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לב/ב 

אשת ברפ  
 י ה כע רפאל  בא    הש ל מא  'ר האמוי

לבו    תידב הכי  אנ יהור  ו'גו את  דה  בי 
  עה ה' ותר  יהעם יודעי  שרמר אאוח  תפ

  םאדבני ריכים צ הכמ וןלכיהך ינפר ובא
ולשמר הוא  ך  ברווש  קד ה   יכרד בת  כלל

ב  יכד  ההתורת  וומצ ולם  על  השיזכו 
אותולהצ  אבה מכיל  וגים  רט הק  לם 
שהרשמ  טהומעלה  למש מו  כי  ום 
למלובע   יםגמקטר  םיאמצנש  ך כטה  ם 

ים  מדעוש  ים למעלהגטרקם מימצאנ  גם
 .בני אדםעל 

מו"ה  יהר  ויאמ פ  אב   השאל    כי   עהראל 
וגו' בל  את  יתבדהכי  נא י  רב)  א  ת ימוש(  1ו 
פתהי אשפט  לים  תה(  3ר אמו  2חודה    ריטז) 

הלכון י  ךינפבאור  ה  "ו ה יהדעי תרועיו  םעה
א בלמה  אנש  ני ב)ל(  וכריטצכמה  י  חארך 

הבא  דשודק   א תיירואדי  וקפר  מט ול  אוריך 
דיבג ד ל  בהן  זכוין  לון ולשז  יאתעלמא  בא 
ה  כמ  אהד  בגין  ותתא  לעילאן דרוגיקט  לכמ
י  נמ  יכה  תאלת  אמלן בעיגרטקמ  וחכשתאד

עדקיי  ילאלען  רגיטמק  כחותאש לייהו מי 
א שני דבנ

  ה ר התות  ווצמשעושים  אותם   
י בדרך  ם נדוא  תראיבה  רשוהולכים 

סכמ ם  הילע  םשעומדיו  ללה רים  ונגה 
  אך מלו  עליר אם יש  מא נש  ומ ה כעל למ

וגו'מני    דאחמליץ   ויכתוו  אלף  ו  חננ ב 
  ר פוכ  תיאמצ  חתש  תדר עהו מר פדמויא

מרשאכך    םושמ ממוששי  י   ות צו ר 
 רה. התו

פקבדעד  וןאינ ואורייודי  ין    י לאזתא 
אינון    הכמ  הוןיארמד  ר בדחלאמיש  חרובא

  את דכמה    אללעייהו  עלי  ין יימדק  ןסניגורי
  אך מליץ למ  וילע  יש   אם ג)  כ  לג  ב ומר (איא

ומני    דאח כד(  כתיב ו  ו' גאלף  ו נויחנ  )שם 
ן  יגב  רכפ  יתאצמ  רדת שחת ו מפדעה  ריאמו

תא ורייאי ודפק  רנטיד ןאמ איהו האכזך כ

  ך ריה צכך למ  ייא אםח  יבר  ר לואמ
 רי הו דם  הא  לעור  יהיה סנגשמלאך  ן  כא

ה'   כי  וס כ בה  יהיכתוב  רשלך    ך גלמר 
ה'  כתוכד  למ  י הרש  ער  למכרך  ישמוב 
בר ד קהה  א ור ה ווש  ם אדשמה  כל  וא  ך 

  אי חייא  )ביר(  > ביר  יהל<]  לרבי[  מרא
הא  ימאא  4כיה יהוי  דלך  מלא  כאצטריך 

י ג  (משלב  יתכא  הנש ור  בד  הליא עיסניגור
ביה  ה"הוי  יכ  )כו רגלך   ךכסליה    ושמר 


 ם ינהפ  תנבחי  תחאה  ,ותליצאב  ןה  תינובחי  תש  כי  איהו ועה  דוי  תללכו  דמההק  להקדים  ךריצ  1
  צעי האמ  קובא  והת  וינימהפ  רעיקשע  דוי  גםו  יות.נוצהחיוים  יהאחורבחינת  ה  שניהו   ותיפנימהו

מח  ניידה שהדעו  ד)מש(בו  ת  כד  ימלאוחדר  לי  בחינמוע ול  ,ןים    מעולה ה  אהי  תעדה  יראחו  תתו 
בחשב ומשרחואהת  נויכל  ממה  יהת  כרוהנזני  ים.   ע פרמל  אוהש ו  ירוחמא  עהפרו  ,ניםפ  לש שה 

  ות נעת למאנ  מתי  עד ו  ל  מרואעו,  ינכלה  הבז   י כי ד  פרעה,  אלבא    השמ  לה' א  רמא  ןלכו  ,ער"ףה
הוא כ,  יקאדי  אנתמ,  יפנמ מהי  י  הפניב  שכחיה  שהעווח  םאור  ב  גהנמת  םלושב  ת  ויצוניחדוקא 
  יה ה  דושעב ה  שך מה  זמן  לכ  לכן  םודק  איבודכי  ה,  לם העשיוע  לעם  ולע יות לימנלת הפמשמן  יאשו
  כח  ןאי  רומכל  ,ה'ת  תי אעדילא    ב)   ,מר (הולזה א ,  טיםלושו  י ים הקלא  ת ושמו  תקטנוה   ד סובר  יעז

 ף סיו  שרא, כי שוה   הואו  את יוסף  ידע  ) אשר לאח  ,(א  תובן כדם לכווקם,  עולל בומשלר  יעז  תעבד
 .רמ"ז)( תדעב אוה

שב  יע דולהו  תכוונ  2 בוי  הזו   אל,ישרין  הפרש  ון  קיתל  וקריע   לכ  אוהש עה  רוהת  ןיענ  ןי בהבן 
, רואחב  ילהבתח  היא  רישה  םולבענים  פה   אור  משךיבזה    ות, כי תקממו  ת וורבלה ג  ן תיל  באקונה
וממ  רות גבולה  שכות  מנ  ופרהש   ולתגבסו ק  סוד בותקות,  ח  רפודש   ל"ֹק"ל,    עי דוי  "ש זו ג,  "ושה"ס 

התעהד  חכ  יםכממשי  י' פועה,  תר על  ה רועת  תב ו  .לרחיא  ה    הורתה  הכירהזא  ל  ה למ  ליכשזה 
 ."ז)מרה (רא בעבוהופר וש  של עצמו לכ ש ,עהורתאם ה יכה ע קיתה

דאיר  ןכאה  ז  שהפרכות  ימס  3 ישראל ת  איצי על  רג  ה מקטיה  שטןשה  צפה  שהמי  כ  ש,רדרך  ה 
 בא   אל משה,  שםה  מרוא  פרעה,ל  סליכנ  צה ור  הש מ  יהה  לא  הזומסיבת    .הבר"  ה, וזה הי ריםצממ
העם    ריאש  רמאן  כ. ולל"זנכ  ב,ויאיהו  או  ה."בר  יתתנ  ךרפככי  ,  טןשה  רוג טקמ  תפחד  אלו  עהפר  אל

 ."ו)(רחהזה  שדרהמ סוףוב שדרמב ל"רז לם שדרכ שכן חרא ןי ענש ודר  ,ה"בר הרוע תודעי י
י  או  . ויקצדה עו ולייסלאך למ  ךריצד  איחנ  בא,  ע זכות רשל  ךמלאה  בשלמא זהרת  מרוש אי אפי  4

ל  "זרוד  גו',ו  רמ שוך  לסכיה בהי   ה'  כי  ביתכ  םיקיבצדא  הלו  ,ל"ל  ךאל"כ מא,  רמקאיק  בצדך דכדברי
עו אפו   ה'   עיני  אדהו,  אינזה    ה,"קבה לע  ידלהואך  להמ  ך צרהוש   מרלואין  ו  .לות סה כששה מע ילו 

 "ו).ח ר(בר ד יפלא כל מנומל מקום הבכ פותצו
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א  ון ה וכלרע  הן  ו טוב  ל הן    םעול בה  עוש
אםאו  י נאו  םריתסבמ  שיא  רתסי  מר 

 . 'ם הנא ואנלא אר

יי  )זא  קכ   ם(תהלי  ביכתו  דכלמ   רך שמהו"ה 
מה    כל  יך הוארב  דשאומי קחהא  רע ד  למכ

כן  וביש    ןה  בטן  ה  מאעלב  ידעב  שנ  דבר
כדירמ(ימר  ואא  הו כג  יסתר  א  )ה  ש  אים 
ו"ה נאם יה  ואנראא ל ניואים רמסתב

לו  י  אמר  הכהודרבי  הוא ך  כ  לה 
אל ו  ו מצאל ע  ע גוכתוב    הרי  בלא  ידאו
ותסי  שרוב חנם   ועללב  וב  ינתוכתוב 
רשושות  הראל ד  צלרה  מסנ  ת הרי 

נמסר ו רש(וה  קטרגל חר  הא על  ה)  ת 
השם  דברי ך) טרצה  אשלי  למ(  לםעול 

הלל ר הדל  וכ  ודביר  המסלו  ו כים 
לט ה פנמונים   נך יאו   ואה   וךבר  שקדוי 

לל אחכדאי   לושא  םמשו  הם רי כת 
 ם בני אדאין  ו  או הך  וש ברדוקה   הנהגות

לאותם    יהםאחר  דקקד לאים  שר פרט 
ת התורה וסודאת    עיםודיש  מתא  יקידצ

ותם את  לדע  חכמההשל  דרך  ב  כיםלו וה
 ה. ור הת לש נסתרים ריםדב

  אי ודא  וה  כי ה  כלא  הודהי  י בר  יה ל  מרא
 ל ואו  צמע   אל  עוג  ה)   ב  ב (איוביכתאבל הא  

 ם נו חלבלעי בו  נתסיתו  ג)  (שם  רו וכתיבבש
חרא א  5ר לסטסר  אתמ  שור  אדה  חזאהלא

(לק< אתמסרורשטרגא   א מעלד   ןילמ  על  ) ו 
ולאאצט  דלא(למאן   רשו ו(>  אסרתמריך) 

דעלימ  על  רסאתמ דלא מאן  ל  אלמן 
אלילו  ידובי  )ראאתמסל  ךירטאצ ן כל 
קקמ  6ן ירמטן  חיאר הוברי  ודשא י  וך  לית א 

בהייר תאב  מהךל  יאדכ  אנת נון  ידאגין  ו 
בדשדקו  סיןנמו (7ני בב<וא  ה  ריךא    ) יבנ> 

א  שאנ ייהו תראב  קאקד לדן  ירשא  ןנוילאו 
א דושק  איכז  ןוינבר  אורי  עיןדיט    תא ירזי 

  יןלנון מע אילמנדמתא  כדחחא  באר  אזליןו
א יתוריאד יןימסת

 יבנו  אבוי  וםהיי  יהתח ופ  רלעזא  יבר
טן  ם השא ג' ויבוה  צב עלתיה אלהים לה

השנה רא  זה   םהיו  יהיו  םכובת   ש 
עומהקדוש  ש הוא  ל ברוך  את    וןדד 

 מה יבא שו וםהי ויהי זה כדוגמאם ולהע
 שנה. ש הארשל  בוטם וי הי ה וםאותו י

ושם  (פתח    רזלעארבי     היום יהי  ו)  א 
  יבאו  "ההוי  על  צביתהם ליהלאה  יאו בנויב

ראש    8אד  וםהי  י ויהם  וכבתן  השט  םג
קאים  הו  בריךא  דשדקו  9נה שה   ןדילמ א 
היום ויבא    יא) ויהי   (מ"ב דדא    אנוכגו  למאע

יהה  שמה טוב  יוא  ומוא   ה השנ   שראדם 
 10וה ה

בניבאוי  ם ינומ מ  ולא  םהיהאל  ו 
 י עשבמ  חלהשגי  םולעשלוחים ב  ליםודג
האנב ל י  על  התיצדם    ר מ שנא  ומ כ'  הב 

עלי דמעו  יםשמה  אבצ  וכל ו יניממ  יום 
להתייב א  לומא שמו ה'ב  צל  פסוק ב  על 
בו דק ה  בתאה  צאנוה מז על   או הוך  רש 

האלהי  ויבאו ו)יו (אם  בני  א   ןילא  ב 
שלנממן  רברבי לא   חןין   שגחא בעלמא 

כמה   הוהיל  ע  בציתלה   אנש  ינבדן  בדיעוב
(מא  דאת ם  השמיצבא    לכו  יט)  בכ  א "מר 
עלעומ מדים  ל אבו  אלשממו  ו ניימיו 


 )."ודפ( טראסל 5
 ו). "חה (רלגל היוגאיוב מי כל ולגהג  א סודוה 6
 . )וי (דפ"בנו 7
 . )רהזה תרהע(א ע" מד 8
  יעה הידה'  ב  ישהשם  יו  ראקנ, ור "דהאברא  י שבו נששם הוי  הואשפי  ל  םויהשם  ב  נקראש  הראנ  9
י  ש ש ם הויה, שליל  לךאף    םיו  ך) לז, טדע  םתהליוק (בפסל  "זר  שאמרו  ודע וע. ודהיום יה  ראנק  כןול
  ם וי הי ה הנהש אשם ריוא שצמנוי.  יעהשבום ר י קיהי בורב י עהאמר ויא נלכן לש ,להלי וב יהה לא
  תה הי  אדםאת  בריי  כ  ן, דיום  לי   ע וקבה   כן  ר על רא אדה"נבאז  ש  י ולפ  ום, י ה  ארקן נ כללה ולי  תילב

  ים דמשעו  ,טז) שנה הש  רא  םול ישצב  מוא  הא  ו, וה טו)  ישרם  ד אר  ר בספכנזכ אחור  בר  אחו  וריבבח
  .)א"נ( ן" מאיז ף נד דיםחא םבריוד"ב ר צזמומבש"ט  ז"לרם מ עי' מא) ((רמ"זר ואחר בוחאן ו"ז

  ם יו  כאןז ברמש  הווז ת,  קותמת נורבוגבר החר כך כ א  אבל  ןיהד  דסו  אוה   רפהשו  תתקיעם  דקו  10
כברישה נה  שה   אשדר  ובט הדי ובס  ה  ו תומהן  ד  יוהיינק  דוט  םו    בלהטיצה  רן  ולכ   , שנההאש  רב 

 ז).מ"ר( בן  הל תןהנב יתמנלשו
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שהששמישראל   הללו  ום  לוחים 
  האדם   ניבמעשי    עלח  גילהש  יםנממוש
ולוקחיטטמשו ו  יםכל הו  ל כ   תאם  ים 
וישהמע  םתוא שהדים    דמע  ןביום 

נוהעון  לד   דלעמו ורים קטג  עשיםלם 
ב  דועמל  מכל ה  רא ו  אבו   אדם  ינעל 
על  לםעושבמים  עה גיח  שהלם  דימו א 

רק  יהשבמע מלב  ישראל  לעם    שום דם 
 . ארוך הו ש בודקה של  ניםב הלאש

על  יתהל קרא בהא  )ו  א   בואי(ה  יהו"צב    י 
ראש דקוחכחנא  בריימותא    אהוך  דשא 
דעל דהניבג  לראישייהו  דאינון    ןיחשל  ין 
לאשנממ ען   ןיזלא  אשני  דבנן  ובדיע  לגחא 
אינון  טליונ  11ןאטוש וביומא הלכ  ןידבעון    ו 
א  םקימלינא  ד  יאקד עלמא   ו דיבעתלמידן 

עיקין למרוקטיג ד ם  ונש  יבנלייהו  י  חז  אתא 
דמע  מכל למלעין  א  חגשלאן  ימקייא  א 

בל]ב[בר  ן  יהובעובד בחוישראל    ן גידייהו 
א והריך ב אשד לקו ןן בנידאלי

ל  ש  עשיםהמ   םנמצאי  שלאוכ 
כרישרא שלוחים תוא  יכולבכ  אויל    ם 

כשר אותם   דעמול  םיצוממונים   על 
ודאי   ם ה  לאשרי  של  םשיעמ עומדים 
מעשעושי  ישראלכש  ישהר  'ה  לע   יםם 

כתמ  ולכיבכ  םיכשר  אשל שחישים  ל  ו 
ו ה ך  רוב  שוהקד מעשיםושיכשעוא    ם 

נו ותנכשרים  כח  ברולקדו  ףתק ים   ך ש 
מה  בלאלהים    זע  ונ ב תותזה כ  לעו  הוא

כל   םויותו  אב  זה   ועל  שריםכ  במעשים
המ   השרים על  סנ כהת  םינ מוהגדולים  ו 

 ל כיון שהתכנסו ע  ירהש  איוד   'ה  לע  ה'
 .עליו נסו התכ םל האריש

  ל כדקא ארשדי  ןידב ועכחו  תאש  לאוכד  
ממוינא  "לוככבית  יאו בשלינן  ן  כד  אן עחן 

ה " והי  ל עלאדישר  בדיןוען  על אינוא  לקיימ
י  ן ימ יקי  יאוד כד  ן ובדיע  עבדין  ראלשדהא 
כדל דקודשא חמתישין    לוככבי  ןשרא   ילא 
עבדיווא  ה  ךריב ין  בהי  רןדכש  ןידב וע  ןכד 

ועל דא   12הוא  יךרשא ב דולק  אתוקפא וחיל
ה ם במיאלהל  זע  תנו   )הלח  ים סהלת(ב  כתי
א כלהו מוההוא יא בעל דרן וכשד  יןדבבעו

ממנבר הו"ה י  לע  "היהועל    נשוכתא  ןרבן 
דעל    אדהאי  דו   עליה ו  אתכנש  שראליכיון 

ו כנשאת
בת  גם  איבוו לוהשטן  גם   ו רבותכם 

 ל ע  יםטגורק  תויהללם באים  כש  םהילע
 ישראל

ג א(   םבתוכ  ןטשהם  ויבא  גם ו  איוב   (13  
ע א סגלא   יולמה  ןייתא  ולה דכ   ולייהה 
דישראל הוייעל ןריויגקט

א/גל 
נוסףוז מ על  ה    א ושה  שוםיהם 

הגמלשיה מכולם ן  מכווגטק  דול    ם לר 
רא וטליד  יהואד בגין    והיילע   סףו תדא או
מיגוקט  14הומכלא  רברב כירא   וןכלהו 


 פ"ו). דאטין (וש 11
  ור י אולגיל  "כ עג  אוה   ה וונכהה,  רותב  ק ועוס  ב ושי  ה"הקבש  "ב)ע  ג ז  " וב"ש (עמן  י ענ  ג"כוזהו    12

כהתשקדו  והרז פנשמניא  ה   התורשהא  הו  עדנו  י,  דוימי ת  ווכ  הריאבה  כלת  , ל הכנברא    בהלה, 
 פרא בסוה  . וכןרץאמים ון שבהו  ארנבש  ותיתוא  צרףל  לאלבצ  יהה  ) יודעע"א  הש (ברכות נ"כמו

ן מ  אשר  ידמת   םימעשה  כל  תלועפ  תורהה   יאה   ן כ. וורלצ  יד תהע  לכצור וי ה  לכ  רנוצכי בה  יצירה,  
שורהתסק  ע  יןנ עהו  ז ו  לם.והע  דעו  ולםעה רה  וא  ילויי גא  ווה  , םוי  בכל  בה   עוסק ש  ה קב"ה  לה 

  י עסק ע"  ז ג"ככ"  שה נע ו  ם.וי ל  כב  םינעשה   םיש מעהל  כ  דפעולתות  חכיד לצורך המת  בה  הגלשמ
יע  חדשמתוה  לגת"ז שמהעובש  םיקיה דהצדלוי אוריוגורה  תה וימת  םהידל  כ כ  רנומא  רבכד.   לי 
"א זב  י, כוב  ירשמא  א"אור דהאמ"ז  כ  וך במשנ  הוא  ההנ  ,ז"אב  הנעשהוה  צמוהרה  ותדהר  י אוויליג

א א"  י אורע"  אך,  חכב  ק רה  וצמהו רה  תוה   לדכ  עםנוזיו והוה  רההאור והזו   לכ  בו  דומהנה ע   מועצ
  ר"ל   ,א"אד  רוא   לקבל  ןתקתמש  ונו יקם תמנא.  לעוכח לפהן  מו  בגם  ויוצא  מתגלה    ה הנבו,    ירהמא

הל  עפיש בעשננה  ה  ון תיק ה  נה ה  על,ו פלחו  כיא  צו לה"א  אדר  אובו  הע  ו ה  של    הו מצוה  התור"י 
ביצדה והעו קים  דעבודהד  סו  אהו"ז,  גבוה צור  הענין  מה  ל  כ  יכ,  ע דו  .)א"עכב  ב  "ח  יםלכל(  ך 

ע"  א,דז"  םניהתיקוב  ושאמרנ המעששהוא  הצדשם  יובטים  י  ה הנ  ם,יקיל  "י  ע  רק  םלולע  ואה 
  םוביים טעשמ ל הוכ  ב),ע"ז  "א  ח  הרז  ח כי ק  ליםה(ת  'הל  שערה  ואה  , כי"אזד  'קהנו  אשהי  תוכלמה

  אוה הבי כ ,הטלמ בהוטהך שנמה ידה הנעל  ןקן ז"א, וכתמתנה מומבה,  םליה ועויאל עיםיגמא הו
 . ד ע"דסד  ווע  ע"אוד נה עיי"ש ע ו, ע"ב)  שםה"ז (עוההגה דההנל כ

 .)ח"ור(ם מה רתיוג מקטרו  והי ילה עברמת אוה םיטריגקמם ה םישר ע'שה בדלמ 13



זהר בא 





הקש  וןכי שכולם    הוא  וךבר  שדורואה 
ליבא אמ א ויד  מי  רגטקם  ה'  השטר  ן  ל 
לאו  אבת  ןיאמ  וש דהק   יודע  היה  כי 

ה  אוהך  ובר להביא    לאא  ה באימאיפה 
 . וונ לרצ המעשה תא

קו דכריב  שאדדחמא  הוא  אתייך    ןלהו 
מיגרטקל יוב א(טן  שה  ו"ה אלהי  מרויא  דא 

ז מאא  לוכ  15תבא  ין)  הוה  י  ודשא ק  דעיא 
מוה  ךריב הוהאא  לאייתאה לא  א  ית א  ן 
16יה עותרל אדבוע

