ואלה שמקאמר ד י'ואלה שמות, ופ קפסו פרשת היה לושו הדרל באללגשג מה הנה כל 727
ין  ענ ף עליא מוסא הומוסיף אלינו אה לאמר ו, ואואבלי ערבוביא'  לכשמותם, אלה מר ווכל

ם שמותלה וא ות,ואלה שמקב, יע בניכך  א,יקר לכולם בשםבראים ששאר הנים, כמו אהנבר
אלה ר אמבזה, שאפילו י ןתתקמ"ו יתור ואי שאין הקשה סייו ור'בוביא, ער א' בלים כל א' ולעצמ

 .  יקר)אור  (ע הכי מות משמש
וכו'  ' לעצמו אא' וכל רא ם יקשולם בדלכ ת ידעינןשמו ומרואכי בהכי,  וה נפקא לןו' ה יבל 728
שם כולם בתוספתא ל ו דלאוהיינ, דתאאא דרינא הוא אחדרשה ליתירו וא" עיל אם כןבואר לכמ

שמיים  ית הם גבראש פרבסונים הנזכרים שאהר הף ממש מוסימ ק אלאמר ת"קאכד סיףיקרא מו
גוף  במו שי כה כורצ ,לת"ת נפיםגבולים עי"ב  ודס שהם יעקב, יים הם בנירוחנה כך אלו עקב,ני יב

פי  ה לי"ב ענם מרכבהיותם ל ולככו עקב, שזני יו בהי יונהעלבה הבסוד המרכב, כך בני יעקהיו 
אן ב, אף כי יעקבנם גלות היו כשריב נסםכם הנים קודושה הראמר, מקאכי דה או אפשרת. הת"
ר  אהדשא פירו ולהאי קב, ומין ליע"כ דגם ה יבמעשבת, ווקב בלי תערי יענבכשרים  גלות תם בובהי
 ר). ו (אור יקוישרצ חר שפרוישראל א ללכ

ה  רש הפ ריש י קאי איוסשרבי  "ו). ור"לדה (רחיהו רביי רכדבים ממש מלאכלא טו כפשו 729
 אלה, ראלו נאמקשה כך מלראל, והנק' ישז"א  ניב ל הם המלאכים,אריש  יבנ לה שמותאורנו, שאמ

פרשת זכרים בשונים הנאה הר, מניםראשוהף על מוסיב ואלה, דכתי ון יכאבל הוא.  משמע דהכי
נשמת  עם שירדו ת השבטים ו נשמוהיינ, ויםכמלאים ולא שבט הם כאןאף  ם,שבטייגש, הם הו

  הודה יסי בר ש ר' יוא למ"ד תאאמר אתחזר פרשש קמןליק , וכדמסדוהשעב  בשעת נו אביקב יע
 מ).(מ"
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כינה תרד  מה סברת ששעמך מצרי
והרי  מו באותה שעה (אמר לו ע

מצרימה עמך)  כתוב אנכי ארד עמך
דה שעה שהיתה יריממש אלא ב

כי  נאשכתוב  הוז ה כינ ירדה ש יולבנ
לה ע םכי אעלך גאנו ימהד מצראר
יכול יש יה לך עליה כבהתשזמן  כל

ידה ירך שתהיה ליה ובשעה לי גם על
ך ועד שמת עמ דאר יכביכול אנכ

ירידה   והיתה להם ף וכל אחיויוס
ה עמם כמו שירדו רד קמה שכינה וי

 ירדו אלה.  אלה כך

א תיחות נתיכתך דשקא דעסל מך מצרימהע

כתיב ליה והא  בההיא שעתא (אמר עמיה

אלא  ממש ך)מערד עמך מצרימה א כיאנ

שכינתא  בנוהי נחתתות ירידה לדה בשעתא

אנכי ארד עמך מצרימה  יבהדא הוא דכת

נא דיהוי לך אנכי אעלך גם עלה כל זמו

 )עליה כביכול עליה] (ייהכול עלבילייה כע[

יכול כבה רידלך י דיהוי אי ובשעתל תאי

 כל אחוי יוסף ו יתמדועד  ד עמךאר אנכי

ון  עמה תנחת וה קמת שכינתא רידהות לון יו

 כך נחתו אליןאלין  דנחתו כמה

הודה) רבי  סי ברבי יר (רבי יומא
ב למעלה ממנו וימת יהודה מה כתו

ו' בן מאה ועשר שנים וג יוסף
כל  ו  ת יוסףשעה שמבאותה 
 ו בני ה ירדדילהם יר תהיוההשבטים 

כים  ומלא הנ ילגלות ושכל ראיש
ה  שכתוב ואלו עמם זה  ים ירדוונילע
ו על נוספ שהם מות בני ישראלש
 לגלות.  ם לרדתראשוניה

 ) רבי יהודה( ]בי יהודהבר וסירבי י[אמר 

וימת יוסף (שם נ כו)  730לעיל מניה מה כתיב

א יא שעתבההן מאה ועשר שנים וגו' ב

 >דהן יריוה לוהושבטין  הולוכדמית יוסף <

ומלאכי א תנושכי גלותאב לבני ישרא תונח

וא דכתיב ואלה  ה עמהון הדא לאי נחתו ע

פו על קדמאי ן אתוסדאינו ישראלבני  מותש

 )לגלותא ] (בגלותא[חת למי

אמר לו אם כך יעקב היה מת או  
מה  אמר לו מת אמר לו ומהו לא

 ימה את יעקבב הבאים מצרשכתו
חר  א םואר את יעקב מוחיים אאם ב
א בא  אלב יעקם את צא משוהשמת 
רדים יוה הכתובאמר  לא תראה

  א ו ליעקב שעד עכשיאת צרימה מ
אים  ה ירידה ליעקב אלא הבתהי
ו להם  או עם יעקב והלכ דנו שבלמ

דו אלה גלות ירירדו אלה לעד ש
 שכתוב ואלה שמות.  עמם זהו

ית או לא ה מהו 731אי הכי יעקבליה אמר 

שמות  ( 732תיבדכ הואמר ליה ומת ליה מיאמר 

י בחי אי עקבי את מהריהבאים מצ )א א

 פיק מתמןאמית אי בתר דו קבאת יע אימא

תא חזי לא אמר קרא  )א"ל] (אלא[ ביעק את

 לא 733עד כען רדים מצרימה את יעקב דהיו

ת ירידה ליעקב אלא הבאים אוליפנא הו

ד דנחתו  לו להון עאזו 734ו עמיה דיעקב דאת

א  הון הדא הועמאלין  לין בגלותא נחתוא

 'וגשמות ו להאדכתיב ו

ם יוו וםל יבכ מרא יתאוסרבי ד
ב ולכים להם זהו שכת הוו  באים והי
שר באו  אים מצרימה ולא כתוב אבה

מצרימה  שכתוב הבאים  והיינו

הוו  אמומא ויוי לכאי אמר ברבי דוסת

 יםב הבאידכת הוא דאן הלו יןזלאו יןאתי

ו והיינו דכתיב אר בשצרימה ולא כתיב אמ

תר א את יעקב ולבמצרימה בקדמיתהבאים 

 
 .)ו(רח"קאי  םולם אמלאכיכ לע"או 730
 מ"מ).(ודה יה לר'קשה מה קא יהודר"י בר  פי' 731
מא עקב. ובשלם את יהבאימר קא מאיכבר, א יעקבמת ן שכיו ה,יהודקאמר לר' יוסי  פי' רבי 732
 דך דקאיא לדיאל, בגלות כדלקמן םהאבי עקבנשמת י םעירדו בטים השות נשמניחא, שדי לדי

רא מר קאולא  יעקבכתיב את מאי א, בקת יער מיתחגלות אלא אדו בריכים לא המלאם, ויאמלאכ
 לפי באוע ממש ן הבאיםדלשום, באימר הא אלא ו לא עלו.ה שירדמע שמשעפי' דמש ,רדיםהיו

 .עלו (מ"מ)שעה ו
ד  עלו, עובאו וש א,ו קושטא דמילתנעשמיהא למלבד שב ,ורדיםוב היכתר האמ טעם שלא' ופי 733
 (מ"מ). אפשר אי  הה וז יריד  הלמצרים היתעקב י עת ביאתע משדמשמ לפי'
עת  , בשודולכבקב, יעאת  ים הבאים.המלאכ אל, שהםבני ישר תשמו  אלה, וכתובהיעור וש 734
ל כבים אהב תאי לפ'סור' ד . ובאבעבק או,וביתו ביש לות. אכ. עתה בגלו אח", ועריםמצלתו יריד

 (מ"מ).דה לבד ת ירישעב יום ויום לא
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כשהיתה   קב ואחר כךתחלה את יעב
באו ובא ידה איש וביתו להם יר

אותו יו מתים בני יעקב הב כל וראה 
 . להאלה ואזמן וירדו 

ו באו ותא חזי ה איש וביתת לון ירידכד הו

א בההו )מייתין( ]מתין[הוו בני יעקב כלהו 

 735נא ונחתו אלין ואליןזמ

אמרו  זרבי אלערבי יוסי ור
 םים עליונריבה זו יש דבפרש

  בות מרכו הרדיש עהבשששנינו 
  ם מותדו האלם שיהקדו תומחנוה

  שחקוקים למעלה כולם של השבטים 
זהו שכתוב איש נכנסו לדור עמם 

 לוי. אובן שמעוןאו וכתוב ריתו בוב

 רו האי פרשתארבי יוסי ורבי אלעזר אמ

עלאין אית בה דתנן בשעתא דנחתו ין מל

קדישין  )ומשריתין> (ומשריין<ן כיין רתיאל

 ו אלו עהכלא ילעל יןדגליפ ןיטביהון דשקנודי

הוא דכתיב איש וביתו א דה וןהמעידר למ

 יראובן שמעון לו )שמות א ב (או וכתיב ב

בני ישראל דבר אחר ואלה שמות 
רימה את יעקב וגו' חזרה  הבאים מצ
ברבי וסי מר רבי ימה שאפרשה זו ל 

 יהודה והכל היה.  

 בני ישראל ותאלה שמו >דבר אחר<

ר חזאת וגו' בקיע מצרימה אתהבאים 

רבי בי סוי ילמה דאמר רב 736דא פרשתא

 וכלא הוה   דההוי

וראה רבי אלעזר בן ערך א וב
לפסוק הזה היה בוכה   כשהיה מגיע

בן ערך רבי אלעזר שנינו אמר ש
ו נס ת התכבשעה שהלכו ישראל לגלו

השבטים למערת ות כל נשמ
כאב  ן זקן זקהמכפלה צווחו ואמרו 

)  תוגלהבעמל (של 737ם אין של בני
משעבדים  לםכויך הזה בנ םלועהשל 

ים בהם ושע ם אחרעו ךרבפ738
 עולם.  נקמות ה

הוה מטי  ותא חזי רבי אלעזר בן ערך כד

בי אלעזר א אמר רכי דתניה בהו להאי פסוק

ישראל ) שנכנסו( ו>דאזל<בן ערך בשעתא 

ו כלהו נשמתהון דשבטין תא אתכנשבגלו

בא אמרו סבא סו צווחו  למערתא דכפלתא

 >לותאגב א"נ<אותא ל בו אנין לבכאבא ד

בקשיו  ןתעבדילהו משכ בניך 739דין  מאלעד

 עלמא דין בהו נוקמין דעם אחרן עב

של תעוררה רוח באותה שעה ה
  ת וירד קרא קן בקש רשואותו הז 

ותיו ל מרכבהוא לכ הקדוש ברוך 
בראשיהם וירדו  הםכי יו ומלומחנות

ים בטבטיו שכולם עם יעקב ועם ש
ירדו  יםטם ושבים עם אביהירדו חי

 אלהוב ותשכ ואביהם זה עם םיתמ
אים מצרימה בה ישראלת בני ומש

עון לוי וגו' ובא וכתוב ראובן שמ וגו'
וב ויוסף מתים היו וירדו וכת אהור
רבי אבא בזה  אמריה במצרים ה

 ם.על בנירא כרחם אב נק

אתער רוחיה דההוא סבא  שעתא בההיא

בריך הוא  קרא קודשא יתיל ונחרשותא שא

 ) ןוכיהלומ(] הוןומלכ[ה יתייומשר יויכתלכל ר

ועם שבטוהי  בם יעקכלהו עו שיהון ונחתראב

והון ושבטין נחתו נחתו חיין עם אב שבטין

ה דכתיב ואל  הואתים עם אבוהון הדא מ

יב וגו' וכת צרימההבאים מישראל  שמות בני

לוי וגו' ותא חזי מתים הוו ונחתו  ן שמעוןראוב

ם אמר צריבמ ף היהסויו )א ה ותשמ(יב וכת

 רחםכ ג)ם קג יהליתי (רקתא בהאיא בי ארב

 יםבנ על אב

  היה הולך בר שלום  דהיהוי רב
סו בדרך ורבי אבא היה עמו נכנ

 אכלו כשרצולמקום אחד ולנו שם 

 רחאבאיל זה או ה וםר שלב ההודי רבי

רא ובתו תא ו לחדיה עאל וה עמבא הבי ארו

כד בעו למשכב שוו רישיהון  תמן אכלו

 
זר ע' אלור וסיר' י , וכןאכיםטים והמלהשב  תמושנרדו ם, שיהם דברי שנימקיי יי דוסתא' רבפי 735

נשמות וי הם ון לשמען בראווכתיב  כים,מלאם ה, שהאותו בד איש ובי"ש הה"הכי, וזסברי 
 ."מ)טים (מהשב
 יהודה (מ"מ). רבסי וי יסברת רבכ שבטיםשמת ה נ רדושי פי' 736
737  
738  
 מ).ה (מ"ז ים בעולם המצריה ים אותםמצערנו שישל בנ פי' צער 739
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ל של  באותו ת ראשם לשכב ַשמ
שלא  קבר אחד עדה שם הארץ שהי

קרא קול אחד מהקבר ואמר   נרדמו
עשרה  םלאדמה שתיך רע הולהז
 היה ה שנ

 ]ןתמ[ חד קבראבההוא תלא דארעא דהוה 

לא מן קברא אמר א חד קיכו קרעד לא דמ

 תריסר שנין הוה 740לארעא אזלא זרעא 

 טז/ב 

כשיו לעי פרט שלא התעוררת
  אן.רואה כ  ניף בני אצושפר

א ופא דפרצאידנהבר  741ית אתערא לד

  742כאה מינאי חדבר

מר לו  אתה א ודה מיה י ביאמר ר
וף שאיני יכול אני יהודי ואני יושב נז

ער של בני שום אותו צ להכנס מ
ה  וי כשהיה קטן ומלקאותו גשגנבו 

חה אותי והצער שלי דו אותו כל יום
לא  זהבמקום מלהכנס למקומי ו

 ום.  להיתי פרט ררהתעו

 אייה יודמר לאאת  ןמאודה יה רביר מא

] יכילנא[ אל דאנא נזיפא יתיבואנא אנא 

ין ההוא צערא דברי למיעל בג )בעינא(

קי זעירא ואל כד איהו הוה ע"זהוא ע דגנביה ה

עאל למיומא וצערא דיליה דחי לי כל ליה 

בר אתרא לא אתערית  יאבדוכתאי ובה

 האידנא 

ער ציודעים ב םאואתם ה אמר לו 
  רקבה ר שב743 בע]ר לו [נשאמ  ייםהח

  ים לא היו החיל ע ותינושקאם לא ב 
 ) ועכשיו ם (בעולםוי ם חציעומדי

לי בכל התעוררתי כאן שהיו אומרים 
ולא  לכאן בני  יום שבמהרה יבא

 אם בחיים או במות. י ידעת

דחיי אמר  ארליה ואתון ידעין בצעאמר 

על   ןתא דילאי לאו בעו 745אשרי קבר 744ליה 

 >אמלבע א"נ< אלגות יומן פיתקיימוא חיי ל

י כל ן למריו אדהוא הכתערית אידנא אהו

אי  ולא ידענאברי הכא לא ייתי געלומא די

  746בחיי אי במותא

מה מעשיכם אמר לו רבי יהודה 
עולם רעש הקבר ואמר  באותו ה

 ילכו שעכשיו מכים את בנקומו 
מיל ישבו  תמהו וברחו משם כחצי

וראו   כתר קמו ללקו איר הבעד שה
  ה היו  רחובורץ שהיה  אחדיש א

ר וספ  בו חזוא  יועל כתפשותת דם 
ה שמך אמרו לו מ ההמעש להם את

מה  להם לחמא בר ליואי אמרו ו אמר
המת  היה אותו  א(בן) ליואי בר לחמ

רו  לדבר איתו יותר ולא חז דוופח

ו כייידתעב ודה מאיהי יבר יהל ראמ

 מר אזילואו קברא אתרגישעלמא הוא בה

רקו תווהו וע 747אידנא ילקון לבריקומו דה

ו קמ יר צפראתבו עד דנהכפלגות מיל ימתמן 

דהוה רהיט וערק והוה   ו חד בר נשלמיזל חמ

ה וסח להו  ת דמא אכתפוי אחדו בייתש

ו לה אמר מךש ליה מה ואמר 748א עובד

י בר ליוא 749בר מהו רומא ואיחמא בר ליל

יי תעושאלפינא א ומסתיתוא מהה הוהא חמל

דיה לא אהדרו אמר רבי אבא האי יר בהית

 
 ח"ו).בארץ (רה ונקבר תלמי עד בניאת  ו תה יככי עץ הולך, לאר עזר 740
השביע  סוק' ות ויחי בפ' בפרשכדפיוף לג קברנפשות לות ורוחות פוקדת נשמוירצה, ה 741

ו,  זרע ה על"חם הקב) עד ירעצמו פי (ממפני נזיפותו  ה הז ק צדיליץ, והחי ותיך ועצמ שךנפ חותבצחצ
 ר). יק (אור דלקמןלץ כמצרה נח צדיק נובשהוא  יום הה ד קברו עד פוק הילא ה

 קר).י (אורכדלקמן  תל מהמו תו וניצרח משביובש 742
743  
 "ו).ות (רחהקברעל ה נממוע בשר השנשב 744
 רי (דפ"ו). קב 745
 ). ור יקרמי (אע קיתדבויו ביסור םשרי או ימות  קבעל טח שתייתו ויבמששינצל  746
 ). ריק וראתו (רח מאלהמיתו שהיה בו ודף אחריו רורב יהשה 747
מו  ה כמהשבי לוניצו ועריק, יטומרו רהח כאבר הואיו ורו אחדף רבנותו ועתה רטקב בנשנג 748
וכן נראה ו צערו מביח נפש אנו ו ונשתטח עליובר אביעל קבר א עושמבחיים  והיה אביו  תבשרשנ
 ר(או' כדפי ו שבאייתי ברי והיינ ליו דלעגר אבתבשנ וכבר י'תו כדפלפדו רועו לצשא חשהם ל ןוכי
 .ר)יק

 בדפ"ו.מוסגר  749



 שמותזהר פרשת 

92 | P a g e 

 

ו שתפלות רמאמר רבי אבא זהו שא
לנו  ת על החיים מניןהמתים מגנו

 ברון.  ד חא ענגב ויבב וב ויעלותכש

 חיי מנלן מגינן על  דאמרו דצלותהון דמתייא

ויעלו בנגב ויבא עד  כתיב (במדבר יג כב) ד

 750ןחברו

אמר רבי יהודה בא וראה שני  
ליעקב   אש ברוך הודונדר הקנדרים 

  ת ולבג עמו ר ולד  שירד עמו חדא
 דות ת חראוו לבר מקיעלהו ואחד ש

יו זהו  שדר עם בנ שהקדו הסיוע
נכי ימה אתוב אנכי ארד עמך מצרשכ
עלה   כי אעלך גםרד עמך בגלות ואנא

ותיכם  תי אתכם מקבר והעלי מר כנא
 טים וגו'. בשעמי וכתוב ששם עלו 

נדר ן ן נדריאמר רבי יהודה תא חזי תרי

 751העמי תוייחיעקב חד דל בריך הוא קודשא

ה ינייסקד דוחא בגלות דר עמיהימל

קדישא ייעתא ותא דסוחדי למחמ 752קבריהמ

יב  וא דכתהדא ה 753דדיירי עם בנוהי

 754הימעמך מצר ) אנכי ארד(בראשית מו ד

אנכי ארד עמך בגלותא ואנכי אעלך גם עלה 

דאת אמר (יחזקאל לז יב) והעליתי  המכ

ם קכב ליתהכתיב (ועמי  תיכםרוקבכם מאת

 וגו' 755םטיבו שלע ששםד) 

 לך חדש עלם מיקו ר אחרבד
ו  עון באותר רבי שממ א וגו' מצרים

רים על יום נתנה רשות לשרו של מצ
לא מת  שנינו עד שכל שאר העמים ש

לא ניתן שלטון לשלטון של  סףיו
שמת יוסף אז  ןורים על ישראל כימצ

י כמויקם  ויקם מלך חדש על מצרים
 ך וקם.  ושהיה נמ

 'ורים וגצמ על חדש ךלם מדבר אחר ויק

מא הוא יושמעון בה רביר אמ) שמות א ח(

 ]לשרו של מצרים[ 756רשותא ]ליה[ בהיאת

ת יוסף לא ר עמין דתנא עד דלא מיעל כל שא

ל נו לשלטנא דמצרים על ישראב שלטאתיהי

ם מלך חדש על  ין ויקכיון דמית יוסף כד

 ך וקםאימדהוה מצרים ויקם כמאן 

 צחקיי חדש וכו') רבך מלקם (וי
רדי נתן סבו נמ בשהמלך  דע פתח

 ברוך הקדוש שהמלך זה עד  חורי
זהו שכתוב כה אמר ה' מלך  אוה

וב ויהי בישרון מלך ישראל וכת 
נרדי נתן  רוביםפי הכסבו בין כנבמ

 757י יצחק פתחרב >דש וכו'חמלך  ויקם<

תן נ )נדרי( ]רדינ[בו לך במסמהש) עד (שיר א

 758ך הוא ירב אלך דא קודשהמשעד  ריחו

אמר  ו) כה ישעיה מד( הוא דכתיב הדא

ישראל וכתיב (דברים לג ה) ויהי  ךלמהו"ה י

 760וביםפי הכרבמסבו בין כנ 759רון מלךבישו

 
 . (אור יקר) מעצתם ולשניצ לבו על כי ו עלפללתשיבות אטח בקבר הונשת א כלבשב  רצהי 750
 קר).(אור י  ךערבן  לעזר' אל רלעי' כדפי ו עם נשמתוהיינ  751
 קר). י ת (אורואנפלראנו רים אצרץ מאמ ךצאת ימיכועה כאומרו ישב תראובגוף ממש ל 752
  היו שמחים ים, ובמצר יו נם בערים ים הד כלראות המלא ב מקברועקלה הקב"ה יעפי' ה 753

  יינו וה  ה' אותצבו כל כדכתיב יצאא"נ , ריםשיצאו ממצ קודם וינ, והי ותיו בגלה"פ שאע םכיהמלא
 "מ).צירה (מית בשע
האריך  י כ"י ול ברית ה 'בס אלבקץש בן "מהר דסיחרב הוה ה ים נבוכו בזולקבממה כת הקודמין  754

ך  ת אוגלנה ביא בחי' שכזה הוגלות ב אדוק דסיק ים ומרנראים כסותשי הזהר מרה והביא מאזב
ת דיחומוך בס עילש למ"וקדק ד ועפ"ז מדך מאריוהאשהיתה שם  זו רק י'יה בחה רים לאצבמ
 )ו""א (לשע כט מיגלהוגמ'  ע"ב טקנ בח"אב ו"' לקמן סט עעי) א(נ"א (מאי"ן) יקדר דימיה למיע

עלו   א פי' ששםה הבי, ולז תויעלי  היתהל מה ע, ולא פי' ולה מקברשע ראיה תחלה  ' שהביא פי 755
 שגם ומרא לנ בא"ייה, דעלייה על בג"שו בניאות בשמחת די לרכה ו היתז  שעליה רלומ ים,טשב

 מ).מ"( םניהות בשמחת בראברם לעלו מק םטיהשב
והשר   ש,היחוד בקד  החיים הי ף ביוס ד , ובעותואומכל ה ים עלרל מצ שו רה לשליטשירצה  756

 ר).  קשה (אור יהקדו  ד תחתעבומש ר והש בקדש, ועבד היחודשמ
זזה  לא ם, עולמ לי כןחדש, שאילומלך ת קימצרים גרמו ולי מלגייהם בעשראל במשה שיירצ 757

  ו טשל ם שלארו מהבמה עכו ,גזרוה נני ד' מאות שהרש  ,רגעמה, אפילו אוביה  לא שלטאוה שכינ
 .ור יקר)(א ריםצמבהם ה

כ "ואח לך,מה ם הי דוגואלו קושראל מלך יד "הה ,צריםלות מגפילו קודם אבישראל ך שהיה מל 758
 ). יקרע"ה (אור  רבינו שהע"י מו גואל
 ).ריק ת שני (אורבירמו בוכמו שג ם,מצרילות ם גקודלא א ויהי,ימתי קאמר א 759
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דגרמו לאסתלקא  762נתן ריחו 761נרדי ם. ריחו שגרמו להסתלק מביניה

 מביניהון 

במסבו בעוד  שהמלך דבר אחר עד
תורה ן תיה נווא הוש ברוך השהקד 

ה'  ם ע שם יהל שכתוב ויישראל
לילה לחם לא   םוארבעי םויארבעים 

  תורה  ה כותבהי גו' בעוד שו כלא
אל הוציאו ריחם הטוב ואמרו  רשיל

 יך ישראל.  אלה אלה

ד שהמלך במסבו  ב) עיר א ידבר אחר (ש

בעוד דקודשא בריך הוא הוה יהיב אורייתא 

 ם עם דכתיב (שמות לד כח) ויהי שישראל ל

 לא לחם להוארבעים לייום רבעים א היהו"

 אלשרב אורייתא לייתכדהוה  דועבאכל וגו' 