אאמר  יו השה'  ויגו  ןטל  העו'   טןשן 
ו  דנ למ   ןאכמ  רץא ב  טשומ  מריאה' ואת  

לנמס  ץראה  בושיש ם אחריים  צדדר 
לאר ישפרט  לרץ  שאמר כי  הבד אל    ון 

באמש השוט  וא  ה ברוך    שודק ה יח  גרץ 
יששילמת  להיו  הצושר על    מיד  לראן 
 לע  ךלבהשמת    טןהש  אל  ה'  אמרוי

 . כמהו בארץין א יכב וי אידעב

טן שה  ןעוי  'וגו  השטן  לא  הו"יה  ר מאיו
משאמיוה  יהו"  את   ןאכמץ  ארב  וטר 

 רין לסטמסר  תא  א ערדא  ובאישד  אנפיולא
ון  כי  האדולחאל בדישר  בר ארעא  17רניןאח

זאיוב  (בארץ    משוטמר  אד  חגשא  )א 
למדבע  אוהך  ריב  קודשא  אטורלד  ויהי 

דיעל אל   ו"ההי  19ר מא וימיד    18ל אשרייהו 
ע   בךל  תהשמטן  הש   ן יאי  כאיוב  י  בדעל 
 ץרא  כלב(  >)ב א חאיוב איו(  ארץב<ו  הכמ

)ד)י ט ות(שמ
  ה במ ק  לחלו  ת  תלה  עשראה   

ו מיפרשיתעסק    שוה פר  ירוהל  ישראד 
להעבצרש  לרועה אה  צאניר  בנ ת  הר  ו 

  21המב  אקלה חוב לייהמל  20אתא שעמח
ויד מתפריתעסק  דנייש  והא  ראישהו  ל 


 ג) "ע ב קכז"ח הדע"( םרי' שעל הש לכראהוא שה "מ,הסא והו ה ו"א של רש 14
  ר, ך זעיתוב הכנס  ה להרמ  דימ  ,םולע ה  ן ותיקל  ע  גטרקל  לםבאו כו, שאמ"ה, ה"ס איבהקות  אבר  15

 היא   זו מ  הלווגד  ,למווע ב  ומום עיקב  ךרבתו י ונרצ  כי   זה  רבעל ד  המותל  ן ואיר ה'.  וב ויאמתכ  ולכן
הע  העש  כןולם,  עלב  ימבי  סע כלא  שמה  ו  ח.פס   תלאוג  לואשש  םעלב  עם  השעש מה    טןשם 

שהיה  מר  לווכ  , וןי לבע  תעד  יתה ה  אלשם  עבלב  שיחשו  כדי  , ם האלה עמךינשהא  ימ  ב, ט)כר  (במדב
  ."ז)מר( הנהשי  דוס ןי ידה עהילו איכן טש לפנים  לו  אהרן הכן בכאדעת, ו םש שאין  ותי קטנימב

  ב ש ח  שטןהע ש נשמ  לה איו  ברדי מכ  ם,לקי א  וביארא  י  םהחנ  ומרל  טןהש  לאו  לבאנו  מלי  ה זב  16
ם ניבח  אשל  ת עד  בלימ  בויא  תא  בחהיה משה שמבלימה, וזה  ש]  עתויידנ"א,  [ו  ה דעתתהי  שלא

 ז)."רמקים (אל רא אתה יהי
  ונות עו ומר גכך  לשכ רמול ןל שטש תונוכ יתהוהל, ראשי ץראהיא  ץ אר  תםס). (רח"ו ע' שריםל 17

ק  ופסואר הבמ  ה ובז  . וונכרצ  בה   תהלךלהו צם  ארבט]  שול  "א,נ[ט  וללש  תלויכ  ו ה ליהש   עד  לאשרי
כונת מ  ההנרא  לפי ש  א,ב  יןאמ'  ה  ולאשש  מהל  ן שטהת  ובזו תש  מה  י כלא תימא ה  ידאה,  פי  הזה 

  ך. אץרבא  ותטוטשה בהיתבור  יאי מכ  לם,עוהל  ע  גלקטר  אב  ההי שיב  לו להשה' היה    ניו לפאבו
  ו אות  דעה  ורשהלא  מה של  אישרץ  רבא  לךתהשה  לוגד  שידוח  רואמ  דיעוהי  ו כנ שירשפבמה  ן  בומ
 . "ז)רמ( לאשרי רץאב ךולהלא רחא א רסטל ם רשות מניזהשאין בשאר  טבהי ולניצא   המזום. ויה

 ץ רט באושמ   ימנ  אי   ו.יד  על  כב עישה מי  ייהשי  לה בשותו בפשטות רתה  ז עלמר  בארץ  וטשמ  18
 ."ז)(רמ תויבב לךהכמתה וכבת ךלתההלכח ה  וך לשנמ ה זומשה  ו דהקץ האר ניב תא טיאחהה ש צרי

ה  ב  ישה  )כ  יג,ר  בדמ(ב  וקפסכמ"ש בל וארדר בארץ יש  יהב ה ואירים שבסוז"ל שרת  טכשי  ליאז  19
 ןזמ  ותובא  לאוה  מרא ת  םאויהם.  למע  לםצסר  ד, ט)  ק (שם יופסעל    ומרוכן א,  ץיה עוי בקר,  ץע

מר  לו  ויש .  לשראי   על רג  טקל  יעדב  עמשא מלרץ  אבט  משו  שמ"מ  ם כןוא  ,רבדבמ  לאישר  ן י ידעהיו  
ברלה  היתשר  וכלומ  ה,עליונהץ  רבא  טושמ  יוןכגם  ד אחיזה    ת ונעוומ  ה זול  אשרי  בכנסת  ינןמ  ו 
 )."זמר( לאשרי

 , לישרא  לע  הרפכיה  יה ן ששכ  כלו  ולטובתון  י ורסק ילמירו  יה צריך הו   תרח  לגווב גלאי שידוע    20
  ] ועתה תשהיתא,  נ"[יה  תחו  כשיעו,  דונמרל  ו שינלכשה  ובנהם  רבא  אתאבד  ל  הצר  זמא  רשת אחתו

  ם, ינשוארה  ו ישע מני  מפ  ו לי  וראה  ני שהי מפ  ,אקראו חולק  ן לכ, ו'ה  דרכי  רושהבן יו,  ויד  לע  עו זר
שנעכשו להנפ  בידו  סרמיו  כיסתעה  בו  ש  ק  וייחטהל  ליוכחשב   , אנ"[  תוליפבקמע  הטלר  וזחאו 

 ). "זמר( ]פותילהק ןיב אמלהט
 . )רערת הזהה(ע"א  דסח נ 21



זהר בא 





וכוא מחד  בוי'  התעסק  שא  ד  ן טותו 
 . לארשי לטרג עק ולא 

לקמואו בחד  נעמעבר  ל  עאדבעיא  רה  יה 
א  ול  ןטש  הואה  ה יב  סקעא  דימ '  כוו  22א רנה
דישראל  והייעל גטרק

  א רי  םהחנ  אמריה' ו  תאן  השטען  יו 
אלהי אאיוב  תם  [ין  למיהה   דעבמשל] 
עוש לושרבו  שונצ ר  כל  ה  ייו    רא היה 

אנ ממר  סה  ונממ ותרא גחשה ת  ו    ה תך 
 . מך אם לאמ חדפי אם

ירא    םחנה  אמרוי  ו"היהת  א  השטן  עןיו
 דא בעלא  הותו  או) ל יוב א טאם (אלהי  ובאי
לעב  היראמד ל דחי  אהידיה  תעור  לכיה  יד 
איל אשגה  מנחעדי  אחמות  יהותך  ל  יחד  יי 
אוך ואם לל

ורא  בבא  צרשה  כשנעת  חה  לק  תן 
בוס תעלהה  הז   לצדאחד    אחר  דפרנ  ק 

  דשח  שאבר  ירעש  זהמא  ג ל כדוכמה  ךכ
ב היושעיר  ככפורים  ו  ב  סקעיתשדי  ם 

ע הגי  כאןו  כםמלעם  ראל  שת יא  ויעזוב
ם  אברהע  רז  לכ מ  הז   קלחל  וטלי  מןז
ה  ילד   הנהמר  א שנ  וכמ  ראחה  דצב

 וגו'.  רווכב ץאת עו  'ווג ם היא גמלכה 

בשעתת חזי  דא  כעא  אתייהאקו  ב  יד 
ה  יבא  אתעסקל  ר סט  אילהחדא  חולקא  

מבל  שירפתא כלכתר   ריעש דא    אנוגוא 
חדש  רב   ין בג י  פורדכ  ביומא  עירשאש 
באד ליבשו  היתעסק  לק   לראישהו 
מכוההון  כימלב א לקוח  לטימל  אנמז א  טא 

  חרא אא  טרסב  הםברדא  23אערז  למכ  דא
דא (בת  כמה  כ  תי שאראמר   24הנה)  כב 

ו'  גווץ בכורו את ע' גוכה גם היא וה מללדי
בראו  ובא  וט  שמ  שאמר  עהשה 

  לארבישן  ידת  עשו ל  ממנו  רצה  ץראב
ן מ  ועתב ם לברהו על אה ליי דין הרהש

ין שה דענ  לאום ששא מוך ה ורהקדוש ב
שהרי    חבזהמ  יבג  על  רבק כשה  חקביצ
על   מןושמזרבן  ק ף  ליחלה   ול   היהלא  
צ  ןכו(באחר    בחהמז מו כו)  לשד  בכל 
"לשנא יחלימר  עמד  וכא  ו"פנא   ק יצחן 

 ן קרב  ומנלם מהשת   ולאח  זבי המעל גב
בנ  אלו  ם עמ  הזאת  ה  צרו  דין  ועשה 

בר  כמ וך  הקדוש  שהוא   נו דית  א  רצהו 
יוס וכל  ותר  יר  אחמות  רדו  הלכמ  ףשל 

 . ןיד ךרבד צהרצה רש מה

חזי  תו רץ  אב  וטשמ  רמאד   אתבשעא 
למעבינמעא  ב בד  יה  דהא    לארשידינא 

א קודשמ  בעהם למתל אברליה ע  ההו  אנדי
 חקביצ  ינאדיד  עבאתדלא  בגין    אהו  בריך

אכ גבי ע  בירקתד   ה והלא  א  הדא  דבחמ  ל 
דאזקרבלאחלפא    היל   חאדבמ  על  מין נא 
דאת  מה  כ  25הלייד   סטרא  בכל  ןוכאחרא  ב

והכפיליח   אל)  י  זכא  ריקו(  אמר  יםקאא  נו 
מדגב  לע  קחיצ מניה    אשתלים  ולאבחא  י 
א  אנרבק דינא  יב  דיעבתולא  דא   ובעאה 

קמע בום  הדשא  דבעאמכוא  ריך   ניהדי  ה 
באודב  המ  וכל  ןרידכמה  ל  סףיוד ח  רעא 
 בעא אינד

שנצ  וות אמו  יזמן  ו ל  לף התחצחק 
ה הזו  נ רבק לו    א הו רוך  בוש  ד קמין 
זה  מק   תואול   ר אמ שנ  וכמ   קול לחטרג 

מלכ לי  הנה עוץ   תא  ו'גו  איה  גםה  דה 
  ל מכ  עליו  וק לח  ליטול  עכאן הגיו ובכור

 ר. צד אחלרב ולא יק רהם ו של אבעזר

דזמנ  אומההו  ואתחלף   קחצי  זיבאשתא 
קודל  ןימזניה  בקר   א והלה   הוא  ךריא בשיה 
האיטמק ר  אמת  דא  הכמ<לקיה  לחו  רגא 
  בכורו   עוץ  תא  ו'א וגם היגכה  למדה  ה יל הנ

 מכל  >עליה  היקל וח  לטילמ  טאמכא  הו


שקטממש  נחספ  'בפו  חדפס  בז'  יההוב  אי  תירגז ש  עשממ  אןכמ  22 שעל  יו  "ה.רב  היה   ו גרוע  "ל 
הנכסוע  םיבנה אב  ן דייה  ה  יםל  נמ  ,תונשמ  ועלפו  גול  עידון  נ  'ב  וםיבו  .הדר"  'יום  בידולא   סר 

  א וה  עשהמ  דםקועלה  למ  י כ  איקש  ה לאז  רחא  ה זה  ריגז ה  האד במיף ויכת ש  האר"ג שנעוא  יחלהש
 .ע)קי רה רה(ז המעש רחכמו לא

אמצ  23 א  ראח  זרעמ  אהו ש   באיו  שהואר  חד  שההרברשל  מיוצאוה  מלכ  יאם  ממש    יכוריי  לא 
 )."ורח(

  ת עוץ שבא  י'פוץ  בארץ עם איוב  אה  הית   עוןשת  שאו  נדהיי  יההה  במי  בן  ב איוש  ש הרבמ"כ  24
  ).וח"ר(

 .)פ"קדבסגר מו( היליד ארסט לכבן כו 25



זהר בא 





רא סטרא אחבב קרלא יו םהברדא הירעז

א דן  ומו שה כ לו)  צא(  ןבדי  אב ל  והכ 
ה של צי העקרובשאיוב מום מש ןכך נדו

הירעפ וכשעמה    ראליש  לערעה  פ  דה 
ח  אלא ק  אלו  ל  רמא  םתו א  רוגה ל  הרצ

ושלטממו בפוג  על  נם  קשה  ודעבם  ה 
 ך רוב  דושלו הק ר  אמ   אותםג  רוהל תאו
ת  ןיד  ות ואב  יךיח  אוה ן וד נ  יההממש 
כמ וג  נא  חלשאולם    בתוה  אידך  ל ע 

בו   דן  שהוא  ה' במו גו  בשרו  לאו  עצמו
היהשא  גב שבכלעל  אף  ונדון   ירא    הר 

 . א ברוך הודוש הקמ

אינדב  וכלא דאיהכ<תא  א  הד  ומה   י כן 
טא  יע  בייקרמ  26באיוגין ד ב  )הבילג(  >ןאתד

 אל הו דישרלייע  עהפרקם  כד  ו  הוה  הדפרע
לאיל   ראמ  ןול  לאטלק  אבע  לטו  לאא  ה 

קויהון בפגופעל    טושלו  ןונהוממ  א שילחנא 
א וך הקודשא ברי  ר ליהאמ  ןול  ולטא תקלו

בההחיי דך  דתה  ממשינא  וא   מהן  איא 
שאולו  )ה  ב ב  ואי(  כתיב ינ  לחם   ע גו  דךא 

  יה ב  דן  הודאי' במה  וגורו  אל בשו  ומצע  אל
ואףתא גע  דן  שאבכד  בל  ל דחי  ההור  ל 

אוה ךריב שאלקוד 
ו  שפנ  תאך  א   כתובה  מ   הורא  אב

  ר על הבשט  ות לשלושר  לו  ונתנהר  מוש
כל    אמרנשד  הסו   םושמ באקץ    בשר 

ל  כ  ו קץזהאי וי ודנבא לפשוה  פרו  לפני
רו   בשר א  שב   קץ  אוהש  אמרנ ו  חולא 

  חשךשם ל  ץק  ר מאנש  וכמ  ךחשד הצמ
תכלול בשר כ ולר  וקח  אהוית  כל  ל 
 " יןקץ הימרא "קונר  ץ אחק  יששום  שמ
 ךשח  ואל שה מאש ה  מצד  רחא ץ  ק  וה וז
 ו. שרעצמו ובבת רשוה לו  תנ נ הז לעו

וא(ב  כתי  המ  יזחתא   ב    את   ךא  )יוב 
על   לטמשליה רשו ל  יהיבור ואתשמ<נפשו  

ץ  ) קגי  ו   תראשיב(  כתיב ד  אגין רזב  >ראבש
בכ בשל  ודאי לפנבא    הואוקמו  ינפל  אר  י 

כלק  27יהו אא  וד תמר  ואא  רוח  ולא  רשב  ץ 
דמסט  תידאץ  ק  איהוד  ת א ד  המכ  ךחשרא 
 לכול  חשךל  םש  קץ  ג)   כח   יוב (א  רמא

ולכ ח  הוא  ליתתכ בל  וקר  ת איד  ןיגבשרא 
אחרק (דניאאוא  ץ  יקרי  יב  קץגל    28הימין   ) 

  מאלא שד  מסטרא  אאחר  קץו  האי  ודא
חאד   ו רש  ה יליב  האתייא  ד  עלו  ךשיהו 

ו בשרו בעצמו
אם  לעלב  וב  ותסיתני  ן  יבד  אל  כךו 

  ד ורי הג שרקט מ  תואואמר  במ לא  א  יהה
 יןבדה  יהכל  ה  לא א  תווא  הטיסוה   ותוא

ישלם  דם  פעל א  כי  הואאלי   לו   ראמ   וכך
או אכו ו  ל ירח  היאמצייש  וכך  כמו  נו  ה 

 ו. ליזר עגנך ר כ זכמו שהוא גאמר שנ

(ל  ובני  תסיות גאיובלעו  ב  י  כהאי    )ב 
רגא  קטמר ההוא  מבמי לא  ה אהו  אנידב  ואל

בדינא    כלאא  אל  היל  יואסט  הלי  29יתחדא
  י כ  ) יא  לד  בויא(  הואליא  לו מר  א  כיהו  הוה

ו  מציאני  איש   חארכו  לום  שלי  דםא  לעפ
  גזר הכייהו  אד  הכמתמר  אדה  הוה כמכי  וה
ליה תגזר עא

לבי  ותסיתנר  שאמ  וזה  חנבלעו  ם  ו 
חי  ינתסיתו כנלבלעו  לא    לא א  בותם 
שהוא  תבדע  ומד ע  ובו  ב  יניתסתו ו 
תסישח שהרי  שכ  תניב  ל ע ו  מראמו 

רעצ הות   יוב א  מרא(  פעתשעים 

(רדאמ<  איהו  וב  תניסיות  )דאתמר> 
לא    >עול בל  ניסיתת ו<]  נייתסתו[נם  ח   עוללב

יה תדעבא  ימה קיי ב   בו  יתניותס  אלא  בכתי
  ם ש(מר  דאמה  כתני  יסת  אדה  יבחשו  איהד


ב ח"  ע"הד(   מהמאוה  לעו למשי עמ  עגיה א  ל  ן, ולכללב כקעיו   קם יצחברהע ארמז  הי הלא  איוב    26
 .ד)"עב 

 . הזהר) (הערת "אט עח קשל 27
פ'  מ"ש בכו   המות  ךר ומלאה"צע"י יא  ו ר וה של בכ  קץ  אוה  םימיה  וקץא.    ן"מו  דמ"ר  עי' שע  28

כות המלשליטת    ן מזיע  יגאשר  כ  אוה  יןמץ היק  לאב  "מ,כבו  )א"ע  ד(לא  ב  'בפו)  א"ע(נד ס  שיתברא
רכ  (י  פקוד  'ופא)  ע"  לג(ק  הומרפ' ת  ש"מ, כא כסד  בחסן  כו) והה  זטה  עיש(י  רמאניה  לע, שתוילצאד
ך, מינגל לישה  ) נצביים מה  הלתסוד (ב  א ן היכ, ויןימ  תוכלמא הרקן נולכ  ןימי  אהוד  . והחס)"בע

 . "ד)ע ב מב"ח םריאו ין (במייה  ץת קארקנ ןכלו "ק הול כף ובס אייטתה ה ושל
 דאסית (דפ"ו).  29
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עתתתפה   רג) טקמ תו  או  ירבד  לי 
ם בלשונו  םפיהב ו  ה תויפו  זהא  גמוכד
לאזביכ לו  ויותכ  ו  לו, ויכז  וה ופתב  בו 
ויפת לא בפיהם  א  עומד  ם  בפיהוהו 
 תה פהתהרי ה שהז   רדבה

הופרש  תצע  לעו  ג)  י ב  ואימר  את  עעים 
ד  לע  פתיתהת  30רגא מקט  ההואמימר 

ע(דא    אנוגוכ וי  חתהלים  ם  יהבפוהו  פתלו) 
ווי   ול  זבוכי  לשונםוב לפתוהו  ליכזבו    א ו 

  א מייקם  פיהבהם  י בפ ו  והתפיו  אאל  ביכת
תה פדהא את אמלה ד

בלג/ 
 כךל  אבה  יפ  אהול  הכא  י אברב  רמא

   .טיןמסלה ועו ןטשש ומדנ ל
כבא  יבר  רמא שפילא  א    בלא  31ר הוא 

 32טיןן סליק ואסנתד נאיפולי אהכ
י הוא  שהר  ,כן   טין,להס   וליכ   אוה   וכי

מסכן י  בוט  אמרנש  וכסילן  זקך  מל   לד 
מ    ל כוי  זה  לעו  יל סכו  ןזקמלך  וחכם 

א  ומשום שה  ה הטעםמ  םדאל  טיןס לה
 ם.י אדבנ ישעל ממן ענא

 34יהו א אהד ן יא 33א נטאסל יכילהו  יא יכו
 ובט  ב)יקהלת ד  ב (תיכד  36ל יסכו  35ן קזלך  מ
ולד מסי זקן    37ם חככן  ועל  וכסיממלך   דאל 

לבאל  יליכ טעמאמא  38נש   רסטנא  ן  גיב  י 
39נשא י דבנידבוע ן עלמהייהו מדא

ור  ן יבדבל  א  ידחיה  ןבדי  ה זאה  בא 
ה'ר "ויב  תוכ  םלעוה "ולרא  ד   ארדה ת" 
אלנמואה  תנה נ  לאש  "האראוא  נ א  ה 

  ת א  דבלאה  רצ  אל  ריהש   ודבל  דובי
מקמר  מא  לעם  לעוה   ג טר אותו 

ו  לנ  מנין  השמידל   ידוא תמתו הקשושת

א  נאבל בדי  40דיחידא  נידבי  הא  י חזתא  
ה יהו"  רד יו  ה)  יאת  אשי(בר  בתיכ  41למא דע
  א דלה  אראו  נאה  ארד   )אכ  חי  םש(ת  אולר
 42חודויה בליידב  אלא  הימנותאב מיהייתא
להד בעא  לא    ר יממ  על  >אעלמ< דא  אובא 


 . דפ"קר בוסגמ ןכא עדוכו'  באיואמר  30
 .)(רמ"ז החהשגב םגגממ ההי  ובי שא תא אמהו  יןנעה ותכלל 31
 ).זרמ"( רגקטומ ןטיסמש "ל רני תיסתו "שומ  צהיר 32
 רמ"ז). ( הדושהק ג נגדרולקט יןטח להסכלו תן נ מי 33
 ). רזההערת ה (א מק ןקו י ת שביו  ריש 34
מהמקומנהוא  שטן  שה   א והן  ני עה  35 הראשון שך  הש  ר  שהוומעולל   ם אותמ  ו והת ה  םולע א  ת 

 ךלמ  ו זהו  ג,"ס  שםה מרשש  תיוהלל כחה  ו דשג  כותלמ  ינתמבחם  הש  , םאדו  ארץב  וכלמש  כיםהמל
 ים להכת  רביש ך  רוצקרים לי עהים  מעטמן ה  דם שאחעידע ליוווידן.  קוי תהולם  עם לקדא  הוש   ,ןזק ו
   .)מ"ז(ר ר"הוה היצהפרטית נת ההשגחן שבופאב םולבע ורע  ובטה ישיה  ידכ היה

ק  ו"ם  אי  כ  בזעיר  וי א הו להתו ם העולשב   ודעו"ל.  כסין  ינמכם  לקיפי א וציר  ך"מק  פעשמו  י'פ  36
בלי    ליסא כוה  ולכן  ,אצלנור  כוכנז  םבה  ניםצויחליזה  חא אתהא  שלי  דכד  "בח  הםשן  יחמוה  ילתב
  ,ריעוונ  ונין את מייד מצא ממ  תלק,להס  יןחומלם  ורגוע שידשם  לבעו  אטחו  שי  נןימ  ברשוכ  ן,יחומ

  ז).מ"ר( רגביה דדיד טיןסהלן טהש אל כחויש 
דזעיש  ןניעה  37 שנ  אנקר שה  וקדר    ן וחימ  לון  איש  ן,כסמ  ואהי  כ  ל,דגתשמ עם  פ  כלבד  לוילד 
איתד  נ"א[  םיריתי ה  טבהתפשל  בר],    , יקון תהס  "הש  "המ ח  כ"  מהכח  דצמחכם,    אוהין  חומבו 
וגולמד מיל  בוואמנם ט  ה כנודע.פיר הטעיק  ואהש   בע"ד  ומה סחכמש ת ויחסת ה  ישש ע  ממש  ', ך 
 .  ז)"מר(ם ניהבי

  ר עור ומו  כחר  יבמגש  אטחוהל  ע  כןש  לוכ ו,  וההת  לםוע שרשו מש  ומרהח  ם ע  כותשייו  לש  י  יכ  38
  .רמ"ז)(יקון הת  בעולם רבן החוו םינהדי
חדא   ו מהימן,היץ דאומתר.  וירבד  ועמולש   בו  ה'  ירצה  הלמ  ןיטהסלת  ולכי  ול  שישאעפ"י    'יפ  39
בן    ינפלוה לוה  ניהשבישו  ראמג בנן  מרידאכו  ארייגוד סנממל  אוהם ייקד הצ  אלעוד שו  קר,מש  ונדאי
 ז)."מרה"ר (צב ובי טוהביצר  בך,לב כלב )ו, ה ריםדב( "המשכ ו,קתמלק י צדה כח לוגדי שפנומ י,נופל
וא יחיד  שכיון שה  ,דעתויא בה   דיחיה  תו ואל אה  רגזנרה שזגה  םגו  גווטרק  יברדם  יעמשבו נש  40
מרוי השי  פ"יעא ויניהד   ק זחל  ניובעוו  כח  ןיאת  ו ונו בע  בהה  עטבשעה  הר  וערל  דגלן  שן  שוק  חיד 
 . )זמ"(ר בדלאוץ ותלנ

41  
  יר זע  "יען  ו דיהדין נש   ויינהד  דוי",וה בלחדייאלא ב"ק,  פסוול  רולגז  ,תא"נויממהב  יהייתא   אדל"  42
 פטשבמוו  ח בידכ  ויש ק,  "ולם שה"ס  ללות העווכסוד  הוא  א  והו   ',כווסכן  מ  דיל  לשטן  דנגמ  א ושה
 . ז)"מר(ד חס  לצד תהטול תאמ
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א לית הו תכ   לשך ולכשם לח  ץק  שנאמר
הו קץ  וז  רחוק  וא הכל ה  דשמיהל  חוקר

 . ידמשהל כדי יאוד לפני בשר בא כל

>  התידתיאוב<קטרגא  מההוא  ד
לשיצאת  ויהא  )יהתיאובתו( ן נלמ  43ה דיר 

ג)  כוב  יא(יב  דכת ל כ לולחשך  שם  קץ  ח 
הליכת חות  הוא  א  לכצאה  ילש  44רוקא 

איהו  חוקר   45ני לפא  ב  שרב  לכ  ץ ק  ודא 
ה צאשיל  גיןבאי דו) יגשית ו ארב(

ויהיור   אוב וייה  אה  בני   ואבום 
כמ   לע  בצתילה  םילההא שנאה'   מר ו 

ני ד ב גכנם  דידצ  ים שנייום עומד  אותוו
אוכ ם  לועה הקדוש לפנ  שבאיםם  תל  י 

ם טובי  יםובמעשבה  ובתש  אוה   ךברו
צד    ות וא  צלא  כתובים   ותיהל   יםוכם ז ה

וח  שהוא  מיו  םיחית  צאוו ת  יאמוציים 
נ  אוהש ם ותא  וכל  ייםחלב  כתמצדו 

רעימעב  שבאים נכתה  ם שים   םיבם 
א מות ונקר   תומ  אושהחר  א  צדלאותו  

 המות.  הבו שור ו

ם ילההא  ניב  ויבואו   46ם יוה  הי יו  א חזי תו
על להתיצ וא ההו  רמתדא  כמה   47יהו"ה   ב 
עלבנא  בל קל  ן ין סטרין תרימי קייומא    א מי 

דאתייוניאל  כ ק  ןן  היברשא  ודקמי    48אוך 
ן  ביט  ןיבדועבו  )אובתאתיב(  ]תאובתיב[
זא< לכתי  יהולמ  > כיןינון   וא ההד<  גביהבין 
 50ם חיי   אותתוצ  ק פיוא  49חיים   יהואד  >אטרס

מסטרדאיה  ומאן וכל    םיילחתיב  אכ   51יהו 
  > כתיבין< נוןיא  ןשיבדין ביבעו תיין און דינא

 53רי קואותא  הו מדאי  52א רסטרא אחוא  הלה
  אמות שריא  היוב תומ

 צדדיםה  ינש  יםמדעום  ויתו  ובאו 
לשנכתמי    ישת  מוו  יםיח  לוהל צד ב 
מיו  םייהח לצ  יש  ת  ומה   דשנכתב 
שרוי    םיעמולפ  ם אע  צמאבשהעולם 

א   עומד   כריע שהם  בעולחד  צדיק 
ונכתידמעו  םלוכ  עליהם  לחיים  יםבם 

ולם כ  ם לעוריע את הכמ ד  חא   רשעואם  

ת  ין מי יקא  ומיא  ובההו   ן ירטסין  ראלין 
ם  ייחד  ארטלסיב  תכאד  ן אמת  אית  ומם וייח
דמלסטתיב  דאכ  אןמ  יתאו   זמנין ול  תורא 

שר חד    יאא  מצעית אב  אידעלמא  קיימא 
קכל  עלייהו  דאכרע  אלמעב  הזכא ן  מייי הו 

מא  כרע עלא  אד חייבח  יוא  ם ייחלכתיבו  וא


 ז) מ"ר( החילתבכמלוך י אז ש ו בהו בחושותם לעולה ר להחזי נו דהיי 43
,  קרחו  אוה  תכליתכל  לו  זאת  לל בכאב  לות.לעל הכוט  שא יתפלש  הבוקצץ  קו  ל  ןתנ  םדשמק  44

  .)מבול (רמ"זדור הב  היהשמו  וכ ,ולכלות להכו כללה צחרנ הלוכ תילתכ תתל
פנוושהעו  לשר"  45 א לו  ",ַני"לפ  זהוול,  כב  מוגת  לפנל א  אלי  אבמר  א  ללפנ  י,א  וגםנפי   םש  ים, 
  ד שרי  רהותיו   דהחס  רלכן גבו  ןת לשטונמאנתן  נ  אל  כי  ,תהחשה ננהורץ  הא  תא  קיםלא  וירא  מרנא
 ז)."מר( בניוח ונ

  ן א כנקרש  ד, אוסיף עוהיום  םשה בנהש  ראש  ארקמה נל"א,  ע  ארל  חסנפ  תרשפב  שמ"  בדמל  46
  וםוי  ,םלאדם בעו  ההי  לא  יכ  נודעו  לאיאה  רבי הימ  תשמח  שכלינו  דהי  חד,א  םיו  היהש  םעל ש
ד  ועו .יהשש   םביו   רהום בתשכן נר  עלואדם,  ל  עדוו נ בדלא  הוו   אהירהב לש רוןאחה  ם וה ייה   הששי 

ואחר ' אלקה  מלא  לשםלם  וע ה  וזכה  אדם  ראבונ  יתשארבה  שעמ   מורלג"ד  דהה מלחה  שבו ים, 
 ).ז"מ(רין ד לדייחתן נכלוו דנג יםנהדי ורעורנת אטחש

ש  יכ  47 אימטולאז  יממנשא  ת  מלכי  אצה  קדםיממ  םודאו   םיומדע   ההשנ ש  ארב  לכןו  ,י 
  "ג וחה  אכימלים  מדעו  ןכ  למות עעולה  ןבני  הממנ  צאי ון שק לם התיעובים, וקלאה  בנים  יררעותמו
 .)יבים (רמ"זם וחייכזו  םבה שיש  ,אמי עלנלא בקבלת ווקתמה

הדייערה מתיראוחל מ בא  ם,חייוד הו סלם שינפה  ןי מכ  ,ווקאד  מיהק  48 נוה  ןנים   מו בזמןגפם 
   ז)."מרה (לא ו בקיע  דוסדוע מכיו התה

  מ"ז).(ר םיים חיקא אלקרנהוא ו מיתה  מזר שום   היה  או לשל יםפנבש 49
 ). ז"(רמ י"האה ה "יו"ה הי, אה"םיחי הםש  איוצמ אושה   יןמוחה ה"ס 50
 סטרהאמם  פשטיתמים  דינד  שמ"וכ  לקיםי אפירוצ  כק"  טיםפשתנה מובל תה שרובמאחורי הג  51

איהו  ד  ןוק מאיד  וה וז  ן.יד  לאב  סדח  הואש  דאח  צהק  ראונש  ,יגתנה"ה  תי ווצ קנו מה'  יידה  קא,וד
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למיתה  ויבתכאהו כל ה. למיתם ינכתב

העול  ות אוו עה  ם הזמן  ד  ומיה 
 ד ימ  טיןסרצה לה  רגטקמ   ואותוע  באמצ

י  כ  בואי  ידבעל  ע ך  לבת  שמה  תובכ  המ
וארב  הוומכן  יא כ ו גץ   וא ה  שנודע  יון' 

החזי  לבדו זה    לעוג  המקטר  וב   קמיד 
של לל  יךרצ  אשנינו  מאדם    כלל היפרד 

י  כדי  יםרבשל   א  לו   דובל  םשר שלא 
 . למעלהעליו מו ג יקטר

עמזא  וההו   מא יקי  ]ההו[למא  נא 
ה  אטסא לא א בעג א מקטרוהיתא וה צעבאמ

  ל ע  ךלבת  שמה  )ח א    ביוא(  ב יתכמה  ד  ימ
איע כבדי  ון  כי  ו'וגץ  ארב  והוכמ  איןי  וב 

  היב  אתקיף  דמיודוי  לחב  ומודע איהדאשת
דאעוא  מקטרג ליה    יךטרצאא  דל  תנינן  ל 

נש   ן יגב  ןיסגיאד א  מכלל  שאאתפרל  לבר 
יוי  ודו חבל  יהואיתרשים  דלא   ון קטרגלא 

א עליה לעיל
ך עמי ובת  תאמרושונמית  ב  שנאמר 

  ימצעת א יאצוהלה צור בת לאשוי יכנא
ש מ  עד ת  שביו  ימע  ךבתום  רבי  לכלל 
בכלך  ובתוזה  ום  י נודאחל  עמי    עת ד 
למע שנו  ןוכי איוב    ןאוכ מעלה  ל לה  דע 
החזמים  שרונ בו  ד  אמר  ו  קטרג מ היק 
ד  שפח   " כל מהאלהים  בויא  אם יר נהח"
לחוהת   ךממ לחזק  "הלא נם  א  עשה 

בעדוש  האת ו  כת  אגובעד  " ול טבל  ו' 
 ד מיו  לו  השוע  ה תאשהזה    בוהט  לכאת  

על  ל  םא ך  ותא  בוזיע  רכךיביך  נפא 
 שלחנךב  יוששהרי עכ  האחרצד  ק בדבוי
  ונראה   שלחנך  את ממנו    קלס   אוכל  אוה

 . ידבק דיזה צואא  והי ממ

ויגד    "ב(מ  יתמבשונ  בדכתי   תאמר ) 
אובת עמי  ב  שבתוי  כינך  פקא לא  עינאלא 

 דא עבנתיימי  עתוך  גיאין בדס  לאמכלי  רמג
וב  איומ   א חדללא  כב  יעמ  ךותדא 
ן  יוכ  ביוא  והכאלעילא    עדותמאש
ל שתדא ואתרשלעימודע  קיף  אתד  מי  יםא 

מב טאי(  רמוא  אגרקטיה  א  ירא    םנחה  )וב 
ואל  לדחיד  54אן מ  כלם  אלהיוב  אי  תקףך 

(ביענא  גמל  לאו יד   שכת   אתהא  הל  ) שם 
אב  דעוב  ודבע טוגו'  כל  טבול  האי    א ל 

ועבד    דאנת (מליה  ל  )אי  שםיד   לע  אאם 
סטרא  ב  קתדבויך  ל  קבושי  55ךכריב  פניך

הדה  חראא אירתופ ב  אתשא  ל כיא  הוך 
מני  סליק וב  ןמאמ  זינחוה  פתורך  ן  אאיהו 

 קבדרא יתטס
ו    כל   הנהשטן  הל  א  ה'ר  יאממיד 

בידך  ל  שרא   בויא  אתירש  אות רלהו 
ברוך  קדול לשמור   יכד  או ה וא  הש 
לושרע ומכאן  או  מדנ ו  ותם שכל 
הורבדוש  הקמ  םיראיה ם ושמ  אוך 
  י כראו  הא רי  הני א  וז   הםי בנ  וא  שרםעו

החנם   מראוג  מקטר  תווא  גרט ן קכ  ועל
  ו שכת בעד  האתא  הלם  ילהרא איוב אי
רא יא  הוך  כ  ועלברכת    יו די  ה' מעשוגו
לקו  ל  נהונתמך  מ  בו   גטררשות 
א  עבדא  של  ותראלה ו  ש וד הק  תאיוב 

 . הבהאך הוא בובר

)   השטן   אל  ה"ר יהוויאמ   ) יבא  איוב  מיד 
אה כל  לו  שנה  דאחזאל  ךד יבר    לו יחדה 
 ה הו)  אל(  אהו  ךריבא  ודש קביה דגל  בויאד
(היותרע[א  נטרל פנא  ילאוהכא  ומ  ) העתרי] 

אי לדח ד  נוןדכל  לקודילין  הוא ו רב  אשה    ך 
(הורייעות[  על ליינבל  ע  וא  )תרייהוע]    אוהו 
וא  הה  גרטל דא קע וות  אי  קאד לו כו דחייהא
יוב  א ירא  חנם  ה  )איוב א ט (מר  אוקטרגא  מ

הלאלהי אתה  ם  ובע  תכשא  ה שמע'  גודו 
 ב היייתואלך    לידחו  היא אד  לעו  רכתבו  ידי

לקרליה   ולאח  טרגאשו  פלח דל  האזביה   א 
ו  ימברחך הוא ברי אב לקודשויא

א  לוך  רד המ  אצי  סהנשהת  יוןשכ 
בע ז   ב תוכה  מו  מו יקמד  ל בכל  א  את 
ו  י תפשב  חטאלא  בשפתיו    בואי   אטח
 בכל.  חטא ר כךחחטא וא וברצונ  לבא

דדכי   ים אק  לאו  ורחאמא  קפנאתנסי  ון 
א ת לאבכל ז  )י  ב  וביא(ב  יתכ  המיה  מיוקב
לא חטאתיפב בשויא אטח בל יו אתפבש  ו 


 .)(דפ"ומה  54
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בכלאטא ר חולבת טאח ותיהברע

  דם א  ןב  סהמתנ לא  ש  מרתאואם  
ך כ  םומשו  גו'ו  חן דיק יבצ  'ה   ובת כ  ריה
ואה  ס נתה שעל  אף  יוב  עמד גב    לא 
כרמויקב לא  ו  מתציאוי  רא    שות חת 

 חר.אה  בק בצדדלה  ואדונ 

 ביתכ  הא  נש  רבי  סנתא  לאדא  ימת  ואי
ך  בגין כ' וגוובחן  י יקדצ  "היהו  )יא ה  םליתה (

קיומיה  ם בקאידלא    גבל  אף עב ואיונסי  תא
  >אתושר<  תוחמתק  נפ  לא  ותיאא  קכד

 ארחא ארסטתדבקא באל הרימד )יהתרשו(
שלו  תואו  היה  וכמה  ים נש  נסיון 

שלטושלה  םישדח  עשר הצד א  ן    ותו 
נם היגבם  עירשה  דין  ונינששאחר כמו  ה
עניש   ק דב  אלש  וםמשו  םידשחר  שם 

 אתברך  'הו  בותכ האחר דבצ

ה  ילידההוא נסותא    )וחמא> (הוה  המכו<
שולטנרחי  ריסרת   א סטרהוא  ה]ד[תא  וי 
  נםהגיבא  יבחייד  נא די  ינןתנד  כמה  ארחא
אחרא  א  רבסטדבק  א אתלד  ין גוב  חי ריב  "י

תך אה ברויהו" )בי מב  ביוכתיב (א
לד/א  

תו  ישראמ  ובאי יתאחר . ותאשיר וב מאחרית אי
אינואי  לש  הז  אמר  שמעון   ביר   וב 
בש  וןנסי הקדוש  כמורל  הוא  נסיון   וך 
השא  של כש   יםצדיקר  לא  תוב הרי 

איה  יסנוהאלהים    וב כתשכמו    בו את 
ם  האבר ש  הםבראאת    יסהנם  יההאלו

ה ביד  אהו א קרייו  היחידי ב  בנו   ת 
להוא    ךורב  לקדוש כלום   תןנ  אואיוב 

 . םולכ הוא  ךורש בולקד ולא מסר

ד  56ר אמעון  מש  רבי  ואלאיוב  האי 
הוא רי ב  שאקודד ו  איה  תאוסנ ותא נסכ  57ך 

ד  צדיקיא  ם להיהאו  כתיבלא  הא  דשאר 
  א)   כב   יתאשב (ברתידכיוב כמה  את א  נסה

א   הנסם  אלהיהו ]  רהםאבד[  םברהאת 
יה לבריב  אקר  ידיה ב  איהו  )ואברהם(

ב ואיו  ריך הואא בדש קו  ביליה לגיחידאי די
יהי כלא  ל  מסר  אלו  58ם ולב  א דשוקליה 

  59וא כלוםיך הבר
 לאש  יונפגלוי לרי  ה ש  לו  רמ נא  אול 

רג מקט בל נמסר ביד הד בו אול לעמכוי
ב  שלן  ובדי נעשה הקדוש  הוא   רוך 

 דין) ב(  ןידה  תאיר  הע  וך הואוש ברקדוה 
ב תושכזהו    אליו  גמקטרותו  א  אלהזה  

 וגו'.  בואיעבדי  השמת לבך על

  יל כי  אה דלימי ק הא גלר ליה דמולא את
בא  בלא  60ביה  אלקיימ א דיתמסר 
בריקודדא  ינדבוגא  רדמקט א הו  ךשא 

ברדוקו  61ד ביעתא דישא  אתער  הוא    נא יך 
וא  ה  דאלגביה ה  קטרגאמ  62הוא הב)  (בדינא

(אדכ  עבדי  על  ךבל  תמשה  )חא    וביתיב 
ו' ב וגיוא

קין מקץ ימים ויבא    ימר ויהפתח וא 
ימין ולא מקץ    ם ימיקץ  ה מדמהא  רימפ
ק  הח דא  הו לקק תוה  ין ימהץ  את  ץ  רב 

  ץ ימים מק  ייהו  )ג  דת  יר (בראשפתח ואמ
האן  קיא  ויב< י דמפרי  מקץ  ולא    >מים מה 

ימדחו  איה  63ין ימ  מקץ לקץ  ואתקרה  יב  ין 


 ת).מא רךד( "בא עוה קפצת פ' סנדפ 56
 אור יקר). ( יוןסיוב נא ןרא ענילא יקשבא אדר' א גליפ שר" 57
לא  ב  וואי  ',קליא לל  ו להקב"ה נם לתת בהון אבריד נס, ועוורחכל  בע  ן נטלטשלא  ו, אדעתמ  58

 .)יקרר או( טןהשא לא טל שלונ
 .)קרי רו (אח קלה'  מריות שאהם ע 59
עזר  ר' אל  דרךכלא    ,תראח  ךר"ש די' רפו   יו, רסוליי  טעם  המן  יוסו נאינן שוכי   הה יקש תכ עא"ו  60
   ר).קיר עוונו (או  עלין דהיה בש אאל
  ם ייה אקדמה ה ב  ואי  ןעועל  , וטןו ע"י השתעורר או  והקב"ה  ריו,על שמ  קטשא  ההוהדין   השהי   61
 ר).יק(אור  יםימה קץ ו ן יהימ  קץת שיש ודמ' הקב והםה ז ן יענה עת
 פ"ק) ההוא (דלדא  62
  ר ה אשיפבקל  דוכנגו  , יןימה  קץ  ראת הנקכולמה  הואש   , שהו דהק  וםסיא  וה ם  וש  ,יםלרגי'  בח  63
קץ רנק  ,םש ומ"מח  "ע(   יםהימ  א  קין  פ .  א')  ן"ד  שלמ  הדחי'  מ  אנקרלכות  שהיא נפקץ  ף  וס  י 
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והה בארנימים   קץ" ל ך  ל  התאו "   ורי 
לקיאל ל  ניאדואמר   קץ  או   ץזה   הימין 