אלהיך ישראל  הלאאמרו ן טב והושבקו ריחי

 ) שמות לב ד(

במסבו בעוד  עד שהמלךדבר אחר 
  ורד על הר ברוך הוא ידוש היה הקש

סיני לתת תורה לישראל נרדי נתן 
 נשמע.ו שכתוב נעשה וריח

הוה בעוד דו בך במסשהמלדבר אחר עד 

 ניסיעל טורא ד יתחא נוה קודשא בריך

חו רין נתנרדי  לישראל רייתאואב הלמי

 שמענ ו נעשה כד ז) שםדכתיב (

 רבי תנחום אמר לכל אומה
שנותן  ואומה יש שר למעלה וכ

שליטה לזה מוריד   ש ברוך הואהקדו
שר וכשנותן שליטה לאותו את זה 

ה אלא משום ישראל אין לו שליט
 ש. לרא ו צריההי שכתובזהו 

  ה ית לא מהל אומה ואוכ ראמ םרבי תנחו

יהיב  ואה יךדשא ברוכד קו לעילא רש

כד יהיב לדין ו ת אנחי א לדיןותשלטנ

 763שר לית ליה שלטנותא שלטנותא לההוא 

הוא דכתיב ראל הדא יש )על(> יןבג< לאא

 (איכה א ה) היו צריה לראש 

כנגד  אל הם אמר ישר רבי יצחק
הם  םיר העמאש ר עמים מהכל שא

הו שבעים ז ם האל רישאף ים שבע
ה א ביעקב ה יתבפש להנל שכתוב כ

ל י ששולט עומם בעיימה שמצר
 כל העולם.   ט עלל ושלו יאשראל כי

 765לילקב 764וןר ישראל אינרבי יצחק אמ

מה שאר עמין אינון  ן דעלמאמיאושאר כל 

ין הדא הוא אוף ישראל אינון שבע םשבעי

ת יבהנפש לל מו כז) כ יב (בראשיתדכת

דשליט על  ם ומאןבעישה מיה מצרב הבאיעק

 א למע כל עלשליט  כאילו 766לראיש

 לאני ישרוב ן י אבא אמר מכאבר
ה שבעה וכל דרג  וישרצו וגו' הרי ופר

ב עים מה כתובה הרי ש(עולה) לעשר 
 מצרים. קם מלך חדש על אחריו וי 

) ובני א ז ותשמ( 767רבי אבא אמר מהכא

וכל  769ה עשב 768אה' צו וגוישרו וישראל פר

 א שבעים מהלעשרה ה >אסלק נ"א< דרגא

 
, קאגרמו לאסתלומצרים, ם בעמה הם למעליעידובים הי כרופן כני ב ה ש הימקדהלמטה בבית  760

 ר יקר). ם (אובמצריל אישרלוהו , וכמששכינה במקד וגלתה
 יקר). (אורון עה  הוא 761
וב  ט י הואהג' נרד י', ופכינהה שתלקנס לאשבק וב, "נתן", א טוהודי פי' הב' נרלק, ותנסהרע ו 762

 ). יקר לטובה (אור כלוה מעונתן כמש
  ה דנצר, ורומכיטת נבושלראל כענין שעל כל ילט שו ות"י היוע אלאכיפה כל ה לוט עללש 763

 .  קר)יר  (או םלכל העול לראש צריה  יוה נו יה היהרשע
 ).רזה(הערת הע"א י  764
  עד לול, עלה לעמ יםים ונמשכלשלמשתשהם  ושים,ענפים קדם שבעיחזים אוהם בקדש  765

 .יקר)מבחוץ (אור ם רישים יניקת שבע 
ם  השרים יונקי  צאו כלמנ שראל בגלותי ים ששכינה עם נוי העל תור מקוכל ה בתוכו נה אוחז ה 766

ם  עים ענפים, שהבלשמרכבה  ,ם נפשיינו שבעי והש בו, תלבמכות ר הברושמק  ון , כימתחת ידו
 .ר)(אור יק ו"קם לענפי , שהםב גבוליםי"ים ממתפשט

ד  ו סביו תם יהשבגלושם ראיה מאין קב ו היו בחיי יעש נפ עיםי אותם השב כ א ליהדחיק 767
 (אור יקר). םיעשב

 הזהר).  רתיד ע"ב (הע 768
חשיב  אהכאחת, ו התיב ולכאמאד,  אדם חשיב מן, והתדרגי הם ו'ש לעיל דף ידמ"ד זה פליג א 769

 .מ)מ"בות (תי 'להו ב
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 יםצרמעל  ויקם מלך חדשב בתריה תיכ

ו  דבתעהונא למה הש רב אמר
האומות בשביל שישאר ל בכאל ישר
עולם  הם העולם שהם כנגד כל בה

יהיה ה' אחד   ביום ההוא וכתוב
ומה הוא אחד אף ישראל  ושמו אחד 

מו  ה שץ מאחד שכתוב גוי אחד באר
  ד אל אחים אף ישרעבשנפרד בו אחד

 . ד בשבעיםרפונ

ו עבידאשת אמאי )אבא(] אונה[ר "א

 ]בהון[דישתאר  ןמין בגיאו]ה[כל ישראל ב

ל ביון לקדאינ >אבהון עלמ) <אמעל(מנהון ב

ה יד ט) ביום ההוא תיב (זכריכל עלמא וכ

ומה הוא חד אוף  ד ושמו אחדה יהו"ה אחיהי

ארץ חד בוי אכג) גחד דכתיב (ש"ב ז ישראל 

 אוף 770ןיעבשב ד ונתפרשה שמיה חמ

 יןתפרש בשבעראל חד ונשי

וש רגזה  שלת ח תחודה פתרבי יה
 נינוששימלוך  כי עבדוגו' תחת ארץ 

) תחת שלש כאי ל לשח (מתפה רבי יהוד

ימלוך  ) תחת עבד כישם כבו' (זה ארץ וגרג

 יא דתנ

 יז/א 

אין לך אומה שפלה ונקלית 
כמו   הוא ברוךקדוש ובזויה לפני ה 
 הםנתן ל אוך הוש ברהמצרים והקדו

ושפחה כי יל ישראל שליטה בשב
דה את גר שהוליה זוירש גברתה ת

ל  ארעות לישר  השעשה כמ ישמעאל
י נימבכל אותם ה נ עִ ושלט בהם ו

הם כמה שמדות ועד יוגזר על ענויים
עליהם ואינם   הם שולטים היום

מניחים להם לעמוד בדתם ואין לך 
ת ו גלול כמישראקשה לגלות 

 ישמעאל. 

 )מכינא> (מכיכא< אאומ לךת לי

וא י קודשא בריך הקמ >יתונבז< 771ילא לוק

  א בריך הו יב לון קודשאצראי ויהדמו כוותייה

 שרתי חה כישפו לינייהו דישרא גבלטנותא ש

דאולידת  772דא הגר )משלי ל כגבירתה (ג

רעות לישראל ושלט מה עאל שעשה כלישמ

עליהם  רזנויין וגכל מיני עבהם ועינה אותם ב

 הם עלי יםלטם הם שוהיו דוע  תכמה שמדו

ואין לך להם לעמוד בדתם  חיםמניואינם 

 מעאל של כמו גלות ישה לישראק ותגל

ים רושלילה עולה הי רבי יהושע
י אחד  רבראה עבדרך ך ולהיה הו

פגשו  רך ובנו עמו ה הולך בד שהי
י הזה  לבנו היהודי אחד אמר ביהוד

 וול אותו ו אדונו נגעל שמאס ב 
 עמיםפבע שותירק לו בזקנו 773

עתי י ידים שאנמאשל רע זרשהוא מ
עים עממים שמשעבדים בהם שב

י בבזקנו אמר ר בנו ותפסך הל
על  ים גוזרנאימ יהושע רמאים ר

 אלשעד  למטה דוירנים שעליוה
 . עו במקומםסיים נבל

ירושלם והוה אזיל הוה סליק לרבי יהושע 

 רחאבא דהוה אזילרחא חמא חד ערבאה בא

ה רימר לבחד א דאיועמיה פגעו בי ריהוב

> נוול<ביה מריה  מאיסלא דדאי געיוהאי 

זמנין  השבעבדיקניה ה ליליה ורקיק  )טול(

 א נא ידענדא ]דראמין[הו מזרעא ידא

יה רב אזלן מימע יןבעבהו שבדן דמשע

ע ראמין אמר רבי יהוש בדיקניה ואחיד

לתתא עד  גוזרנא על עלאין דיחתון 774מיןרא

 תריהוןתבלעו באלא סיים א

ם  פתח עד שיפוח היו צחקיי בר
פוח היום  ד שיו' עלים וגצל סו הונ

ישראל   ותגלה נאמר על פסוק ז 

יום יז) עד שיפוח היר ב תח (שצחק פי רבי

האי קרא על  ד שיפוח היוםם וגו' עליצל ונסו ה 

ן  דוישתעב ןינודא ר משראל אתדי גלותא

 
 ח"ו).(ר  ינההבות  ם שמיהם שבע  770
 ור יקר). אים (כתובפורסם בה כמזמב םופיטקוציהם וששייהם ו י גילולנמפ 771
 ).רקרה (אור י של ש  העל בני םלטייה שובנ 772
773  
עשות  לדי כ םולעל הע יםהם השולטירתו ומו גז יקיי יםנגד העליונבר כם עליונים, דעליוני י'פ 774
 יקר). ור אץ מן הטבע (וח נס
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לות עד שיסתיים גהם ישתעבדו בש
ומות ן האשלטו יום של תווא
נים חק אלף שצי יר רבו אמינשנש

כאחד על שלטון האומות הוא 
 מה שלא תשתעבד ך אוראל ואין ליש

כתוב  כנגדו ש775אחד הוא  בהם ויום
 . ו' חד הוא יודע לה' וגא  םוי היוה

לטנותא דשוא יומא סתיים ההיד דתא עבגלו

 776שנין  רבי יצחק אלף רין דתנן אמדאומ

 )דאומין] (חדאאומין כל דכ [טנותא הוא של

שראל ולית לך אומה דלא  די ויהיעל

הוא  777אחד מאויו וןבה )ישעבד] (ישתעבד[

ם אחד יוה יד ו) והי ה דכתיב (זכריהלקבלי 

 וגו'  הא יודע ליהו" הו

דם  ום קיה שיפוח  עד רדבר אח
ות ונסו  ומשל האתו יום אויפוח ש
טו שלטונים ששל צללים אלוה

 ר אמרר המואל הלך לי עליהם א
ת ער אני ללרוך הוא אלך וש בהקד
ומות מירושלים שהוא הר המור  הא

יה אשר  ורהמבהר ב תוכמו שכ
ת  בונה זה ביואל גבעת הל ירושלים ב

פה נוף יון שכתוב בו קדש שבציהמ 
מר ' (אוגו  ןוץ הר ציארה משוש כל

מר לאחוז  אנ שכמו ודה) יהי רב
עים ממנה רץ וינערו רשבכנפות הא

מנה  ער מית לנז בטלשאוח מו זה כ
 טנופת. 

ם דיפוח היום קדשיפוח  778דר עחדבר א

נון אי םילהצלו נסההוא יומא דאומין ו

ר לך לי אל העלייהו א ילטטנין דששול

א אלך לי בריך הו קודשאאמר  779ורהמ

דהוא הר  781שלםורת מיומוהא 780לנערא 

בהר  )אם ב' ג דברי הימי ( דכתיבכמה  ורהמ

נה  הלבו גבעתואל ם אשר בירושלהמוריה 

יה ב ביכתד 782מקדשא די בציוןדא בי 

 נוף משוש כל הארץ הרלים מח ג) יפה (תה 

כמה דאת אמר  >יהודה אמר רבי< ו'ן וגיוצ

ערו וינ 783פות הארץאחוז בכנל ג)(איוב לח י

ערא לנ תד בטלכהאי דאחי רשעים ממנה

 מנה אפטנו

ברוך   הקדושד תיי עוסי ביאמר ר
ה  למטים שלות בירושל הוא להתג 

י העמים עד ותה מטנופלטהר א ו
ום של האומות הי אותו תלםששלא י

 ות לאומ ן טושאמר רבי חייא אין של
א יום אחד בלבד אלל על ישרא

הוא וש ברוך קד ה  וא יומו שלשה
נתנני שנים זהו שכתוב  והוא אלף

בד  אחד בל םדוה יו  וםיהשוממה כל 
סי אם יו רבי  . אמרתר יו אול

א בריך הוא  קודשוסי עתיד ר רבי ימא

ה תיולדכאה א תרושלם דלתלייא בילאתג

ההוא   784יםתשתלדלא  עדא ימפי עממטנו

נו ת שולטלי ייאבי חמין דאמר ריומא דאו

לחוד  דא מא חוא ילעלייהו דישראל א  לאומין

 אלף ואוהדהוא יומו של הקדוש ברוך הוא <

] נתנני[ כתיב (איכה א יג)א דהו הדא >ניםש

וד חוה יומא חד לל היום דכ מהשומ )נתתני(

  ן ישתעבדו 785ריתיר אמר רבי יוסי אי יתי ולא

 
775  
ו, שנתוספ ם מהיהעל ספוונותינו נתעוי, ובף הרביעלא ינו שנותהידבע ארכל לים ככענין או 776

 קר).י מעאל (אורת ישירזכות בב או ם כח,ים להאנו נותנשפני מ
 אור יקר).  יך (לף שנים בעינרו כי אומכא 777
א שלל ואזי פרשמיום שלם כד םטתני ששלי פ, מלכול לם מכתיששיעבור וון עד הראש לפי' 778

קע  ודם שיש ום ק הי ך ובת דב' עד בעוה ולפי' ם שלם, וי א' שהוא וםי ה מיטשל קב"ההפחת להם 
 יקר). ר(אוודם" מר "קהיינו אוומשו  ש

779  
 ).  יקר אורר שונאי (לתי לבעוע יה לתי ראתימלת לי מימ 780
ה  העטר  היא היא ירושליםשר דהר המו ר"לו .ו)(רח" רדודר ופרוזנוק' חטרה דוד ועיסנק'  781

 ).(מ"מ ברי הרבדב סוד כנז'י אהו  וןצי שהוא  בעת הלבונהוג
 . אור יקר)(זכר יון  נקבה צ מקדשה יתבת שוועם הי 782
 .  וץ (אור יקר)לבד מבחם בפני אלא תוקלי' אוחזין ה אשוחזים  א הם כנפיםה 783
 יקר).(אור   יצחק י' ר'שפכפי' הב'  784
על  זרגז נואר. הדו ועצמו באות יתבבל אם בעג ונותינו, אםען ה על עו ית ה ולגה ין כינהע 785

עירו ת אם נאמר ועליולף שנה, אות בהאומני זכו בינוך דרבכם רייטיבו ד לוואפי לף שנה.אל ישרא
א  ור ההוון הדעל ע בומפני שעכו ובה,עלה תלוי בתשמאלף ומם . אמנתפלהב ררו אפילותעו םאו
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רת גזיפי  יותר לא עלישתעבדו 
שלא רוצים  וא אלא עלהמלך ה 

או והיה כי יבווב וכת ואלי לחזור
ב  תו' וכגוו עליך כל הדברים האלה 

 חך בקצה השמים משםנד ה אם יהי
 '. יקבצך וגו

ל דלא  אלא ע א הוכא מלת זרפום גלא על 

ם ל א) תיב (דבריה וכלקבלייהדר בעיין למ

 כל הדברים האלה  עליך ואוביה כי יוה

וגו' וכתיב (שם ד) אם יהיה ) באחרית הימים(

 וגו' יקבצךמשם  יםהשמ  צהבק 786נדחך 

י הנה עם בנ ויאמר אל עמו
וראה  בא י שמעון ברראל אמר יש

  ט שהרי על כל פנים המלאך השלי
א  הוך כוהיה  המצרים לממונה עה

מלך  ר אלאנאמ  ה לאפרשוב השבר
 גדולהנה ווהיינו הממסתם ם מצרי

פרעה מלך מצרים פרעה מצרים  על
 ממש. 

 ותשמ( אלויאמר אל עמו הנה עם בני ישר

על כל שמעון תא חזי דהא י ) אמר רבט א

צראי מ דממנא על אנא שלטואכמל 787פנים

 לא אתמר דפרשתא הוה והכי הוא דרובא 

א מנמ וינהים וסת  788יםרצא מלך מאל

פרעה רים מצך רעה מלפצראי ל מערברבא 

 ממש

שמעון לפיכך כתוב בי רר מא
ניס בליבם דבר זה ויאמר כלומר הכ

  את  ללק ר לוכמו שנאמר כי ה' אמ 
אמר ת הלב בלבד וכן וישבמחדוד 

בלבו הלבן  כן ויאמר ו בוהמן בל
ה שנה אף כאן גם הכניס מחשבה  אמ

זה  ו מה נמועצום מב רם שאמרו בלב
  ם להם הה שנ לומר ממוה צ ר נוממ

ם  הל ותוקף שלשחי בםבלאמרו 
 ף ממנו מהשלטון שלהם. תקיול ודג

 789ן לפיכך כתיב ויאמרי שמעואמר רב

כמה דאת   לתא דאן מוהב יס בלכלומר אכנ

 790ך ל מר לוא "הי) כי יהו אמר (ש"ב טז

ת הלב בלבד וכן  ד מחשבאת דו 791קלל 

 ת יזישכן (בראו וויאמר המן בלב (אסתר ו ו)

א נמי כשנה אוף האה ן מהלבבו בלר ויאמ ז)י

לבהון דאמרו רב ועצום בתא בס מחשאכני

 ממני)] (דילהון ממנאמ[ "לו רממנו מאי ממנ

להון וקפא דיות אליהו דחאינון אמרו בלביי

 ון הל דיא משולטנ מנוא מרבא ותקיפרב

אומות העולם   יצחק אמר כלי רב
ם כחם  וץ מישראל) מושכי(ח
 םים כחל מושכאריהם ויששרמִ 

 רב< למאדע ל אומיןק אמר כצחרבי י

משכין תוקפא משריהון וישראל  >אלרשי

ריך הוא ואינון ון מקודשא בנגדין חיליה

 
  ורדו בא לה.ומע הי, מאלף שנכאז שכולוור דדוד בא או ב בןה. וזה ל גאול םכינם זוישא בעצמו

ים  ר ושנו א' מעירוישאוכה חימה שפ"ו בח אלריש וואז נגאל ה.הידוע , בעתה ביישכולו ח
שאם  ללהימים, מכ חריתהוא מלשון א בתשובה,א מן שב, וזאבמן שאינו יש זש  וראיה ,השפחממ

 ור יקר).א( תשובתם לקובת אל ישובו אם , אפילובאחריתאינו 
ים  מאחרית הי מןלום זעיל ותשל' מנים שפיהז והםף וסילא יששיש לו עת ק ספאין  עתה ו 786

  דורות ון העבשך הגלות ה נמתעז ועד אמ, ו חמישיאלף הועשרים ל שניםות ושמנה מאשנת ב ואה
  קדם יש מהאולה גה םים ויקדית המתבתחי הששי לףעד ח"ת לא אלא ים, ולא ימשךאינם שבש

 יקר). ראוווייתו (ה לתבטשילו ע מזו ובה אוי לרתשי עה בלה שתי שימצא באומו כדלעיל,
אלא  ,בו השר שתלבלא נ , ביןר לאומרושבו הלבש אמר ונתם, ובצק הפרעשבין נאמר ה ירצ 787

ה הקשה  ר, ולז מש השהיה משין להימלט, ף איכולם סוף סו במחשבת מרד. ואש יחבלשבכולם נת
 יקר).  ר אולהם (שר ה היאך אמרו  הרעתלבש בפנא של םשאהפי'  א'ל

 . הר)הז  (הערתע"א  נ 788
 הזהר).ת (הער ברלד ע" שתבראי 789
 דפ"ו.ב מוסגר 790
שם  ב. וה ייח ל ידיובה עלגלין חגמונה שוכאלא ה ,היה נביא חטא, אולו שי ה אמרואבנבי כו 791

ו לשון  אינ, וצא ממנוכי מן וב ויאמר הית, דכהת אמירנקראשבה והמח ,יסורין אלו לדודנתן בלבו 
  ןכו כן, ואם י עלו שיאמרבם בל סניכשה השר  ואשההנזכר ד יהיחעל  מדברים בעדם, אלא רבים

אם  ו ם.בשמי יושב ו כנגדומכש נתחממיינו שה ם, ושלה ר "כ על שונה גול, הכראיש ני באומרו עם 
 י'פכמה ש לי"ה, וו שהם אלובשם יחיים קטנמלאכשהם שרים בלייחד ענין זה  מר היאך אפשרתא
ימא הכי, תא ל , דאיורדי מנצויו חא בציוכ זה השרו ,ולתהיכ מורד ואומר שאיתו ש כח חיצונישי
מו,  את עצשב הרג חשיטוס ט ת, וכן ואלה עצמן א, שעשווכיוצ נמרודל ו ששר של סנחריב ורש
 ור יקר).רעה שבשר (א  תכונהמ כלה
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אים עם והם נקר או ברוך ה שוקדמה 
נים רבי יהודה  שלטוהשל  עם ולאה' 

ויאמר  אמר כאן נקראו עמו שכתוב 
ו ושם כתוב ראה ראיתי את  אל עמ

או עם ראל נקרממש יש עמי ימעני ע
עמו של  אוקר אומות נר הושאה' 

תוב כי כל העמים שליט שלהם שכה
נלך   נוחהיו ואנילכו איש בשם אל 

 . דעו  לםועינו לה' אלה םבש

 שולטניאא עמא דול  ה"וא דיהאתקרון עמ

 בו דכתימען רוהכא אתקמר ה ארבי יהוד

ויאמר אל עמו והתם כתיב (שמות  )שמות א ט(

י ממש מעני עמי ע תז) ראה ראיתי אג 

קרון אר אומין אוש ו"היה עם וןקרא לראיש

א דילהון דכתיב (מיכה ד ט) כי לטנושו דמע

ואנחנו נלך   ילכו איש בשם אלהיוכל העמים 

 ועד  לעולם  ינוהלאהו"ה בשם י

ו  ל  סוק זה היהאמר רבי אבא פ
) בני אוה עם ישראל מר (הנ ול

מהו   ישראל רב ועצום ממנו (אלא)
ש ראל ממשיעם בני א לעם בני א

ו בששח הלמעלאל ששרי ות אומ
א עם ה'  ול והי ישראל שעם בני

וכתוב ויקוצו מפני בני ישראל ולא  
 ני כתוב מפ

ליה  אבא האי פסוקא הוה אמר רבי

ל רב בני ישרא >או ישראל הנה עם<מר מיל

לא עם בני מהו עם בני א (אלא) ומנמ ועצום

ל דלעילא  מההוא ישרא 792אל ממשישר

הו"ה  י םעא ולוו ישראל ה דעם בניו בשידח

ישראל  בני ימפנ 793ויקוצו  )ות א יב מש( וכתיב

 ולא כתיב מפני

 יז/ב 

מפני בני  שראל אלאעם בני י
 ל ממש. ישרא

ישראל י לא מפני בנא ישראל עם בני

 ממש

רבי י פנל מדה עוחנן הירבי יו
אה בלק לומר הנה אמר מה ר יצחק

לא אמר הנה עם  עם יצא ממצרים ו
  ק י יצחבלו ר רמ(אלא) א ל אבני ישר

דרך כן ה והי  ולד גמכשף ק לב
ם לקחת דבר שאין בו חשד יפמכשה

עולם שם אביו של וכן אין מזכירים ל
ו שאין באדם אלא שם אמו דבר 

ינים השדים שמעי רךחשד. שכן ד
א  ם הוהם אל  יםמראו בר שאותו דב

דיעים לו דברים כוזבים ואם  כוזב מו
 מת כל מה שאומרים לזמןהוא א

 תון לעשככל ש אור אמת ה קצ
 ה עשמ

רבי יצחק ד מיהקאים ה קהו יוחנן ירב

יא) אמר מה חמא בלק למימר (במדבר כב 

ם בני הנה עם יצא ממצרים ולא אמר הנה ע

לק יצחק ב רבי ]ליה מרא[ )אמר ראל (אלאיש

חת כשפים לקרך המוה וכן דה לוגד מכשף

זכירין וכן אין מ 794הדבר שאין בו חשדא 

 דברמו א םש אדם אלאל שלם שם אביו לעו

ינים יעמם דישדך הדרדכן  חשדא בו ןאיש

להו אי איהו כדיבא  )נן(בההוא מלה דקאמרי

 עין ליה מלין כדיבין ואי הוא קשוט כל מודי

הוא כל רא קושטא עילזמנא זין מרמה דא

  795א דת ביע דכן למעבש

 
עם בני  ך אמרו, הנה ולכ, רני זעיבל ישראשנק' בני  םלאכימתחת ה ל הםישראחשבו שפי'  792

דים אלא חפת' לא היו מיפ ל,ישרא בניני פמ וקוצ וי  ,יבכתכים. ולאמת השתח ישראל, עם
שראל, בני יי פנ וצו מ, ויקיח ע"א ףדבזהר  שם, כמ"תי דעל כפאעל ישר ושליםמשהם  ם,אכימלהמ

או אותם,  וציה ם, כי ההונותב בני יש"ס םה ו"ן זשו כי פיר חריםת. וארתעקצי ממלאכי השדהוו מ
"ק שהם  ו םם נק' על שיוד יהת, והלכוומ תת" נוןואי "הקבליה ל יתאין ן בנש בפי' ויחי, תרי"כמ
וי"ה  עם ה  לאו  זו"ן,שהם  י ישראלנבם של ע דים הםושהיהראי צחשיבו מז"ש דוראל, יששל ו יבנ

 (מ"מ). רמחוו פי זה ואין "ן, ני זופס אבא, ויקוצו משהם יש"
 אור (ה ממודעים י  םאינדש ואלא שנלחצים מהק ההם משיגים בל שוא עוקצם ה וששהקד  793
 ).ריק