הימים לשא  עד  לקץ  הימין לקו  מר  ץ 
 קצי '  הדיעני  מר הואוד  חועל זה דוד פ

אוה  המ  ימי  תדומ אהימ  קץל  יא    ו ים 
ויהכאו  הימיןלקץ   כתוב  מה  מקץ  ן  י 

מ  םיימ ה  ןימיקץ  ולא  לא  תקבל  ולכן 
 ). (הכל רחהא צדמ ההיהרי ש ונ רבק

(מניאוק  האו  64ים ימ  ץלק ג)  י  בי  לאינדא 
לו ואלך  אתה  דנקץ  למר  קץיאל   קץל  אן 

לקץ או  לאד  דע  הימים   הימין  לקץ    הימר 
דא    65ימין ה   (תהלים   מרוא  66ילחד  דודועל 

  היא  מה י  מי  תדמצי ו"ה קעני יהויודה  לט ה)
לק הי  אום  מיהי  ץאו  והכא  מלקץ  מה  ין 

ן ובגין כך  מקץ ימי  לאו  ימיםקץ  י מכתיב ויה
קרתקא  אל דבל    ארח א  ארמסטא  ה בניה 
67לא כה וה

כראה  ו  בא וה מה  הביתוב  גם   אבל 
ג זה  מה  הוא  הוא  ע  תובלר ם   זה ם  זה 

ר קיעול הכ  היה הואברוך  נו לקדושבקר
הואב  שולקד  ןבהקר ח  רוך   ו ק לונתן 

וקין   הןבי חלומ  רו שנאמ כמ  ראח ה  דצל
מ קע עשה  הסו רו  ימים  שקץ  הד  צד  ל 
לכן ו  ואהלקדוש ברוך    ונתן חלקר  אח ה
 . לא התקבל

ד(  ביכת  המ  יזחתא   ד  ל  והב  )בראשית 
גהב הויא  מאי  ם  הואא  דא   גם  לאסגאה 

הוא הברי  אשדולקרבניה  בדא ק   ה כלאוך 
דקרבנרקוע לקא  ויהב    ואה  ךירבא  ודשא 
  רמא  תאד  הכמ[ אחרא  לסטרא    לקאחו

ושם( עבד  עקן  קיו  ]68ןביהמחל)  קץ מרא 
אימים   דסטרא  א לקחוהיב  וי  חרארזא 

קבל  לא אתא ד  להוא ועיך בר לקודשא

בניוהלכ "  בותכמה    בויבא  ו שועו  ו 
ו  שתהמ וקוגו'  לשלשת שלחו  ראו 

לאאחיות ו  שתותלו  לכו יהם   הי י עמהם 
ימה  יכ הקיפו  תה שמבו  ו'"גו  משתה י 

יום המקט מצ   בכל  ולא  וי   ו ל   לכוירג 
  ו בעד שכת    התא א  הל  בו שכתולנ  ןנימ

כל  ובע ובעד  ביתו   יב מסב  לו  אשרד 
מה)  הרי (ש  ללכו חלק  ן לנת  לעולם לאו

  כולם   מספר  ת ול ועה  ל עוה"  בוכת
על עוה ו למעלה    ולהה  נתן  למעלה  לא 

לו חלק  נתן    אל מאלהאחר שחלק לצד  
אחר    לויכא  ל   ל שנט  המוכל  כך  לו 

 טל. נ לומש

  ניו בו  לכהו  ד)  א (איוב    במה כתיבאיוב  
תה משה  יפו ימי כי הק  ויהי   'וגו  שתהמועשו  

ל ולאכיהם  או לשלשת אחיותרקו וושלחו'  וג
יו כב  איתובמשם  מהע  ותולשת   א מל 

מנא  ל  כייא  ולשכיח  א  טרגקמ לן  ליה 
ד  ובע  ודעבת  אתה שכי) הלא  (שם    בדכתי
מס  ר שאכל  בעד  וביתו   ובלו   לא  םולעליב 

 יהיב(  ]בתכהא  דלגביה  כלל  חולקא    ביה[
כלל חולקא  <  )והא כתיבלגביה  כלל  חולקא  
(מהלגביה   כתיבדהא  והעשם  (  >)  ה ל ה) 

כולספמ  תוולע סלקא  םר  לעילא   עולה 
לסטח  )יביה(]  יהב[א  ול  אלילע רא ולקא 

 ליכי  לא  קאלה חוב ליהי  לאדאלמ  69אחרא
 >נטל  יהלימד  לטדנ<מה  וכל  תר  בל  היל



  ות ירפסט  "ל הם יכולל הכ  יא הו  "סי  בתכות  למרות והיספט'  ן  בא  ז"ש   ,הרב  כמ"ש  א"נות  ירפהס
  מ)."(מץ ם ק"הגדול  בכללותו

 מ). " מ(א " טדס ותלכמ 'יפ 64
 ו).ש"(ל ע"בא קפו ע"אס ן קלדקמל 65
 (מ"מ). מ"אר בהזהכתב   וכן ינלימישב קב"ה הר לו אמופי'  66
 "ק. מוסגר בדפ 67
רלל  עי'  68 (ס  חקמן  פילע"ב  שש"ו).  ומחזכמש  ם מישל  יבהקרבל  ה'  ש בד  לביהון"ל  ב קר  ובחלר 
 ). (מ"מם מישלמ  םנהני י'והקל, םמינו שליוהי 
  (קל   ' תרומהבפ  אמרו  ןכו,  "כונים גחיצה   םין מהננה  ה, הנלההלי  לכן  לימתאכ דן  דריפן ומאברי  69
"כ ו גראמ  קמא ע"א)( ן שם  כו ' ע"ש,כולה  יבלין  ין ושלטהירין דנפקט  ליחבי  ה מכתזנו  ן אאכמ) וא"ע

  ו ע"ג) מ  צופ'    וף(סש  חד  בזהר  ואכן ה ו  ,ו'נין כראח  יןינז  אזנלאת  להין בלידמתאכל  דריןפו  יןראב
  סד   א"ח  [ע'  נים ג"כיצום החינהנ ו  הירבנות  מהק  יכה"ק,  ו בז  תקומומ  כמהו  הכמב  בוארמא  הו  ןוכ
סט  ב ר"ח עט ע"ב רסלח"ו ררהמהגהות  ב  ע"ב סם  וש  רלח ע"אא קפא ע"ב  "עד  "ב לחו  ט ע"בא פ"ע

 "ב).ע נוק "בחע"ה ד( ע"ב]ח מר  ב ע"אמב ר ע"מ ר אע"כח  "אב כז עכו רע" ג דף"בחו אע"
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) ילנטליה ידדנטיל מ(
תאמ  למהואם  דוש  הקלו  רע  ה   ר 

חלק   לו  נתן  שאלמלא  אלאא  הו  וךבר
היפנ המק מויסתלק    דרךה  וצד על   דש 

מסתהקד למעל ושה    א ו וה  הל למע  הלק 
ברהקדו  ןכל  וע  ןכעשה    אל הוא וש    ך 

 תבע בדין.

אמאיתי  ואי קבאא  מא  ליה  דשא ויש 
  היל  )יהיב> (ביה<לא  דאלמ  לאא  בריך הוא

ממ  קסתליוא  ארח  ניפיא  קלוח   קדשא על 
ל  הדושדק   וסטרא לעילא  עילא אסתליק 

א א בריך הודשקו  דא  לען וד כלא עב  והאיו
ע בדינא  תב

ל  לכ ד ולא נרהוא נפ כמו ש  וראהבא   
  נתן   אופן  ותאוו ב ת ודן א  אהו  עור  בוט

טו ואלו  וב  רע  כך  ו  יר החז  כך  אחרחר 
שכן לא   לטוב  לדראוי  וב  ט  עתדם 

רול  ו ה וזוב  טל  ומעצ  רי זחהל ו  עדעת 
מעבדי    היב האיווראה    ה באאמונה   דסו

ה'    רדב  את  יראה  בו  ובהו שכתפרעה וז 
 פרעה.  דימעב

  יל כלא  רש ולאהו אתפ איכמה ד  זיח  תא
 היל  היבי  גוונא  ואה ה ב  הילדן    יהוורע א  טוב

י דהכוב  לבתר אהדריה לטרע ו  רולבתטוב  
לי  חזאת נש  טובלבר  ע ר  דעולמנ  מנדע 
 א רזהו  יא  אדו  בוטל  הימרגהדרא  ולא

אי  70ותא נמידמה חזי  רעה פ  ידמעבוב  תא 
א  רהי  )כט    מותה (שיב  בתיהוא דכהוה ודא  

יהו"  דבר  מעאת  פרעה ה  אמר  (  71בדי  ר"ש 
לג אית  מתדהשתא  דאינון  רזין  בקין  לאה 

) ותתא אלעיל
שלא א  ב  הק   וראה  ברצה   רוךדוש 
א  ו השו  קומממאיוב    את  רקועל  אהו
רצה  ן  גמה  יה הכל  וך בר   שוהקד(את 
  "א נ  היה מגן  ובאיומם  קמ מ  קרלעא  וה
לש  שנח  ןויכ  רעהפ  על)  ההי  כםח  ביוא

 ה. ע לפרות מ קנ עשה

בריך  בעא  דלא  חזיתא   הוא    קודשא 
מהו  דאי  ריהמאת  איוב  ארקאע ל כסי הוה 
אעקרא  וא לבריך הקודשא  בעא    ולא"א כנ<
  ם כי ב חונ"א אי  סהכמה  וה  יוב א  אתרייהומ

פ  >הוה דארעל  כיון   מין נוק  דעב   תחלשעה 
עה לפר

יש  ן  עושמרבי    ראמ ת לולגכעת 
ה  מטה מ לו להעמל םדבקינ םשה ותודס
הפרע  אל  אבב  תוכ (לצרייה  ה    כתב)ך 

פרעה אל  זה  לך  שהלא  א ב   מה    כניס א 
התאו ברוקדוו  הוא  ש  א חדריך  ר  חם 

ש< רבי  לגאי  שתאה  ןמעואמר  ה לא ת 
דאזר מתוניין  לן  מה    >72תא ות  לאעידבקין 
כו(ב  תיכ ז  לךרפ  אל  אב  )שמות    אל   עה 
מבעערפ ליה  (מאי <  73ה י    אלא בא    )מאן> 


ינו וא  כלום  םשמה  הנאינו נם שולשמשם ב  וצאירע ווהאה  מוטה  ותל כחכב  ונןבומתמסתכל  ש  70

ון הזה  יבהנס  דמומי שע  ו'וכ  ומנה מינו נהנדע מהרע ואויש  "ב),ע  אח"ב פ"ה  עד(מה  ואמ  בהם  חפץ
ז ה,  וםללשנו  ממ  איוצו  ), "בע  פג  (שם  ונית לפעלננ  פרגודהין  וא,  הר והתות  ייממקי פנכה לעוו וא 

זפד ע"אש  י"ועי מי  ה,  ה מזלעמ לן  איית"ש שיו  נפלרוח    תהנחו ולה  גדתר  וי הה  ודהעב  תאמו בה , 
 ם לשלו  םשמולצאת  )  לזה  ויהראשמים ו  (שהוא לשם  םושלשם ב  סוה לכנהז  ארוהנ  ןויסד בנשעומ

 פו). אח" יםוראיב ( בהם ורה) וחקפ"ד מ"(ס"י ב כ ש"מא והו), אע"  (שם קמו
ה  שענדבר    תתיווי מאכ  ה'  רבדמ  ראיה יהש   ומה  יובגימ' אא  הוו"ה  יהר  דבת  אירא  הת  ה ר"הנ  71

  מה ל ליש לשאותיות ברד וואם  בר הד  תאותיוכי    ,אואר  'פ  כנזכר בזהר   וין הם ש  ן הי ותתירד שאוב
א  רר יאשל  כל   לויצונש  י כיון הוא כ  םוהטע  י,יתמא  ותרהי  ףילווף דבר חלשה חיענ  ר מדבראמ לא  
ביכלעשה  נ  אולה'   עי  צאמ  אשהו  רדא ב לא  ברד  שהוא  וקרח  היותרילוף  החר  א אמ ל  כןול ל  כיה 
 יע). הרק רה(ז

  מה כל  ו,  בדאקין דא  ותתא מתדב  אלעיכי ה  ,הלמעל  רמזמו  מטהל  רבך שהתורה מדאי  יבארש  72
 ).גע"ב פב ח" ע"הדה (הוא למעל  טה כןמל שנעשה

ה מ"ל  להם ז  שהוק א שה יייצק  מן  אלא  איית הנלי  יאן שטימרש  מדב  ל"זר  מ"ש  יןנין תבסוד הע  73
  ן חתו תה  היא שהוא פרעשטימן    השמלר  אמהקב"ה  א שלא  ' כאןזהנ  םמצריך  מל  לש  זהי  כינו  ואה
  עה פר  של  רא ש צינו שהוקר עם  בדתקצין שה   מן   'פייא  מן קיצי מני' אלא    איניית הלד  ראיתיבר  כ

הוא    הן ני ור שיאובה  רעפאל    אב  מלת  ודעק  ן דייאבכ  הרהז ו   איקדי  םיילך מצרשהוא מ  ישמע   ליאו
   ).רקיעהר (זה נז'כ
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לת אחד  חדרים  תקיעלנין  שכמה יון  ף 
וות  ל תלששמ  תורגד   ד ו ס  יהומממנו 

 ול. דהגין התנ

קודשדע ליה  בתר    אדרין   אוה  יךברא  ייל 
חדאתנ  ילגבין  ראד תקיפעלא  ינא    74אה 

מנמשתלדרגין  דכמה   ומאןשלין    והיא  יה 
 75הגדול  ניןתא דזר

פחמשו  ק  ונממד  ה  לא א  רבולא 
אבל  ו  דרגות שלה  תןואו  םיריאו  םלאות
הוממנ ולאפח  או  שום מ  בתקרה  ד 

 נים.עליו יםרשבש רשמוש  תואו הארש

אלא  יהמנדחיל  ומשה   קריב  י  גבל  ולא 
אבן  יגדרון  נואי  76ין יאור  ןונאי ל  דיליה 
דחלג קביה  ולא  בגיןיל  ליהד  ריב    חמא 

  77ןלאיע ןישרשבמשתרש 
ברדק הה  שרא  כיון    א והוך  וש 

ושלופשמשה   מיחוחד  אנומם   ים חרים 
ל יכולים  למעלה  א א  ברלהתקא  מר  ליו 

מלך ה  רעך פליי ענהנ"   אוה   ךברו  ושדק ה
בתוך  הרובדול  הג   התנים  צריםמ ץ 

הצטברוך    שוקדוה "  יויאור ך  ר הוא 
ול בו    םלחול אח קרב  כמו  א  שנאמר  ר 

ופראנ ה'  ה שו י  סוד  שהה    ם ניתחכמה 
 יעלבלאותם    ורייאו  ץ בתוךרובהול  ד הג
 ם. נודת א ודבסו ודעיםין שיהד

קוד  ןויכ הדחמא  בריך  דשא   יל חדוא 
ן  לייכ  לאלא  ילען  י נרחאמנן  מ  ןחושלימשה  

אמרלגב  לקרבא הוא   בריךדשא  קו  יה 
  ם ימצרלך  מך פרעה  עלי  יננה)  ג  כטל  (יחזקא

א וקודש  78ריו בתוך יאוהרובץ  דול  נים הגהת
קיא בחגאל  יךהוא אצטר  בריך ולה    א רבא 

דאתמכ  ראאח יהואנ  ראמ  ה  ואי    ה וקמו"ה 
הגדהת]ד[  כמתאדח  רזא   הרובץ  לונים 

  זין רב  יןדעיד  ןיי מדארמינון  יו לאוריא  בתוך
וןיהארדמ

יברא אלהים  ו  ון ואמרח רבי שמעתפ
כל  לים  וד גהם  התנינ  את פש נואת 

אשחה הרומשת  שריה  המיר  ם צו 
זלמיניה פסוק  ויבפרשוהו  ה  ם  א ר אבל 

 ה ז ד סו  אינם הו נתה  את םיהלא

 )אכ  א  תי(בראש  אמרמעון וש  ירב  פתח
את  יהלא  יבראו  אתו  םדוליגה  79נםניהתם 

הפנכל   המים    וצשראשר    תשהרומ  יהחש 
ויברא   אבליה  וה לאוקמא  קר  יאיהם הינלמ

הת  םאלהי (זארהוא  <   םנניאת  כמה  > 
דא  )קימנאודא

ב /לד 
ובת   כתותני  זוגולויתן  חסר  ב  נם 

ש הנג  הר משום  ה  ת או  ההעל ו קבה  את 
 ופרשוה.  םיקדי לצ אוה ך רוש בוהקד

  גין ב  יב חסר כת  81נםתני  80זוגו   בתו  לויתן
ב  אוסלק  82בא לנוק  דקטל  וא הריך  קודשא 
ה וקמואו איקלצדי 

יאוריע תשל  הגדו  םניהת  הם  ה  ו יהדאן  נויא  83יאורין  עתשהתנים הגדול  ם 


 ו)."(רח קלי'ד ריךא 74
ת ן כל מדרגויללשמשת ונמאשר מת, ופי לקל שארליפה, והיה בק מעלהל רשא עהורש פרא ש וה 75

  ע"הד(  הגדול  התנין  הפרע  דע  גהרמדחר  ה אגמדר אל פרעה    מר באאש  , וזהופרמס  ןאיה להטומא
 . "ג)ע פב ב"ח

 .ג)ע"פב  בח""ה ע (ד ן ממנוטיפשומת יןשכנמש  תטויושתפוהה  ותכמשהה 76
ריח ב  שתן נחלוי  דגא נוהו   עשה האלהים,זה  ומת  על  הז  אתד) גם  ז י  תלב (קהושכת  כמו  ואוה   77
"ג עיא    אק  פר(צ  פד"בס  אגר"ו כמ"ש השוא שר ה  ם"א, ושדאתא  רוובח  תון אשרתן נחש עקליוול

משה    ילדח  ןלכ  ם כלל,אדי  ה בנעשמ  ין יעגנן מיא  ששם  ום שומנין,  על הכ  "ש ע  . ה)ישי רב  ה זנבאבד"
  ו שלכוב  ליה  לייכ  אלש  כי היה ירא  דו,כנג  רשא  פהלינין דקלהת  אוה, שהילגב  קריבלמ"ה  ע  וינרב

 .פב ע"ג)(דע"ה ח"ב  וידתחת 
 חד   רואמ  ן י ענבן  הו  דדכוראאבותא  סין מרכת'  י  ם ו ההלל ניםיני התנינ כל ע  ונאין שמצתנד הוס  78

לע"ד נא ושדברי'  הנק  אוההך  בדר  בואן שיהתנאותו    אזת  וונוהעם  ריגב תים ממפעכי ל'  ווכפרסא  
   ע).יקרהעילאה (זהר  בא מא רוהתד' וקסוד נ הוא יכ

 . אמת) ךרד( םניתהד 79
 ).זהרהקעו ע"ב (הערת   80
 .א)"עמה ב "חד (דע"ה לאח יםוזרם חת שהרולהו 81
 ו)."ח(ר הרגה לי'דק דא"א ק'נו 82
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ביניהם  הש רובץ    א ו ה   דאחויאור  וא 
שושמ שמימי  רוב  כיםכימיו  הגן  כות 

שלש  נופלי בו  בשנם  וכאשר    הפעמים 
  ולא   רו יאו  אות  תברךמ  םימעפתי  זה ש

 . כך לא דכך וכשאח  לכ

ביני  יאווחו  יהרביץ  אד    י ודמימ  הוירא 
דימדמ וברכאן    יןשכיכ בנ  תאגנין  יה פלין 
וכד    זמנין  תלת זבשתא    ך ברתמ  ן ימנתרין 

כי לאו החד  ולא כל כך וכד אוראההוא י

נכנין  והת  לאותהזה  יאנס  ור  ו 
  ם יהך  לתו  סננכ ו  ושט  הולךו   קז חתמ

ושולט  מהמכ  יםגד ובולע   ב וש  מינים 
תשואי  לאותו יער  הללו אורה  ים 

ו ועול  יםלכהו כמביסים  ת  לנויא  הבו 
 הם. נימילעשבים ו

 ]ראיאו[א  אל בההוא עתנינ  )והכי] (איוה[
ימא  עאל    טאשו  ואזיל  יףקתאנהרא)  ( גו 
ז  84בלע ו לההושלי  יניןנונין לכמה  ותב  וא  ט 

יאתשע  ליןאורא  יא  ןיקוסל  ןילזא  וריןה 
לזנייהון יבנין ועשליאה כמ )ו(הוסחרני

האוהי שמאל  ד  מציוצא  ן  שוארר 
ת וטיפ  א שלשוצ וישך  ר אחד שנמונבצ

ט ת  וטיפש  שללנפרדת    פהוטי  הפיוכל 
ו  לוכ נעטיפה  ממנה  טיפה  אור  ישה 

רים  אוי  עהשת   םה   ואלהד  אח
ומ  קיםתחז מש ים  שוטטוהולכים 
 עים.ים הרק ותא  ובבים בכלוס

קוריא   85מאלא א שרטמס   קאפנ  הדמאא 
דנורצנ  חדב וא  תלנגיד  טפיןפיק  וכל   86ת 
אתוטפפה  ט טפיש  פרה  וכלתלת  טפה  ן  ל 

חיא  מניהעביד  אתה  וטפ נון  יא  לין או  דורא 
ואתמתד  ןורייאה  עתש ושקפין  ן  אטזלין 

  יןעיקינון רבכל א ןוסחר

טיפות   ותןמא   רשנשא  מהמ 
טיפלצאת  ימו  כשסי ת אחה  נשארת 

בשקטצשיו   ה שונעם  היניבת  נופל  את 
אותו א  וה ור הזה  א יהד  אח  רואנה יממ

 קט. בש ךשהול שאמרנו

מאינתשאד  ממה כאר  טפין    ין ימ סי  דון 
אשלמיפ  אפקדנ  87אדחטפה    ארתק 

ב  88ובשכיכ מניהואתעביו  יהני ינפל   ד 
חד י  איאורא  א האי  דהה  ויהאורא  אמרן  וא 

ו יכבשכ ]לאזדא[
הז היאו  כשא ר  שה  נהר  נמשך ותו 

  (של  ותלוגד תור חאת ופטיא מוצי ויוצא
שמיהד  מצ  )ותכרב מה  מאותן   ארשנין 

נטי טשארפות  ט שקב  חתא  יפהת 
יאוותבאלת  ופונ ברכות  מאותן   ר ו 

 ף יעדש  אורו היה וז   טקש  היש כמא  ושה
 ם. לכומ

יא כדהאי  נ  ורא  דנגידהההוא  ונפיק    ר 
דברכא<  ןברב ראחרנין  טפין    קיאפ  >ןס"א 

טפיאתאר מאשד  דימינא מהסטרא  מ ין  נון 
מאכיכשבדא  ח  הפט  ארתאש בוניו    ן ארכן 

דאיא  והה]ב[ונפל   שכיאורא  י  והאיך  הו 
 מכלהו  דעדיף 89א וריא יהוא

ונפאיוצכשי  אראו  רדיםם   ה עבתם 
ו שנקרא ותא  עדן  גןמ  םשיוצאי  ותנהר 

נ באופישון  יאוופל   כן ול   בוונכלל  ר  תו 
בבלמל ופישון    לתנכל  כות  הוא  בזה 

מהיא  מלכות נזבבל  הזה  ם ניו ור 
ים  ראויהם  תו א   לכ  יםמלאומת
 . יםרח הא

א  ןומתפרש  יןפקנ  כד ן רינה  רבעאינון 
ההוא  דעא  מגנתין  נפקד פידן  שון  דאקרי 
דא   לועביה    ליואתכלא  ריאו  בההואל  פינ

איהו  ופישון    90בהאיל  ליתכא  לבב  ותמלכ
בבל  למ  ןואתמלייזנו  תא  אד  מיאוראכות 

ין  אחרנאינון יאורין  כל


  המים  לם עינתני  שית רא' שברפ  אבימה ש ז ןשו ש ל"זם, ונייתנ  ם י'ה ב  רם אשה  רין יאו י'  דע כי   83

. ט"ס של רקיע)ר הזה(   הרהם עשסוק  פב  זכרנ  רשאם  ניתניז כי המרלה  עשר  תר"  אלו  ותתיב בויש  
 ו)."רחת (ירוספה  שללים כם הוה 'הקלי

 .ו)"ח(ר  ותמשהם הנ 84
 . ח"ו)(ר זי"ן ילא בנו י"תחי בנפה טי ו סודינ הי 85
   ."ו)רח(ת לקחתמ ואש ה  רסע ורוח ולדנן גע 86
 .)ח"ור(  נוגהיינו ה 87
לה תח  כולמ  םהמלכיכי    אוה"כ  אחו  החלת  איםהם יוצו  ל קומיע  שו מואיני  חשאבלחש  בי זה  כ  88
 .שרשים (רח"ו) ח'

 ו). רח"י' (קלתר דכ 89
 ו).ח"ר(א דדהבא ריש 90
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יאור  הו  בכל  תלויאור  ושט    נין ך 
א כו  העתש  םהו  דאח  קב נו   דאחו  חדל 

בראשוקנ   שירארת  שב  שנאמר  מוכ  ב 
 כך הזה    ין הגדוללו התנפיוא'  וגו  ניםתני

משה שוא  ת רוחו   םינופח  לםכום 
 . הט למא מעלה ולל

ויל  בכ אז יאורא  ושאורא  ד  ח  טאלא 
נוקבא   בינק  חד וחד  וכלע  תש  וןא ואינתנינ

(תהלידאת    כמה  ברישיה יג)  אמר  עד  ם 
תראש  ברתש הלפיאו'  וגו   םי ינני    אי ו 
הכדוהג  91ן יתנה הואל  ד  י    נפחין כלהו  בגין 
תא תולא ל )לגביה] (אילע לגבי[ 92החירו

בראש אלב  יתכתוב  וב  כתוהים  רא 
ל כב  יםגדולה  נםיהתנאת    יםאלה  ארבוי

דים אמירות עומ   עשר  תםו אשל  שה  מע
תנין אחד  וים  ריאו שרה  תם עוא  םגדכנ

(מתפר מתרפרפורש  פר  ברוח  נ"א  ף) 
 ד. אחחד וא  לכ דגנכ

א)  יתש(ברא  ]ביתכ[ א  ברת  אשירב  א 
ואלהי   את  ם אלהיויברא    ) כא  שם (תיב  כם 

דאינו  לכב  דוליםהגם  תניניה ר עשן  עובדא 
לקקי  רן אמי   שר ע  נוןיא  93ייהולבימין 

(ס"א תפרפרא  מ<  תנינא  חדו  94ן אוריי
לקבל  ברוח  )אפפר מתר(  > מתפרשא) ל כא 

 חדד וח
ז  עזע  זדשבעים שנה מל  תה אחועל 

הזה    לו דגהנין  ת השמשום    םעולה
ה אמעלה    הואשכ שלו  ריפסנת  ים 
אעזזדמו כע  מזדעזז  ותם  בא  עיםולם 

וכלוריא ועוה  ים  מזדעזע    רץ האלם 
כל ו  תחלמתחל בתלוכולם  ל  הגדו  ןניים 

 ה. הז 

דעו לשבעח[א  ל  ( ןיד  שנין    )משבעין] 
  95ולהגד  ןינתה  ן דהאיעלמא בגי  >א<מזדעזע

ו ס   יקסל  והאיכד   ככדיזע  אזדענפירוי   ו הל ן 
בזדעזמ א  ע מזדעז  מאלע   וכל  ןירויא  נוןאיען 
מו כלילהלכ ו  תלחלחתארעא  תנין   ןו  בהאי 

הגדול 

אמ ו  תהתה  יהץ  ארהו רבי   רוגו' 
מע   ם יברחה  ראשיתב  שהשמעון 

ם  ימעט  םל האבו  עים בדיובו ו  םיעוסק
 ודבסעשה בראשית  מ  את רמז  שיודעים

עולם  ה  כלש  נוי נעל זה של ודוהג  יןהתנ
 ה. ז ו שלפיריסנ לעלא ל אתלשו משאינ

(ו  הו תתה  היץ  ארהו בישבראוגו'  א  )  ת 
דבראדבוע  ןושמע  רבי מר  א חברישא  א  ית 

ו ביה  אל  אבביה  ין  ידעלעאן  ינון זעירין 
ברברדא  דוב ע  זארמלדידעין    אזאשית 

(נינןת[דא  ל  וע   לגדו הן  דתני דכל   )תנין] 
משתלעלמא   סנפי  96ן שללא  על  רוי  אלא 

 97א דד


ן  תניה  והוא,  )זה מהוא    נויבני  לכם שמשו  ואה"ה (ו בר בהקופלכ  םאדי  בנ  של  בִלבןס  נכנא  וה  91
 ,תעהדץ  דע  ה החטאיה   דועל י  אשרוני  דמהק  שהנח  אכי הו  ג),  טל כאזק(יח  אוריו י  ך תובבץ  רוה
יב ( צ"ר"א בספדהג הבז יך הארמו ש וכ"ה) לד ול" אבזוה"ק (פ' ב וכמ"שעת  ד 'יחבשהוא נין תה  הואו
עברישאב  זנ  "הדא  "ע בנשמשום    אהו  זכ"ו  "ש.)  הויניכל   העלא  עתדה  רדאו  הארהצית  מתא מו 

 ג)."ט עח"ב ה דע"(נז' כהדעת  דעץ אהחט "יזה עעשה מונ  נהבונ ן, ויקדהת
פת  יכ  92 ה  יונק  אווה  "רז  ךא"ם  ני"ראש  מניוילעמן  הקדם  משלן  ואינו  ההל  ו ושה  כמוא   וסא 
 ).קן (דפ"רוחי ."ו)(רח
 ו).ח"(רשה דוקד ס"י 93
 .ח"ו)(ר דקלי' י"ס 94
 . ו)ח"רם (כול םיהפרצופ לכ כולל  ותאצילדך רין אכ כי 95
 "ו).דפא (לשמשתל 96
י כ ע""גוא  הוס  ינהים אוקי ציאות דמה  לבכ  שטם להתפבהתהו  נויש  אשרח  כה  לכ  אוה  נםאמ  97
 נקראה  דולגה ים  ה  יכן  כונ  במדרששאמר    הו ז מיו, וימ  ך"ז מתברכי רק עיוכו,  בת  תן ינח הריב  שחנה
 צ פד"סא ב"רע' בהג(  ו שב   סוד הי  מכח  הם  וירינפסי  כ,  לויתןל  יו שירסנפ ל  מד עעונוס הוא  קייוא

ויסודא  "ג עי  בעדבויפירא  נס  וירבקטא  רלטוק  ה"ד  וףבס  א  ק(פר וש  ד), שאמר"ה  ן  לויתד  סודים 
  רצוא ת  חיוהו"ה  בד  דע"יג    "א שם' בהגר(ע  א ושובורצ  וד שהואמכח היס  ), כי "שע'  וכיר  נפסה  אוה
לו  שוד  סיא גם הרקנכן  ול  הן,ט בשח ורפו  ואהר  שא  פיריםסנים השכונמם  וצאיי   הנה מזה  וב)שו
ד  היסו  יע"  י, כתןו של לויל סנפירעד  מעו  וסאוקיינ הים    יכ  מראו שזהו.  *ירפנס  שםב  כ"ג  צמועל
זהו  ו ום.התמה וסניקי ם אוצא הישט ויותפמנובע ווו יברך מימעי"ז מת  תהום,ב ןיתנהיח בר שחנהד
בממ"  כ"ג עוד  כודרש  הי  שם  נןש  כ  ',ום  ליריסנפעל  לה  תו  אהו  וכולם  לעוהל  כי    וכן   תן.יוו של 
עט  ר(צא  ת"מ  רעי. וכן בסנפירו  לע  אאל  לאמשתלש  מא לאלע  כלדב)  ע"  לד  בא  'פ(ק  ה"וזב  מרוא
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ו  ו בא  הרהא ראה  ת ץ  ו ה בו הו  יתה 
ר  ַבְיאוֹ משום שו  רנאוב  התנו הישני  גו'ו

ל  גדוהנין  תהכש  ושאמרנ  הז ה  ןהראשו
ה ומכב אז מתמלא ושוטף    נכנס בו  הז ה
באותנלש  וצותניצה עולמות  ן  קטו 

 תחלה. ב בושנחר

וח  את '  גוו  ובהו  ותה  תהיה  ץ הארזי 
(נינןת[ ואוקי   )תנין]  בגיהיתה  דמנא  בהאי ן 

ק דדמאיאורא  ה  ןרמקאה  התניכד   ןאי 
כ עאל    לודגה   98א ייתמלאין  דביה 
(99ושאטי< ניצ  ) ושטיף>  וצין  ודעיך 

חרבו דאת  עלמין  וןניאב  וטתלקדא
 תאדמיקב

אחריםיתנ  אותם  הי  נים  ו  שאמרנו 
לש כחם שלא  משום שנחה  למ היו  לא  ו
 עם שנה פ  םט לשבעיפר   לםהעו  בוירחי

ו גדול התנין הכח  ם ביקתחז מ  הםאחת 
והו הה  מ   אוא  א ל מל וא  תחזקלבדו 
אצלוייק  תההי  ותבנק יכ  מת    ל ולא 
 ).(ומשום כך לסבול אותם ולםהע

  וו ה  אלהוו ו  מרןאנין דקרחא  ןינין תנאינו
בג מאא חידין  י  (דלא[לייהו  אתחלש   )ולא] 
זמ  שניןלשבעין    ברא  עלמ  ןושטשטי   אנחד 

(וקפתאת[ון  ינוא הוא הד  בחילא  )אתקפו] 
איהו  ולהגד  יןתנ באי  תקפא לאתחודוי  ל הו 
נוקביללמוא קא  לגבייה    כיל י  לא  הימת 

 )לון (ובגין כך סבלמלעלמא 
הקד   שהרג  בטרם  את  ו הרוך  וש  א 
ה הנ תהו  ה  ץראקבה   תהו ו)  ובה(יתה 

אחאו ה  הית שהרג  בהו  ה  תהו ר  יתה 
  ה יל טרם שהע  שך ם וחקיילהת חילה  הת

 ה. עשש האיר המעש מ

א בוקלנ  אהובריך    אש דקוקטל    לא  עד
(וב תה  היתההארץ   ולבתר התהו    )הוו  יתה 

 תאשר  והב  100] הות[  )ההו(   הל  קטלד
לא  >על<]  גו'ו[חשך  ו  מאיילאתק   הות   עד 

 )עובד דעבדת] (עבדעובדא ד[רא יהנ
  מחץ את   אהו  ךברווש  הקדה  עשמה   

הרי שמשום    כפהונ  הלע מלהזכר    ראש
ם  טע ה  ר מהמאייה  ה לא הטום למ התה 

היה ש  לא  משום    ל הגדו   יןתנהמאיר 
חשיך ומם  התהו  עלח  ב רושנה היה מהז 
 . טהלמ  רחףהיה מ אלו  תואו

ע בריךודשק  בדמה  ר  או ה  א  ישיה  מחץ 
דהא תהומא  ן  בגי  יאפואתכ  לעילא  וראכדד
הוה   לא  אטעמ  אימ  101ירנהתא לא הוה  לת
ב נשי  ההו  102דול הגן  ניהת  ידהא  יןבג  רנהי

תהומא  ]רוחא[ ליחשיוא  על  א ולה  ך 
לתתא מרפרפא

אחר)  הזכל  ועם  (  ועברה    ת רוח 
ותה  א ב  הכת ה) והשבשנבה (שונה  על למ
ורוח   שכתובו  זה   אותה  והשקיטהח  רו
פנמרחפ  םיהאל על  ו ימה  ית   זהו ם 
ה דושהק  ינושנש הוא  ברוך  רוח ש  כה 

ו "(נ  103ברעו  ארחא  וחארעכ"ד)  א 
ש  ובט  ב)ינש(>בדנש<  ]נשבו[א  דלעיל

רוהב ליהו  חאהוא  דכתידא  ה  שכיך  ב הוא 
י  על פנ  תפחם מראלהי   חורו  ) בראשית א ב(



 ם יקא  מאלעל  ם דכד עוליק יסוצד  רוי דאינפסקאי על  ם ועלמא  פת היש  לע  םידקאן  תיול  )"אע
י אין  כ  ההגה*    יתןדלו  חדא  גפאל  עא  לא  קאים  לאלמא  ע  כל  ב)ח ע"(קמשפטים    סבאב  ן . וכיועל
ם  ותדגים זכרע"א) שב  ח  ף(ד  ותא בכורבגמר  אהור  אמבוי  רשה  ד,וסיה א  הו  ומצר עיפהסנשמר  ול
הכווחוץ,  מב  הם  יהר  יןריפנסהו   ע"ש,  םפניבמ הוא  אלא  נקרסהישנה  בשםג  אוד  כסנפי  "כ  י  ר, 
 אהו  וכן ו.  שב  גחו"הם מה  יכ  , יוולדותת  ע"ש  ירסנפם  כ בשג"א היסוד  נקרו  .לדתותוהם    ןירינפסה
 רין סמכי (ד"ה ת  םש  אגר"בהע"ש ו  חו"ג  ם ה  יןרנפיהס  כי   ב)"ע  דמ  דף  א כ  קוןית ם (יקוניתבואר במ
 ).ב"ע המב ה ח""ע(ד )שוטק

 . "ו)רח( יםבטל קלי'  כל הג'ז א תמתק והל רוגה חוזדכורא דנן זה ניתז אש 98
א לע' צויוא  ן הלזווח  םלכימז'  מ  וינידהההם    ים' שנמערר  מבהוא  ז  ני ח' ואם ביכלד המסוב  99
 כיםמל רור דז'  וא מהביהה  נן הזו). החל(רח"ו  יםונצהחיק  ירחמת  לכת  כךול  םמצם עהמוא  ה ה ונש

ולותדמי לת  לתכ  ובדמן  יע בוצ  כך,  אתכדי  הם    ם,יהחיצונ  הרחיק  מהאכונכי  הגים    ' זדה דול  ור 
  ו"ש הקדו (ממנ  חיםרבו  הם  ותמש  בהז'  ללונכ   הםר מברוא נשהכי מאחר  ת,  לכתימ'  ג  הואש  מותש
 ע"ד). בצ

 ר).זה ה רת הע( א"ע ע תישברא 100
 .ח"ו)(רק' דנו דיסו 101
 ו)."חר( םכיהמל לוביטו' חי גבורת בנבסוד ת 102
 ו).(רח" י' רוחחר בהדנו יהי 103
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דהי ו  מיםה . םלאת העוח וברא ברו וא  ה  יךברא  שדדקו  תנינןינו 
אלמוברא ערוחא ברוחא  בטש

והי  י ם  אלהי  ויאמר א אור  ור  יהי 
 כה אור שלמעלה וה ה איר ה

יההילאמר  ויא אום  אור  הוי  רי   רנהיי 
שטבו ילאעירו דלנה

א לה/ 
וה שנשבה  הרוח  גב  מסתל על  על ק 

כיס   וםתה ה אולא  שה  כיון    יר האותו 
 ר. וא אז היה קל תוהוא הסם והתה 

ר  לע דנחוגבי  מעל    104לק סתא ושיב  א 
נהיר א את מוהתד  ה כיוןלא חפא ליהומא ות

 105ר נהי הוה דיןכ לקאסתהו יוא
  ם ייוצאים היו  מו ועל ראש זה מאיר   

מצחתמ ווך  ה  מעל לנושבת  וח  ר ו 
מא אמו אור   זה  רוירה  יורד  שהיה  ו  עד 
לשנצנמ א  יםבעץ  של ורושנים  ות 

נם  תשאו  וןכיהשמש     ו מ שראורות 
של    םישערההיו    הטמ לש  מהשבתוך  

עובדיםבהם  ים  דעיולם  ועה  והיו 
  ך הוא ברו  ל הקדוששהסתכ  ןוכילשמש  

הרבאות ו  שעיםם  אורו  את  גנז סלק 
ן יתנ  שאותו  םוש מ  אותומה גנז  תו לאו
עולה בא  דור וי  היה  ורים יא  םתוומכה 

 ה. התגל לא ו ו עד שגנז אות

ע  אד ומיא  ל  נהיר  ו  מג  נפקיו  הורישיה 
נשרו  האפותי   ורימנה  ונהיר  אלי לע  יבוחא 

מנצנצא נהו  חיתנ  והדה  עד  דא  106ריה 
דאינון  ן  כיושא  מדש  107רין ן נהירתון  לשבעי

(וריןנה[ ש  )נהרין]  בגו  משא  אתרשימו 
וו וה  וידעין בהא  מלעדביא  חיי  108וו תא הלת

קודשא בריך    כלתכיון דאס  אשמשן ליפלח
ב נהורס  יאחייבון  אינהוא  ליה   יהליק  וגניז 

בגין  לי  גניז   אימא  יק סל  וההן  ינת  אוההדה 
י  שטבו  תיונח עבאינון  > דגנז<ד  אורין 

אתגליא ליה ולא  )גנזוד(

הזרע  אות  ערזו אצדיבו  שהוא ק  חד 
שלהגנ שנז  ן  והזרע  בגןהגן   הוא   רע 

 א. הו   ההז ר) של האוזה( תוטמינזת ניג

צדיק חב[זרועא    הילע  וזר ) לחד(  ]109ד 
דזרע  א  ועזרא ונת דג   )גוונא] (גננא[  110דאיהו 

 איהו רוא 112יהא ו רמיבט  וזיבגנ ]111תא בגנ[


 רח"ו). (ר ברנר שאוה"ת מ ח"פרר אנשרו ורבשנתמלכים ן היינו מה 104
 . דפ"ו)( הירונ 105
 ו). "רח( דרבה יצאם אמה שובפגלי דאת ד וד חססב 106
 "ו).דפן (ינהור 107
 . ר)הזה ערת (הא "עח קפ 108
 "ו).לש"ב (ע כר  "בו עסע"א קר טמן קמקל 109
עיקרי, הנה  מ"ה השם  י דהלו הוא הגיש   מוו האור עצ). אותרח"ובן (ול  תפטי  "קאד דוסנו יייה  110

בהכתי  כג"  זונגנם  לתענו  זרח  אוה עצסויף  ע"  דף(  ודי פק  פ'ב"ש  וכמ  ,מוד  והברכ    א רנהו  ואה ) 
כמ"ש  ק,לצדיע  וזרר או )צז יא םי(תהל דו, בסמוצע יסודבהז נגונ, "שו' עכה ב"וקיה ז לם גנירהדאב

ע(  םש סעוקס  ב"עס  מחקש  "וע  ב"רכ  ולהו  וא  "ב  מא  וינע"א).  דאה  ולהלז  מאיר  דופני אלא  רך 
  , )בח ע"ס  ב, ח"אפא ע"  א,"עז ס, נ"אעלה  ח"א    ים(כללת  והדור  כל  וג בישמנהד  סהח  אווה  ,הרהעט

 רומה ת  'זוה"ק פוב,  ו"מהרח  תוהש בהג"ע"א,  ע  הל  ' באפ  "קהובזש  מ"[וכ   )ט  רקפ(ין  מוחערת הה  ע'
א  "ע  חפ  רע"ב ופ' אמו  די רכפקוופ'  ,  ל העניןכ  "א"ב וקסז עקסו ע  ושם  ע"א,ר  טמקו  בע"סמח  ק

ע"ק  ם(ש  בסוד  נוממ  א ציור שהא  וגם  ,העתיד  ון קי ך תצורל  דיסוז בה יגנאור  ה  רעיק  רנשאו.  )גא 
נעלמת ה  ותלכהמבש  לבנת  אנה הוה  ,ראשיתב  מעשהד  ן וקהתי   רךצול  מה א  וםא בפיליתגאדסד  הח

עו    ת (שםאשיה ברעשיקון דמתהל  זה נעשה כ ות, ומהמלכע"י    א ציו,  םש  ורח"הממ"ש  כ  וב ח"ב 
  .ע"א)
הנמב  111 בולמע'  הנתקש  ת  (תה  אוקעיו).  ח"רהו  ה ר  נתקנמנמ  אשרון  יקתר  וכ דווהנק  וו   ל ת 