 ר). ר יקוצרים (אצא ממים עם בשרם כיזפים אמר תשכהלעם יחולו בף כששאם ידי כ 794
 ר).ור יקבלעם (א יכישופ  ו דהיינ 795
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לקח דרך של  א אמר בלק אח רבי
ים כלומר הנה עם יצא ממצרקלון 

  .הםממי  יםעשאין אנו יוד

  ט קנלנא דק  אורחאק לבר חא אמארבי 

מצרים כלומר דלית אנן ידעין יצא מ ה עםנה

  796ממאן אינון

אמר רבי יוחנן מפני מה העם של 
דוש  הקם ועמו של ריים שמוהגדול

י רבר אמ שמורים ך הוא אינםברו
עשיר העני עני לין דומה יצחק א

יר לא צריך לשמור את שלו העש
 םה לראן שיששכ שומר את שלו וכל

ן ושאן רודי ודין מתא בה ך שאולממ
ביתו שרוצה שהם יהיו אנשי בושה ע

לם זהו  שמורים מחטא יותר מכו
ידעתי מכל   שכתוב רק אתכם

 וגו'.  מהות האדמשפח

ן רביעמא דרבן מפני מה חנבי יור אמר

ך הוא לא  דקודשא ברימא וע 797יריןנט

א דמי מסכנא אמר רבי יצחק ל 798נטירין

 אירעת 799הידיל ארטלנבעי  נאכירא מסלעת

ינון ראל אשן דישכ וכל ]יהדיל[ נטיר לא

ודינא  801ודינא 800ממלכא דרחים קשוט

רין דביתיה דבעי דאינון ה עביד בגובקדמא

יר מכלהו הדא הוא  יתן מחטאה רטיהוון נל

 כם ידעתי מכלב) רק אתג ס (עמודכתיב 

 גו'משפחות האדמה ו

בי אחא  לדרך והיה ר רבי יוסי יצא
 יםכל הושהיו  דעו עמ ולךקב היע בר

י העולם רבר בדהר הו  יוסרבי ישתק 
(עד ורבי אחא הרהר בדברי תורה 

בי יוסי נחש לכים) ראה רשהיו הו 
 ר רבי יוסיאמאחריו אחד שהיה רץ 

ה  נחש הזרבי אחא ראית את הל
לא  יו רבי אחא אנרי אמר לאחץ שר

ש רץ רבי יוסי והנח ראיתי אותו
  ד רוי שתת דםווסי אחריו נפל רבי י

ר ב חארחא והוה רבי אלאסי נפק יו יבר

ק רבי יוסי דהוו אזלי שתיעמיה עד ל זיב איעק

י אחא הרהר במלי והרהר במלי דעלמא ורב

 סי חדיו יברחמא  802אזלי  ווהעד ד  תאידאורי

אמר רבי יוסי  803תריהבא טירה ההוא דחוי

יט אבתראי לרבי אחא חזית האי חויא דרה

 רהט היינא לאמר ליה רבי אחא אנא לא חמ

 מאודי רבי יוס וחויא אבתרוי נפל סירבי יו

 
 ם די, עב, הם הפקררמי קאכפשר דה, וארייםם המצאי מי, אם ישראל נם ידועים בנר שאיפשא 796

 ).  ריק אורם (מעצל ו אדוןקנ לא דיין אין להם אדון, שעש רשות רבם,  תחתמ םיוצאי
 קר).ור יאחמותם (חם מלוהשר לה לחממ םם בא עליהאו  מן הפגעים, רהמיהם בש 797
 ).רין (אור יקרא נטיל לוות כאת ורערות רבוצבלות וגבשהם  798
 ה אותך אמנםאעשו ירף ממנהן , וככצאן אדם םתה אובב"ה ארכהק רבותלת להושאין לו יכ 799

ר). פי'  קי שנים (אור הכמב חרבתולא ימ אל ע טב כל ובדיא, ואם בעך הטל דרהשר אין לו אלא ע
ל הנוגע ג"כ כל משר ובנא נטיולכך ל ונים ממארהכל י רהעשיאבל  ים ממנום יראדבני אן שאיי פל

 .)מ(מ" םם נקמתלנקותיד רך שעבפחד ממנו יתאל מבישר
  ם ה יםנם השראמים, לוק היו באמת ואם לאויכים אומתו שצריך כאמת, ל מוחות הקב"ה 800
תם אכל מצי יו כךהלא שיו נו,אי ר והטומאהקשבתו יתדבקו מאום לכך אר, השקוה אטוממה

 ).ור יקראעליהם מיד (פוקד ל רא, וישסאתם שתתמלא דעיכים ראאלא מ ,שלוהב
לרחם בדין  חבת בניו מנצאה ז,"פט, עכש מ אוהבב אני ה' ותף שכא, שעל ע"ב ג צטהר ח"ז עי'  801

  ורך א אקצוות והוה ןשמכריע בי תאמע קב זרדיעט' ס: אע" קמה "זקו"א בתיגר' בהועי בר"ה.
ם החסד עם שמסכית ת"נין הכן בעהרוחב ו םורך עאהם חסד עבו' ם הגימת שמסכזהו אורוחב ו

אן אמת ל כאב דק מאדקמדורה ת וכן בגבמאינו אוזהו  שעיםף לרחסד א שחסד שכולו בורההג
 צדיק. מ ושם חמיםוהב משפט ובעל הראשה' 
 ק).בדפ" (מוסגר זליא וו עד דה 802
 צוני אלאבו הח  ע שנוגא לו תתום הש ינו הד היקהו ו"ז הלכועשטן וברח, לא אי גשמ היה  לא 803

יקר). עי'  ור ו ממש (אהנחש החצוני ב גיעת בפ העונש שלא לו  איוסי שב 'ר דושתמק זהו שגרם לו,
ון  ליהע ניןשהת כמו ן נחש כידוע, והתני הוא -  לוגין בש"ע דייט דרה ע"ב: חויא וצ ל"דפ"א בסגרבה
  ) וכמש"ל ח ע"בכק(דף ר "באש ", כמדאנפיןא אורכ עלמין ואמנו ש"ע רבט משתפשא מדרי ראווח

 מאות, וז'  סודאשונות בסאבותא, שלש ר"ס דמן עלוגין, והע די"רהיט ש ןוחתא התהו כן, (יא ע"ג)
 .לשיריות כנ"עוד סב רונותאחה
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  ם רק אומריו יהש  ו שמעטממחו
חות האדמה  ל משפ כ תי מעדי םכאת

מה על שעה וגו' אמר רבי יוסי ו
תייאש ממנה על חת כך מי שמא

 מה.  אחת כמה וכ 

 עמחוטמוי שמ )שתית ונחית] (תשתת ונח[

 804ידעתי ) רק אתכם עמוס ג בדהוו אמרין (

י ומה סויבי רר אמ וגו' ות האדמה מכל משפח

> מנה< אשימתידכך מאן  דאח את עשעל 

 805כמה וכמה על אחת  )מניה(

כך בכל פתח ואמר כי ה' אלהיך בר
כך  ך וגו' המולימעשה ידך ידע לכת

נחש שרף ו' וג  קרבנחש שרף וע ' וגו
עונשם  חתלק ה כאן אלא למ
שפורשים מעץ זמן  ישראל כלמ

ך אורחייך והחיים שכתוב כי הוא 
 . ימיך

 יךה אלה"ויה יכ )ב זים ברדמר (פתח וא

ו' כתך וגדע לידך שה יבכל מע ךרכב

נחש שרף המוליכך וגו' נחש שרף ועקרב וגו' 

ן זמאל כל למה הכא אלא לקחת עונשן מישר

י (שם ל ב) כיים דכתיב עץ הח ןמ יןשמתפרש

 806ךאורך ימיא חייך והו

וראה אמר רבי חייא כתוב  אב
ו' וכתוב  וג נא בנובטו שוחושך ש

  ב ואת ותוכ ' ה  ראמ תכםא יאהבת
וב שכת ינאתש זהנאתי מה ש ושע

שך שבטו שונא בנו כלומר שנאתי חו
ל כן חשכתי שבט מהם כל  אותו וע 

מים חכמידי לשכן וכל שכן ת
לא רוצה   וך הוא בר דוששהק

רגע ם אפילו ייהחיפרשו מעץ ש
 אחד. 

ד) מר רבי חייא כתיב (משלי יג כזי אתא ח

 א יכמלאב (תיכו' ונא בנו וגשו ך שבטוחוש

) שם ג(יב וכת מר יהו"הא םכתאהבתי א ב)

עשו שנאתי מהו שנאתי דכתיב חושך  ואת

שונא בנו כלומר שנאתי אותו ועל כן  שבטו

תלמידי  כל שכןן ושכ מהם כל בטכתי ששח

ך הוא שא בריודק עידלא ב 807מיםחכ

 ן מעץ החיים אפילו רגעא חדא דיתפרשו

הם עצה  נתן ל  עמואל מר ויא
חום  נתי בר ר מע א ם רמה עשות לע

  ות גנינטבאצים יהיו המצרם יעדוי
להם שסופם ללקות בגלל ישראל  ש

שלהם לעשות  808השליט  ולכן הקדים
 עמם רע. 

להון הב ) יא ט ותמש(ל עמו ויאמר א

ר רבי אמא עמהון ביש עבדלמ 809עיטא

מצראי באצטגנינות   810ן הוו ים ידעחותנ

ל ולכך שראבגין ילמלקי דלהון שסופן 

 ש ביעמהון  דבמעל וןלהד  לטנאדים שואק

 
 ר אחהיו ם ש יברח עשרה ה נןאלא מא אבעללית ליה לקב"ה השתא ר"ש, ואומר ו שהיה כמ 804
  לופיהמחשבה א א להפרידים שלכיו צרהיול ראשמי ישאר חכמ יותר דבקים הםדרא שבעה והא
 קר).י ורע (ארג

ם לא למעוש םם שבחדילמר הזה אנו מאמי מתוך הב פרק א): והרשער לם (רדס רמוניי' פע 805
  ה ורם בתסקיו ע תם בהיוי כ 'דפיעם כוהטנענש ר' יוסי  על כך רגע. ואפי' מתורתם ים סיקפהיו מ

רו  חביל וע"ה עליו עהרשב"י  שאמר ומת וכנחבם ולעם וה על יד פעיה נשפעה השההמצות גודל וב
ם  קיסה בהפז  עםהימים ומט בעתייחדת בשיתה השכינה מתידם העל ן לרמוז ש' אנה' עיני ז נןא
 חשהנראה ש הוז. וברגעים מעלה ולכן נענשפעה לסר ההשצא חוח"ו ונמוא הה עע יחסר השפגר

ו ששמע  ה סי בא וזר' יו לתו שורתל טובשעל לרמוז . אותו א ראהלא ריו ור' אחאח ץר לתוןהעק
 עליכם.   פקודאו' ע"כ כוי ידעתכם אתק ר

וא  ך הולכ בסוד החכמה עלהמלמיותו ה  ודוהיינו בס ת"תהחיים ב שהתורה היא עץענין ה 806
ר אפים, קצ דסוהוא הן בן דישיש כ כןו ת, פירוהס המתפשטין בתוך חיים , והיאמא"א נמשך

מים  יהו הכתרא מרפומט ארוכה שתורה מתפע"י ה ד, מיאף וןחרודין בסוד הא א דז"קמיט אטמחו
מים  ירך ואוחיים מ יםר הם מתרחקכשאך ימיך ו ם והיינו ואורתארכיה מהם שש למטים ש רהקצ

ור  (א ן דיה בסודר קשנכל ף שהושרם, ומיתה ונחש ר אפיים, קצר הימוררת קצמע ורהבמיד הג
 .)קרי

 .)ר ר יקאו(ת מוואר אבין ש אלכישר  עם הםהר הם בין שא 807
808  
ה כי  רבי תנחום הקש אל ולישרשע להרע לצת רען בלבם תנר שהש  ר"של עישפירש ל הרמז למ 809
מם היאך  הם עצ, ואם ה כזושיאם עצם הבונ לב"ה יתבע עקק ה פס שבלי ד,תישר היודע עך ההיא

 ).יקר ורם (אעלתות לאים לטאחו זה שטותבם עלה בל
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הר וראה   ותואגש בק פיצח ירב
איש אחד שהיה יושן תחת האילן א'  

ב שם עד שהיה יושב ראה יש
ותו א נשברו לתשהארץ מתחלח

 מותוגואה בקיעים ור נפלאילן ו
 רדת. ו עולה וי רץהאבארץ ו

בההוא טורא וחמא חד בר  חק פגערבי יצ

יתיב תמן חד אילן  חותנאים תדהוה  נש

ר בתוא אלחלתחדמארעא  אמחב יתי וההדא

ונפל וחמא בקיעין גומין בארעא נא איל ההוא

 ונחתא  וארעא סלקא

  התעורר אותו האיש וצווח כנגד 
י  יהודדי יהוק ואמר לו צחרבי י
דים מימעשהיום  נהםות תבכה
אחד שליט עליון גדול ממונה  עברקי

ה רע  רבעמכם הד לעשות והוא עתי
  ם כללבג הה הזאת היתדמ עידת הא ור
ם  קשכ ץראה דתועפעם שר לכש

 עמכם רע.  עשהשי הממונ 

רבי אתער ההוא גברא צווח לקבליה ד

נהים י בכי ויצחק ואמר ליה יודאי יודא

יעא חד ברק )מקיימין( >ןמקימי<ידנא אהד

ן יוהוא זמ אהעלשלטנא  מנאא מרברב

  ן ביש סגי והאי רגשא דארעא למעבד עמכו

 )אשרג( >רגשאד<זמנא ה דכל הו כוןבגיני

 >אביש<עמכון  דיעביד נאממכד קם א רעא

  )ביש(

ודאי כתוב   אמרויצחק י רב המת
תחת שלוש רגזה ארץ וכתוב תחת  

)  כי ימלוך ממונה שהיה (ממונה עבד
לו  ומלך ונתנו רטון אחתחת של

 . אללט בישרששון כוכל שכשלטון 

 (משלי ל דאי כתיבואמר וי יצחק תווה רב

 )ב כ םש( בזה ארץ וכתילש רגתחת ש כא)

 811נא ממדהוה  נאמלוך מתחת עבד כי ימ

הבין ליה מליך ויואחרא  אנלטש חותת

 שלטנא וכל שכן כד שליט בישראל 

 אמר רבי חמא בר גוריא כשהניח
ות שלטון האומ ת ראל תחאת יש

שכתוב  וה ובכה זהישב וגע
וסי אמר רבי י פשיה נם תבכריסתבמ

 ם דוקא. במסתרי

  ראל שלי חר גוריא כד אנא בר רבי חממא

 812יובכ יעיתיב וגן ידאומ תחות שלטנותא

ג יז) במסתרים יירמיה (כתיב ד אהו הדא

 מסתרים דווקא תבכה נפשי אמר רבי יוסי ב

813 

 זרבי אלעס אל ר רבי יהודה נכנ
ה  יוהו בפיו ה יושב ויד ומצאו שהי

 במה  לור עצוב אמ

לעזר ביה דרבי אודה עאל לגיה רבי

 ה והו וידיה בפומיה תיבדהוה ייה שכחא

 איר ליה במב אמעצי

 א/חי 

ור בא בותכ לו שר אממר  עוסק
האדון עצוב וכל 814יים אם מלך חי נפ

מה יעשו שמשיו  שכן שגועה ובוכה
  ה צועקו ח אלם צר זהו שכתוב הן א

 )כתיב] (תיבדכ[ ליה רמר אמק סיעקא 

אי  815ני מלך חייםבאור פ )ז טוט ילמש(

י ובכי שמשוי עציב וכל שכן דגע 816טרנא

 
נקם  ונ כלנוכל מה ש םם נרע להקה מהלנסוף ש םבתטובולא ת בהם עלין תוון שאיכ ואמרו 810
 קר). אור ין (ם השר עצמו טעה קודם וז םמה

הרע  והו לר והקימ אח שר דועבד תחת ישה מיהש מפני ד עבשמקיימין  שר קרא אותו ירצה י 811
 בדפ"ו.גר מוס (אור יקר).שראל לי

נוהו.  ל ג עשאי ינו שאגהי, , געי. הב'ב עצומם ושב ודיו זמןינו והי  ב,יתיהא', : ת הםעולופג'  812
 אור יקר). עות (מרות ובוכה ב' דמג' משואג שח"כ תיב, ואי ידיהתמנפשי, וה מרו תבכאובכי, כג', ה

קר).  (אור י יגהגפי' במסכת חמו כדקווה במוהד עוז ות כאומרו בצו ע יין לפנ"ה אבשהקמפני  813
ז  ש כו"דקר שם (ה אשם מסתריקום המב יה רק לא שהא אעילי דלגוא תי בהבה גם כיז הביה אה

 ע"ב).
814  
ומתנוצץ אור פניו המבהיק ת"ת וני הפרים מה שמאימ הואטה כולם למת העולמו ייירצה ח 815

וסף  שנ ךשכן אם יתהפם כל ניתחתו אתואין אור פניו  םא"כ אלמטה, ותם יא חנים הוואל התחת
 ר). ור יק(א  שוילשמ יוםק ן יאוחיים  ן , איבוכה עצבון על 
 .ר)ור יקון (אדא 816
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אדונם בפנים והם  ה שמה זה חוצ 
והם   ייםנימים הפ בתב חוץ אדונםב

ים מי הם בת החיצוניים בבתים
  תם ואאמר רבי יצחק ים הפנימי

   רי המלך.רה כתמעש

הדא הוא   >עבדי< )עבדוןי] (וןדעב[מאי 

חוצה  817אראלם צעקו לג ז) הן  יהב (ישעדכתי

 ןהור מריון לבואינבגו ן הוחוצה מרי ימא

גואי  תיב 819בראי יתבב ןואינו 818בבתי גואי

כתרי  רהשון מעאינון אמר רבי יצחק אינ ןמא

 820אכלמ
יש ון וכי ייבכ מר  םלוי שאכמל

מלאכים שאינם של שלום אמר לו 
יש בעלי דין קשה ויש ה ראכן בא ו

דין  בעלי ישה וקש בעלי דין לא
י רחמים לורחמים ויש בע (רפה)

  ו ה נקראאלו  כללין דבהם ן איש
טה שלמ תםו אמלאכי שלום ועל 

לביש שמים קדרות ושק  ב אכתו
א ב צמקו כל ונ  וכתובאשים כסותם 

 ם. מיהש

) ישעיה לג זון (מר יבכי 821שלום יכאלמ

ם אמר ליה לוש וכי יש מלאכים שאינם של

 822א שיקדינא מארי ד<אית  אין תא חזי

ואית  823קשיא ]דלא[ רי דדינאמא >ואית

רי אמית וא 825אורחמנות 824נאדימארי 

ואלין  826כלל נא די ובה תדרחמנותא דלי

ון אינ 828על  827אתקרון מלאכי שלום

 םשמי שאלבי )גנ  (שם יבתכ 829דלתתא 

ותם וכתיב (שם לד ד) ת ושק אשים כסורדק

 שמים צבא הונמקו כל 
אם כך כל אותם שליטים 

כשרואים   שאר העמים עלמונים המ
בפרך  יםבדצוב למה עות אדונם עא
ינם  זר אאלע יר רבבניו אמ םע

 ורצון שהצטוו מה אעושים אל

 רשאן על מנמלטנין דינון שאי הכי כל א

דין י עבלמאהון עציב רימל חמאן דעמין כ

די לא עבלעזר פרוכא לבנוהי אמר רבי א

 831ןהוא דמריורעות 830דואלא מאי דאתפק

 עבדין 

 
ם  ת שהפתוס  , היינוםישמעת נת וקולוקוכות בצעלבהיינו דיה כת על בספנו להועהוא פ 817
צעקו  רו ד אמהומר, והע  ה ליל לרם לקוושי ,עיםות נשמל ה בחשאי והם בקויפין, שהקב"ה בוכמוס
 ר). קי רוארים (סתו במאומרכבגו  מאריהוןעם טל הם חוצה מצה ר"חו

 . "מ)(מ תדאצילו ותירשר ספט). ע "חר פנו"ח שע(ע ו"אא 818
בתי   זו"ן דאצילות בשםראו ה ע נק"ת ביהעולמו ךרבע מ).י"ע (מ"ב  ו"ח ט).פנח שער "(ע ן זו" 819

 ע"ב.סא  עי' זהר ח"א"ב), ע  "ש כזקדוי (ה שם בתי בראב רק ןו הזו"נקרא ו"אערך האבגואי, אבל 
אי הם ברי והבת צילותאד יכלותהם ההאי גו הבתיל ש"ור, תאצילו ד פירןשר סע הוא ב 820

טו ע"ב ושם   ויקרא ע"ב  רמח "א ויחיע קסגצא ע"ב וי סארשת נח פ . ועי'עבי" עולמותדה ות כליהה
 .)ר קמד ע"א (לש"ובאד"

  ה ועל והשכינ ורהת ה על גלות הוילל יהם בבכרבי, המקדושים ג"כ םאכיליללה מארי מנם יש 821
  ם כו' מהו יון בכ י שלום מרי אכז) מלה לג י שעוב (י ד שכתע" אל,ישר של ן ערצו המקדשת ן ביחורב

עצבון ודאבת  מיד ומכניסים כל לים תמיילהלה, ל כת דיכוית לילקליפת  טהצאים למיושטים ופמת
 מג ע"ב).  ב"ה ח"דם (דע של א לבוורוח ב נפש
שים  קדו הם ין והד חמכ םההב'  ם,דושינם קיילו אידם וא על ןם לגמור הדייצוניח לאכיםש מי 822

אם  רקים צונם, והחימיכולם רחם פנימיי שיםוהם קד ג', היםי נם וחיצושי דוין הקיים בעמצמנם אא
 .רח"ו)רה (וי גבמלאכ

 .מלכות (רח"ו) 823
 במ"מ.כן דפ"ו, ורפיא נוסף ב 824
 א כלל, ואלו ינו דבהדלית א תנוחמאם מארי דררים קימוהפניתא, ינא ורחמנורי דדקראם מא 825
 (רח"ו). תת"על  דהייחוו םשלולי ה עב םולכ קדושיםת כלוים מה לאכי שלום שהמ הם

 .)"ורח(א ו"לאכי אמ 826
827  
 (דפ"ו). ועל  828
ולת יבטל הדין ופע בה, ותמידין ד פועלים םהת, שרושמים קדיב הלביש כת צוניםהם חיש 829
ות  ופ והתק ש והירחהשמ על  יםהמופקד תוחם כהמים, וא השכל צבנמקו יצונים כתיב והח

ם  צונייהחות תמש בכחמש הואש ינמפ אוטח ואהם הב שתמשוהמ ולות הם פעת. ויש לוהרוחו
 ר). ור יקים (אהחיצוני  יד על ועלים אלאפם שאינ

 ר יקר).אוה (גבו צוןר ם מעצמםישם עו שהשם ומה כפי ענ 830
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 אדונם הם עושים.
שנמסרים  רבי דוסתאי אמר בזמן

 ליטיך הוא לשוקדוש בר ה ניב
ין י דתב רשם מתכנסים שנים עהעמי

תוך תהום רבה גועה  ונשקעים ל
 )יםי מגנעלבגועים ורצים ( 832האדון
ם ע של הילשקו ותעמדשתי  תויורדו

הגדול זהו שכתוב משפטיך תהום 
לים עליונים למטה  מתגלג רבה ו 

ויורדים  ם ינהתחתוקעים מתב
זהו שכתוב ם וארבעים דרגות אתימ

   לא יירא. שאג מי יהאר

וי בנ ןסרמתבעדנא דאאי אמר תסדו רבי

ין טני עממין מתכנפדקודשא בריך הוא לשל 

 הבומא רהן גו תעקשתין ומינדתריסר בתי 

ורהיטן < ]תריסין[ )ןירהיט(ין י טרנא געגע

לשקיעא  833ין דמעיןונחתין תר> ן)י(נ"א תריס

לים לו ז) תהכתיב (דימא רבא הדא הוא ד

תא  לת ןן עלאיגלגלם רבה ומתמשפטיך תהו

 834בעיןואר ןמאת ןין תתאין ונחתקעאתב

יה שאג תיב (עמוס ג ח) ארדרגין הדא הוא דכ 

  מי לא יירא
ברוך  שודמסר הק ש השנינו בשע

גזר ל לשר מצרים א רשיא את וה
 רות שישעבדו בהםעליהם שבע גז

המצריים זהו שכתוב וימררו את  
שה בחומר ק דהבעבויהם חי
י בנע לטוב וב שבנים וגו' וכנגדם בלו

  צמו עוי ובו וישרצו וירפר ישראל
 תם. במאד מאד ותמלא הארץ או

תנא בשעתא דמסר קודשא בריך הוא 

ע בעלייהו ש רראי גזמצדלישראל לשרא 

מצראי הדא הוא  ן ישעבדו בהוש תוגזר

וימררו את חייהם  )א יד שמות(תיב דכ

גו' ו בלבניםבעבודה קשה בחומר ו

א  ותשמ( ]טבל שבעה ) [ולקבלהוןהוןולקבלי(

עצמו רבו ויוי וצרשרו ויל פראיש בני) וז

 ץ אותםד ותמלא הארמאבמאד 
הבה נתחכמה לו רבי יוסי אמר  

  אלא לשון הזמנה לעשות  אין הבה
"הבה  ה נרדה" ב האמר " נשו מדין כ

חנן הבה כולם  יו " אמר רביםיתמ
מו "הבה  ן הסכמה והזמנה כלשו

צה"  לכם דברי עו ר" "הבנבנה לנו עי
 ים".  אל לה' בניו "הב

אין  אמר יוסיבי ר )י םשמה לו (חכנתהבה 

נא כמה  בד דילמע האלא לשון הזמנהבה 

הבה נרדה (ש"א דאת אמר (בראשית יא ז) 

ן הבה נחוירבי  מראהבה תמים יד מא) 

כמו נה והזמ) כולם(סכמה ה וןשל ]לםכו[

לנו עיר (שופטים  א ד) הבה נבנה(בראשית י

 כט (תהלים ר ועצה)ב ד( > עצה<ם הבו לככ ז) 

 ים לא ינליהו"ה ב הבו א)
ו  תחכמה להבה נ יצחק אמרי רב
 יו פן ירבה מת הדין אלבהסכ נהיה 

ש אומרת כן ירבה וכן ורוח הקוד

 ויהננתחכמה לו  בהר האמ יצחקי רב

הקדש  בה ורוחפן יר נא לגביהדית כמבהס

מלאכי השרת ו<ומרת כן ירבה וכן יפרוץ א

 
י מתי כתי ובחכעשי ידיח ומרו בכאכ צמםעגאים בשמת מפני וי"ל ולמה נענשים.  ת וא"כוא" 831

י  ו אנמרו אוניי וה  בתוספת ישםהענל ידת כוונעו ל ישראל ויש  יפיןשמוסמפני עוד י"ל נבונותי, 
ת  רשונתן מש רושע כאומרלדיק צ נים ביןאינם מבחיי של מפנ. עי"ו לרעהזרה ע המו צפתי מעט ק

"ל אפי. עיבט שור אשרו הוי מוא, כבדי חייעל יחובה כאי וזכות על ידי זלגלין וכו', עי"ל מג
זה   נששנעמתאונן מה כן  םא טלתבמתה ותשליח ה, עשלבד לכך ה אלאהויה אינאת אותה הרישב

 .)יקר וראמת (א דין וכולםי הבבעל בחי' אלו הםה  ציםרו יו. וכל התתייוהו  חוכ
832  
ו  ע"ב וקצ  ה צ(ק ל' ויקה) ופורע"בסע"א ולקמן (דף יט רע"ב) בראשית (דף ד ר זוהדמת הק י'ע 833
ת גינאל  )איו  שה"שי( כתובש ע"ד הוא דול,ים הגדמעות ל מוריד שתיה שהקב"ו' מ"ש וכ )ע"א

יתוק  מ , כייןהם נמתקמ"ס, ושם לה דיניןהב'  שעולין , הואה יירידה עלי איכי ה, וכו' תיירדאגוז 
ה  קצ הר שם (וזה ון יעל גל ז"ל הרח"והות מכו', אמנם בהגשרשם וע"י עלייתן ב לםלעוהוא ין ינהד
. עי' "ב)ג עצ ב"ה ח"דע( ].חכמהה לכותנו מדהייחכמה "ר בים ההם ש"ך ופ[ ך אחרפי' בדרב) "ע
 ). לש"ו( ע"ב טי קמןל

 ח"ו).ון (רר יבכימ סי'ו רגימ' מ" 834
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 ץ ומלאכי השרת היו להםיפרו
הו שכתוב ז  םיניצנלו836 835םילשכ

שראל שהיו  בני י נימפ ווציקו
ממלאכי השרת כמו   837נעקרים 

   ו.הללים שאנשים נעקצים מהקוצ

 > הדא הוא דכתיבו לשכים ולצנינים הוו לה

אל דהוו רשיני בי פנמ וויקוצ )יב  שמות א(

תעקצי ני קוצי דמהשרת כה יאכמלמי מתעקצ

 אינשי בהו 

ק צחרבי י אמר רבי יודאי אמר
 ענשבת המצריים שתמחמ היתה  מה

ליט  שראל והשמיה ורבי יה רפ
הם שהכניס כך בלבם ילהממונה ע

היו יודעים שעתיד אלא אמר להם 
ין ל שיעשה דצאת מישראבן אחד ל

 ל ידו.  באלהיהם ע

ה וה הר רבי יצחק ממא דאיוי ביר ראמ

ראל מיש 838ממנעלצראי תהון דמבשמח

 ל עיהון דאפריה ורביה ושלטנא דממנא עלי

ן ידעין דזמי הוו אמר להון >אלא<ך בלבהון כ 

עביד דינא תייפק מישראל דא חדא למבר

 באלהיהון על ידיה 

מר רבי יוחנן בשעה שאמר  אש
להי מצרים אעשה משה ובכל א

 ריםצמ של רו ש הלך דומהשפטים 
וש  קדה  ולר אמ בע מאות פרסה רא

י שכתוב נגזרה לפנ ך הוא גזרהברו
  ם וגו' ורם במרוהמיפקד ה' על צבא 

מנו  מה ררתה שעה נטלה השאוב
גיהנם לדון  ה שר של ומד ונתמנה

נפשות הרשעים ורבי יהודה   םש
 ל המתים נתמנה. אומר ע

שאמר  רבי יוחנן בשעה )אמר> (דאמר<

 ה אעש יםצרמי ) ובכל אלהיבמשה (שמות יב 

רבע א 839יםמצרשל  רוש שפטים הלך דומה

א  ה קודשא בריך הו רסה אמר לימאות פ

קד פי )בה כד יעדכתיב (ישי רה לפנזגזרה נג

ו' באותה במרום וגם רועל צבא המ יהו"ה

טלה השררה ממנו ונתמנה דומה שר נ שעה

בי לידון שם נפשות הרשעים ור 840של גיהנם 

 841ם נתמנהיהודה אומר על המתי
 יהםכתוב ובאלה אינחנ ביר ראמ

כסף   י באלוה שלשפטים וכ ה'ה שע
בן יש הב ושל עץ ושל אושל ז

 ףשל כס ר רבי יוסיאמם אלא ישפט
ושל  ם יהנתכים מאל זהב היו לוש

 תרקבים.  עץ מ

ינא כתיב (במדבר לג ד) בי חנראמר 

 באלוה של  להיהם עשה יהו"ה שפטים וכיובא

 יםטשפשל אבן יש זהב ושל עץ וכסף ושל 

 ]היו[ ב הזל וש סףל כרבי יוסי ש ראמא לא

 תרקבין ם ושל עץ מתכים מאליהנ

רים מצוה של אל אלעזררבי אמר 
א  וך הוש ברודהק  הוצו  שה היה

אותו באש   ים לשרוףפטש לעשות בו
שנאמר פסילי אלהיהם תשרפון  וכמ

כדי שיהא ריחו נודף ועוד באש 
ועל קרבו ועוד  עיו ל כרראשו ע

  ת זאו קשוב םכיו מושלמותיעצש
זהו   ןולמכ שה ם קהיתה למצרי

 . וב "שפטים"שכת

יה ה הל מצרים שאמר רבי אלעזר אלוה ש

 בו שפטים תולעש הוא הקדוש ברוךה וצו

 ז ת אמר (דבריםש כמה דאבאו לשרוף אות

די שיהא כה) פסילי אלהיהם תשרפון באש כ

ו על כרעיו ראש ב ט)ריחו נודף ועוד (שמות י

בשוק  םילכושמו תיוצמבו ועוד שעקרועל 

א ולן הדא הוקשה מכ םיצרלמ תההי וזאת

 טים דכתיב שפ
  הם ממשלהי באיהודה  אמר רבי

 עלקוד ה' פים יים לקזהו שר שלהו
שר  הווז משמ םיה להיהודה באי אמר רב

 
835  
836  
837  
 ,ו).דממנע (דפ 838
ן מלק"א. עי' "ה ח"א עח עצרים, ועי' אריכות בדעל משרו ש " הוא"רהבב ש"ערעב  ןעי' לקמ 839

 ).וש"(ל "בעב ער
 ש"ו). ע"ב (ל סדר קמןעי' ל 840
 "ו). של(ע"ב ח י ות ' ברכצד ע"א ועיין סנהדר 841
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לכי  ום ועל ממרב צבא המרום
אדמה וכל זה היו  ה האדמה על

שבהם וכל שכן שר יודעים החכמים 
 חכמה לו. ה נתב הב שלהם על כן כתו

בא המרום "ה על צוהי ודקיפים שלהם לקי

 מיםעים החכודהיו י וכל זה 842ו'וכמרום ב

הבה ב תיכ ןכ לעהם שכן שר שלוכל שבהם 

 מה לו נתחכ
חנן אמר הרבה עבודה זרה  יו רבי

 נילוס אלוה ים ובמצרהיו 
ע"ז היו במצרים רבי יוחנן אמר הרבה 

 אלוה  וסוניל

 ב/חי 

 הי ה הםובכלל אלהי היה םהשל
אמר  ם עשה ה' שפטיםובכול  ואה

ה של רבי יוחנן מדויק  רבי אבא ז
 נלקים יהםום שאלהמשופשוט 

לוס  נין וכ המ וא ך הלה ואחר כבתח
אבנים זהו  וה ציםבתחלה והע נלקה

מצרים  ארץ בכל שכתוב ויהי הדם
אלוהות   שהיו להםובעצים ובאבנים 

 א בצצחק על יממש ואמר רבי 
ה הי  לא וסרום כתוב ונילמב םהמרו

רב מימיו  אמר רבי יוחנן במרום 
שר  תם במרום אמר רבי יצחקכדוגמ

שאר  כך  ה ואחרתחל נלקה ב הםשל
 ם.  אלהיה

 ]אה הוהי[יהם לל אלה בכו יהה םשלה

 באא ביר לם עשה יהו"ה שפטים אמרבכוו

 הא דרבי יוחנן דייקא ופשיטא משום

מה ואהאחר כך ודאלהיהם נלקים בתחלה 

 והאבנים  ציםוהעה לוס נלקה בתחלינ וכן

יהי הדם בכל (שמות ז יט) ו הדא הוא דכתיב

ם להו היש 843יםובאבנם ציובע ארץ מצרים

רום ל צבא המע חקי יצבר רמאאלהות ממש ו

בי נילוס לא היה במרום אמר רב וכתיבמרום 

רבי כדוגמתן במרום אמר  844רוב מימיו וחנןי

אר כ ש" חאבתחלה ו הק יצחק שר שלהם נל

 יהם הלא

ר  יוסי אומ יברב וןרבי שמע
לא  ל מצרים ממשלקות אומה ש845

ם בה ר נשא היה אלא בים שכתוב לא
שה שפטים נעזה  קודםאחד ועד 

ה  כתוב הב זהל ם וע ההי לאב
רבה והיה כי  ן יו פנתחכמה ל 

תיד כפי מה  ל הע או עתקראנה ונתנב
הוא על נוסף גם שאירע להם ו

ם  וניילעמחנות ל ע ונאינו נבאוש
  בנו חם לונם ו שרויים בתוכיהיש

' ילחם לכם  על מה שכתוב ה  נבאו
 ניוב אמר ' ועלה מן הארץ כמו שנוגו

 ה. רמביד אים ל יוצישרא

 )ים(ומרא סייו )ורבי] (ברבי[ 846ןוערבי שמ

ממש לא היה אלא  ריםמצ ה שלות אומלק

יד כח) לא נשאר בהם עד ם (שב תיבים דכ

 זה נעשה שפטים )וקדם] (וקודם[אחד 

 כמה לו פן תח נ הבהב יתכל דא וע  יהםבאלה

תיד  ראנה ונתנבאו על העתק כי יהוה הרבי

ל עגם הוא  הם ונוסףלכפי מה שאירע 

] יהיוש[נים עליוות נמח לו נבאו עינשונא

על מה  ו נבאוונלחם בנם וכם בתויישר )שהיו(

 עלה מןו' ום וגיהו"ה ילחם לכ )יד שם (דכתיב 

ראל י ישובנ )שם חהארץ כמה דאת אמר (

 
 פ"ו). (ד אדמהה י האדמה עללכועל מ 842
ציאות  מה שכלבו, ש ים המ לקחונתך יורד ו  יה שותת דםה, ןו מאבעץ אה משהיע"ז ו ניהי 843

,  וןהעלי  יוצא בו לשרח, וכתן ונסרחרפיורד ל, ושותת ו לדם ךמים נהפה  ויסוד יסודות, ורכב מד'מ
   קר).(אור י בהם שתלבמטמא ה ל כחכ

  שיש  כמו, ו עליהר ש מה דומעלה ול צריםמך כשר עליה, ה ופרעה ים למטרצש מו שימה כירצ 844
ירץ ת  וצא בויצחק כי  וזה. ור'לקה זה  מהדו טחון ב להלמעס וך נילים, כצרטה מחיית ממל סנילו
ו הוא  עצמ יבפנ ר ענין היאוכת מ ור כיינו מכת היאכן א השר, אםות היה לקים שתחלה שהקד אלא

 ). (אור יקרעליון ה אור והי רהש לקה רכבחר שא
845  
  זמן ם דם וקועל היה ת מצרים היכמ אזה אלכלל ם באינכות המש מרואכולהו א פליג "שרו 846

ם ת עיניהל או ישרא' שם וישאכדפי והיינו הטלה ולמיהם למעהדין באלוה עושה "קבה הט היועמ
ה מן  כן ועלו כם,חם לל' יה, המלחקר מתו, ועילקו ההי םים ובימצר של  רוינו שה מצרים דהיוהנ

  האן היועד כ. ו של מצריםרש לשם נפף, וסו ים גזרתר חאו ינם, דהיאייוצ לראשץ, ובני יהאר
 לו,תחכמה מרו הבה נוכשא "ץ שנה, ק תביעת הים תבע עלה, שעלמטה ולמלל שראגד יכנק תחזמ

 ר).ר יקו(א אחד דע בהם לא נשאררו מוכא ,אבודם כליתא תהוים, שאלא ענין ה בלבם לא עלה
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 ד רמהיוצאים בי
 י ויקח את בתולית בש מאי ךויל

ם ח שיר השיריעזר פתאלי ברי לו
דוש הק כשברא שנינו למהאשר לש

חפץ  ב עלה ו ולמע הוא אתברוך 
ו ימינם בשמיוברא את הלפניו 

לפניו   לו ועלה בחפץארץ בשמא וה
אכים ל מלנהוג היום והלילה וברא ה
ה ר שיר הממונים בחסדו ביום (לומ

המלאכים   ם זמן החסד) ובראובי
  שירה בלילה זהו  ומרלים ונמ מה
לילה ה' חסדו וב ם יצוהומי בוכתש

לו משמאל  וא מימין מי אלוה עשיר
יום ואלו ה שירת ביםישאלו מק

של  תםירלה שהלירת קשיבים שימ
חק אמר אותם צל קדוש רבי יישרא

מקשיבים  שאומרים שירה בלילה
תוב  הו שכשירתם של ישראל ביום ז

 ולך". חברים מקשיבים לק "

שם (י לו י ויקח את בתולית בש מאי ךויל

שיר ) א (שיר אר פתח רבי אלעז ב א)

  דוש ק הכשברא שלמה תנא רים אשר להשי

 850ץבחפ 849עלה 848את עולמו 847ואה ברוך

 852בימינו 851מיםא את השרובו לפני

 נהוגבשמאלו ועלה בחפץ לפניו ל 853והארץ

 וניםהממ 854היום והלילה וברא המלאכים

 856ביום שירה לומר נ"א< 855בחסדו ביום

רה שי מרלו םנימורא המלאכים המבו >החסד

ם מב ט) תיב (תהליהדא הוא דכ 857בלילה 

י אלו  לה שירה עמבליוו דסח  "הוה יהוומם יצי

בים שירת אלו מקשי)ו(ל מאו משואלין מימ

שירתם  ]קשיבים שירת הלילהמ לווא[ םהיו

רבי יצחק אמר אותם  859קדוש  858שראל של י

ם של שיבים שירתמקרים שירה בלילה ומשא

) יג חר שיא הוא דכתיב (דהל ביום ארשי

  860ך ם לקולמקשיביים חבר

 
 ).  (אור יקרחכמה  847
ק  ו" מפחות עולם ן עולם, שאי תראקהיא נוכה שבתות קצו שש יע"ש ל הכל,כלשם נו, הבינ 848

 . יקר)ר או(
 ר יקר). כמה (אוחה 849
 קר).ין (אור וצנקרא רהכתר ה 850
ת "ת קר).(אור י רתואפע תומשה זרמין לי יךר מולד החסד כאומנו לצים בימיזכרל ו"ק ת"ת בע 851

 .)ח"ו(ר
 ו).ם (רח"ידבחס 852
ואת  יםה' את השמ ה עש ימים  ששת כי מרוכאו ם,יי קבנ לת ו"קבעכות למ אהארץ" שהי"ו 853

  והיינו דו רה, וטרא דגבסבחורוי מאלו מאשלילות, דרץ ששה אוהם, ימי שת ש מיםהש הארץ,
ס  חם הוקד ,שיהקו ין, ואלהד לאין נן מכווחוריהא כלורה שם, אחור בגבר וקדהיו אחוין פרצופ

 ו)."רח(ורות בגב כותמל קר).י רו(אי יו ודאפנתר לכה דבחפץ בסו עלהאי, ומאה ודדקור דא
 .)(רח"והז"א י מלאכ 854
  שין , משתמ"ת ומלכותם, תיב' מלכ הגיה ההנ חוד שתהימשם בא החכמה, ו הל ם אקוד תרהכש  855

גה  ההנהשון וכי .וםת שלשהיא בעמו כ חדתוהגה מיה הנלילוההיום יינו לנהוג ', והבכתר א
ומלאכי  ם יו י מדתמלאכיו שיהריך צ ךכול, קדושיםה  צעיםמהא תונים ע"יהתחם אל פשט מהתת

 ).קרי(אור לילה ת מד
 .)פ"ובד נוסף(ן זמ 856
ביום, וברא   והיינתו, דשעם בלתחתוני דיך החסלהמשום יבחסדו ב הממונים לאכיםברא המ 857

יה ע"י  נק דידיר למתת תררשוהיא מלה ש ילדת מ להנהיגלה, ירה בלר שי ם הממונים לומכיהמלא
ת, ת"ביום מצד ה סדמין מצד החמי אלודע, וכנ רהבותקת הגממהיא ש ם,שירת הלוייד , בסוירהש

לא אעזר ר' אלת לדעשוררים מ ם אינם י יולאכממלכות. וה, מצד הבליל הגבורהד מצ אלממש ואלו
 .  יקר) ר(או לל ישראדם עסתם בחשיר  ם והם מקשיביםריישראל הם משור

 .)רח"ושכינה (י הכאמל 858
אל, רישביום אלא  דושם קומריאן יואם קדושת יםימניוה , דושתם קדושק אלייםשמהנה ה 859

ג  ליק פור' יצח ,בלילה דושה ם קיאין אומרקדוש, ו  ישראלתם של ירם שיוהרת יבים שיקשולכך מ
ם  ם ביושיביק מלה ילוררו בם ששתלא אולה אשורר ביום למעשי י שנאמר שאין מי ון ראשאי

 ר).יק(אור ם וררים ביושום ממלאכי ינם מא
 אל רלישחברים  הםא של לילה לא נם משורריםאי ולםשמע ןיוכם ריינם חבא יום שלם ואות 860
והם   ביוםמרתם משאל ושל ישר הם בלילשמרתם מישל מלאכ למשמרות לוקיםשהם ח רךבע

 . )ור יקר' (אואל וכישר יבום לשירם שלם חברים מקשיבי
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לה כת אחת כלו שמעוןרבי אמר 
ה  שירה בליל אומרת ותתכש למש

 ילה ותתןל וד ם בעותקוב זהו שכת
 טרף לביתה. 

ון כת אחת כלולה משלש  י שמעמר רבא

ב דכתי אומרת שירה בלילה הדא הוא כתות

 ףתתן טרעוד לילה ולי לא טו) ותקם בש(מ

 ביתה ל
  ים רבד רהר רבי אלעזר עשמא

ה ם מדת לילשון מה יום ראב בראונ
  וב תכה לדת לית יום ועל מ ומהם מד

תה  לביותתן טרף בעוד לילה ותקם 
  ף ף וכתוב "וטרר אפו טראמ שנכמו 
" "וחק לנערתיה" כמו  מציל ואין

"חק ומשפט" "חוקיו   נאמרש
לישראל הוא  חקי ו" "כומשפטי

ן ידהשמדת  וגו'" מכאןמשפט 
 בלילה.   שולטת

או ים נבררה דברעשר זעאלי אמר רב

ת ומהם מד ת לילהמהם מד)ו( 861ם ראשוןביו

ם ותק )משלי לא טו (כתיב  ל מדת לילהעום וי

את אמר לביתה כמה ד ףרותתן ט להליעוד ב

ח)  ב (מיכה הטרף וכתי ) אפוט זאיוב ט(

ה כמה דאת ערותינואין מציל וחק ל 862רףט

 מז ק(תהלים ט פשחק ומ מות טו כה)אמר (ש

אל רשיל חק כי )ה פאומשפטיו (שם  וייט) חק

  ת לט ושן מכאן שמדת הדי ו'משפט וגהוא 

 בלילה  
רה נו אלו האומרים שיניוש

ל כל בעלי ם שרים עה לולה אבלי
שירה  וכשפותחים החיים רשי

ולהכיר   עליונים כח לדעתמוסיפים ה
ים וארץ  לא השיגו שמשולהשיג מה 

 . ושירה הזפים כח בסימו

 ם ה שירה בלילה אלו האומריםו לותנא א

ן החיים חיוכשפות עלי שירב לכ על םריש

דעת ולהכיר ל כחעליונים ה יןפיוסשירה מ

ץ מוסיפין שמים וארו יגא הששל מה ולהשיג

 בהאי שירה  כח

הזוכה נחמיה אשרי רבי אמר 
  ו שיר ששנינו הזוכה באותלדעת 

התורה יר ידע בעניני באותו ש
סיף כח יווחקור ן ויייאזמה ווהחכ

 דתישע הבמו בורה במה שהיהגו
 לדעת.   מהזכה שלית ובזה ויהל

עת  לדה שרי הזוכא יהמחנ אמר רבי

שיר ידע  ו ותה באזוכ א הבאותו שיר דתני

יחקור ויוסיף והחכמה ויאזין ו הבענייני התור

 ה ובמה שעתיד להיות וגבורה במה שהי כח

 מה לדעת ובזה זכה של

ליו  ע עון דודנה רבי שמשש
יקן שירים תודע בזה י םהשלו
הם ב זרמה ו הרב ותבחותש

ה וגבור הוסיף כח דות לבא ו העתי
ה  עניני התורקודש ידע בה  וחרב

יף כח  וסוהחקר ן וואזוהחכמה 
 דש.  קבורה בלשון ה וג

ותקן   בזה ידע עון דוד ע"הדתני רבי שמ

בהם העתידות   זותושבחות הרבה ורמ שירים

 ע הקודש יד חורה ברויף כח וגבסולבוא וה

 ףיסווהר קחו זןורה והחכמה ואתהענייני ב

 קודש ה בלשון הח וגבורכ

  באותו השיר  רות י כהושלמה ז
ן  ותקקר החכמה ואזן וח וידע
ה ספר מאותו הרבה ועשם לימש

כתוב עשיתי לי שיר ממש והיינו שה
קניתי לי לדעת  רים ושרות כלומרש

 םם העליונימאותם השירי שיר
 כתוב שירש והיינו ואשר תחתם

 ר שיר של אותם מ וירים כלהש
ל כל יר שכולש להעמל ש 863םריש
ורה  בגו  חכו י התורה והחכמהינענ

וידע  תו השיריותר באו ושלמה זכה

בה ועשה ים הרן משלן וחקר ותקהחכמה ואז

  ב (קהלת כתיו דהיינותו השיר ממש ואספר מ

מר קניתי לי ולושרות כם יתי לי שרישב ח) ע

שר נים ואליורים העיהש ןתומאר ישת דע ל

כלומר יר השירים ש יבתכד ם והיינותחת

ר שכולל  שיה מעל של ריםששל אותם שיר 

בורה במה רה והחכמה וכח וגוכל ענייני הת

שהשרים של מעלה עתיד להיות שיר שהיה ו

 
 ד).ע"ד דע"ה ח"ב ס( ט ע"אקלותיקו"ז   גפרק בפדר"א א, "עב יגה י' חגיע 861
 "ו).וטרף (דפ 862
863  
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היות שיר יה ועתיד לבמה שה
 ם. רריה משו עלמ ים שלשרשה864

 רים רמשו

השרים 865 לוא אמר רבי אלעזר
לוי  משנולד בל אולד לוי שנ דעמדו ע

 משהד לשנוון כי ירש וואילך אמר 
  ם לנשם ונתקדשו הלויאהרן  משחונ
 משמרותם. ר ועמדו עלישה

ד  ע 866עמדו יםשרהלו ר אלעזאמר רבי א

ילך אמרו אבל משנולד לוי ושנולד לוי א

נמשח אהרן ן שנולד משה ויוכ 867שיר

> ועמדו< 868ים נשלם השירלוה  ונתקדשו

 םמרותעל מש )ונשארו השרים(
תה שעה או בלעזר רבי א ואמר

 ו מיאמרו העל למ תחוולד לוי פנש
 יאמ ישד קתנך כאח לי יוני

נולד לוי ה ש ר באותה שעזעלרבי אואמר 

יתנך כאח  ח א) מי יר(שמרו וא עלהפתחו למ

 870יונק שדי אמי 869לי

 יט/א 

ו זבגם לא יוץ אשקך אמצאך בח
המשוררים  לוי שבט לי כיון שיצאו מ

ל מדו עעלם וכו טה ונתקדשושל מ
ח אלה לנוכ  ושם ונתקדותרמשמ

עולמות אחד  הוחד כא  םירחבה לא
ה ימבא של וכן עליהם ש אחד ומלך

שיר של אותם  מאותו  ועשה ספר 
 כמה בו. החם ונסתים שיר

 ובוזגם לא י 872ך שק א 871אמצאך בחוץ

ט לוי ) כיון שיצאו משבש ח א"שיה( 873לי

ו על  ולם ועמדכ מטה ונתקדשומשוררים של ה

ם ריבלנוכח אלה ח שו אלהדונתק תםרומשמ

ן  שוכ חדא לךמו למות אחד ועה וכאחד 

של ר ו שיותספר מא עשהוה מלליהם בא שע

 נסתם החכמה בוים ום שראות

ו  ראלמה נקה וד י יהרב אמר
ל מטה לוים על רים שהמשור |השרים

לה כאחד  ים למעונחבר םינלוש
  שו למעלה ונדבק נפוה נל שומעוה

" יאישי אללאה "ילוה ועל כך אמרה 
י ול ענלוה זרל כ אמר שב רבי תנחום
מרים ן ואהרו ה משב הינעם השכ