כול לואציה ות  ם ולכל  יםבפנמהוא    י כ  נימי,פהמ"ה  ה  רו אוא הה   נה ה  ם,ולכ  אשיתרב   שה עמכל  ו 
אליהו מ"וכ (זל  ש  יו"דאיה  לגאומ  )א"ע  טי  ז קו"י ת"ט  וא"ו  ו  אצארדאיהו    א"ה  ה"א  איה ילוח  ו  ת 

דאילנ דצוי  ךנמש  ואהוכן    '.וכ  אשקיו  פנרא  כמי יך  שביסה  דותתולא  ווה  א"ק,הל  ות   חסד   ווד, 
א הו  אה, אלא לעוירא  אהאור  א  והשצמו  ע   וזנגה  ורא  עיקר  נואי  תבאמוא  ה, והאמום  פב  תגלידא
וא  יף המקהאור ה  ,)"גח"א קי ע  (כלליםא"ק  ות דכלמו  ודסהימרק    דונולא  צי הוא יכ  תולדתו  רק

 )שם ע"ד(  תומלכד וסוידה  חתוןתג  הזוומ  אי הומפניהר  וא, וה"סמרא ויאו   ןיחג עליון דהמומהזוו
  ה"ק וע' ז  ,כ"שבו ג   רמהאו'  קונך בהמשנ  ז אה  הנ,  ימיםלש  יןחוובמות  בגדל  הם"ן  וז העת ש ב  הוהנ

וד  בס  א רקהו, אמנם  )הש  ומ"ד (דרוי מ"ן  דרושרב בה  ירבבדו)  בע"  וסמה ק רותא, ופ'  ע"ה  ל  בא  פ'(



זהר בא 





הגנהתכש  הין  שצו   הז דול  מח  רואה 
זזרע  בגן   אור  אשל  ד  לצ   ררעומתז  ה 
לאותוהאח  גיחון   נהר  ר  שנקרא 

הגיחוןינחלקו מימי  אחד ביל  ש  זהה  ם 
שצמח זר  ואות  ךלתוך  לוההוא    שלו  ע 
ב  ןגהך  בתו הזרע  ב  וומאיר  הזה גידול 

 חון. גי קראונ

 נתאגבח  מצד  ן הגדול חמיהתניי  הא  דכ
דאועוזר א  טרלסער  תא  כדין   אד  רא 

פלגו  ון ואתקרי גיחנהר דא   הואלה  113ראאח
דחד    ן וחיג  אידהי  ימו מ יהו א  יהלישבילא 

גו    )לאצמח(]  דאצמחא[זרועא    ההואאזיל גו  
ואגנת ביא  בנהיר  דא    114ועא רזד  וברה 

  ןי גיחואקרו
גמתו  אותיג|דלות וך  של  הזרע  דול  ו 

כש  מהשלל  דולגילה  ע עלה  המלך 
  אל אותו    םתוהורד"  בתושכ  תוכ ללמ

א ולשם    "ו שםאתח  ומש "  ובוכת  "וןחג
אח  משום  במקום  דוד  ידע  זה    תשאר 

וה עלו  ירהאח   ויממימלך  ות  מלכלם 
 א תקיף. והשמלך חרת וזהו הא

לרבו  ק  לתסדא א  אדזרוע  ורב  הואו הומג
 בדכתיכו  למל  לקאסת   א כדלכמ  אמשל)ד(

  וכתיב   וןיחל ג אתו  או  והורדתםא לג)    (מ"א
אוומש  )דל  םש( ולש  שםתו  ח  ר  אתב  אם 

דהוגבאחרא     דא   לכאמ  ]ודד[דע  יה  ין 
אחרניימו ומ אסתי  ללקן  אחראמלכו   115ו 

אתקיפ הודאי 116וכלמו איה דאו
הגדולהו התהז   תנין  אליו  עוה  רר 

ו  ות אב   ין הזהשל התנ  וירילו סנפוהתע
ל  ותחזהנהר  בו  אכ ק  שאר    םותל 
עולי  םיהיאור בויורדי  םכולם  ו  תקפ ם 

שהז   ולד גה  יןנתה  של ונכנה   ך תול   סב 
 בו.  ךקט ושוכהש  רואי

 ואסתלקליה  תער  א  דולהגן  התני  איוה
בה  117י ירוסנפ תנין  נהדהאי  ר הוא 

שאר   וןאינ  ביה וכל  )קפאת אל] ( קפאתתאל[
ונחס  כלהויאורין    דהאי קפא  בתין  ת לקין 
(בתו[  גדולההתנין   לה   )ותאב]  וא הועאל 

תכך ביה שאו  )איבשכ( ] אכיכש יאורא[

או וא שכ  אזו  נגתו   ) וסיעה (לנז  ר 
אועל הל גנן  ותו  יוצא  ז  א  שאמרנותו 
ו  ת ובאו  אשרל  ומכה ע  ןך הראשוושחה
ונפרשנעקב  נ בו  אשה  חוט  בין  חד  ד 

האו  שלאותו  שנז ה  ראוה  ר   ן וביגנז  ה 
שלתאו חשכה  הזהחש   ה  שכתוב ה  ך 

 .ךין החשהאור ובבין אלהים ויבדל 

לנטלא ליה [ז  גניתאור א  הואהן כד  דיוכ
לה לעיל( ]  אנגנ   ההוא גא  מרן אקד   )אתנהוא 

(נפק[  יןכד ] ובטש[קדמאה    חשך   )נפיק] 
נוקבא    ואההבשיה  ריל  ע  )ופשט(

בחוטחד  ש  פרואת  הבי  118חא תמאד ין  א 
 ואבין ההדא דאתגניז ו  119ר וירו דאההוא נה

דכוחש דא  א  ד) ב  כתי דחשך  א    (בראשית 
חשך ן היאור וב ם בין האלהי דלויב

באותה ה  ז ה  ןהתני    של   הדר הפ  שב 
אותם    אתיד  פרהו שהפריד    הז ה   חוטה

א יותם(בין  החשכה לתם  אורי)    וך 
דגי מאלה   להא  ניהםמיל   םונפרדים 

 ה. הפרד  התואב

תנת  ]האי[ בהין  דהאפר   הואב  י  ישו 
ל  דאפרישטא  חו ן  בי  א"נ<אינון  ואפריש 
ואתן  ריואי  >ינוןא חשוכא  נונין   פרשוגו 

ו שריפ ן בההואמאליאלין  לזנייהו

עלאימיי  פרשואת  וכדים שודק הם  ינו יהעלים  מפרדו ה שנוכ קדן  כל ישין  ן 



ד  ססד שבח הח  אוהו"פ  עכ  בה  נמשך  ואבל הא  ,ק ט)ר(פ  ןחיומרת ההאבמ"ש  כן  פוד  יר לנוק' דרךנה
 ). ד ע"אקל"ב ח ה(דע"' זכנ

 ."ו)פ(דאי) ס"א ה( האיד 112
 ). ו(רח" תגבורוהנק מלי 113
 ).ו(רח" תערוזן "מה לעמהיא  "כועי  הב דשדי אחי רוע" וינ הי 114
 .)ו(רח" חמשימלך ה 115
 . (דפ"ו)מלכא  116
יניטתבנר  כבכי    םידבחס ולא    רותובגבז  חוגה לאונה"י  עהקלי'  שסברה  פי'    117   ר וי אתה ביהקל 

 ו)."ח(ר
 ). "ו(דפ אתמתחאד 118
 ). וח"(ר תן הגבורומו תקיכ ינ"מנע גואז ם מיל  יםמין ב לדיהב"ה  בואז הק 119
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וך  לת  נסום נפרדים ונכיראו הי  םתוכל א
הש ו  ותא מכהיאור  שנתברר   לם וקט 
 .וםבי םמישלש פע ובנכנסים ו םיצאיוו

יאוראי אתפנון  (אלועו [  ורשין  לגו    )אלוע] 
(שכיכא<  וראיא  אההו ריר דאתב  )שכיבא> 

ומ ונפקין    נין זמ  120תלתביה  עאלין  כלהו 
  אמובי

תם ך אותום  ילדגש  םידגתם  ול אוכ 
נפויא מאלהרים  אלה  ים קראונ  רדים 
הם  ותילל לכלראשי   ואלה    תם וא  ם 
שד החוצ צאויגים  ש  הים  ים  טולואלה 
נו  לםכול  ע בכוראלה  מצריםקראים    י 

ה התפז  כאןומ הרו  לם  וכו  םירו בכחוצה 
מ ינזונ יאוהם  אותם  תנין והרים  שקאת 

 לם.כו על טזה שול הגדול ה 

]  יןור יא[  ןונאי  ו ג  דלןגדמ  וניןנ  ןונאי  וכל
מאארישן  פ  )נהרין( ואקרלין  ליולין    לות ן 

(ראשין[ן  נואילין  וא אינון   )ראשית]  לכל 
עליטלשואלין    ברל  נפקיןד  יןננו הו לכ  ן 
בכקרא  יןאלו ומהכא ם  מצרי   ורי ון 

בוכרין  )ו(רתבדא יו משק  ונזתא  וכלהו  לבר 
יודאינ והאן  הי התנאורין  עגין  ל  דול שלטא 

ו  הלכ
בהכוה  יונים  לעה  ם מיה  תבדלל 
מוב  תשכ למים מי  ןיב   לדיבויהי   ם 

הקדושיםונרשמו   ים נויהעל  מים 
רדו  נפם  יוהמים התחתונו למעלה  רד נפו
מא  לםוכ לא שו  קדושים  הלאלה 

מלאכק נ  זה  ועלים  ושקד ים ראו 
משום נים  עליו  ה ל או  שנפרד  פרודים 

 . םלמיניה מאלה

בפרישכו דמילא  עו  דכתיב  לין  אין 
ו  תישאבר( בין ימבדויהי    ) א    ם י למים  מ   ל 

מוא רשו אתפו  ןיאעל  קדישיןין  י תרשימו 
ומייילע אתפלא  תתאין  ] וכלה[שו  רן 

ודלא  [שין  קדי  )ואלין] (אליןמ[  יןאל  )לתתא(
דאו  ]יןשקדי מלאק  על   עלאין  ןיכארון 

ולזנייה אלין מאלין רשואתפן דגיב ישןרפ
אלהים   הויאמר  א  שד  ץארתדשא 

  ל וד ן הגתניזה כשה  דוס  עזר  ב מזריעעש
 ף ומרח תו נקב  באו   שב רוחמנה  היהזה  

 יה ה  יםשבעהתם  או  כל  תי מעלה אפלכ
אחריבש  ל  תםוא   הופך שרוח  ת  עד 

באושבנ ומשקה  ות ת  תה  או  יטהרוח 
כבתחמחצשבים  העו  הלמט    ה ל ו 

 י לפנים  מודו  יםשבחמו   ולטיםשו
 ך הוא. הקדוש ברו

אלהי תדשויאמר  הארם  עשב    אשד  ץא 
י הא  דרזא דא כ  )יא   א  תישברא(  עזרזריע  מ

הגדול  הת בההוא א  וחר  נשיב  ]הוה[נין 
אעיל  לגבי  121רפא פרמו  קבאונ כל    ון ניא 
ליפהמ  ]הוה[  יןשבע לון  דרוך  עד  חא בישו 

(יבנש[א  אחר רוחב  )נשב]  ושכיך ההוא  א 
(צמחו[ן  יועשבא  תתלה  יל   ) צמחין] 

ושלמדקלכמ ואבחמשו  ןטיין    מיקודן  ן 
ך הוא  ברי ודשאק

שמא  ומצד  היאוותלל    ט קש הר  ך 
בציו לוהמאות  והולכים מינת    יהן 

עשבילהת  לאותם  ולא  קרב  ים  יכולם 
למושבי היאורי  םמו קם  לו לה  םכל 

אותו  םיטושים  כול ה ין התנ  עם 
וששולטי בהם    תםאואת    פיםמקים 
יכולים,    העשבים  םפעמיל  רטפולא 

עליש נ  הנורוח   יא והת  בושאינה 
הרוחפמר באות  שלמעהנ  ותח  לה  קב 

שב שולו  וארנ כמו  וח רה  תהאו  טתאז 
 ם.יעשבתם וא על

שמ (לגוו<אלא  מסטר  יאורא    )לגו> 
(כאכיש< לין בנפק  )שכיבא>    122ויהזניעירין 

למקזליוא דאל[ב  רן  (נוןי גבי  אילגבי]    )נוןה 
יכיבשע ולא  ותבילן  לאתרין  כן  אייהו   לין ל 

ושן  רייאו (עם< אטין  אזלין   ההוא   )עד> 
דשלינתנ וסח הבט  יא  ן  ישבען  לאינו  ןירו 

ילו לא  אלע  123אוחדר  ן לזמני  רב  ןכליא  ה 
ואיה מרפר נשיב  נוקבה  חארו   פאו  א בהוא 

דאוק  לאלעי ד שליט    ימנאכמה  א ההוכדין 
שבין אינון עעל  חארו


 . הר)ז הת (הערק קצו לב 120
 ).(רח"ו ץרבא םלייהיו הנפקלוט ול היכול התילא ה 121
 רח"ו).ור הבר (ש 122
 .)רח"ו(ת בורובגממתקים ו   יםדרים יודסהחין אכשי' פ 123
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הש יאווה   ה ול וע  ולמקומ   שב  טקר 
ומש הולך   םו ויורד  שקטים   שמימיו 

עולה לאותם    גדול הזהה   יםוהתנקט  בש
וכלריאוי מתבשהע  ם  סביילדגים  ב ם 

(והל או   טהשקור  איה  וותא  ים דלג  )םה 
א  לכב עולה  ואז  תנצד  דל  תגומ  יןותו 

 רים. אותם יאו כלאל שב וביניהם 

תב    )שכיבא( >  איכשכ<ויאורא  
דמימוי גיבו  ונחתא וסלקא    124ריה לאת   ן 

(כיןשכי< וכיכשבל  י ז א  )שכיבין>  האי ו 
(יםנהת< לגבי  הגדו   )התנין>  סלקא  ון אינל 

 ] ואהה ד  הינסחר[הו מגדלן  כלין  עשבו  יןיאור
 אנ"<לין  או  אכיכש  ראאוי  )אניה ההוחרלס(

הוא ה   קאין סלל עיבר כדכבין  גדלמ  >וןינוא
ואת ביתנינא  אינב  תו  והיני רבי  ן  ולכל 

ין אורי
א ברק  להיםויאמר  מארת   ע ייהי 

זה השמי נחם  יח בר  המ לריח  ב  שו 
שסוגשמשום   את  הנר  ולא   םידצדי 

 יובל. ת באח עולמים אלא פעםל איוצ

  ים שמה  קיעמארת בר  י הי  םאלהי  ר מאיו
י  אאמ<בריח    שנח  דא איהו)  יד  א  יתבראש(

דסבגי  >יחבר סטר  רגין  ולתרין  ק  נפילא  ין 
לא ובלי נאחד זמ לעלמין אלא

ון  עקלתה נחש  ז   יםנאשוהר   יובספר 
ב תמיד  ומימו מעקשהוא  ות  קללביא  ת 

 של  בר כחונש םלם כשזה ק ועה לע

קספוב נחש  דדמאי  רי  דאיהו קעא  לתון 
כמלעעל  טין  וו ל  ייתיאו  רדית  ימובעק ד  א 
היפתוק )תבר( ]תברא[ םי קהא

לה/ב  

וה ו  תוא יכותנין  עד   ל לא  לעמוד 
בדוגופו משום שהק שאובד     א ו ה  רוךש 
לתכופף   אליו כים  ה  ךואותו   שנכנס 

ע  או וה התוקפ  לדורך  של  וו  תקף ים 
כמו    אהו   ההז   הים ודור נאמשתנין    ך ר 
 ים. יתמב על

תנו דהה ל  125ינא א  יכיל  ד ע  ם מיקולא 
בד  בידא דקגגשמיה  א  הוך  ברי  שאודין 

דרך  יהו  או  יהבגל  לעא  כד  ימא  ליה גו  ףיפכ
דימאתקפעל   איהודימא    ותקפיה  יה   דא 

דורך על  ו  ח)  ט (איוב    אמר ת  דא  מהא כנינת
ים  במתי

ה הזנ וכשקם  מחש  אז  כתה  וב ה 
בים  ינתה  את  והרג אשר  התנין הו  זן 

הנני עליך ונחש זה   זה כתוב  לעול  גדוה
בק רא מוא  ה מש  ותללת  שהו ולכל  א  ם 

  גדול ה  הרנ הל אותו  ש  וחזק ב  יולע  קחז
 ו. ארנ רי בל וה ק חדא רקשנ

יה ישע(  כדין מה כתיב  נחש קם  וכד האי
התנ  הרג ו  א)  כז איהובשר  א   ןיאת  דא    ים 

הגדולינהת ד  ן  כתיבועל  כט(יח  א   ג)  זקאל 
ודא    יננה מחש  נעליך  ין  טוובלרת  אאיהו 

עליגין  בלכלא   תקיפא  בדאיהו  פיה קתה 
רבו הדה נהר  דאברא  א  והל  ק חדי  קרא 

מנא יקוא

 ם זהוצאייכשה  שביבשנחש  ה  תווא 
ר משום  ד מתגבבשה תמיותו שביה אבז
דרכש הוקז וח ו  כול  ביבשהו   כל ואו  א 

תמ ועפר  שנאמר  מ כיד  ארץ  עפר  וו 
כ ימתאכל  חייך  ל  וזה  ב  לדגזה  י  עפר 

ק זבמים לא ח  לגדשהת  ים נחשבמ  לגד
ביבשה  כז שהתגדל  ב  כתו  הז  לעוה 
 רת חסר. אמ

נהה   א דנפקין    דכ  שתא יבב  ויהא  חשוא 
(תקףתא   תאשביבד[דא    אדב יבשתא  ] 

אורין  בג  תדיר  )אתקן ותדכל  פוי  קחוי 
איהובי תדיר  ועפר  אער א  ואכיל  בשתא  א 
יד) ועפר תאכל    ת גישת אמר (בראדאה  מכ

ימי גדחיי  כל  דא  גדיל    ארפעביל  ך  ודא 
ד  מיאב תמב   ילדתגאנחש  לאו  יפא  קיא 
ובשתבייל  תגדאד  איהכ   ביתכא  ד  לעא 

  ריד) מארת חס (שם א


 ). ורח"( חשלנה טפך ממלי' ונהקו לח" וזרשח יינוה 124
 ודם.ף הק בדבא וה בח" "הדע י'ע 125
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  על   ףוא  המים  לש  ות דמן לאוזה  וזה 
  ם בו חלא נל   מן אליוהזד) ש ה לא(וז   בג
הקדוש  א הלא  רג  שה  דולב  ואברוך 

שבך  תומ  אותו כמו  גלל בשנו  ראהים 
 ר מ ר אנאמר אשמו ששבו כ  גסות הרוח

 . יארי וגו' יל

דמיא  הה[  הבילג  ןאזדמ  126א דד   אף ווא 
לא [  יהלגב]ד[  דמןז א]ד[  לא)  (ודא  ]בג  לע

ל  אוהיך  ברא  קודשאלא    ]גביהאגח 
ה  כמ  מאי   וגמ  ליהל  יטדק  יבלחודו

דאת    הדביה כמחא  רות  וגסן  א בגיוקימנדא
וגו'  י יארלי   אשר אמרג)  טכ לקאחז(יר אמ

נו ישנ  ם וגו'ף את מצרי לנגו  'ר הועב
  ה כי ורא ה ושפסוק זה ק  יסו י  רביאמר  

ע שמשמח  ספו כך  ואחר    םדה  את
ה תו  העש  אושסימן  בשביל ר  אמאם 

מצהד שהוא  לם  מה לו  חוץב  מהוה 
 וב כת רי  והח  תפ ה  של  ותמ ומק  הבשלש
מ  ו'"וגא  ת יקעמגלי    "הוא לה  ג [הוא 
ל  הטעם   המ ו]  ו'וג ת  עמקו   ות לגשרצה 

 שתי המזוזות.  ועלהמשקוף  על םד

] תאנא[וגו'    םירצ ת מלנגוף או"ה  בר יהעו
י  כו  127קשיא   אקר  יהא  יבי יוסר רמא  )אנת(
או דמופסכך    חר וא  הדם  תראה  ע  שמח 

ה (דעביד<וא  דסימנא    ואי  )דאתעביד> 
דאי  ןיבג   מאתי ר  בלי  אמא  הוצמ  והדמא 
דוכתב  מאיוא דפת לת  ב  יכת  והא  128אחתי 

>  יומא <גו'  תא וקימ עי  הוא גלול ב כב)  (דניא
על   אדמ  ליאדאתג  ]בעא[מא  טע  )מאי(

ות וזזמשתי ה המשקוף ועל

  " אץוינ  ה'  אויר "  בתוכ  ונינש  לאא 
ה'  ר וי"  בתוכו רבה  כא  האדם  י  רעת 

ובארץ לשני"  ההשגנר א  נו  חה אית 
א למטה    םינראכשא  ל העליונה 

ועלמנמ  השמענעשו  ש  יםשעהמ זה   ו 
מעושישד  (וע למטם  לא  עשה  ה) 

פרל  משגיחים ש הר הלט  הרע  ל  ור 
לש  רהז  עבודה השמרו    ן פכם  כתוב 

לבבכ ויפתה  שה  עהמ  עשהמשנ ם 
  הכל   כןל וה  לעמל מ  חהג שהה  תררעומת

 ר במעשה. וי הדבללרע ת ןיב בטולן יב

(  תנאאלא   יט)רידבכתיב  לב  ירא  ו  ם 
ו  129וירא  )הו    ת(בראשי  ביתוכ  אץיניהו"ה 

א  תנינן לץ ובאר  םדאהה רעת  כי רב  הו"הי
כד  א  אל  לאלעי]ד[א  תואשגח  130חזיאת

ל דאתעבידועוא  תתאתחזי  א דב עו  בדא 
ד  131מניה   א דב עו  דעבדין  ועד  אנ"<א  ועל 