אל ה' ם הנלוי יו והםאחר וזרע ובכל
 ו.  לשרת

של  יםשראו הנקרמה אמר רבי יהודה ל

למעלה   874בריםם ונחשנלוילוים על מטה 

 עלה ועל דבק נפשו למוה ונומע נלשהד וכאח

אישי  ית כט לד) ילוהה (בראשכן אמרה לא

לוי  875ע ר שבכל נלוה זרם אמותנחרבי אלי 

ם ובכל זרעו ימרו רןהואמשה נה ביכשהעם 

 לשרתו ה ל יהו"נלוים אם ההו ויאחר

ראה בשעה שעמדו ו בא
ל א עמדו על להלמע ריםשור המ

נולדו שלשת האחים  שמשמרתם עד 
משה   ם מילא, ומריןראה  משה

עלה ם למיררודו המשמעש תא חזי בשעה

שה  ל ש ודמשמרתם עד שנול לע דועמ לא

משה  ומרים תינחן שה אהרהאחים מ

א י הדוסי אמר רבי 877המרים למ 876ואהרן

 
864  
865  
 ). ר יקרק (אוון שתולש וא שה א ענו עוד,ל מדון עמלשו ם,פינה כנפיהתר דםמו בעומראכ 866
 ).ר יקראו ( קיםשות ם שהיו  לולא ש 867
 . )קריאור ( יאובערבא היה ב ודר וליה מספי', ועוד אפשר שהכדי שהיה תמיד 868
 ).יקר רויחד (איר שמר שנוכל לו 869
 ר).ר יקו(אלכות לשיר  המ דישנק מויו  אבשוט לוי  שבהיה  ייר בלים מאותו השם מקכמו שה 870
 ).  אור יקר( נו בחוץ וא מקדש כן ולא נבנהמששה נע שעדיין לא עם 871
 ר).יקר וחברים (א אחד כאיש  יההנ 872
 . )יקר ור(אה למטה השיר ד שיהיבזה עשהשיר שלי נ 873
, יםם לאחרויהם לשרה לא לויים, שמווים יקראו נלי שראו יהים, והוררשהמ ם בעצמם עםה 874

 ר). פשו (אור יקבנלה מעלשומע ודבק  ה ראליש יינו הד שומר נלוה, כ הג"שאמר זה ל
מרים  ונה, ן בגבורת הכה, אהררהתובים, משה נם שויחודיל ע לאא יר ה על השואמרה יל לא 875

 ור יקר). א( נהי השכ  יאה ארהב היא ממשש
 קר).  י (אור נים וא בעבודת הכהים השיר הלוי, ו כהן רןוי, אהה ל ששמ 876
 . ר)יק וראצדקניות ( ארכש דקתיא צהש בי משורריםלג לה ענין מה  כי 877
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יוסי זהו  מה אמר רבי מרים ל ואהרן
ותען שנאמר  כמוות תוב ושרשכ

 רים. מ םהל

 כמה דאת 878ב ח) ושרות תיב (קהלתא דכהו

 מריםכא) ותען להם טו (שמות  ראמ

לוי שעה שנולד ינו באותה נש
כל מ ווא ובחר דוש ברוך הנטלו הק
הת  ק ל דוליץ והארב שיבואחיו והו

הוא הוליד  ם ור עמל ידלהו וקהת
מאשתו רש ם פימריון רה לא
ה שעה היו חזירה באותוה

 יםמדה עומעל של המשוררים 
וש ברוך  דם גער בהם הקומשוררי

קו  עד שנטה שירהוא ונשתכך ה
   לעמרם. נו והושיטימי

לד לוי נטלו ה שעה שנותאנא באות

מכל אחיו  חרובו 879הוא  הקדוש ברוך

ת הוק 881ד לקהת ילוהו 880בארץו בשיוהו

ים ומר הרןאל דימרם והוא הוללע דליהו

באותה  תו והחזירהאשמ )נתפרשו> (פירש<

עומדים ה עלמ שלים וררהיו המש 882שעה 

הקדוש ברוך הוא  883הםם גער במשורריו

ט והושי 884מינוה קו יט עד שנהשיר  ךכנשתו

  885םלעמר

א מה הטעם נקרא עמרם שיצ
ולא נזכר  ים מר לרם על כממנו עם 

 רבי נזכר שמו אהטעם ל המ שמו
אבהו מפני  יבר םשמר בה אוד יה

  חזר לאשתו  עהך ובצנשבצנעה הל
ך ילוב ושכתהו כירו בו זכדי שלא י

ם בפרהסיא ר נאמר וילך עמאיש ולא 
  ה בצנע אף היא ילו ויקח את בת

 ה. חזרה ולא נזכר שמ 

עם רם שיצא ממנו נקרא עמ מאי טעמא

לא  אמר שמו מאי טענזכ לאול רמים רם על כ

 ואבה רבי בשםר אמ הודהשמו רבי י נזכר

 886אשתו ל עא חזרמפני שבצנעא הלך ובצנ 

 לךויב כתיא דכירו בו הדא הושלא יכדי 

בפרהסיא ויקח  מרםאמר וילך עולא נ ישא

 ולא נזכר  חזרה בצנעאלוי אף היא  בת את

 שמה

אמר וילך רבי אבהו וילך איש 
איש ה ושכתוב  זה גבריאל איש

רם  לעמרה יז חוה הואך לגבריאל שה
  יה הש ממר עמרם מאה וד יה רבי

 887וילך איש זהאמר רבי אבהו לך איש יו

איש הכא) ואל ט דכתיב (דני 888יאלגבר

זירה לעמרם רבי אל שהלך הוא והחגברי

 
קבה כלל,  שם נ יהה אהשרות של עניןהיה  מה  שקדמת הא"ת בביוזכרים.  רים ות לששהם נקב 878
כלי  בסודוא נקבה הו בכלי' ר, והבזכ אוהו. הא' בפה ילכב 'ה ואבפ' האים ב' מינ יר היהל שהש וי"

 . ו)רח"ת (שרו וראנוקבות ונקות וחכשהם ים כלאמ שגם יש . יקר) אורכ"ל י' (
 קר). יאור  ורה (ות  הוי לה ולת כהונעובחרו למוד א הכבהשרת לפי כסי לאכמ ושסלקוה  879
הוליד  ו ופ בגושנתיישבה  ו ניהי וית, ב לו ת עשובנים ולהוליד תון לוב בעולם התחו ייש ל תן נש 880

 יקר).  אורו' (וכ
יהם  יני במצעוא אה ש ולבנו עמרםוי ל  ולאביון גוהי שר ראוכ איש רלומן קהת דקאמר כעני 881

 .)(אור יקר מריםהרן וא ובא צכיוכשרים  ומצד עצמ הואד גם והגון והוליי ראום רוכן עמ
 אור יקר). (  ןשכמשה המעב יםוררמיד המש"ה שהעד מרעשהיה משם נולמפני  882
א ל הע כזמט תרוורדו התעולת שנוהי התחתונים ועם ה מןהיה עול שלאיון כ יה שלםא הלש 883

 .יקר) בעולם (אור הםן ש יו כהו שיספיק יידעתקא ם סליררספקי והמשוי
מוליך  ומרו נטה לימין כאלוי יה מששעם היות אוי שעתה רו יוהל מצדרם היה מאפשר שע 884

  מרע"ה לוי כהןני שהימין מפצד "ת להתשיהיה די כו ננטה קו ימי ךכל ופארתת וע זרשה לימין מ
 קר). ר יאו(דת  אש וינימחסד מ רתל תובמק

 ).  יקראור (ימין כדפי' ל זה  בן וזקנת אשתוו  קנתת ז ו לעק זילהח 885
"ל דפי' רזיאור כשלך לו המצרים ויוירגישא של ועוד כדיתורה קבל הל  יורא ניוות בן עילה 886
 ר). יק ראו(וד הצפינו ע  הכליולא ק סובפ

 ). ערת הזהרע"א (ה יא 887
בריאל טלה גשנ והטעם, ןוהתחתלוי ת בד באת יוכיקח פי' לעיל ו' כדיוי יהיה פמבית ל 888
ת  מננשמת מרע"ה מזוהיתה ו  ם,ש וירשווג כדפזות וה נשמל העונה י שהוא ממפנמ לו ירה זוהח

בת ת א ויקח ם,ייונהעל שורריםמל הוא ראשש  וןהעלי בית לוישהוא ממפני או ירצה דו. תחת י
 ר).יק וראדפי' (כן כשוררים במשר המדמרע"ה מס להוליד אויהשהיתה ר לוי,
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ו לא  ז  שהליכהולא נזכר שמו מפני 
 אלא וג לאשתו ממנו להזדוהיתה 

 .  מעלהמל

זכר שמו לא נויה מש הרם מאמר עמיהודה 

ג וודזהל נוממ 889יתהה לא וה זיכהלש ימפנ

 מעלה  מל אלא לאשתו

מרים לא  ו באהרן רבי יצחק אמר
  משה וב ותם בתורהמר זווג אב נא

לוי להורות   קח את בתויב כתו
י ולא ולשם השכינה נקראת על ש

שה עד  להוליד למראוי עמרם היה 
למשה  בשכינה והוליד שנטל חלק 

ולפיכך  לוי  תאת ב קח וי  ו שכתובזה
 הוא.   טובכי  אתוא תר ו בכתו

מרים לא בון רהמר באק אחיצ יבר

תיב  רה ובמשה כתובותם בזיווג א 890נאמר

נקראת   נהכישהש רותלהוקח את בת לוי וי

 יד ולהיה עמרם ראוי לה ל שם לוי ולאע

ד  כינה והולי שלק בטל ח משה עד שנל

 יקח את בת לוידכתיב ו הדא הוא 891למשה 

 טובותרא אותו כי  )ב ב תשמו(יב ולפיכך כת

  892א הו

 צאישם רמע כהאמר זזר אלע ירב
  שכתוב  נו בן שזכה לקול גדולממ

מרם זכה נו בקול ועהאלהים יענו
ת לוי יקח את בו ובשכת קולבת ל

ת קול ולפיכך כתוב וילך בכלומר 
ה זו שנינו מדרג לך לר שהכלומ 

וך הוא הקדוש ברמשה יחד כשנולד 
כי טוב  תרא אתושכתוב ויו על שמו

ו  טעמ בווכתכל ל 'ב ה הוא וכתוב טו
 . ה'  בטוי ראו כו

בן ו צא ממנעזר אמר זכה עמרם שיאל ירב

) יט יט תיב (שמותול גדול דכשזכה לק

ה לבת קול רם זכבקול ועמם יעננו היאל וה

קול  ר בתכלומ לוי בת תאדכתיב ויקח 

מדרגה זו ר שהלך לילך כלומולפיכך כתיב ו

ברוך הקדוש  ייחד 893ה שנולד משכ נאתא

 וא ה בי טותו כא אורתב ודכתיו יעלהוא שמו 

יב כתלכל ו ט) טוב יהו"ההלים קמה ת( ביתוכ

 ו"היה או כי טובט) טעמו ור(שם לד 

  ים ההם רביים הרבימב היוי
 יםימושע מסכנין אמר ויהי ביה
גלותם היה שהיו  סוף ההם ביםרה

עבודה  בדים בכלראל משועיש
 םישהיו רבים ההם הרבים בימ

 קץ שתלםשנ וןלישראל במצרים וכי
  ים רצמ ךמל מתוי תובמה כ גלותם

  ממעלתו למה שהורד שר מצרים 

) רבי שמות ב כגההם ( ביםהר םיבימ הייו

 םהרבים הה יהי בימיםדסכנין אמר ויהושע 

 ל כשועבדים בשהיו ישראל מתם היה וסוף גל

ם רבי והישההם בים ם הרימביבודה ע

  ם קץ גלותם תלון שנשאל במצרים וכיישרל

א עמאי טם מצריוימת מלך מ מה כתיב

ונפל מגאותו  עלתומצרים ממ שהורד שר

 
  ד ולי רע"ה להמהי, באלוון צרה ררה, והבחיחיבבהם עשימבני אדם  ששאר יותשעם הן ינהע 889

 רהרע (אור יצעון המחולל ביהיה  י שלאלמעלה כדכל מאלא ה, ללבחירה לעמרם כ תה שםהיא ל
 קר).י

 רלא ספותם איה זה בלידלא ה אשה וכו',תו לו לדוד ת יוכבדאח עמרם יקו נאמרשת והי  שעם 890
  וי אינהלת בת ח אויק במשה מה שכתוב ן כ אם ותם בכר זווג אלא נזתם בליד נםמאח"כ סם אחויי

השכינה  ש ויבת ל ה נקראתנה ולמהשכי לוי היא א בתים אלמרו לימא הכי באהרןהכי  איד בדכיו
  דבקה נה ושכינה בשכי הם אחוזיםת יעקב ל בימפני שכ של לוי תומדושו רפיווי שם לאת על רקנ

ה נשמוד סלה בבמעלה גדוה ע"נו רבי מפני שמשהלוי  בת קח אתוי המרע"מר בשא מהובלוי 
  ה שהטיב ינה במק בשכשנטל חל ה עדד למשליהויה עמרם ראוי לולא הה בו ג למע קת גבוהלמסו

 יקר).  ר  אושה (מד יהולכה להואז ז נידבק בשכונו  מעשי
 ו). "ארוכה (לשג ע"ב במן נעי' לק 891
 "ו).רח( משה בחי'א בא דהוא סווד והיינו יס 892
  והוא  ס,א"ר ודא שך מרזאמאה הנעל דעתהסוד דמתקלא,  זאבריה ה ה נמשה ע"ה הרגא דד 893

ש  ן נחא לויתו ה שב"ה,  ה ויה  דהשם האות ו'והוא  למים,ֵחי העו יים,ור החמק , סוד העץ החיים
 ל,לכ תהתלבשולתי שם מכוון בה, מ"נשמת משרעשם היה , ומאל הקצה מן הקצהח ריהמב ,יחרב

  ע' צמוהגנוז ע מהאורוא ה הינה ה ר לבד. והעבמ דרךרק  רך שם היהמשך ד שנ תתאיןן יגהדר וכל
ל  וקנו כתישואפשר  ולעלהיה  ). ולכןנד ע"אע"ב  בשלח (נגופ' ע"א) ט י (יא ע"ב יב ע"אשמות ' פ

 חראא כמו ולתתנוז לעילא ר הגוויתגלה האשיתפשט א, וקודם החטדרגתם שלמו ל יד עת וולמהע
, ולכן סור א"דא רזאמאשר דעת עלאה ה ורהא טותשינור להתפיה הצה אכי הו, דיהעת יקוןהת
 ).ח ע"בקכב ל ידו (דע"ה ח"רק ע רה תוה ןנית
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ים רל מלך מצוכיון שנפ נפל מגאותוו
וך  דוש ברם זכר הק לה ש א שרשהו
 ל ושמע תפלתם. את ישראהוא 

זכר  םהוא שר שלהם שירצמ לךוכיון שנפל מ

 ראל ושמע תפלתם ליש הוא הקדוש ברוך

ה שכך ראו ודה בא אמר רבי יה
 ו ל ם נתנה להששהשר  הוא שכל זמן

תם צעק עמנש אלל א ישר שררה על
שלהם  שרשנפל השל ישראל כיון 

חו  יאנד ומצרים ומיוימת מלך  כתוב
ותעל   והעבודה ויזעקשראל מן י ניב

 ותה האלהים שעד אשועתם אל 
 עקתם. ענו בצלא נשעה 

ה שכך הוא שכל  ראבא וודה אמר רבי יה

שררה על ישראל לו  נההם נתמן שהשר שלז

 שנפלאל כיון רשתם של י עקצ נשמע  לא

 מידוימת מלך מצרים ו תיבכ םשלה רהש

ל  עת ו העבודה ויזעקו אל מןי ישרחו בנאנוי

לא נענו  ד אותה שעה שעם אלהיה אלם שועת

 עקתםבצ

ה  ארא וזר בעלי אאמר רב
וך הוא  רחמנותו של הקדוש בר

פה  ראל כום על יששהוא מרחכ
מרחם עליהם  דה וימורין ות הדלמד
  וא רוך הדוש בקהש שנינוש ונוהיי
ות לים הגדול ִמהם עדמ ישת דרימו

 יוסי לא ות אמר רבימעשתי ד אותם

 מנותו שלרחה ורא בא עזראמר רבי אל

 רחם על ישראלוא כשהוא מרוך ההקדוש ב

 ורידה ומרחם עליהם ין ומת הדלמד הפכו

מוריד שתי וש ברוך הוא דדתנן שהקוהיינו 

  דמעות י תשהגדול מאן אינון  יםל 894עות דמ

 ולאיוסי רבי  רמא

 ב/יט 

היא שהרי אמר לו   ברור דבר
ר ודבריו ת שהיה משקמואוב עצל
 קריים. ש

  ליה לאובא דהא אמר  895יאירא הברה למ

 ן דיב ומליה כדיבא דהוא כטמי

עזר לא הולכים אחר  לאבי ר רמא
בר הוא  בירור הדעצמות ש אוב

שתי ש יי המלך בעשרה כתר ששנינו

יא מטא ר אובבת ואמר רבי אלעזר לא

דתנן בעשרה   896ואה להמדא יררדבלינן אז

 899דמעיןין תר 898אית 897כתרי מלכא

 
 ע"א. עיל יחכות לעי' ארי 894
ב'   יא על פי'אובא טמתי לינו ששאלכו' דהי ו "להא אדם שירונו פלא ידע תוב' דמע ין ענ פי'  895

  ).מרן (מ"א שקמעות, ונמצד
ום ידע  לאמר כעש ע רמיא שדאובא טמ חאפתר אעב ה קטינא הו נט רב ף דרואה ה 'פרו בואמ 896
ניו  ב אתזוכר שהקב"ה בשעה  קטינאא קטינא טמי אובא "לואסיבה הרעש בא  מאיזוא מיט אאוב
יב ומילוי  א כדובא טמיא הטינא או"ר קהרעש. א ומהם באל דום הגיל תמעוב' דמוריד  תובגל

רי  דת היא ולא ואמר הש"ס. ותדמעב'  חר זה נגדזה א ני מב' ז עשרההיה לא יה מל כין וא"כדיב
תריה עלמא אבו בני ליטע היכי דלאכי  כדיב.א הואמר רב קטינא דאמאי ן כ אם רעש י הוי הנזמ
ודה נא מיוגם רב קטליטעו  דלא כי היכי אמת אלאא מיבא טוא ידברמע ש"ל. משכע א טמיא,ובדא

  אינופרש שר"ק ל שרואפם, ייה ב' פעמ"כ יהדא לרעש יןנעינו ר שאאמשא למעות אב' דבענין 
ירא מלה דברי לאו ר יוסהזהר א" דבריפי'  זה י כדיב וכו' ולפ דהוא מרא כןל, ו' דמעותבענין ה במוד

יב  דיא דהוא כאובא טממר לקטינא שאיה מרב ראא ומבי מתאנו ת אי' דמעוב ן "ל שעניר יאה
הגם שר"ק  ו ראעיקד מ"י אלא כדס"ל הכס אר"י לא יהולא ש"ס ה שמ"ונמי.  מעותענין הב' דב

  ר השיבאלעז וסי, ור'ר' י בימי ה כז ר שאירעא מעשה ה אפשז אתה זאו א ולא רנוסי ת' יור אאמור
זה ומלה   נו אמרובותיות אלא רב' דמע ין ענדנו מל וממנלא  א וכו'ימטר אובא בתו סי לאלר' יו

 "מ).ש (מהיא כדמפר ריראב
 קר). י  רות (אפירוס רעש 897
 ).(הערת הזהרע"א  מ 898
י  על יד ת מו ורא מפני שהם גים אלונליהע יםנות מהעיאיוצ שהם פנית מועם נקראות דמינא 899

  בחי'  י שישפנמ מלכות,או  וד,ין גבורה ה דה ב' מדותם והה הודר' י רשם כדמפלעול הדין דמעות
בורה  גמ דהיינו םבא משתיה דיןשה כות מאומרובמלשעיקרו ראה נוד או במלכות, והבהן די

  ת (אור יקר). למלכו א ב ודהו  הש מגבוררר לפואפשים תונחתומהמלכות ל ותלכמך למשה ננעליו
  ם,בילשון ר, בםחייראת אלהים קנ א עילאהימשאע נודהנה  כיהוא,  ניינם חות הדין. ועב' כ וןינא

ש  "י, גם עח ת. ונקראבאוצ םקראים אלהי, הנ"ה שבהם נוהם שיש בה, שאלהי י'בח' בז על לרמו
 גם בחי' הדין.  , והם פאוגר מלב דאינהו דוההו  נצח י הע, כדכנודע. גם  חי  ראשנקם, ניהישב דהיסו
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שתי  הןהוא וך ורדמעות לקדוש ב
כמו  ןהיתשמבא  יןהדש ות דיןמד

ך וראותישנאמר שתים הנה ק
ו  כר את בנירוך הוא זו וכשהקדוש ב 

דול שהוא  גהתם לים אוד מוריוא ה
ת  מתיקן והופך מדהחכמה לה ים 

מרחם עליהם  רחמים ו דת הן למידה
מעות שמהן  ה שתי דרבי יהוד אמר 
 ן. יהד ן באהדמעות מה באות

 901ין ד תי מדותן שוה >900לקודשא בריך הוא <

דאת אמר (ישעיה  הן כמהבא משתישהדין 

ראותיך וכשהקדוש  וק הנה םשתי ט)נא י

 904הוא מוריד 903ואת בניזוכר  902אברוך הו

ים החכמה  905אדול שהום לים הגותא

 דת רחמיםמל ןת הדידמך פן והולהמתיק

ת ר רבי יהודה שתי דמעו אמ והיילע םרחומ

 בא הדיןמהם  דמעותאים הב מהםש

"והנה  בתו ודה כיהבי אמר ר
הם" ואמר רבי אחרירים נוסע מצ

א ואתה הום מצרי ר שליוסי זה ש
ה שר מצרים" זאמרת "וימת מלך 

  יצחק הדבר  ים אמר רבימצרשל 
תוב  שלמעלה כ יע לאותויהזה מס

 תמי"ו םש" וכתוב םירצוהנה מ"ן אכ
יה ים" מלמד שעכשיו לא המצר ךמל

יכך  גדולתו ולפהורידוהו מש מלך
"מלך א כתוב לו ם"מצרינה "וה כתוב
מה שאמר "וימת" כמו  ם" ומצרי
האנשים ל כ מתו ימר כשנא

 . המבקשים את נפשך

ד י) והנה ודה כתיב (שמות יבי יהאמר ר

שר  הז יי יוסם ואמר רבאחריה סעומצרים נ

) כג ת בושמ( תראמ תאם הוא ורימצ של

רבי מצרים אמר ל ה שר שמלך מצרים זוימת 

לעילא  ד ואע לההיימס אהאי מלה קיצחק 

) והנה מצרים וכתיב יד ישמות ב הכא (יתכ

למד דעכשיו לא מרים מלך מצ >וימת<התם 

כתיב  יכך ולפ ו מגדולתודהורידוההיה מלך 

 מצרים ומהולא כתיב מלך ם ירהנה מצו

י ט) כיד  םשר (ת אמדא ת כמהדאמר וימ

 ך פשנ ם אתבקשיים המנשהא לכ מתו

ע אמר רבי יהוש י יצחקאמר רב
ם פרעה לכי מצרימ כלראה א וב

נאמר אלא מלך   כאן לאשמם וב
והוא   פרעהבמקומו מצרים סתם ו

 בעוד שישפרעה ממש בא וראה 
בעם טון יש של שלטון שלמעלה

שלמעלה   העבר השלטוןה כשטשלמ
 ה. ט ן שלמובר השלטוע

וראה  באע שויהבי אמר ר קיצח ירב אמר

ן לא נאמר ם ובכאים פרעה שמצרמלכי מכל 

הוא פרעה ו ובמקומו תםס צריםך ממל אלא

א  תא חזי בעוד דאית שולטנות  עה ממשפר

שולטנותא בעמא דלתתא  תא אידלעיל

אתעדי טנותא דלעילא תעדי שולא

 תא ת דל  נותאשולט

ה יום בא י כתוב הנאמר רבי יוס
  ' הל  ודעי הוא דאח  םוה יוהי  ו'גלה' ו

א שלו אלינם א יםהימ שאר ' וכיגוו
 ימיםר הששארבי אבא מלמד אמר 

  ינו של יום א ם ואותונים לשרייתנ
הוא  השרים אלא של הקדוש ברוך 

ת דין בעובדי כוכבים ולעש כדי
ל  יפלו כי שבאותו יום זלות מפנומ

ום א) הנה י(זכריה יד ב סי כתיאמר רבי יו

א יודע ם אחד הויוה והי גו'ה ובא ליהו"

יליה וכי שאר יומין לאו אינון דוגו'  ליהו"ה

ים רבי אבא מלמד ששאר הימ רא אמאל

  אלא  יםל השרינו שיום אים ואותו לשר תניםנ

 ע"ז עין בי לעשות דוך הוא כדשל הקדוש בר

לתם ממע ריםהש כלו פלי יום תוואשב נימפ

 
  . "אנים דזהעי שתים נמשך אל המומוחין, ד סוא בז"ם תוך ימתלבש אימא,די אלו הנה"י ע, כודנ

ים, נבעם נקרא ה של ז"א, ניםעיהוהנה אלו  נין.ין עיים תריהנצח וההוד נקרא כי ,ס"הבמ"ש וז"ס 
  רין כר וכו', ותא כנזימאד"ה מנונמשכים ההדין ות כח אין,לין דמעין עיתר הם, שייןם הכבתוש
 ת). ולדה"פ תו(שע היםב' שמות אל םהם, וגם נידיוה  יןוכם הי תבים שבים ענאדז"א, הם נקרנין ייע

 ש"ו) (ל "בעבאד"ר קלז "א וקצו ע לקמןו"ב ולעיל יח ע"א רע דית שברא 900
 .)ה (רח"וו"נ 901
 ).יקרור אה (נבי 902
 קר). י(אור ות הגלתוך  בות קדושות שנשמ 903
קן תיממן ו דישורש ה אשר שםבינה העלה אותם אל ו שמינהי, ו ה שהוא עליהמרכב דירון ילשו 904
 ר). קי (אור
 הזהר). רת"ב (העז עלא קויקר 905



 שמותזהר פרשת 

112 | P a g e 

 

על זה כתוב  תם ולממערים הש
ותו  שא  ההוא לבדו ביוםונשגב ה' 

 . םי שרה למעל יה הי אל יום

יא) ונשגב יהו"ה   ב  תיב (ישעיהכ דאועל 

לה יהיה מעום לא שאותו י ואההיום ו בלבד

 םלשרי

ך וראמר רבי אבא כשהקדוש ב
דין בשרים של מעלה מה  העוש הוא

בי וכי יש ותה בשמים חרר כתוב כי 
ק חרב  מר רבי יצחאלא א  ,' חרבלה

  ם דה ' מלאלה חרבלו שכתוב יש 
  ר".בש כל אתו רב בח"ו בתוכו

וך הוא עושה רכשהקדוש ב באי ארב אמר

) כי ם לד הכתיב (ש מהה מעל של ריםדין בש

 ליה] אית[ם חרבי וכי חרב תה בשמירו

 ]ליה אית[י יצחק חרב בראמר א "ה אלליהו

כתיב לאה דם ומ ו) חרב ליהו"ה (שם 906תיבכ

 כל בשרבחרבו את סו טז) ו ם(ש

א  והה ז הרב הח ר רבי אבאמא
ת  רא (דוד) איוב תושכה הדין שעוש

ן השמים הארץ ובי' עמד בין ה  מלאך
  שלופה וכי חרב ו ידפה בשלובו וחר

אלא שהיתה  ד המלאך היתה בי
 . ןיות דידו לעשתונה בהרשות נ

דין זה הוא ה אמר רבי אבא החרב ה

את  דוד)ירא (וטז) כא יב (ד"ה א שעושה דכת

 ץהאר ביןו םישמהד בין יהו"ה עוממלאך 

ה הית שלופהרב י חוכ דוביה וחרבו שלופ

דו בי ה הרשות נתונהא שהיתלאך אלד המבי

 ן דית  לעשו

  ע בן לוי אמר אמר רבי יהוש והרי
  ס על שאני ח אם לאלי מלאך המות 

ת בית כבוד הבריות אפרע להם א
הכל ר רבי אבא חיטה כבהמה אמהש

ות גמר  ידו לעשב ותשנתן רש םמשו
פה בידו  ולש ווחרב ב ון זהו שכתדי

 םדין אעשות ו לבידנה תונ  ותהרש
חרבו אל נדנה"  ישבך מה זה "וכ
בעל לזר הדין נחש אבא רבימר א

 ות שלו. שות למי שהרש הדין והר

אמר לי  יובן ליהושע  אמר רבי ]והא[

 סנא ליקראלאו דחיי מלאך המות אי

כבהמה שחיטה ה תילהו ב פרענא ייתאדבר

 א תושר בהיייתכלא משום דארבי אבא  אמר

כתיב הוא דדא א הדינר גמד בידיה למעב

 שותבו שלופה בידו הרוחרושע ה יב) יה(

(ד"ה א  ן אי הכי מאיילעשות ד דוביונה נת

 אבבי אה אמר ראל נדנ ז) וישב חרבוכא כ

למי והרשות  שנחזר הדין לבעל הדין

 ו שהרשות של

ו לא ויתאנח לאבני ישרויאנחו 
ו  נחאחו כלומר נתאלא ויאנ ובכת

  נחו נא מרלו(כ ) לו למעלה וח ינאה(
תה בשבילם הי האנחהטה) שלמ

 לה. למע

) גכ ב ותשמאל (ריש בני ויאנחו

אלא ויאנחו לא כתיב  )ויאנחו> (אנחווית<

לו   >אניחוס"א ה< ) נתאוו( ]תאנחונ[מר כלו

שהאנחה   )המטל כלומר נאנחו אס"( למעלה

  907ה על מילם לה בשבהית

י ישראל בנ אמררכיה ברבי 
 לראי הם בני ישומ והי השלמעל

ר  ומכלה ו בני העבודארותם שנק א
מעלה  ה של העבוד ן ם משה ותםא

 ם שעדהיאלהל ותעל שועתם א
 פניו. תה שועתם לעל לא ה שעהותא

דלעילא הוו  רבי ברכיה אמר בני ישראל 

ני נון דאתקרון ב בני ישראל אי ןואינ ומאן

  של  ודהן העבמשהם תם או מרא כלופולחנ

ה  ותא דשע םאלהיל ה אם תעמעלה ותעל שו 

  ונילפ ם לא עלתה שועת שעה

  עושה הקדוש שכיצחק  אמר רבי
מעלה  לא שפמליהוא דין ב ברוך

אלעזר  יה אמר רבי יהדין מה  תואו
ר  אותם באותו נהר דינומעביר 

ך ריא בודשק ידעב כד 908י יצחקרב אמר<

  ל מעלה ההוא דינא בפמלייא ש נאא דיהו

ר להו בההוא באלעזר מעי רבוי אמר י המא

מני ואעבר לון משלטניהון וינור נהר ד

 
 "ק).דכתיב (דפ 906
ישראל הם  יר שבנאמ הרכי' בתחתונים ורראל הי ישניל ברת בשבאכי השחו מלויאנור"ל  907

 )."ממ( ים שנתאנחוהמלאכ
 .)רת הזההערמו ע"ב (בזו"ח דף  908
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וממנה שליטים  ם ונמשלטומעבירם 
והרי  ים אמר לוים של שאר עמאחר
יש אמר לו ש לוהט א משרתיו בוכת

  ש.א  האש שדוחויש  מאש אש קשה

יה והא ן דשאר עמין אמר לינראח ןשולטני

מר א טהאש לו ותיד) משר (תהלים קדכתיב 

ת אשא איו אשאאשא קשיא מ ה איתלי

  >אאש דדחיא

 כאןים ינענשה י יצחק שלרב אמר
ד מתפרש  עקה וכל אחצ שועהה נחא

ני ב חווב ויאנשכתחה מהאחר אנ 
עה ו שויצעקצעקה שכתוב ו ישראל

אחד לבדו   שכתוב ותעל שועתם וכל
ר רבי וכולם עשו ישראל אמ  שתפרמ

לא  האנחה עשו צעקה ושועיהודה 
ה  לע וב ויאנחו ולמשכתע ממשמ שוע
  ם.לתה האנחה בשבייה

חה אנ הכאי ינעניחק תלת יצ יבאמר ר

שא מאחרא אנחה פרוכל חד מת קהצע ועה ש

דכתיב  השראל צעקי נייאנחו בב וכתי

ותעל שועתם וכל חד   ה דכתיבע ו שוויצעק

 רממתפרשא וכלהו עבדו ישראל א יודוחבל

ו  דעבלא ה אנח ה עבדודה צעקה ושוע י יהורב

]  למעלה ואנח[ 909מדכתיב ויאנחו משמע

 לם יבאנחה בשה ההית  >ולמעלה< )עלהמלמ(

תפרשו אמר  המה ב עהושוצעקה 
בתפלה  לא לך שועה א יןיצחק ארבי 

  תי ועושה'  לתיתפ  שנאמר שמעה
תי שועתי אליך עה אליך ה' שואזינ ה

אומר   ואינוק ותרפאני צעקה שצוע 
 כלום אמר רבי 

 ימר רבן אמאי אתפרשעה בצעקה ושו

בתפלה שנאמר (שם  אאל הועלך ש ק איןיצח

 ינה ושועתי האז התי יהו"פלתלט יג) שמעה 

שם ל ג)  ( שועתי ליך יהו"ה יד) א חפ שם(

 נו איעק ושצוקה אליך ותרפאני צע עתישו

 ום אמר רביר כלומא

 כ/א 

ם  יהודה הלכך גדולה צעקה מכול
היא בלב זהו שכתוב צעק  הצעקש

ד חא עקה דברצעקה וז' אל הלבם 
ברוך הוא   שו לקד  בהה קרוהוא וז 

  ב כי אם תוכיותר מתפלה ואנחה ש 
 . עקתוע צאשמע שמלי וק יצעק אעצ

שצעקה   ולןלה צעקה מכדו הלכך גיהודה 

ח) צעק ב י כהאי( יבדכת הואדא היא בלב ה

  זו יהו"ה צעקה וזעקה דבר אחד הוא ו ללבם א

ה להקדוש ברוך הוא יותר מתפל הבקרו

ם א<כי ) והיה(כג)  ב(שמות כ נחה דכתיבוא

 י שמע אשמע צעקתו צעק אלי >וקעצ

מר  אשה בשעה כיראמר רבי ב
ל נחמתי כי  מואלש ואה רוךהקדוש ב

כתוב   מה שאול למלך אתמלכתי ה
כל ' ה אל ק יצעל וויחר לשמוא 

ח צעקה משום  קהניח הכל ול  הלילה
תר  וי הוא וךשהיא קרובה לקדוש בר 

עקת  נה צעתה המכולם זהו שכתוב ו
 אלי.   שראל באהבני י

עה שאמר הקדוש יה בשכי ברבר רמא

 ) נחמתי כיאיש"א טו ( לברוך הוא לשמוא

 חרויתיב למלך מה כול שא את תילכהמ

 ח הנילה עק אל יהו"ה כל הליציואל ולשמ

בה לקודשא ומשום דהיא קרקח צעקה ולל הכ

א דכתיב וה אדה בריך הוא יתיר מכלהו

 ישראל  בניעקת הנה צועתה  )שמות ג ט(

  ליבאה א

שמתפלל ובוכה  יו מנתיובשנו ר
תיו שפבוצועק עד שלא יכול לרחש 

ם  עולול לבב היאזו שלימה ש הלתפ
דה  מר רבי יהוא  ת ריקםא חוזרל
ל  ש נוידזר ת גצעקה שקורעדולה ג

 ימיו.  אדם מכל 

מאן דצלי ובכי וצעיק עד   נן האיתנו רב

תא  בשפוותיה האי צלו שחרלמ לא יכיל

  הדרא  אל לםא ולעויא בלבדה ימתאשל

רבי יהודה גדולה צעקה שקורע   רמאיא ניקר

 ימיו  לכמל אדם ש וגזר דינ

דולה צעקה  ג מראק צחיי רב
 של מעלה ל מדת הדין ע שמושלת

לה צעקה שמושלת על מר גדואחק ציי בר

 
 ).(מ"מ ישראלביל בני בש יםעליונויאנחו ה ת"קכ רסוב דה הו' י' ריפ 909
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שמושלת  ה עקצ הלגדומר רבי יוסי א
לם הבא בשביל ועולם הזה ובעב

  ה לם הז צעקה נוחל האדם העו
ה' ו אל ם הבא שכתוב ויצעקלו עוה
 ילם.יצ  הםצוקותילהם ממצר ב

ה  י אמר גדולסויה רבי עלממדת הדין של 

ם ולובע 910הולם הזבע שלתשמוה עק צ

  לם העו )האדם(נוחל  912עקה יל צבשב 911הבא 

ז ו) ויצעקו ים קכתיב (תהללם הבא דעווה הזה 

 םליצי ותיהםאל ה' בצר להם ממצוק

 רויתאת צאן ומשה היה רועה 
 חתפ ןובי שמעמדין רכהן תנו חו
אני לו הרועה בשושנים לי ו ודיד

לבריות   םאוי להן ואמר רבי שמע
 ודעיםנם יואיים יחשגם משאינ

וש י הקדלפנלה במחשבה שע בשעה
  העולמות  כלו עולמ  ראלב ברוך הוא

חת ובמחשבה זו בה אעלו במחש
לם  ותוב כ נבראו כולם זהו שכ

א  זו שהי מה עשית ובמחשבהכחב
 ם לה והעו ולם הז א הע נבר כמההח
   ה.למע לש

  ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו כהן 

) יזב יר עון פתח (שמשרבי ) ג א ותשמ(ין מד

ושנים אמר רבי ה בשלו הרועני וא לי ידוד

ם משגיחים ינשאבריות ל הםוי לאן מעוש

ני אינם יודעים בשעה שעלה במחשבה לפו

ת מוולהע ו כלעולמ ארלב אוך הוהקדוש בר

 נבראו  וז הבמחשוב אחת 913מחשבה עלו ב

כולם הדא הוא דכתיב (תהלים קד כד) כלם 

 שהיא החכמה ומחשבה זוב יתבחכמה עש

 ה  של מעל ולםעהוזה ה םעולה ראנב

ה עלשל מ לםהעו  נטה ימינו וברא
לם הזה  וברא את העו ולנטה שמא 

ץ וימיני זהו שכתוב אף ידי יסדה אר
  דו עמם יאליהאני  ארם קיחה שמטפ

 העשבות (אח רגעוכולם ביחדיו 
ה העולם הזה כנגד  או) ועשרבאחת נ

ש יש לה וכל מההעולם של מע
 שישה מ וכלגמתו למטה ודלמעלה כ

ברא   הכל אחדו בים וגמתודכטה למ
  ה זבעולם ה א בר אכים מלה םיבעליונ

בים לויתן כמו שנאמר   בני אדם ברא
 ד. הל להיות אחלחבר את הא

 טהנ 914מעלה  לש  העולם אובר וניימ הנט

דכתיב   הוא אהד 915הזהם לוהע בראו ושמאל

ני (ישעיה מח יג) אף ידי יסדה ארץ וימי

דו חיו דמיעיהם רא אני אלוקה שמים פחט

 916ובשעה אחת נבראו  תרגע אחב לםוכ

ל עלה וכ לם של מנגד העוכה הזלם ו עה העשו

מה  למה שיש למעלה כדוגמתו למטה וכ

 ברא ל אחדם והכיב וגמתה כדושיש למט

 בני ה זה םלבעו בראים המלאכ םליוניבע

בים לויתן כמה דאת אמר (שמות אדם ברא 

 אחד תואהל להיה תבר אח) לחלו י

ים להצלם אב יכ דםבא ובכת
  ם וכתוב ותחסרהו האדאת עשה 

חשובים  בני אדםם א להיםמא מעט

ם כתיב באדם (בראשית ט ו) כי בצל

 ו) הלים חתיב (תוכם אדאת ה ם עשהאלהי

 
 ).  אור יקרעולם (הגת הנלהו"ק מ, ד ולמטהסמחשפע הדין ה שמו מ ו דהיינ 910
,  תמין בסוד הצעקהונס םירחמלין הכפבינה הם מתחים בשנפת הדין פילו מקורות ינו אידה 911

לם  אפילו בעוול משתי שדכ א'ין ענ לה שהכניבבר שהג"ה או אל לות אל החכמלע כה צריולפי זה 
 יקר).(אור ק דיניה מתלא הב

ב  ש וא שאם הכ נוחל פלה ג"הרי תש, ראיה נהוזו אי תשלשנוחל מו ח ממהירכראה שמנ 912
ין שום  א בצעקה ח"ו, שאה אלמישל השובת ןן לומר שאי. ואישובתובל תפלל הקב"ה מקומת
לו  ו שנעונות ות, או זדשגגכ ות לועשנ נותזדוש שפי'  הבמבן יו ענין זה ריקם. והנה זרתחובה תשו
ה  מה שעש  ה מתקן, ירצההזולם ע ב תשובתו ךלכבשועה, ו ל לבדלפתיראה ממשב הנה הות. וכזכוי
צה, כשכיר יומו  ד ירע הבא ולםבע שלא תקובל , כדישגגותלו כזדונות נעשו זה, והלם בעו

ולם  נחל בהם עלא ש אנמצ ם,ביהטויו לי מעלרפל יאכ"כ טהר, ואחלפניו עד י תיוגוושגוזדונותיו 
בה  התשו יע"וה ו צמ ב כעושהשנחיות וממש כזכו ו שעונות נדוז צועק מאהבהמנם השב א .באה

אל  חכמהמ רות ומק תחפיו וצעקתו דונותעור זי שי בא. מפני שכפולם הע חל ות נותם העונמאו
 ). ריק ראו(  הבאלם וקות ע ו צומזה  ם הוקות עוליהם תרתי מצקותצוממ וב לו לטהרהבינה וזה ט

 מ"מ).פי' אבא ( 913
 .(מ"מ) אז" ם בראהחסדירוש ע"י פי 914
 ).(מ"מ ההז  עולם מר ועשהשט, ואזר לפחכ ואח" ת,ת המלכויבנהגבורות נע"י  915
 (מוסגר בדפ"ק). ובשעה אחת נבראו 916
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ם (במעשיו) כל זה והם  במעשיה
  ר במה ה) מעפר הבאנעשים (מטפ

 יוניםבעלחר ב מנו ושאב מל םיבא
 אקר  לא םי נולעליאל ישרובחר ב

חתונים קרא בנים זהו בנים לת
ם הוא  יכה' אלתם להשכתוב בנים א

לו אב   וראק  ם והםלהם בני ארק
 ילתוב דודי אבינו וכ וב כי אתהתכש
  ני בחרתי בו.אובחר בי א הולו  יאנו

ן יקירי אשנ ים אי בנלהימעט מאחסרהו ות

) בעובדוי(כל האי  >בעובדייהו< ]בעובדוי[

ר דבירא פעמ 917מטפה ןידבאואינון מת

ובחר  918הימנ אבאלש יןתיא )כמה] (הבמ[

א קרם לא ניליואל לעשריבונים ובחר בעלי

ם הדא הוא דכתיב ים קרא בניתונבנים לתח

 אהו םיכאלהים אתם לה' (דברים יד א) בנ

 ביתדכ בא והם קראו לו יםא להם בנרק

ש  "שיה(וכתיב  אתה אבינו טז) כי שעיה סג(י

י אנוהוא בחר בי דודי לי ואני לו  )ב טז

 בו  בחרתי

רועה  א הו  יםשנובשהרועה 
ביב  סים שהקוצפי על שנים אף בשו
שנים עות בשוכול לראחר י יןואם לה

ם כמותו דבר אחר הרועה בשושני
ם ינבו ליימאדם ומוא ה המה שושן ז

מו  יג עול נהמא ו ההקדוש ברוך  כך
תוב ידת הרחמים וכן למיהד מידתמ

ג אם יהיו חטאיכם כשנים כשל
 בינו.יל

 ףאם שניושב עהורהוא  םיושנה בשוערה

ול יכ אחרואין  הםל  וצים סביבעל פי שהק

ר הרועה  מותו דבר אחכ יםבשושנ ותרעל

 אדום ומימיובשושנים מה שושן זה הוא 

 גא מנהיברוך הו ש וקדהכך  )ןלב] (ניםבל[

יב תחמים וכלמדת הר יןמדת הדמו מלעו

ם יהיו חטאיכם כשנים כשלג (שם א יח) א

 ילבינו

בדרך והיה   ךהיה הולא ברבי א
ש פג כיםשהיו הול  דע חקיצ יבר עמו

אחד   טלנ אבא רביים ת אותם ורדא
גש בהם רבי יוסי פו והיה הולך ביד

 איתיאני רכאן ו אמר ודאי ששכינה
 ה ב חכמה רללמד  אבא בירי ביד

 נטל את  י אבא לארבידעתי שרי הש

ה  יוהוה עמרבי אבא הוה אזיל באורחא 

ם נטל ידרון ינואבע פג אדהוו אזלי קרבי יצח

רבי ו בהפגע יל אז אבא בידוי והוהי רב חד

נתא הכא ואנא חמינא יאמר ודאי שכ יוסי

 הא דה סגיאמתא לף חכבא למיבידוי דרבי א

חזאה לאאי אלא ל הטנ אלי אבא נא דרבעדי

 
 פ"ק.בד מוסגר 917
פ  ע" ומובן ורה. תשפע של ק הלינ וליםכבמה יר, בא ורה שהם מיעוסקים בת אינםור"ל כש 918
ך יש  כנה ולפייגת הבידרהוא מ המש תלכ  ודסוא לכות שה מה מיותני אור כי פוספת ביבת' הנז

 כלבי"ג ת"ד יש בונת שבכוואר לכלתו ומב המש ת שהמשיך "ג מדויהא סוד וין שה י"ג על ה נבשוש
ודיע  א להויתרים הך ה י ק""ת כנ' שושגימא ותתקל"ו וה ם ע"ב גימ'פעמיהוא י"ג ע"ב ו שם םמה א'
ה'  מש יותר ן ולא יטימתמע גוזו ה  ראחו , היםרופי אליצ ק"ך  ים מלאה דינהמלכות ג ווהזים קודש

  ים ת כי הם מושיע ישועוים נקראלשושנה ו ןיסחרתקיפין דעלין  'הים על זם רומלהים והא אותיות
  ושנהשמה סוד אדוהיא חלה תכי ב ז"להנ שמות דף כ'מובן מאמר בזה בה זר ו ימשול לבל ערהלנ

  א דבינהור מסטרטה לבן  ך פה זא ת,דומ"ג בסוד הי ות ן אוקי "כ כשמוצדין, אח א הוי ש יתרא אדומה
ן דסחרין ב עליי" שהם  ל י"ב בקר ע מדתתונה שעונה התחוש כשם ש תוא ת" קב"ה שהה ולזה אומר

שמורה   פניה, מעילא יחודאא דותדד, שהיא סה, גימ' אח"י"ג עלה, הרי הם מלמעלישים וה נה לשוש
 רעייתי אתונקר ,תנובה יןב כג" כלת משה איי שהית, כן רעישית אחדנעו ופאבגפא וג דגול זוע

ים  הם רע, ואימאיא רוחא דהשות וחא דמלכד עם רחיבא מתיאוחא דשהוא ר רינימיות זעפמפני ש
י  נהר בי"ג עמקיםת השנוואז תהיה ש מא עילאה, ת איתי, דוגמת רעייקראנכן ול ן,דלא מתפרשי

 כןכמו  ,אופגב פאגו יותג חיצונווזהיה שיק. וכשם ור וסומחוה ילאע שנההיה שו , ותאאפרסמונד
וריד  י משאנ ומנו, ע"יקמה ברוחא למטרוחא ב גיה זווהוך, ינה דבגויבוא רוחא דה ת משה שע"י כל

השם  א. וחא ברורוחג ו"כ יהיה זועילאה, ועיאבא ת רוחא דפנימיווא ה י ששל עתלך רוחא של הד
היא  ש נהיבהל אצ כי ות, וגםנב ב"ן שםראים על כולם נקו ם,נשי' ד דהוא סושבה  דההי"ן ב"ן

ת  מלכובשושונה  רח' אד עוד פישור עו יעדה עלצבנות ל פוסק ע ות כמבוארנכולם ב יתי נק'עיר
  בינה  היאש יל כן רעייתהת"ת ישרא ד עםן לה יחוים ואיצוניהח הם יםלמטה בין החוחשהיא כ

  אל ודבס ווג ין לה זא כהג" לא שבינה עית ור"ל נוב איםקרשנ ות שלהתבונ הלמקום  רדתה יועילא
 ).מטה (מ"מים של לשס לירונד שיכמעלה ע לשלירושלים  "ה נכנסאין הקבש בעיר אבא
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 תא חכמ חכמה.   זה אלא להראות

בו י אבא שב בני שב ישרב ראמ
רד אמר  הריח רבי אבא באותו הו

 לע אלאלם מתקיים ועי אין הדאו
פש נ איןראיתי ש ירהשח הרי

דס ה כןח ול רי  על מתקיימת אלא
 י שבת.במוצא

תיב ברי תיב יתבו ארח י אבא אמר רב

העולם  ןיאי אודאמר רדא הוא ואבא בהרבי 

ית  חזינא דלא ריח דהעל ה אלא מתקיים

על דא הדס  יחא ול רמתקיימא אלא ע נפשא

 במוצאי שבת

לו הרועה   יני לי וא ודדואמר ח פת
י דודלי שאני ל םרג מי םישנבשו

מו  ולע נהיגא משהו י לי מפני דודו
בו ריח והוא   שים מה שושן יבשושנ

הפך  הוא מתאדום מוצקין אותו ו 
 ש ך הקדולא זז כ וחרי לםולעולבן ל

רך זה  עולמו בדג א מנהיך הוובר
לם  יים העולמלא כן לא יתק אש

א נקרא  בשביל האדם החוטא והחט 
  ם כאיחט מר אם יהיואנם כמו שדוא

 לגכש םניכש

 ועההר ודי לי ואני לוד אמרפתח ו

ודודי לי  ילי שאני לדודמי גרם  יםשנבשו

ן שוש ים מהבשושנ מפני שהוא מנהיג עולמו

והוא  ותו אין קום מוצוהוא אד חיר וב יש

יחו לא זז כך רולעולם ללבן  )מהפך] (פךתהמ[

זה  וך הוא מנהיג עולמו בדרך קדוש ברה

 ילבשבהעולם <יים קתכן לא יא לשאלמ

קרא  והחטא נ )האדם חוטא(  >אטוחה אדםה

כם איחטהיו ם יר אדום כמה דאת אמא

 כשלג כשנים

 כ/ב 

שהוא רבנו לאש ילבינו מקריב ק
  א שהו בחזמסביב ל זורק הדם  םאדו

  תו אדום מוצקין אות הדין אדום מד
ן ואז שן כולו לבעועולה ה(הריח) 
 נהפך ללבן נהפך מדת הדין האדום

 ים.  חמרלמדת ה 

ום אד אהוש שאל ורבננו מקריב קיביל

 למזבח שהוא סביב )דםזורק (] וזורק הדם[

] ריחה צקיןמו[אדום  יןהדמדת ום אד

  ועולה העשן כלו > אותו< )חירה ציקיןומ(

  מדת  ן נהפךום נהפך ללבן ואז האדבל)ל(

 ם מירחלמדת  ןהדי

צריך דין אין ה ובא וראה כל מדת
והיינו  שלו אלא מצד אדום  חיהר

תוב  כששאמר רבי יהודה מהו 
ך שפ919 פטם וגו' עדשמגודדו כיתו
א  ודעים שללא היו י א הםליע םד