א ורהרהר  ב  אשן לאבאיחיגלא מש  >תתאל
יא טז  132דע"ז  (דברים  ם  ו לכשמר) הדכתיב 

לב  פן ומדאתעבייפתה  דא  וב ע  דבכם 


 )(דפ"ו דאו 126
לו הוקש   127 הק בפסכבר אמר  ש  ה  עה  יתנו ש  םודוק  כן  ,'ווג  ף וקש המל  דם   ואמר   זרלמה ח  אם 

 .  "ז)(רמ לסימןחלילה שצריך ע מש, דמםדהראה את ו
סימן,  ל  שיהאאמר  ל  בלא נכתוהפתח,  ל עיתן  א נם הושגמילה  ה  םדל  זווא לרמה ה  ר ז ו' שיתפי  128
,  צורם  ריתנפשם בב  מחותש  אותו   וארשי  דיכפנים  מב  הותנונ  אל  המל  ,לבראי  מאה  יקש  כןאם  

ה',  ולא ל  ה האותהיי  שלהם  האות, שנרלאלכם    דםהיה הובצווי    רמהנא  קוסמפה  נרא  הי ו שהמכו
 . מ"ז)(ר כר יפה ייהיה נש חהפת דדיכל צובבחוץ מ הי יהש  ה נכוןיה  ואז  אוהו,יר צריםשהמ"ל רו

ה ה  129 הוהחיא  ראיה  הושראש  ששותמה  וש חמע  פמושן  הדעהוף  וד בסהם    ינייםע  יושת,  תא 
נודוג  חו"ג, מזה   מותשנה  כלר  מקו  ם הו"ג  חהשע  ם  לנקבורוהגבוו,  חסדיםהכרים  ל כ  ולכן  ,תת 

וה לטוהן    רהבגבו  ותב קהנ  לחסד ושבם  כריזעשי המ  והיינג דחו"בעלים  הם פו   המעשים רע,  ל  ןב 
ת  בירואו ע  תו ו מצ  יש  , אבלכלג בנוה  ה זן  ינוע  יו, נותבוו  בני  עסמכ  וינאץ  ה'ירא  מר ונא  ומת כןעול

יחבחושנוגעים   (נשעליו    ’תזנוה   אוה   לושבא  רקוהעי   ,ודי"ג  רעלחשית  אבראמר  ז)  , 'היני  עב  , 
  ומת כן ע "ע. ולר  י ג הרחו"חד הי  כלליםשנ  ן יהללי' כו  ם וע"ס  רולות  הע   ויות ' הן יה ו"ג שהי' ח דהיינו

שונים,    יםפגמ  מיני  י נשי'  פ  ,וכו'  יבוכתו'  כו  יבתכש  "וז  דם.אהת  רע  ה רבכי  רא ה'  ויסוק  יא פמב
מאואים  טוחה  מפאת   אחד שהראפלום,  יאט חה  צדחד  יושי  לכלש  מצוי  תרון   םלהעו  תולהוא 

בזה    גםוית.  ראששת בפרהוא בש  רחלא  וובנותי  יובנ  סל מכעש  םהקדיכן ת לוונקב  זכרים  לפרטותו
  ז).מ"(ר  הן תונחיב תישמר כלוו ב,כתיוב כתיא תנא פתהתוסדנו לממין מה בת

 י כ   ח, ד)  (תהלים  ,גחו"  םדוס  הןגם    לעכל פ  ה שנעשבהן  ים  שתי היד  גםדע שגם נוש  ןעני וה  130
 ).מ"זרותף (משהמן   משךהנ י החמישהחוש  , והואיךתואצבע  הששמיך מעה ארא
  אז ר,  ויגקט  ליט אורקנו פה ממעשנוגם ש  ,למעלה  עלונו פממ  נעשהה  ו מעשותא  כחמשפי'    131

ג,  ע  הליםת(  "הוכמש  יש, החש ומרגא  שהו  הדעת  ח כ  וררמעומעלה  ל  עלהומת  ל עפו  ו ותאמם  תקומ
 ). מ"ז(ר םבעול גבורותים או סדח שפיעהב  העליונהו שגחתהה ז מראאיון, ולעבעה ד ש יו א)י

132  
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ין כלא בך  כ  ןיבגו  תערא  לא יעחותא דלגשא
תאליא מלעובדא תש בלבי ביןטב ל

יורר  מא ו יה  מצריםשוקי    לכי  סבי 
ועמ אלילים  ובית בש וד  לאים  בית  כל 
  םהיכשפב  םירנקשמינים שיים  ויו מצה
תכ  םתאוב מטה  לש  יםנות חתרים 

 ם. רוח הטומאה בתוכרים ר ומעו

רבי כוסי  אמר  שוקי  מצרל  מליין י    ים 
  ווה  אתביו  יתאב  כלבדועוד    133ווהון  עוט
זינישכיח< (ן י  זיינין>  י  דמתקטר  )שכחי 
תבאינ  וייהשחרב כתרין    א תתדל  134תאיןון 

בא בגווייהו  מסא  וחרין רומתע

כדה   דווס  למדנו  ולבר    ם קחתתוב 
בבוט  באזו  תדוגא ף סב  ראש  םדלתם 

 זוזת מתי השקוף ואל ש מהל ם א תוהגע

דמל תורזא  כבשמו(   יבכתנא  ה  יב    ) ת 
אזוולקחתם   וטבאגדת  ר  שא  םדבם  לתב 

ו המ  םעתגהבסף  שתי   אלו  ףושקאל 
) ת אזובודגא( זותהמזו

למה  אז  אגודת רוח  די  כוב  לבער 
וכי   שהקהפסוק    (זה  םהינביומאה מהט

מע שח שמופס  ך ר כחא ם ווראה את הד
  י רי הכל גלו הו  עומד   ה עשוא שה  מןשסי
הקד לפ בוני  וכתוב  ךרוש  גלי הוא    הוא 

עמקות  ה  גל וא מ[ה   רתאעמיקתא ומסת
אלאסתרותונ ה'  ו  בכתו  ויננש  ]  ירא 
ת רע  רבהכי    ה'  ראויב  ותוכוגו'    ץנאיו

למעלה  תראה השגחה  לא מושנינו  ו'  וג
נאכ  אאל למט שר  שה  עמ  הראה 

מעש הומשנעשה  ה  על מל  גחהשה ה 
בה ובין ולט  ןבי  להכ כן    ינמפוררת ועמת
 רב הדוי למעשה תה בעלר

אז בגיואגודת  למה  רוב  לבערא  ח ן 
קהאי    נ"א<ו  יהני בימ  135אסאבמ   שיא קרא 
וא  הרא  כיו הדם  דו  "כחאת    עממשפסח 

ד ה  אמנסיד אעביוא  גלכל  והאמאי  ד  יא א 
בר קודשא  הוא קמי  גלי   הוא  ביתכו  יך 

ת  אקתיעמ אלא  א  ריויב  תכנא  ומסתרתא 
וכוגו  וינאץ  היהו" כי רבה הי  ארוי   ב תי'    ו"ה 
א לעילא גחותשאתחזי א  אל  נןתניווגו'    רעת

כד   ומדאתובע  לתתאזי  אתחאלא  עבד  דא 
  ך כין  גבאתער    א לילע  תאחוגאשובדא  ע

בלטן  יב  כולא בעלבין  יב  יא תל  ובדאש 
מלתא

אזולו אגודת  וגו'קחתם    ת דוג א  ב 
ם ד   צה שיתגלהר   טעםה ה  מ ב למה ואזו

ועלוקש מה  לע המ  ף  אמ ו זזושתי  ר  ת 
במ  סיוי  ביר מ  ריםצ כל שוקי    אים להיו 
ובכל  לילא ובבים  נמצאים  ית  היו  ית 

ם באות  בכשפיהם  יםירשמקטים  מינ
וממ לש  םניתותח  יםכתר  ם רריועטה 

הר זוע  צלםא  אהמטווח  אגל  ודת  ה 
כאזו לבעב  מביניהם)   רדי    רוחות 

  מות ו מקהבשלשת    יהםתחבפ  ותולהרא
אחד וכאן    דחא  מהילהשה  ללו האמונ ה

בא ון  כא על   כן לו  הםיינחד  ה'   ופסח 
ולא  הפת אל יחש המתן  יח  לבא    ת 

שר  בתיכם משום   השם   את  ואהלנגוף 
 תח. על הפוש רשום קדה

וגזאת  ד גוא  תםקחלו ב אזו  תדואג  'ו וב 
בעטע  אי מו  מהל דתגליידאא  מא  על  א  מא 
המה שתי  ועל  י  רמא  מזוזותשקוף  וסי  רבי 

  אל ביתכבו  ווה  וןעו ם מליין טרימצ  יוקשכל  
קטרין  תמד  ןינזי  חישכי  ווה  וביתא

באינייהשבחר כוו  דל  ן יתרן  תא תתתאין 
מסאבומ רוח  בתערין  דא    עלו  ייהוגווא 

אזואגוד בגית    > והמביניי  חיור  רא בעלן  ב 
בייתחפב  אחזאהלו ד  ינההו  וכתי תלת 

ד  הכא וחא חד הכא וחד  מתליותא שמניהמ
וכובגין    ייהוווגב היה  פסחך  על  ח פתו"ה 
יול א  שחיתהמ  ןתא  בלבא  לתל    וף נגיכם 
(שמא<דחמי    וםשמ רשים   ישאדק  )שמיה> 
א תחל פע


133  
  "ו).רחפים (כשה שם  ינוגה כדס י" םה 134
 ןד ולככ"ן בבי  תערבצ  ןבי  יתההמ  דצמ  הוא  באמסאל רוח  וכמין  י עלח"דבדרגא    וב הואאזהכי    135

בתה  ותהצ צפריםע  מצורורה  כינו  ב'  וא  עדו "ה  גז ארז  גת  י שנ  תירבו  וףוב  מב ולעת    חיים   יםורה 
בילכלול  ו  תומלכ  סר חסד כלי  ח כ יה  הואשחוטה  הש  צפורם ה א דומין ההכל  ד ב'  סוב  ועדימנית 

  אור).  לים (יהחיהמים  וב יריםשע
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רבי   כ יאמר  אם  דם הודה  למה  ך 
כלול  ש  חדוא  ואדום ן  לבינו  שנ  הריש

 חד יו אה םדמי י ר לו שנאמ ים בעהצ בין
ואמ  של פחד  ילה  ששל  מסח    ילה ל 

 ל פסח דין. ושם רחמי

ה  הדויהרבי  ר  אמ   דמא   אמאי  כיאי 
(אדה[ וחומוס  רחוו  ןנינת  )דקא]  ל  לידכ   דק 

  ילהמהוו חד ד  ימד   ירתה  אמר לי  ווניביני ג
ד דפסחא   137רחמי   ילהדמ  136סחא פוחד 

  138דינא 
כמאלך  כ   אלהודה  י  רביאמר    ו  א 

את   אברוך הוש  וקד ה  ירחזו שהלמדנש
דםתוא לבהי  כִאלו   יםחמרל   ו  בתו  וך ן 

זהוהצב ע שכתוב    עים  ליך ואעבור 
בדמיךבוסס תמ  ךראוא לואמ  ת  ך  ר 
ם יה אדושהב  ג  לעואף  '  גוו  חייך  ימדב

כן  ול  יבדמיך חי  ב ושכת  םמיזיר לרחהח
צדדישב  תחהפ  םרשו כאן אחד    םלשה 

 . יניהםב אחדכאן וואחד 

יהר  אמ לאורבי  אהכ  ודה    מהכ   לאי 
דמ  )דחזר(  >רחזאד<א  וליפנאד  אההוא 
ר חוו  הוולו  י כאיחמלר  הוא  בריך  139ודשא ק

הדאבג גווני  ד  ו  ט(יחזק  בי כתהוא  ואל    ) ז 
ואראיעלר  עבווא בדמיך ת  סס בומת  ךך 
לךוא חיי  בדמ  ומר  דהו  ףוא  'ו וגיך  גב    ה על 
אתסו ב  ימחלרזר  חמקא  חדדכתיב  יי  מיך 

רשובגין   חד  טרין  ס  לתבת  אחפת  םיכך 
ויהיינב חדוחד הכא ו הכא

גד  ננראו כם  מי די  קיה שנזחי  ברה  נש
עלה  למעוררו)  או (שהתשנר  כתרים  שני
שע בא   ד חא   רתכ  יוסירבי    רמ אה  ותה 

 םנימו ט יםדדשני צול בשכל

בל קלו  זחתא  רין דמייה תבי חזקתאני ר
> אתערו)ד  "א(נ  ודאתחז  140י ר כת<תרי  

בי  אמר ר  עתאשלא בההיא  ילע  )דאתעטרו(
דכלילא תרכ  חדי  יוס סטרין   141א    בתרין 

142ן רימיט

לו/א 

י ודינא מחרב . דיןו םיברחמ

ר אבאמר  בכבי  מקומומ א  חס ה    ת 
ברוךדהק  ע  וש  אדם   ןב  וינבל  הוא 

לו  אוא  הו  וךברקדוש  הו ת  בי  הושע מר 
א ושים כתוב  ב  ת שמי    שלך  חפתאותו 

שרוי     ב שוי  אניוהבית    תוךבואתה 
לפ אח  ת מחוץ  ולשמור  אכאותך  מר  ן 

האמונה שלי   ח את סודפתה  עלם  רשו
הבי  ושרה  תאו שומר    ינוא  תיבתוך 

א דשוחס ק  ריןתא  מהבכ   אאברבי  ר  אמ
עבריך   עבנול  הוא  תא  ביש  נ  ברבד  י 
אוקודש הוא  בריך  שמי תוכה  לי  רמא   143ב 

ואתתפלוי  שו ביי  שר  חך    ואנאתא  לגו 
לבריאות ללנטרבפתחך    ב  > והכא<ך  א 

ראמ  )הכא( פע  144ם ישר  רזא    תחאל 
ואת שריד  תאוימנהמד ואנא   גול  ילי  ביתך 


 . ו)"ש(ל ע"אצה  םוש"א עט קמ "א ח"גע ן מאלקמ 136
 . ו)"ם (רחדיחס ה' 137
 .ו)(רח"ורות בג 138
החזאד א  וליפנאד"  139 בדפ"חמ נ  "דשאוק  אמדהוא  ר  איק  ובמקומו  "ו,  דמ  רחזאדתא   א ההוא 

 . "ודשאקדא יפנולאד
 . ו)"(רח "ןוהם ז  140
 ). (רח"ו מלכות 141
ות דגדל  יןמוחה  ורך הולדתצל  לי,לימא הכא  ,בינההד  לידה ם הז תשלואה  והי   ,חפס  של'  א  ילבל  142

  ' נוקה  ןקנתסח  דם פבו,  "אן זנתקלה  בדם מיה, כי  ילמדם  ו  פסחדם    בסוד  והוא ,"ןוז י דהשנו ן  ואשר
 . "ב)ע קכזח"ב  (דע"ה

 וגם  .)נ"יאד (ב וב קראנ רךא יתבוני שה פמ ,ה' שם אקרנ"י, שהוא הולה אדנהע  הזוז" מהוא סוד  143
 . )"זמ(ר לפתחךי ושו  יו כתוב שמהוזא, "לה תרעו ע לואוימבנ"י אד וע ששםדי

אס  ירעזחזה  ב  144 שםש  המ"  שםשל  "ו  אשבו  'וד   א זר  ושם"ם,  ד  ואה   ועוריבשב  אהי"ה  ה"ס 
י' פקמן בל  רכ נזכ גם  ו,  חכן נקרא פתת רחל לחלתהמשם  ש, ולהיות  "אוד אסוו ידהיינותא,  נממהיד

תמת סות שולדל"ת האצי  יאשה  לגדם רח נ כש"י,  הנתינו  דהידו ד'  וס  הי"הא  בועריש  םגו  וף,גהח  פת
השיות  הלו  ,תצילוהא  ותראו  פניב צי לא  מ  מפנים  רה ישמ  יםריכו  לבחואלא  ך מלא  תאביע  מנוץ 
 ).  "זמ(ר ברך לטיר לאמר נ ןלכ ,תיחמשה



זהר בא 





שמ  תךוא ואכתובחוץ  לב    תצאו   אתם 
ה א רו   ובוכת  עד בוקר  יתותח באיש מפ

  וזת מזה  שתי  לע ו  ףשקו מה  לדם ע ה  תא
הפתחפסו על  ה'  ה  ח  יתן  משחית ולא 
 כם לנגף. יתב לא באל

לך לברנ יב כב(דכתיב    טיר    ם ואת  ) שמות 
א  לא מתצאו  בייש  עתפתח   145ר קבד  ו 

וף  משקהדם על ה  ה אתורא  ) שם כג(כתיב  ו
ע זות  זומהי  שתועל   יהו"ה  הפתח   לופסח 

נגוף  ל כםיאל בת אלבית חשיתן המ לאו

א  רבעוד  שם  שה  כדוגמא  אבא  ימר 
ה'  דק ה באוש  מ  הות עשו  השם    השעה 
באותה שעה  ה  ושדק ה כך ן  דיחזיר  אף 

ז  חזר דם דין שכתזה בשעה    ה אור  בוו 
ת  זוזמה  תיל שע שקוף ול המאת הדם ע 

כוש  םרשו אל  להראולם  שדום    הרי ת 
 נקמות. שות לע ןדיב חזר

אמר א  תו  מא שדכגוונא  א  ברבי 
שעתבההו   147דועב  >ה'<  146שא קדי   מה א  א 
קדישמ ד  יאבה   רשא אתחזא    148ינאשעתא 
ד<  149ר זחאת  אכה  אוף אי  הב  > אמהאי 

דכ דינא  את  תיב  שעתא  על  וראה  הדם 
] דכלהו[  זות רשימאזוהמ  יתקוף ועל שהמש

כלהו( דאזח אתלא  קסומ  )דא  אתה  זר חהא 
ין נא למעבד נוקמבדי

ל   כדוגמא  רדבה  וסוד  מעלה שהוא 
שב לראוהלכשרוצה  ה  עאותה    מטה ת 

ורחמי  םמירחאם   דם  דין  זיאם   הו ן 
אלתם  וטבוב  תכש  ף בס  רשבדם 
לוגו'    תםגעהו מיכבא  ולעתיד  זה   תוב 

 בצרה שעתיד ץ בגדים מחמודום  בא מא
) דין  ר)זיחה ללהראות    לעשות   כולם 

 ת. ונקמ 

  י לעילא בההוא נא דהווה כגולדמ  אזור<
כעש ללאת  עיב  דתא  רחמ חזאה  אי  י  תתא 
וא ר דינד  יחמי  דהו  הדא  אינא    כתיב א 
כ  ותשמ( בוטבלת  )ביב  ף  בס  ראש  דםם 

וגו'והג (ידאא  זמנול  >עתם  כתיב   יהשעתי 
א) ב  סג  זה  ממי  בגדים  אא  חמוץ  דום 
דמבצר לאחזה  לא<אה  זמין   >תחזראנ"א 

נו  נאדי  והכל ה  מלד  זארו(  קמין למעבד 
דהווכגו בההואנא  לעילא  כשע  י   עיב   דתא 

ללאת רחמחזאה  אי  רתתא  ואי  ינא ד  י חמי 
דהו  הדא  אדינ אשר  דם  ם בבלתטו  כתיבא 
)ו'וג םעתגף והבס

ביתו עד   מפתח  שיא  אוצתלא    ואתם
הטע מה  מבוקר  ששנם  אמר ו  ינשום 

רברבי   (אמר  צריךא  )ירמיה  ייצחק    דם 
ל ו בש  לכתלא  בשוקמצלה וק  ן  מ בז  א 

לתוא תצאום  ד  ע  וביתתח  מפש  יא  א 
יב  (בקר   מ בכשמות  ם  משו  מא טע  יא) 

  150ה)בי ירמיר ררבי יצחק (אמ  ינן אמרדתנ


ולגו  םהד  את  הראואבל מבחוץ  בטוחים  ם  תאבית  בכי    145 דם ה  ינתנתת  וצ במק שודו  יתן.  או' 

 הבמ  רמבואן  יענ הו  .הפךתוב ל כ  איה רבקוף וכאן  ש המעל  וזוזות  מה  שתי  ל ע  הדם  את  ונתנו  ראמנ
י  זוהתר, ולה הכ  הנעש  ךכ  חרוא  נוק'ד  חו"בר לזעיה דוד מנ"חסדי די  נם שרימאילה  ישתח  עשנוד
 תקנמתו  רכבשפע ש המשכת  ה  תעב  לאב  ,וףק אחר כך המשזוזות והמ  י ה שתיהעש  בשעת   נה והכו
 ז).ם (רמ"דקוקוף שמתה לככה

בשעו"ח (ר תוכלמ  146 כעין  העשהמ  ת).  הש  עשו  דהוים   וכתר   חילהת  "הי  יינודה  "בוח  ויינ"ה 
 ). ז"(רמ דיםהחס"ס כך וה "ה אחרו  ויינדה"ת שבת

147  
בהנזכרהזאת    ה בשע  'יפ  148 או  ווקנפסת  הדראה  אזםת  בדינתחא  ,  קדיזר  שמא   א והו  א,שא, 

ל ו' ת"ת חר  כתר  המשקוף  'הה"ס  ש  'על וה'  הוי"ה    נו דהיי  ,חיתמשה'  ן'תא יל'ו  ה'פתח  בר"ת  זומרה
  ן פבאו  "ה,ם יסוד נוק' שמוחי הי  נד שסום בוג  ,י"ה  םהם שבשה  "ננגד  כ  בו"חה  "ך יאחר כו  יר,עז

  נא יוד  יחמרפסח ומילה  הדמים די  נש"ג מו"ב חו בכחיראשי  חלן רלתיקווונו  כ  הדם  תנינתעת  שבש
דם הפסח    גם, ואזר דינחתאו' וה  לה' עח הגבר כ  זא  ורותכבכת  במ'  ה  שהמע  תעב  חר כךא"ל, וזנכ
  .)"זמרנא (די זרתאחולה ם המיד על רבג

ונ  149 דר"י,  תחזא"א  הדל  חזרומר אתיכון לא  ל ל  יתא  ריםצמה  גדכנ  אלא  ן ייה דא  יבל    צדק חזי 
א  ב  תוורבכ  תכ שממכות  הבסוד    רמאת  ווונכה  רודע כי בספהמכה.    לתו עה בפאה נרכך היש  ואמרל

 )ז"(רמ וךמבס ודע ין , ועיברה גדיעל ו' דד 'בה"ש מינעם   הזב ם. וינוהחיצ"ב כתר חול' דנוק רמכת
 . גר בדפ"ק, ובדפ"מ" מוסהמיירמר רבי א" 150



זהר בא 





שנתלוי    הדיןש שכיון  רשות תבעיר  נה 
ניז שפוגש  י  מ  משחיתל אן כו   קאותו 

נ שהדין  לצאת מצא  משום  לא    צריך 
 בחוץ. 