תי  זולם ונכרצ דיןת הישיגו ממד
 דם. בא

ח שלו ריהך ירן אין צל מדת הדיותא חזי כ

 בימר ראו דוהיינ )אדם] (920אודם[א מצד אל

 921יתגודדו ו תיב (מ"א יח כח)דכמה הודה י

עליהם אלא  923וגו' עד שפך דם 922כמשפטם

 ם נין כרצוהד גו ממדתלא ישיהיו יודעים ש

 דם זולתו באו

ום ולבן ועוד אד חקיצי רב רמא
יהן שתמ עולהיח והרנקרב לעולם 

 נקרב בןולודם ד אועו 924אמר רבי יצחק

אדום  ושןשה המה משתיהן ול ריח עלם והועל

 
919  
כר והיינו  ללובן כנז אודםמוצקים  ם ולכךחמירדת למ יןמהפכים מדת הדושים הקדכי  הכוונה 920

  ח בובמזם ובן לאודעולם מלל דהעבול חטאמעון ושוב לרחמים ון להדי  להפך  דיקיםהצ דתמ
ן  ידמידת הלחמים ם מדת רכילהפך מהפ זובדי ע"שעים וע הרריח ול  דםו רבשו ןלובמאודם ל

 יקר) ודם (אור אלשן קין מלובומוצ
 (אור יקר).לע"ז  921
 .אודם (אור יקר)ן לבמלופך לה 922
 .  יקר) "ז (אור ח עם וכצוניייר החהגבל ןביר כח הדי יתהפכו להג 923
  ולמצוק  יב יותר הטטוב לה לויפאש ניחלרומגשמי  קוצך למריואמר שצ ר' אבא רידבעל ף וסימ 924

  מזבח ונהפכיןקים במוצ יהם אודם ושנ םד ר ולובן ובשד חלב וס היינו ו ניות ות לרוחימהמדות הגש
  ועונותי  על תענהדם מאנית שהתעד ווכן הוא ס ת כל מעשיולהיווחני וכן צריך ק רדיח ק רלד

ם ב' מינית הקטר ןי ענ הי ה כןולב מדם וח החיחו לכ תו וניתך אש תעניב מווד בוחל א מוצקשהו
והלובן   האודםצק ם מו, וכן האדבוח טועולה ריאותו  ן ין מוצקבם ולוושן אודשה לובן וכן ואודם 

נחוח  ריחאשה סוד באותם ין צקוובן ת"ת וממלכות, ול אודםהעליונות שהם  דותיבמ נמיו נוהיי
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 ןרבק הן כך ריח בדום ולשושן אה המ
ח  רימ ן בא וראהרבן מאדום ולבקוה 
 אדומים ם מהם ינמשהס טורתהק 
 ןהוא לבהלבונה שן הם לבנים כגוומ
דרור אדום והריח עולה מאדום   מר

שושנים ב ויג עולמכן מנהולבן ועל 
לי  בירהקב לות וכבן וא אדום ולהש

 דם.  חלב ו

 ןבול םומאד ]בןהקרו[ן ריח הקרבולבן כך 

מהם  925מניםסורת שההקט ה מריחבא ורא

לבנים כגון הלבונה שהוא לבן   םמים ומהאדו

ועל  ום ולבןאדמח עולה ום והרימר דרור אד

ם ולבן הוא אדוש םינוש בש ומולג עכן מנהי

 ודם חלב ב ליריהקלו) ד טל מוכתיב (יחזקא

דמו  בו ולב חיראדם מק  כנגד זה
ה  לבן מ אדום וזהזה ומתכפר לו 

לבן אין והוא  א אדוםוהששן והש
אלא  ןכולו לבתו לחזר אווצקין מ

כך הקרבן אין מוצקין אותו  באש
מי  ש עכשיובא  לבן אלאר כולו לחזו 

ודמו  בולח יב מקרו תוענישיושב בת
לא  ן אלב ק לחזור כולוינו נצמא
 מתוך יהודהרבי אמר ש אשב
שין איבריו חלימם דאניתו של עת

 ךצרי עהש ובאותהליו האש ר עוגוב
האש  מו באותוחלבו ודלהקריב 

 ה.רמזבח כפ א הנקרא הו ו

כנגד זה אדם מקריב חלבו ודמו ומתכפר 

ם ן שהוא אדושון מה השלב דום וזהלו זה א

כלו לבן  תו לחזורוצקין אומ ןיא לבן אהוו

ר תו לחזווקין אוצמ יןא בןקרהש כך אא באל

ב ש עכשיו מי שיושבא אאל ןכלו לב

מק אינו נצ וודמ בוחלמקריב תעניתו וב

 ה בי יהודש דאמר רבאן אלא ר כלו לבלחזו

ר ניתו של אדם מחלישין אבריו וגובמתוך תע

בו להקריב חל ךישעה צר תהוהאש ובאעליו 

 ח כפרהנקרא מזבש והוא ההא וותבא ומוד

שב ויה יכשה זרלעאשרבי  ינווהי
וי גל  רומ אוה מתפלל ת היתעניב

  תי הי אבואלהי ואלה' וידוע לפניך 
דמי חלבי ולפניך  יתקרבהש

חולשת בחמימות ם תי אותוהרתח

הוה  עזר כדאל מר רבי)אד(> דרבי<נו ייוה

 927ויגל 926ואמרי צלוה מהא ניתבתע יתיב

י ואלה 931יאלה  930יהו"ה 929ניךפל 928ע וידו

י מדוי חלב 932ךניהקרבתי לפאבותי ש

 933ם בחמימות חולשת גופיתחתי אותרהו

 
אל  תםועליי ת נווילהעת ובמדו קשרם נייח דהמוהחוטם והאל סוד ה עללמ ותבדקעלותם ' לההל

ם  שניו שוחדם והיינייול לו למתקםמדות א 'לקשר ב האדם וזה כל ן יהבי'להמתקו החכמה  סוד
 ר יקר).  (או
 . "ו)דפנים (משהש 925

 ר).  יק (אורכו' וגלוי  מר או ע תפלה היהי"ח, ובשומפלל פי' היה מת 926
 . ור יקר)(אר דב יועיננסתר מאין ש 927
 ר).  ק(אור י  ב לפניוהשנברא  םשומ וחתשגה ני  סתיר עיהל מואסו שאינ 928
ן  בי לניתו וקרבנו ין תעמב יצוןמבדיל וח ךסל מהעביר כ ת גלוילמם כן ב אכות, מדת המל אהי 929

 תהיא מד ניךר לפואמ של הקדס אכננפרדים עד שמדרגות הנ ה כלובמלת ידוע על  הזו מדהה
 .קר)(אור י ונבר קרקשהייחוד לר קשרי  קשל חילהתשם כות, והמל
 . )אור יקרהחכמה (ם כתר עה נו ייהד 930
לה המלכות שם מעת ואבו פפת על ג'וח ת וינה שוכנבותי בא ואלהי כואח" ם החכמהע הבינה 931
 ).  יקרר ו(א

אין   יצר הרעשם ים למתענהוצא מוכיס עו או מצד כן להתשבח בתכוופני שמי שצם וממ 932
  י ז וחצונבני לע"קררבתי קהא ל "יךפנלר "לזה אמ ,אצוכיו ע ויצר הר לחצוניםא אלה' ל רבן אותו ק

  ן יד היסוד שאית על לכול המהוא מתפל כ"ואחהם נו"ה תחים שפ עור ב'יכנס שוהרי נ .ךאלא לפני
שהם   צות עשהן מל עובן עופר בללכ דםו נו לובן ואו ודמו הייחלב עלה אלא על ידילמ דיחוה יל

 שם אלא צהו מתרניא אוהש ניפומ וגבורה לאמם מששהלא תעשה על עון ר כפם לודובאמימין 
 קר). י(אור לרוחני  ימוצק מגשמ בהיותו 

שתלהב, ומ עהטבום ח להחולשה מתגד ל ידיא עשהו על מזבחו בימקרשהמתענה היינו ו 933
  יד תמ וןהמזמתחלק נו, מוכמו שמם, החו שהוא הכבד ידיל עספק שהוא  נתכים ואיןהדם והחלב ו

אש   ו נהכבד והיימנו בדם רים נזואבמה שה לכ ךיתמ ואה מו ענה בחותמ האיש ת כן בהיו כל הגוףל
ים אברה חהמזבח ומרתי וא אשו ה ם שבאליו והחו זרומשכן הוא הכבד  ו מזבח עצמבח, ההמז

 קר).ור יך החלב והדם (אמתיו
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צון מלפניך שיהא הריח פי יהי רוג
לה  עוהו כריח בשעה ז  העולה מפי

 . ינרצות  באש המזבח ןבמהקר

 937שיהא הריח 936ךימלפנ 935ןרצו 934יהי

 939כריח העולה  938שעה זוהעולה מפי ב

 ותרצני  חאש המזבב )והקרבן> (ןמהקרב<

יב  רקמ א הו  םאדש אנמצ
ח  הריהאש) ו הדם (ו ב ו החל בתעניתו

ך כפרה ולפיכ  חבמז ו הואפימ עולהש
תפלה במקום הקרבן ובלבד  תקנו ה

 יבר רמאו שאמרנ  שיתכוון למה
  אה כתוב כל דבר אן ולהליצחק מכ

באש וטהר  ו ריאש תעבשר יבא בא
היה בית המקדש רבי יוסי כש אמר

בענין זה   ב קרבנוריקאדם מ קיים 
  תו של אדם ל תפ  ויכשע לור פ ומתכ
  ה.מא ז דוג ן כרבם הקבמקו ר לומכפ

ריב מק )באדם שהוא> (הוא םשאד<נמצא 

עולה ש[והריח  940והאשחלב והדם תעניתו הב

ו כך תקניפלוה רפכח וא מזבה )עולה] (מפיו

 ין למהבד שיתכובלה במקום הקרבן והתפל

רן אמר רבי יצחק מכאן ולהלאה כתיב אמד

וא באש ביבר אשר ד לכב) כ(במדבר לא 

כשהיה רבי יוסי  רמא רטהו אשב ותעביר

ן בנו בעניקרב מקרידם א םייקהמקדש בית 

תפלתו של אדם מכפר ו עכשיו לזה ומתכפר 

  אנוגוי האי קום הקרבן כלו במ

ה די לי ואני לו הרוע ו דאחר ר דב
וצים ק םהשושני ושנים מהבש

מצויים בתוכם אף הקדוש ברוך הוא 
ורשעים מה  םבצדיקי מולומנהיג ע

 אין יםוצהק אל למא יםשנוהש
  א למליימים כך אים מתקהשושנ

יכרים שאמר צדיקים נה יןים ארשעה
ודה במה הצדיקים ניכרים י יהבר

 םיערש אלשאלמשיש רשעים  מתוך
בר אחר  ם ניכרים דאין הצדיקי

ולמו  ענהיג המבשושנים ה וע הר
שש שנים והשביעית שבת לה' דבר  ב

ם ינותם ששובא םאחר בשושני
 בתורה. 

שנים שוב הרועה ולי לי ואנ דידור אח דבר

קדוש  וכם אף הבתן צויין מיצוק םמה השושני

יג עולמו בצדיקים ורשעים מה מנה אברוך הו

השושנים ן אי יםצ ו קלא ההשושנים אלמ

ים יקאין הצד יםשעך אלמלא הרתקיימין כמ

מר רבי יהודה במה הצדיקים רים דאכני

א רשעים למעים דאלרש שניכרים מתוך שי

  הרועה  אחר ברד ריםכינ יםיקצדהאין 

 941םשני בשש ומל ועים המנהיג בשושנ

אחר ) דבר ד א כהויקרשבת לה' (ביעית השו

 שונים בתורה בשושנים באותם ש

יתרו ן צא את הערו היה ומשה
אמר  ח ו פת בי חייאכהן מדין רחותנו 

דוד ה' רועי לא אחסר  לזמור מ
 ועה שלי מהכלומר ה' רועי ה' הר 

ם יכלאת הצאן ומו  גיועה מנההר

 רואן יתאת צ )ג א שמות( שה היה רועהומ

) רבי חייא פתח שמות ג אחותנו כהן מדין (

עי  רו ד יהו"התהלים כג א) מזמור לדוואמר (

 ה רועה ה"ויהי וער הר יהו"מולכ רסחא אל

ומוליכם צאן היג את המנה הרוע מה  ילש

 
 . קר)ור יי (א"י"ה ה נה ביוקשר חכמה  סוד 934
  קר).י ור(א הםשתי כב על הרו רהכת 935
מה  יך הוא נפניך, כי לפא אמר לולזה ל ל,ות הכיחא והוי נויוכ ן לו שםיאשזה  כלהקודם ל 936
 ).  קרר י או( הקודם לו  אוך הטה מלפניינו למיהניו, דפשל

ה  א קש וחוח הני יחרנעשה הכל  ו ודמו, אםחלב ה ומתיך לחותיותענמדם הא ותי הענין שבה 937
לא א ותנויעלה תמדולקשר ה חירחר לבוכך אינו נינים להער שא יוצרכסקיו וה לענשאדם פוני מפ
 אור יקר).(בתפלה  הבל פיון זמ

ק  חז  מעלה הבל פה מתענהא הן הוה מפי" שכלוהע  מר "הריחלל, ואפתומד ומע שאני דווקא  938
  (אור  עם הת"תשר הנק יסודהריח" , "איד פה מזבח ו ינו המלכותדהי ית, ואמר "מפי"תענהצד מ

   יקר).
ולכפר  ה העולהל המחשבע לכפר ו נייהד בן קרה ה ומר העולאו לה',ח חוס ניחוהיינו יד בן הקרו  939
 םכיוצא לכך סתמות ואש טאותקרבנות ח ם הול ים שונים ים מינשעני שהמפבן ומעשה הקרמהעל 

 ור יקר).  (א להכ כללו
 מוסגר בדפ"ק. 940

 . ו)"רח( םדרש שש שניסר וכתוב חנים שש 941
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במקום  ה שמןלמרע  טוב הרע למ
ן בצדק כתלישר המיו ,םמי נחלי

כתוב  וש ברוך הוא דבמשפט, אף הק ו
נחות צני על מי מבנאות דשא ירבי

  .בבושי ישפננהלני י

 יםמרעה טוב למרעה שמן במקום נחלי מל

ש משפט אף הקדודק וב מישר הליכתן בצ

 דשא אותבנ )ב ם כגתהלי( ביכת אוברוך ה

 וחות ינהלני נפשי ישובב ני על מי מנירביצ

יוסי דרך הרועה לנהוג רבי אמר 
  הגזל  ןמ םקי חרלה נובצדק את צא

א בידו של טב שהו ורישבמ היגםלהנ 
ברוך  כך הקדוש שמאלמין וו ייט

היגם הוא רועה את ישראל להנ  הוא
בט בידו שלא  עת השבמישור ובכל 

 אל. יטו ימין ושמ

בצדק   לנהוג רועהך הדר סיוי יבר רמא

ור ישבמנו להרחיקם מן הגזל להנהיגם את צא

 כךוהשבט בידו שלא יטו ימין ושמאל 

  ל א שרי את רועההוא הוא  ךובר שו דהק

 בידו שלא השבט ל עת ובכר שויגם במיהנ הל

 יטו ימין ושמאל

יה רועה אמר  דבר אחר ומשה ה
ן שהרועה  דע לך שכל זמת וסיי ירב

  ל לקב וכןא מהו  ונאצ תא לנהל חכם
אם הרועה שוטה  מלכות שמים עול 

 סיל ממנו. לכ ה עליו נקרא תקו 

 יסוי ירב מרדבר אחר ומשה היה רועה א

הל את  נל םכח עהרושה זמן שכל ע לךדת

ות שמים אם כלקבל עול מל הוא מוכןו אנצ

ה  (משלי כו יג) תקו ו נקראהרועה שוטה עלי

 יל ממנולכס

  ה הי םי יהודה משה חכרב אמר
וראה מדוד   נו בא אאת צ וג לנה קיוב

שנאמר והנה רועה בצאן ללמדך 
 וד שד

אמר רבי יהודה משה חכם היה ובקי 

 א"ש( מרנאשוד אה מדבא ור ונאצ תאג ונהל

את הצאן > (אןבצ< עהרוה א) והני זט

 דך שדוד ללמ )במדבר

 כא/א 

נו חכם גדול היה והיה רועה צא
שהו הקדוש יכך ע כדין וכשורה לפ

 ל ארשיכל  לוך הוא מלך עבר

 ה צאנו כדיןה רועיה וההי דולגם חכ

וא מלך  ה וךוכשורה לפיכך עשהו הקדוש בר

 ראל  על כל יש

 ירב רמאר קב אן ולאה צולמ 
ר אמנש אןצ יםראק ל נראשי הד יהו

תי אדם אתם יעצאן מר ניצאואתן 
כתוב כצאן קדשים כצאן ירושלים. ו
ח  המזב  ה הצאן כשיקרבו עלמ

 ךכהבא  ה לחיי העולםבשבילם זוכ 
ה  וכשור כדיןאל ישרל גיהנ מה

 כה לחיי העולם הבא.  בשבילם זו

הודה  מר רבי יולא בקר א ולמה צאן 

) ל לד לקאזחיר (מאנש ןצאל נקראים אישר

 וכתיב תםא דםא 942עיתי מר ןאצ ניצאן תוא

צאן קדשים כצאן ירושלים מה ) כ (שם לו לח

לם זוכה בשבי על המזבח 943בוכשיקרצאן ה

אל  רשיל גיהנהמך כ 944העולם הבא  לחיי

 יי העולם הבא לם זוכה לחה בשבירוכשו יןכד

הצאן כשהצאן ועוד הרועה את 
  ים אטלוטל אותם רועה נת הלדויו

ן כשהצאן יולדת  ועוד הרועה את הצא

 
  י ת ירען מצא אני צ תןאהון ודאתמר ב דישיןק בריןן אנודאיהצאן השקו "ז לז ע"א: תיקו עי' 942

 רוישב על הבא) ב טו תב (שמוילהון דכתעל כ ים ומשהרוע להוכ א)קאל לד לם (יחזתם אדא
הגר"א: ן. ברקיעי שבעה כו' איהו שלטנותיה ב ו םאלהיהש אי  לה למשה) תפיצ אלים (תהוכתיב 

 םברילל האם, שהן כידועיה  ועיםז' ר שהןעים, הו רוכו' אמר לכלשקו ה"ל, ר -ם יועו רכלה
הוא  ש "ב),ע ז"ב קלוחו ע"ב  הר ח"אנתא (זדשכי להבע -האלקים  ה: אישטפוה חומה  מן יןיקדמשת
 האברים.ל כולל כ

 "ו).כשיקריבו (דפ 943

וב  יותר טה וף הוא הסזבח על גבי המתה וכשהיא מישהיא ה הבהמה לשחיטהסוף נו ידהי 944
  יותרכזבאנהגם א ילולם שעני העניילתם הנהג ה הב'ת הבהמה ועלייתומלשל תחיטוהש כלבש

לתם הג' הצ, "וכו' אן"כשהציינו וה ' כפי כחו,אל ם וכהצריך להם וכל בוטב לדשתים ומיחאלא בר
ה  ינו ע"ה רבמעשיו כמש ין עליהם במגאיהם ונישלטו בהם שושלא יו תפלוכותו ותבז יםמהאויב

 ).  ור יקרא(
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 עויגוי ייפועיא לשי דכ יקובח
מרחם ם וותאמם אחרי ליכ ומו

ג לישראל צריך יכך המנה עליהם
לא באכזריות וכן  להנהילם ברחמים ו

י שאהו  ה כי תאמר אלמר מש א
צאן  ה ה אתוע הר המ  .'גוו יךבחיק

ל את הצאן מן עה טוב מציהוא רושכ
נהיג  ת כך המן האריוהזאבים ומ

 ןמ טוב מצילםל אם הוא לישרא
ל ש יןדה ומ ט מל ש יןדמ ו"ם וכעה

א כך  לם הבהעוי חידריכם ל ומ הלמע
נאמן היה וראה הקדוש  משה רועה

  כדאי הוא לרעות את ברוך הוא ש
שהיה  ממש  הדין ל באותוישרא

 יהראו פיים כשבלכ ןאצה אתה וער
 הראוי להם.  הנקבות כפילהם ו 

א לש כדי וקחיבם אותם טלאיועה נוטל הר

 חםמראמותם ורי חאם יכולומ יגעוו אולי

ריך להנהילם אל צהיג לישרך המנ יהם כעל

ריות וכן אמר משה ברחמים ולא באכז

 ךקחיב הותאמר אלי שאר יא יב) כי (במדב

ב  וא רועה טואן כשהצאת ה  עהמה הרו 'וגו

כך האריות ים ומן מציל את הצאן מן הזאב

 מן לןימצהוא טוב  לישראל אםהמנהיג 

  ) שלמטה (> הטמ של<דין ומ "זע עאומות ה

א לם הב י העולחין יכלה ומדרמע לשן דיומ

רועה נאמן היה וראה הקדוש ברוך   כך משה

 תובאוישראל  ות אתהוא שכדאי הוא לרע

ם בילכש אןהצ תא העהיה רוממש ש הדין

 945ת כפי הראוי להןלהם והנקבוהראוי  כפי

ועה את  ה היה רמשו ולפיכך כתוב
  י ברמר שא לוש אתנו ולן יתרו חוצא
בתו   ורהפצת א תןשנ י מיי וכיוס
א הל ובקר ו צאן  תן לוא נל  שהלמ

יתרו עשיר היה אלא משה לא היה 
אמרו  שלא ירועה את צאנו כדי 

  ה ע ורמו היה היה צאנו עש בשביל
צאן יתרו  וב אתתכן כול  בטוב םתוא
דין רבי ותנו ולא את שלו כהן מח

היה עובד ל גב שף ער אם אמחותנ
 עמו  שעשה ליבשב תוזל מו  ביםכוכ

ה  ורכשכדין ו נואצ עהרוה הי  חסד
 מן ודשן.טוב שמרעה ב

ה רועה  ומשה הי )שמות ג א(ולפיכך כתיב 

> דאמר< 946שלו לא ו חותנו ות צאן יתרא

ה רופצאת ) לו( ןשנתי מי רבי יוסי וכ )אמר(

והלא יתרו  ה לא נתן לו צאן ובקרלמש בתו

  ו נרועה את צא א היהמשה לא אלעשיר היה 

עמו היה  ונהיה צאש לישבאמרו בלא יי שדכ

ן יתרו יב את צאכתן ולכ בטוב ןתאו רועה

מר נחום אולא את שלו כהן מדין רבי ת חותנו

עמו  עשה ביל שבש ע"ז בדעואף על גב שהיה 

ה מרעבשורה כו ןכדי וצאנרועה חסד היה 

 947טוב שמן ודשן

בי  רחר המדבר את צאנו אהג וינ
זזה   אל דלם שנומיואמר משה יוסי 

ח הקודש  ורבש ראה ודקה ח מנו רומ
  וכן לקבל ומש קדו ההי ר בדמ  ושאות

ים עליו מה עשה  מעול מלכות ש
בר רבי ר המדאן אח צהנהיג את ה

ים  כל פנר על ר המדבאח  אמריצחק 

י רבי יוס ראחר המדב נהג את הצאןיו

רוח ו נממ 949הלא זז 948לדונשה מיום שאמר מ

 דבר היהמ ותשאו דש וקראה ברוח ה שד והק

ת שמים עול מלכולקבל  )מוכן] (מוכןש ודוק[

אן אחר מה עשה הנהיג את הצ 950עליו 

על בר ר אחר המדק אמיצח רבי 951רהמדב

 
ה  שיע ה ז נה חן והי כפשים כנאל אישר תלביותגד כחן  יעקב הנשים כפי תל ביאאמר ה תכ 945

א לשם אל ת מהםנוצה להנו רושאיראל דווקא שי ועלתלא לשם תכלל א ליעיו אול לתוועתלשם 
  .קר) (אור י ושהע  תועלתן הוא

 יקר).    הצאן (אור רךים וצו ה עושה לשם שמשהי  946
  ה עם ל מששתו חסידודיעך ן מדין אלא להוהכבשם  עתה יחסלי ה לו ה לו משהוק תנחום ר'  947

ו ח למו טוב שפתעה שעש יה חותנופני שהמ הובטלו נצא עהוהיה ר זע" דובע  מדין כהן היותו 
   יקר).ר ו (אופתח
 יקר).   ב הוא (אורטותו כי אומרו ותרא אומו כה ענ שכילד היה שנום  ירתו, שמיועד פט 948
 ו (אור יקר). קדד בצמלם עלעוא לוז אדי שתזכטא ח"ו שחכי  949
נו שם בצא סננכ אול קוםהמ זה כבדל, וראחם ם מקומשו יותר ורת בתעורמ"ק ה רוהשהי  950

 יקר).ור ר המדבר (אחא אלא מעולם
בר מדאחר ה אחת ותעלה אלאשמט א תמן שהגי הצאמנ יה ר ההר לא הלהר אחב ולו קרפישא 951

 ר).קר יהר (אומן החוק הרבה במדבר ר
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  בתוכו  וסנשיכ הרצ  בר שלאולא במד
 הרחיקם אחר המדבר. אלא 

  כנסו שי רצה אלש רבדכל פנים ולא במ

 מדברחר הרחיקם אה) ל(אלא  952בתוכו

ם חרבה הוא אלהית הר הא אויב
ן בודה אא הצאן אמר רבי יהלבו דבל

 תו או ברזל כשרואה תלזו שמקב 
והר  ו כך משהליע דלגתמ )אטחמ(

זה דלג עליו זהו   ראו זה עםי כשנסינ
 בה. ם חריהר האלה ויבא אל שכתוב

ו  דבל אוהם חרבה אלהיהר האל  953ויבא

 954דה האי אבנאיהו ירב אמר ]צאן בלא[

 ) אמחט ] (לההיל[כד חמי זלא לא פרדמקב

 זה אורלוי כך משה והר סיני כשנע אגלמד

ל הר א באיו תיבדכ ואה אליו הדדלג ע  הזם ע

  955ם חרבהילההא

יו מששת א מוכנים ה אמר רבי אב 
  ואותו היום  זה עם ימי בראשית זה

ו ה ארשה וכיון שגש ההר כנגד מנתר
ר  הה  דבו עמ ו ודלגכו תלנס שנכ

 ה.  ה עם זו זהי מלמד ששמחים

ימי  תשמש ום היכנימו אבי אבאמר ר

ר נתרגש הה םויהתו אוו זה בראשית זה עם

ודלג   וכותלכנס נ]ש[  אהושרן ומשה וכי וללמ

 ד ששמחים היו זה עם זהלמו עמד ההר מב

יה דע היוסי) יו אי (ר'ניאמר רבי 
 או ההר האלהים משה שאותו 

ינו שנש האלהיםאל הר  אביב וכתוש
  ת וראה עופ באותו הר  המה ראה מש

פיהם ולא כנ םשירו ופים ורחשהיו פ
 . בום יהיו נכנס

 ההידע יו >סיויי רבא נ"<י ינאי רב אמר

ם הוא דכתיב יהאלה הר >הר<ו שאות שהמ

שה מם דתנן מה ראה ויבא אל הר האלהי

 ופורשיםשהיו פורחים  ותופע באותו הר ראה

 ו כנסים בנ והי הם ולאפינכ

) רבי יצחק אומר (אמר יצחק רבי
 םמש סיםחים וטת פורפווראה הע

 שירגמיד הה שופלים לרגליו של מונ
  ר דב המ אחר הצאןת א העמידין וענב
 ו. בדל כנסנ ואהו

ראה העופות   )956מרא(ק רבי יצח ]אמר[

גליו של משה ם לרונופליוטסים משם  פורחים

חר הצאן א את מידין והעבענ שיד הרגימ

 והוא נכנס לבדו  רהמדב

ת אש בלבה' אליו  וירא מלאך
שעת מר וא םורבי תנח וך הסנהתמ
  בו  תשולטהדין ת שמד תהחה הימנה

יצוה  םמויתוב כ ריהו אמר נןיוח רבי
אמר ולא מדת  ד חסדו מדת חס ה' 

שיוצא האור  צחק מ הדין אמר רבי י
והוא רדת נקרא יום טה לעד שנו

 וךתש מא לבתבו ילמלאך ה' א 957וירא

עת ש מרנחום או) רבי תג בת שמוה (הסנ 

רבי  958בון שולטת דיה  דתשמ התיה חההמנ

ם (תהלים מב ט) יומ 959תיבאמר והא כ יוחנן

מדת   מר ולאמדת חסד קא ה חסדויצוה יהו"

ור עד אה יוצאמש קחיצ יבדין אמר רה

 
 ).מ"ו (מת קדושני מפ סיני 952
 ).קראור י א (בלמה  הה קשכ עת"ן את הצאנהג אלא אמר וי 953
 כנגדו ש רעימ ה ההרשראן חדש היה יענמר שר' אבא אמין, וודהת בהא דמצ רחכיה במוהו 954

י מוסיף ו, ור' ינאמחבהר ושוח במשה ומשה חת רא נצר מהר, וההט ה קולתוכו ותש  זה קפץול
 .  )יקר אור(  ודושתבהר בק משה ק ידע מרחוש

  הר העל ג להוא שד משהשע שמזה מ סוקפר). מקור ים (איאלההר ה שהוא פילו בבואו ידעא 955
לפ'  א"נ, על הר סיניעלוי  לגדרזלא פ הואש  סיני  הר משה וכשראה ואו' ה אבנא וכ  "ש האימ כא"ו

 ימפנ ו' ר"לכו ו כשנרא סינימשה והר  שה ומ"ש כךמ א שהואשדלג על הפרזלההר וא הנא אב
ם  וותו היאבא אי רבממ"ש זה  לפי' עוסיולוי עשה דלג מלכך  תרגש לקראת משהנויני סהר  קדםש

 . מ)ה (מ"תחללקראת משה   גשנתר ש"מ שההרל משה ומלר ההש גותר
כיוצא אלא ו חד חיההיו נכנסים מפלא  אחר טעםי שמא מה כז אינו מספיקאמר ש חקצור' י  956

נס ליכ אהו יכול שהיה ות לרגליו הביןלפ ו נוי ה שהשראן ווכי  ל משה,שיו ם לרגלופליפורחים ונ
 ר). אור יק( אהו אאל ליוא יין ראואו שבה הי נין של עעגליו רב

 ). הזהר א (הערת"קסז ע"ב נט עק 957
הקוצים   וך הסנה שהםעת במלכות מתנשפ הה רין הגבוו דת אש דהיינלבהיה ב אהרכך המול 958

 .  ר יקר)וא( שולטיםשה ה י הדין הקשלוח
ווקא  דאלא ם ומקרא י ו ננה שאיייץ למתר קצחיור'  א דיןומא הוי חסד וליא ליה דכל בירוס 959
  ).רור יקבורה (אבר הגב וגוער  אנקר ששםלה ומנחה גד תרב שעעלמשמש ה  נוטהש עד
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רב נקרא ע דתרה למשנוט חסד תמד
א  שכתוב ויקר מדת הדין והיינו והוא

 יום.   אוראלהים ל

ד ת חסא מדדת נקרא יום והונוטה לרש

ן יהד תרא ערב והוא מדקנוטה לרדת משנ

 םאלהי ויקרא )גא ת אשיבר(דכתיב היינו ו

  960םר יואול

ה הוא שעת המנחן חני יובר ראמ
ת ולמטה שלמדנו רבי  ש שעומש

 ו שכתוב ביןמה יצחק אומר 
קר  ר ובבו ים תאכלו בשהערבי
 שהיאם יירבהע ןיעו לחם בתשב

 עתש

 משש חנן שעת המנחה הואבי יוראמר 

 יאמר מוק ארבי יצח דתניא 961טה ת ולמשעו

ו תאכל 962םירבהעין ב )יב (שמות טז יבתכד

דהוא ם ביהער ןיב חםל בעותש קרבבו בשר

 א שעת

 כא/ב 

אכלו בשר וכתוב הבשר  ן תהדי
ה בעם  ה' חר  ן שניהם ואףעודנו בי
  ת ודין המלכ  ערבייםשבין המשום 

משום   םבעו לחשת בוקרוב טלשו
ב  וכתוחסד אותה שעה נקראת ש

ויקרא   ם וכתובוכל הי אל חסד
 קר. בו הר יום שהוא מלאו יםהלא

 יאר מדב(ב יבכתו ו בשרתאכל 963א נידד

ו"ה יה שניהם ואף נו ביןודע 964רהבש )גל

נא ערבים דיחרה בעם משום דבין ה

 ) ובבקריבשמות טז שליט (דמלכותא 

א ת שעא והה דחס ום דאקריבעו לחם משתש

 ב וכתיהיום (תהלים נב ג) חסד אל כל  ביתוכ

ום דאיהו ר יולא םא ה) ויקרא אלהי (בראשית

 965ראמצפ

  זה אדום וזה  רמחום אותנ יבר
בין שכתוב ם ייברבין הע םדוא בןל

  אכלו בשר ולבן בבוקר רביים תהע
רבי  ר תשבעו לחם שכתוב ובבוק 

ותו כל  ו א צחק אמר כתוב ושחטי
 ' ום וגבייהערן יב אלקהל עדת ישר

הודה שהיא שעה לעשות דין רבי י
 בשים שבכל יוםכ ינו משלמדנאמר 

ר חוו אוד קמוסמר דא וא 966וםנחרבי ת

דכתיב (שמות טז יב) ערבים בין ה 967מק סו

בצפרא  וורבשר וחרבים תאכלו בין הע

 968קחציובבקר תשבעו לחם רבי  דכתיב

ו) ושחטו אותו כל קהל  יב  שם( יבתכאמר 

 תא וגו' דהוא שע ]ן הערביםיב[ישראל  עדת

לפינן י ראמ 970ה רבי יהוד 969דינא  דבלמע

 
 (אור יקר).   אורוך  לאור והות הלתחלת צמיחל ר" 960
ית דהיינו  ע נס חצי שבישנכה טולמ ד החסדצמק ינו ו"דהי ות שלימותיצחק מו' שע  קבלה מר' 961

 יקר).   (אורם יומדת  ת"תלשמאל מורה הגב תידמיסה בת הכנתחיל
   יקר). וראערב (ים תרי הערביבין  טנהקחנה ר מזעי לה, וערבוחה גדנומרב  רביש ע 962
 . )קרין (אור  הדיובשר מן   963
משך כל ונ סדחיא הבבקר ה ו ם,הנזכריבים ין ב' הערהערב שהוא ב הבשר בסעודתוזמן אכילת  964
  יינו והות, חצהוא עד שיום ב ירר ומאגוב שהיום זמן כל אלא ,הערב מש עד , לא כל היום מםהיו

 ) יקר (אורלך והו יר וגובראור המאל
  שתיהן (אור  ה, ות"ת כוללבורגת וו'ו שע חסדם ו' שעות אילק לחצנח היום ר' יצחקלדעת ו 965

 יקר).
  גבורה אינו לא ממש בבוקר ואואינו חסד וק יר מצעיקו הא םיהריה שהצ רא לתנחום סביר'  966
מט' חה מנ רג"כ עיק ת' שעודד מן עז נותןש ת, וכמוותפילמ יהתי ראמיי וכו' בבער ממש אאל
(אור   רוב אחר חצותבק ו והמחצות וכדם ב' שעות קו ו דהיינ יתעהאמצ תן לת"תה, ונומחצ עות ש

 יקר).
וא ב ואמצע ירוק ה רור אדום בעוהאש מוהש ר מיד,קבב בנינותר בלהשמש והאווהיינו כש 967
 ר). קי  (אורר הבק דתינו סעויקר הבבו הערב ודתעינו סיב והבער בתיכ"ת מדהת

ת מר כי האאמ ומחצה וכו'ת ו' שעומ דוא מיביים שה ן הערשל בייד מה מתתביאו קורבי יצח 968
ו  יותבה בורהעיקר ג ו קרמאז הבחסד עיקרו של בורה, האמנם צות ואילך געד חצות, ומחסד ח

 לך (אור יקר).ומעריב וה
 ). ר יקר(או חצות  דוא עשה דסח רם לבקומש 969
  ומחצה רב משש , ובעהחסד לצד שעותד' עד  חו לבוקרים יוכיידדתמ יהרא לבייהדוה ס ור' 970
 ר יקר).(או "תתומחצה לות  תיהם ב' שעש צא ביןנמ



 שמותזהר פרשת 

123 | P a g e 

 

החסד   נגד מדתרב כמתק  דהאח 
 הדין.   תדכנגד מ  נישוה

ד ם האחיו )ובכל> (לשבכ<כבשים  ינשמ

ת מדוהשני כנגד ת החסד דמ דגנכ רבתקמ

 הדין 

את   בואמר רבי יהודה מהו שכתו
קר ולא שה בבוהכבש האחד תע

  ת אאת הכבש הראשון אלא  בכתו
גד מדת החסד  כנ דחוימ דחהא  בשהכ
  ר בו כי לא נאמ ניכל מקום ששב
 .  טוב

כח (במדבר  דה מאי דכתיבהוי יבר רמוא

תעשה בבקר  )אחד> ( דחאה<הכבש  את ד)

 אלא את ן שוראה שבהכ את תיבכ לאו

דת וחד כנגד ממי )אחד> (דחאה<בש הכ

 ב לא נאמר בו כי טו מקום שני ד דבכלהחס

תקן   לפיכך יצחק ררבי תנחום אמ
הדין  דתמ דגנ כ אישה חהמנה תתפיל

ה נפ יכוי לנו חק מכאן איצמר רבי א
י פנה היום רב כלי עכי ינטו צל היום

ערב  יללצי ינטו כ דת החסזה מד
ן יקת הםרבן א הדידת מ  ברשכבר ג
 החסד.  מדת חרית כנגד תפלת ש

תקן תפלת   ך יצחקאמר לפיכ רבי תנחום

אמר רבי יצחק  ןד מדת הדיהוא כנג המנחה ש 

כי  971וםפנה הי כי ונל יאו ד) ו יהמרימכאן (

מדת החסד   ום זהיהה נפכי  972רבי עטו צללינ

ן דיהמדת  טו צללי ערב שכבר גברכי ינ

 החסד דת ד מנגכ תפלת שחריתן תק אברהם

  לה אותה שעה שעותינו ב בר ונש
גלה לו  הטעם הת משה להר סיני מה

ין אמר רבי בשלהבות אש שהוא ד 
 ין השעה היתה (השעה) עכיעקב 

אחד   ל לגזעהכ  ראמ ייוס ת רבירמוג
ם היל הא רבא אל הש כתוב וישתרמ

פתם את ה'  הקצרב בה וכתוב ובחחר
בת אש לב וה' אלי אךל ירא מוכתוב ו
 םידיעת שהםוך מת  נההסמתוך 

וב קוצים כתנה כמו זה ש להיות כס
 .  באש יצתוכסוחים 

עאל משה בההיא שעתא ד רבנןתנו 

 הי מאי טעמא אתגלי לינידס לטורא

 קברבי יע ינא אמרד אוהד תאשאהובי בשל

 974גרים )הוה תאעש ( ]הוה שעתא[ 973כעין

שא תראש 975עאי אמר כלא לחד גזיוס רבי

 םילההא הר לאויבא  )ות ג אמש( יבכת

ב הקצפתם רים ט ח) ובחר(דב בתיכו הברח

וירא מלאך  )ב שמות ג(תיב הו"ה וכ את י

  תוך הסנה מתוך ש מ"ה אליו בלבת איהו

 ב יתדכ ]יאכה[נה כס ת דים להיושהם עתי

 תו צי שאכסוחים ב ) קוציםה לג יבעייש(

מכאן למדנו  אמר רבי יהודה 
ל הרשעים ע ל מקוםנותו שרחמ

ש אב ה בוערסנהכתוב והנה ש
נה  והסם עישרב יןד הםב לעשות

ן בהם כליה ל (לעשות) אינו אוכאינ
רמז לאש של  ער באש על כל פניםוב

להיות נו אוכל ל הסנה אינאב  גיהנם
 יה. כלם בה

ותו דנו רחמנמכאן למ 976דהיהו ירבר מא

 )ב ת גשמו(דכתיב  שעיםל הרעם וקשל מ

ין הם דעשות בל באש  רוהנה הסנה בוע

אכל (אין]  977כל או[ו ננירשעים והסנה אב

עכ"פ רמז  באש בועריה כל הםב ) תשולע

היות כל ל הסנה איננו אנם אבל לאש של גיה 

 הם כליהב

 
 . יקר)צות (אור רה שהוא עד חמדת חסד מו זה  971
 תמתחל כ, א"דיןה דתמגבר  שכבר ות ומחצה, ירצהעקרוב וט' שבר ע רשכב רב ממשע ואשה  972
טעמא  היינועות ו' שזים מרבי הע ןיד של ביממא לתעט יינווה ולך והוגובר  תמתחלת עיה שבישע

 ). קפם (אור יקרותו  ותדבורה המבג שעות לאחוז' שחר בדל שתמיד ד
 כען (דפ"ו). 973

 ).ר יקרעת המנחה (אוש  שהיה 974
 ל גהע ההחטא במעשגם וין הפשגורמ חטא ישראל שם על אש והקוציםב הוהמראר שהה 975
 ). (אור יקרל זיוא מפרשכד

 .יקר) רדבריו (אומהכי ונקיט   יס' יור רים לדבימסכ 976
לתי שב מחשבות לבוח שותפטהרה לנום יאלא רחמה קמקב"ה נה י ינן דיה, שאייות בהם כללה 977

 ד.ע" עו  ודע"ה ח"ב ג,ע" "ש כבדוהק קר). עי'נדח (אור י וידח ממנ
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ו ילאחר וירא מלאך ה' אר דב
  בת שה בללמ םמה הטע בלבת אש

 ירב רהנביאים לא אמ ראשלו שא
ביאים משה כשאר הנ איןודה יה

ה נשרף  ב לאש רבתקו מי שמששנינ
  תוב שכ רףשה קירב לאש ולא נ ומש

 םש שרא פל ראל העש נג השמו
ך ה' אליו  מלאהים וכתוב וירא האל 
 ה.  ת אש מתוך הסנ בלב

 יו בלבת יהו"ה אל >מלאך<וירא דבר אחר 

 ר אלשו אש  בתשה בלמא למאי טעאש מ

 רה כשאמש ולא הלא אמר רבי יהוד םיאינב

ביה  978ן דקריב לאשאנביאים דתנן מא

אתוקד  ולא  קריב לאשא הש וקד ומאת

 לרפהעל א שגנ שהומכ יח)  מותב (שתיכד

ירא מלאך יהו"ה  ום וכתיב היהאלשם אשר 

  979סנהיו בלבת אש מתוך האל

ה יש ר זה של משרבי אבא אמ
ה ל מעה עליונחכמה בו ב הסתכלל
 המים משיתיהו מי ןמ כיב ותכ

 (דין עליון) לא םהמי ך מןששנמ
דה  הורבי י שנינו אמרש פוחד מאש
ש זר אינג ה לאנגזר משממקום ש

  גות דר רשעב  נןחיוי רבר אמר חא
נאמן הוא   תי ב בכל בישכתו נתקן

של   ומן ביתי אשרי חלקולא נא 
 עיד עליו כך. אמרהאיש שאדונו מ

 אינבקם  לאתוב ו הרי כימי ו רב ד
 י אל כמשה ואמר רברשביד עו
בל בישראל לא קם א יבן לושע ויה

ם  לעמיהו בעולם קם ו באומות ה
  בא תק כשש תאמר דאי יפהאמר לו ו

 שאלו ו ובא איוחן יב וןרבי שמע
 בר זה.  יו דלפנ

שה אית אמר האי דמ 980י אבאבר

 ]מהעל [תא עלאה ה בחכמכלא בילאסת

אן מיהו שיתם מן המימ כי )שמות ב י(כתיב 

חיל דלא  >עלאה נאדי< 981אימ תמשך מןאד

ודה מאתר מר רבי יהתניא אמנורא ד

 ) דלא] (לא[ 982משה )אתגזר> (דאתגזר<

 השרעאמר רבי יוחנן ב ראאחר בר נש גזאת

) ז יב ברדמ(ב יבדכת 984לל כתשא 983דרגין

 986ביתיולא נאמן  985בכל ביתי נאמן הוא 

יד כדין ה אסהדבר נש דמרי זכאה חולקיה

ם לד י) יר(דביב א כתוהי ימרב ד עלוי אמר

ד בישראל כמשה ואמר רבי ו ע איבנ םק ולא

ת ם אבל באומושראל לא קבן לוי בייהושע 

 ראמר ליה ודאי שפי עםבלקם ומנו ם העול

 ברן ועשמ ביאתא ר כדק יתאמרת אשק

 י אתו שאילו קמיה האי מלה חאוי

זפת  אשכול של987ח ואמר תפ
ון טוב חס ושלום רב באפרסמיתע

העולם  תומובא הוא כךי דאאלא ו

רנטי אתערבא פא דקקוטי ואמרפתח 

כך  ם אלא ודאיבא חס ושלוט רסמונאבאפ

  ה מש עםמנו בלו קם  םות העולומאהוא ב

 
נם מאהבאמיר  םתזה נבואדין, ולה מתוקף םואתבנ לובסליו יכולים הם לא שאר נביאיירצה  978
 (רח"ו).ר). מלכות יק ראו( בדיבור  מן הדיןו נבואתסובל ה מש
 ע"ב.  קדב ע"ה ח"ד 'עי 979
  כן ין מה שא, יןדו למתן הין היה כח במך משה מן היהיה מצד שנמשעם שהט אבא אמר ר' 980

וד תנבא בסמו בת"ת  ההי אהוש ונימימין, והי ממתקהן השמאל וואתו מך נבולכים בשאר נביא
 ר יקר). (או "תהתעמהם  דומתייח ותבמלכ ביאיםנ ארוש תוכורה במלשקת"ת 

 )."ורחדאבא (ם יסדהח שהוא מן 981
חצבה  שנה שעליהם מ לכות, מוסיףמת והנפשות מוהרוחות מת" ינהמב תי הנשמוכה ציר 982
 'יה כדפניוב ה כמח גוושמות הם מז נששאר ועם היות והחסד מים שה שורמן החכמה  תונשמ

כל שאין כן ב מה הינהבמה על כבורת החתגמצד  ם משהמנא בו, תמכמה נעלח ז, עכ"זבתיקו"
  לה בתוך מה,וכמה, הש' כלות תגבורת החהור ול ," תשובהש" ,ה" חכמהמ"" ו משה,הנום האדשאר 

  ם ולעה ובבאש שילהי םית להמלכות נראואין ה אש, ן ודי אדם מהבינהה שארולכך , שהמוהיינו 
ק  תתמשיש כדי אנראית בה בה היה אדרמשם אמנ לוכלו לסבוי רחמים וא במים לאידו, רפוי
 יקר).  ר ו(אמה ים, מחכמימיו המפכב

 ר).הזה  "ב (הערתע ביקרא רפו 983
984  
985  
למעלה  הואא שאל ו כןה ואינמן שלתו נאשאוע תונאמן מהבית שהאמינ אשמע שהושהיה מ 986

 ח"ו). ר(שתו אב לו רשות ש בעל יה  שכן הוא ןאמנ שה בביתו ומה שעמנה וכל מ
987  
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יו ה מעששמ  םעלב ו היומקם 
השתמש ה משה למעלה ובלעם למט

 ה שלמעלליון מלך הער הקדוש ה בכת
תרים תחתונים  בכ בלעם השתמשו

ה  תה צור אווב  השים למט דוק לא 
לעם בן בעור ת באוב תוכ משמ

שראל בחרב ואם  הקוסם הרגו בני י
ל את ך ַשותר לֵ ה על דעתך יעול

אמר   ידיושק ונ יוסי ביבא ר אתונו
יצא שבלבי  )ןייה(  הדחמ רי הה

עליונים ע שיש החוצה. שכך משמ
ן ידו חמים מאל רמין ושתחתונים יו

י כוכבים ומזלות ובדישראל וע
 םניוליתרים עבכם ישאל משתמשרי

בדי כוכבים ומזלות עו םיושקד
ה  ונים לא קדושים אלבכתרים תחת

ועל כל שמאל  אלה שלשל ימין ו
 םיוניעל איםינבם דים נפרפני

  קודש  יאיבנ  םינותתחאים מנבי
 . מנביאים שלא מקודש

ילא ובלעם לתתא משה אשתמש לע יובדעו

א ובלעם אה לעילרא קדישא דמלכא עלבכת

א לתת יןישקדדלא  תתאין תמש בכתריןאש

ב) ואת יג כ עשוה(י ביתכש גוונא ממ אובההו

י חרב ואב 988ם הרגור הקוסבלעם בן בעו

לאתניה אתא  יל תיר זיל שאי ךא דעתסלק 

א) דימח( ]אדמח[ר הא אמי ודונשק י סיורבי י

ת עלאין נפק לבר דהכא משמע דאי לבאיד

א ישראל דיני וינא ושמאלא רחמותתאין ימ

עלאין  בכתרין יןמשתמש אלישר ע"זוע

דלא קדישין ן יאתת יןתרבכ עע"זישין קד

פנים  על כלדשמאלא ו ינא ואליןין דימאל

יאי תתאי נביאי מנב נביאי עלאין מתפרשי

 א דשאו דקו דלי אידשא מנבקוד

 וונא דהוהאמר רבי יהודה כג מו שהיה יהודה כ  רביאמר 

 כב/א 

יאים בנבואה  משה נבדל מכל הנב
דל  בבלעם נ הה כך היונ ה עליקדוש 

  ה אובנם ביפש כומ םיביאנהמשאר 
כל פנים  טה ועליננה קדושה למא

למטה  ובלעם מעלה משה היה ל
מפרידות   רגות ה דרגות ודכמ ו

י אמר רבן חנ וימר רבי א .ביניהם
מר שמא  ואו הרהרה מ יהה משק צחי

ל יכלו בעבודה  חס ושלום ישרא
ירא כתוב וה הזו זהו שהקש 

אליו  'מלאך הא בלותם לפיכך ויר בס
  ר עובנה סה ה והנ  אויר 'ת אש וגובבל
ם הם משעבדיש וגו' כלומר בא

נו נה אינל והסדה קשה אבבעבו
הקדוש  אל שאשריהם ישרל אוכ

ם וקרא ימעה ילם מכל בדהברוך הוא 
לה'   אתםים ב בנות שכם ניב םלה

 אלהיכם. 

קדישא   אי בנבואהמכל נבי משה פריש

י ה בלעם פריש משאר נביאאה כך הו על

] לתתא[ו קדישא אבואה דלנוחרשי ב

הוה לעילא   ים משהנפ לכ לע ו )תתאה(

ן תפרשמ >ודרגין< כמה דרגין לתתא וובלעם 

רבי יצחק משה אמר רבי יוחנן ר יהו אמביני

ם ולשא חס ושמ )ואמר] (רמווא[הרהר מ ההו

בהאי עבודה קשה הדא הוא לו כיל ראיש

ותם לפיכך בסבל וירא )יא שמות ב( דכתיב

לבת ב ו"ה אליוהלאך ירא מ) ויות ג במש(

 'וגו שאבבוער הסנה נה הו ארויו' גואש 

אבל  ה בעבודה קש ים הם משועבדכלומר 

אל אינון ישר יןכל זכאוהסנה איננו או

 וקרא מיןע כלמ ןוש לפרייך הוא ברדקודשא 

ד א) בנים אתם לה' ים ירב(דב יתדכ  בנין לון

 יכםהאל
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