לל לבעי  א  לאיניש  בשמליה   קא ויזל 
תלינדדמנא  בז  וקאבש  אחולאשתכ   יא א 

>  לאבחלמ<א אתייהיב  דרשות  א דכיוןתמב
א משום  זק והכאתמאן דפגע ביה    )לחבלא(

ר  לבא לנפקאשתכח לא בעיא  אדינד
רבישני  אמר  ש  ממ  ותובא  יסיו  נו 

 נמצא   שממתו  באו רים  מצל  דין  שנמצא
וראדין   שכתוב  זהו  את    יתילישראל 
שנינו  פסו  הדם וכן  עליכם  כל בחתי 
קדכ  םאות   מו כ  עלהשלמים  שותרים 

דיןנמש רחמימנ  צא  והכ צאים  ל  ם 
אשב שנהעה  כתוב    חת  חזקיה  רבי 
ה'"ו מצרי  נגף  נאת  נגוף  גם  ורפוא"  וף 

לישו  יםלמצר זה  רפוא  מה    א וורפ ראל 
 . אה פור םיצריכ לומונש הממ

בההוסי  בי ר  אמר יא  תנ ממש  י  וא 
ל דינא  בההומצרדאשתכח  ממש  א  אי 

ה לישראל  רחמי  הואאשתכח  תיב  דכ  דא 
יג( יב  תי  סחופהדם  ת  אתי  יורא  )שמות 

תנא  ו  םכעלי איבכן  קדיכל  כתרין  ין שנון 
דא כמה  דינשתדלעילא  אשתכח כח  א 

בשעתא    יחמר חזקיה   יתנ  חדאוכלא  רבי 
  מצרים ת  א  "היהו  ף) ונגכב  טי  עיהשי(ב  יתכ

ו ורפצרימל  וףנג  151פא רנגוף  לישראל  ם  א 
ריכים רפואה  צ  שנימולואי מאי ורפא ממ

ב  ש ושנינו  שנגפו  ה  עאותה 
ינתה  ה שעאות ב  םרייצמה ל  ארשרפאו 

חזקיה) בי  בי יוסי (אמר ראמר רו  נששני
על ופסח    ובמה שכת זה מתח  הפ  ה'  ה 

הפ הי על  צתח  ורה  (לכתב)   ' ה   סחפיך 
 ח ממש פתה  עלח  תפהאבל על    םעליכ

פתח פהז יואוף  הג  זהו  הו  הוי  גתח  וף 
 אומר זו מילה. 

פו מצראי באותה שעה שנגה  נא באותות
י  וסבי יר ראמ   ניאתדישראל    אופעה נתרש

יב   יב (שמותי דכתמא  152חזקיה)  יב(אמר ר
על  כג יהו"ה  ופסח  מאי הפ)  הפתח  תח    על 
עח  סופ מיהו"ה  על   בעיליכם  אבל   ליה 
הפת  חתפה ממש  על    ) חופת(  ]חתפ  וזה[ ח 

הו מילר זמואי הו גוףהו פתח הואי ז 153וף הג
בשע אמר  שמעון  שרבי  נחלק  ה 

אליל הל מתעורר  הקדוש  והכתר  יה ה 
ון ליע   חסד  כרזי ה ומ  רכ) הז בו  ברע(מת
עולה ובשביל  ה לא  שזה בלי זמע  ששמ
וזה    זה מכה  בשהכו  מרפאזה  עה  ל 

 אחת. 

בשעתא  רבי אמר  ג  לפאתד  שמעון 
וכיל< קדישאליא   > בהלגאתער    תרא 
קדישא  ( באכתרא  ומה)  יתערב  אן  דכורא 

עסח  ראדכו דד  דא  לאה  בלא  דדא  משמע 
דא מחי ודא מסי וכלא    דאובגין    לקאלא ס

  אא חדעתבש
מה   ועידהתח  הפ  לע  ופסח  בוכתו 

שהפ  הז משום  פתח  ומשיכת  הוא  תח 
וראה  ו   הרוח ובא  נ  עדהגוף  ל  מו שלא 

ווכתי עוהי  פסחב  על הפתח ל הפת"ה  ח 
מאי   משום  הפתהידוע  פתחא דאח  יהו 


  הם עמ  ביהיט לם ולהיר  להאים להתחתונים  יונעל  רותהאו  תירידת  בע  הטמכת לנמשהארה ה  151

גחובפע  שב  ורדי  הואהנה   סובל  הוו  ,ולדסד  וטא  האב  בים.טולו  םילרע  בימטו  ובהכל    הארל 
ה קלהסת  בעת  תשכמהנ למעראוות  הות  ווצבצמ  ואה ה  נלה  העווהחיל  קר  אהום    קיום בת  למות 

  חי' בבוא  ה ה . וכן האור הז דתוכמ  א'  לכל  ן ונות,  אויר  ולאינוי  ין הראב  יןחקדק ומבדמ  הואוהכרחי,  
  יגל סה כודוחן  בלמו  מצרף  אהוי  כ  ע"א),  בא (לו   פ'ב  ומרא"ד שעה  לז  א פוור  זה ף ל, נגוואורפ  ףנגו

ובו  ףצירוהו  רור ה הביש נע  דו יל  עש  עילל   מרנוא  ראש  הרב  ר שאמרז חו אור  ה  והואת.  לופס  כלו  ,
הציר תעלשה  עי גז  בו"ע(  אמרושר  חרון אאהף  ויד  ע"ב) רשעים  דף  ים  נדר"ב  ע  דף  בה  ן  ונינידח 
מיקצדיו וכחלו  םמתהמזו  םאיתרפמש  ר"לו  בה,פאים  תרם  מתרפאתם,  ם  שינועו  וריםסימהן  אין 

א  ו ה  כ"פ). ועכז    לתה(ק  טאיח  אלוב וט  העש יאשר  בארץ    קדי ין צאשע"י  "פ  כע'  אל  כ  עלים  וברהע
 ב).ע" מג ב"ים חורביא( 'כנז פואגוף ורנ  ואה ג"כ כי  ןי' דיהוא בבח כי

 .גר בדפ"ק ודפ"מ" מוסחזקיהרבי  מרא" 152
יקרו  ער שדזעי  ימהעצ  ודיס  "סוה  מא,א   דסום ים סיוששיר  עזת  "שבת  וןיעלה  ה"ס בחינת יסוד  153

ר  כזהנ  ד סויש  , הרימגופא  רלבא  נקר  טהולמ  םשמו  ת,"גח  דו לחב"ק שלו"  ת ולעוד התבס  ד שםע
וכ"ו   דס"ג  "ה,הוי  שסתמו שם  ריעזבפשט  תמה  "גס  ודס  אושם העד  וע שהגוף. וידפתח    שמוא מה
 ז).מ"(ר תורטפ"ה בויהש  י ל שכן ששם בת"ת וכ "ף.גו גי'



זהר בא 





הרהאב וסת י ם  אטום   דיו צדל  כמום  ה 
נמש מה ת פנמול  אטו   כלח  היה    ם ו לא 
 לה. ם כמו בתח תווס

דרוחא וגוו  ומשיכא  עדא  תפא    א ל  חזי 
וואטה  הו  רהםאב  רזגאת מכל  וסתם  ם 

מדסטר מכוי  אתפתח  הוי אתגזר  ולא  לא 
א יתדמתים כקוסאטים 

פתח שב  א יהו ו   ונשניינו הסוד שיוה 
יו"שהם  משו  לההא   במה   דתגלתה 
אלא  מ רבי  דובר  שיצחאמר    א הוק 

פבגלו  השרה וזהו  בצדק  חסד  זה  תח  י 
ב עליון הקדוש משמע שכתוה  של משכן

 . הידוע הלאהל ה הא 

י(בראשין  יננדת  זאר  ונוהיי והוא  חת   א) 
 155דאתגלייא יו"ד  משום   154פתח האהל ישב  

ממא קא  יצחק   ראמ  אלא  רי יי י  רבי 
(156א ודה[ בגאשר  )דהא]  חסד  א  ד  יאולי 

פ  157בצדק  הוא  עלאה משד   אחתודא  כנא 
הידוע האהל אהל ה יבדכתמע א משקדיש

אלעזר רבי  ו"ד היהתגלתה  כש  אמר 
התבשר ח פת בהתברך  ו  בסם)(הת  הזו 

  "ד זהו חסב  תבסםלה  קדציא  הש  להאה
  שהוא שעה ששולט היום  תוב כחום  שכ

אב החסד   של  ומנירהחלקו  לנו  ן  ם 
נגד  כם  התבש  הזה ל  אההתח  שפ

אתב  תושכ  םאברה ברך  אברהם    וה' 
מבששהת  לבכ בחס"ד  שהתגלתה  ם 
 "ד. היו

יו"אלעז  י רב  מרא האי  אתגלייא  כד  ד  ר 
בפואתבר  >אתבסם  "אנ<תבשר  א תח  ך 

(דהיא[ל  האה  לא צד  )דהאי]   א מבסתק 
הוהד  ד"סבח א(יב  כתד  אא  יח    ) בראשית 

היום  כ חסדהוא  חום  דשלטא    ד שעתא 
  אהל הי פתח  אהדלן    נאדאברהם ומולקא  ח

כ  רהםבאד  יהבללק  םאתבס (שם  ד דכתיב 
ויהו" אא)  את  ברך  דאתבסםב  םה רבה   כל 

"ד וי יאגלידאתבחס"ד מ

יושב  אמ  והוא  אבא  רבי   פתח ר 
 הם שכתוב וה' ברך את אבר  מוהל כהא 
הק   והזש  לבכ ירי  עש  רכתש  ו דהפתח 
ל חסד  כתר ששנתן לו    כמוהיום  ם  חוכ

 ה זב  בששיהיום כמו  ב כחום  וזהו שכת 
 . הז ליב  זה העול אשל הישב בז

והאמ אבא  רבי  פתר  יושב  האהל  וא  ח 
אויהו  ביתכד  כמה ברך  א"ה    ל כבם  ברהת 

הואדד כתרא  א  קדישא   ראה עשי  הפתחא 
כ  ם יוהחום  כ ליה  דאתייהיב    תראכמה 

דכת  אדה  דדחס אישברא(  ב יהוא  יח    ) ת 
היכחו דיתכמם  ום  ייב  ה  כך  תיב  בהאי 

האיבלא אי ה א סליקהאי דלב

אחרדבר  ר חא דבר

ב/לו 
א ה ר  ועב לנגוף  זה  מצ   ת'  מה  רים 

תרים כה  לש  ןשורת הדי  ר שעבר עלבוע
יב  מצרים (שמ  תא  ףו"ה לנגיהו  ועבר ות 

על  דעב  בר וע  אי מ  )כג  158דינא(שורי  ר 


 מהחסד   ט בהפשתמה  הסד שבמהחמשך  נשלה ה  סודד שביסחלה התגן מצוהרוות  זכהת  בע  154

(ד"עא  ק  (דף  "כבשעה  כ" משכ  א"זד חב)  א )אע"  ד קכ  ב"ע"ה  הושמנם  ,  מארשו  הוא  הנה   חסד ור 
 רוצנבהוא במלת חסד ש, ווצרבנ  לאההחסד עעומד  , ודו"ןהם בסוד    ה ק נו  נוצר   יכ   ה,נקו  וןקישבת

דהכסומהי  אהווסד,  ח עו  בו. ש  לבתהמ  "סמדהתר  ד  החסמוכן  עד  בתלד  כיונקקון  י אה    א ו ה  ה, 
כללים  נז' (כ שכנאדמ אחבפת להגתמלאה החסד עהלא הונה הו נ"ל,כ ס מ" דה רתכהעצמו דחסד מה

 ד).ע" (שםהנוק' קרי לעי הוא בפום אמה רשא העלא דסחהר אוד וילי), גע"בעג  ח"ב
 ו) ש"ל( ב"ועי' ח"ג רטו ע 155
 ## .*הוה""דאו  "ל "דהוו"דצ שראפ 156
  עג  "בח  םיללא (כ"י ז"ע  רק  םעולויו הם לליגכל  ועתה,  טמצם  נצ  הנה,  'וקנא להשהומה    כל  157

 ע"ב).
בין ב'   המלכות  שריינו קהדרי"ו    ע"ב  רב עיו   בורעי  בה לשון', יש  אה :רכיםדעל ב'    וזרה  בעה  158
וזהשמאה ון  ימבין הי  ותרגמד  כימו יס, שםניהדינים העליו   מתקל  נהשורא  זה  ניןעשות  לע  כדי  ל, 
  מחייבהין  הד  לע  א,דינ  ישור  עלבר  עו דם, והיינינוהחצ  דיניםרש מהלש  כדי,  םמיחד הרל צם עלכו
העבישדקבטמא  ההתנין    רשנק  הי היש הקלי',  ל  תמתיקו  ע"י  וניי הויא  הה   ר  כנומעהדין  דע לה, 

 כך , לםולרים לאומות העגביומל  ראלישרע  ים  לופועים  יונק שרים ונק  ם יונצחגובר ה  יןהדש  שבעוד



זהר בא 





שה(שקו רים בכת  םישרמתק יו  שרים) 
יומם מקם  תושלמעלה והתיר אחרים  א
דרכוע על  לעשבר  כדי  בויו  דת  ן  יהם 
על  שלו בר  ועל  כהוא  כן  ול  ראשימור 

  ר הוא עבברוך    הקדושויעבר ש  יברתוע
ד  כל  לידל או  רכיו  על  או  כארן    ן חמים 

די  יכדבר  עו כדי  שַ   ןלעשות  ויעבר  ם 
 לרחם. 

בכתרין    ]יןטרדק[  )דכתרין מתקשרי  דהוו 
דלעינחרא (ושרא<  אל ין   ו לה  )שריא> 

 160חויעל אור  )ואעבר > (ברעו<  159ן יהומיומק
(ארטלנו  הו דינאב[עבד  למין  בג  דינא להו  ] 
הואכדו  161ישראל לו  לה  )אמקנול כל   ין 

ויעבר  בוע  ועבר יך בר  אדקודש)  על(רתי 
אעבר   אורחהוא  כל  לדינעל  או    או   אוי 

הכא  ל בג רחמי  ל יועבר  הנידד  במען  תם  א 
א מגין לרחעבר בוי

בכור וה ה  הליל י  צבח  ויהי כל  הכה   '
ואנ(כ  וגו' לךת  יתוב  ן וצרעת  ה'    פלתי 
חי  ')ווג ם  הולכי  היו  יסוי  בירויא  רבי 
לשואמ חייד  לו א  רבי  רוכב  א  והיה 
ל  תפלננשב כאן ו  יוסי  ירב  חמור אמרב

הגיע   משהרי  תפלת  ושנינו זמן   נחה 
אדם    םלועל בתיהא  ה ח מנלת  פזהיר 
זהשה  המל משיא  שהיאיר  שעה   ום 

  אדם לכוון דעתו ירד ך  רין וצהדיי  ושתל
 פלל. תהוי חייא רב

הכהו"יהוילה  הל  יחצב  יהוי  רבכו  כל  ה 
(וגו כטמש'  יב  יד) לים  ה(תב  (כתי  ) ות  סט 

תפלת יהוי  ואני  רצלך  עת    163)162גו' וון  "ה 
חייא   הוו  רביורבי  לאז  יוסי  לוד לי מאושא 

  סי יו  רבי רא אמר  מ בח   א רכיביי ח  יבוהוה ר
א  תצלודנא  א זמדהא מטלי  צונהכא    תיבינ

אדםותה  דמנח יהא  לעולם  יר  זה  נינן 
א דהי  וםמש  164ר זהי  יאאמ  מנחהד  אבצלות

לכוונא   שנבר    יעוב  165דינא   אלידת  אתעש
וצלי  יאדעתיה נחת רבי חי 

שה  השהיו  עד  נטה  מש  ולכים 
חילהכנ  רבי  אמר  יויא  ס  למה לרבי   סי 

רב א ק  שותה  תא ימר  הייתוי  י  סי 
מתקיים והעשאין  תי  עדבל  תכסמ  לם 

אמר   ללמיע  שאשמנטה    יאזלהוו  ד   עד
לר חייא  את  אמיוסי    בי רבי  אמר    קשתיאי 

יוס מרבי  בדעתא  סתכלי  דלית   166י הוינא 
  167דעמא  הוןרישי  לע  אלאא  מיימא מתקעל



  ן חצו ה  ןינתה דושהקת הורגומד נותות העליוריפהס  ןרחק מן שיתניען בתקמו  ,דינארי  שו  לע  ראעב
  .יקר) יו (אוררויא  ךותבץ הרוב

 ).ר קי רו(א חתאהעברה  היינו 159
ה  160 שהדיוי שעם  העליו נית  מתמתם  הותהו  ן,קינים  אל  ישר  יצאו ם,  מקשרצונים  הח  ולא  וררי 
המצרים  מנםא  ם,ותמגל כדגביהם  ר  בגו  הדיןאם  רי  הש   , בואוי  יכן המ  נקמות  ורו  האפי'    ן ידם 

לעשות  ד שלא  סחה  מדרךשארחוי"    לר עבע "  זהמות לקו נהי י  אלת  חלשוני'  להקק ו תמתמהעליון  
 . )ראור יק(ם ניצונקמה בח ן לעשותמילבש היתנתיו וור מדיב עה יוהרן יד

דייכי    161 זרעב הנין  וע',  ווכשה בהם שפטים  שע  לאא   יםמצרם מ ציאול שהשראן לילא  לל ו כה 
  בורעיו  ודין וסנהע  פיל  לכ ה  חי',באל    י'מבח  דותהעברת המ  הנהכוששמה    ימצא  שראום  מקהל  כל
ד סהחד  צ  גבור בהםדין, ויה  תיו מן וד"ו, מי"ב רע  , רובהעיד  ועבור בסהוא שי   אוהלים  לאנו מתפש

 ר).יק אור(א ו ש ההונהע  ו א י הגזירה ההיאודאן די ה ורתת ש היו , עםדיןמן העבירם וי םיחמרהוצד 
  ת ע   שז"ון, וצ' רנקה  א"דאמצח  בוא  ה ש  תיקעד דתגלה יסומ  הליל  בחצותהרב שש  "במ  בן וי  162
 מ).לה (מ"יל יבחצ ו, דהיינןורצ

 בדפ"ק.מוסגר  –רצון   ת עלך ה' לתו יפני תוא ביכת 163
 .  קר)י רו(א ותפילר תאותר משתפלה זו יב  רותיפו זהוסיה  למה צהרי 164
יא הה  חמנ  ושעת  ,דחוי  העת עת, שהרי  דיחועל  וד  וסיף יחלהבאה    היא  יתרהשחת  תפל  הציר  165
ל  ע  ףסיהוך לימה שצר מ  ם ניק הדיתלמריך  יותר צ ת  זהירוכ  "א,  יןת דעת עשה  ם,יינדה  קמתה לבא
ו וחיה ה  אלב  קרוהה  נהד  שבסהדבר  האט  במע  ולכך  הו,ק ייספ  ותבקלה  יכושיכוין  ו י דם    ום יגרן 

 ).יקר רוא(  יםק הדיננים למתועלי ם החמימשיך הרלהדול גון וכ ךצרין הדי תויקתנם מאב ,דוחהי
 . )ריק(אור  רהמהתומתבטל ו ואינ  זה ש רובדין מעי תי יהי  ברדמ יינשא ותהי  םע 166
 ר). יק ים (אורם הראשהר  יקהע רדוב ריםחא איםכז יו יהו שלאפי 167
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על א אשר  אלא  העם  העם  י  ם  ראשי 
טוב   ואלע  וב טלם  לעוצדיקים  לא    םם 

 עם. ל יואולם ועל יאו קיםצדי

ר א טבכאז  מא ע  שייי  טב    168למאעל  ין 
לעלמא ווי לעמא   וי זכאין ולא  עמא ואיל

ן  מניהוא    ךכ   ודאייא  חי  רבימר  א 
 אל ריש  כל  את  יתירא  כתובשו  נל

עצונפ כצהל  ים  להן הרים  אין  אן אשר 
ו  ים לאלה ישוב נאדור ה' לא  מה ויא וער
לא י יש  בשלום  הביתו  צשובו  ריך יה 
(ל  היהביתו  לו  ישב)  בתכ(ל  ) כתבצריך 
 עומדים. וםי במקשהר ותביב

רבי  א מנלן ך  כודאי    ייאחמר  הוא 
ל  ישרא  לכ  י את איתר  ) טז  יח  ה"בדכתיב (ד

עה ורהם  ן לאי  אשרן  אצכ  ריםהה  לעם  יפוצנ
לאלה    "היהו  מריאו אדונים  איישלא  ש  ובו 

יה לביתו  עי למב  ם ישובו ישבו ולבשלביתו  
ימי  יק יהוריתאבה דהא תו מבעי ליבבי

שנלא  כך  א  ל  העם  שא ר  אם  ינוא 
נתפהע  הוכ ז בחטאסם  לנו מנ  ו ים    ין 

וגושכ דוד  ויאמר  התוב    י אנכנה  ' 
וא טאתח העויכני  מ אצה  הואלתי  י  ה ן 
  ') וגו   תיטאשר חא   הואני  וא  תוב(וכ  ושע

 ראש העם   לו ואםסבדוד חטא וישראל  
י הדין לא שהר  נצלס בחטאו העם  פתנ

ששו עליהם  ורה    לא ה'  ר  מאיכתוב 
לא    אלו  )ואלם  א ר (לה כלומאם ל אדוני

לע  יוה ז  םראשים  אייש  ומדרך   ש ובו 
נל כולם  בשלום  אם  ים  צולביתו 
ואפייסנתפ   יהםאשר   גזר נ  פטשיהולו  ם 

עם בחשהתום  מש  ענשלהי  ויעל   ר 
אםחאא שכתו ל  ב  צעקה  אותה  ב  א 

 יהושפט. ויזעק 

אי  אלא תנינן  דרי  הכי  זכשא  לא  י  עמא 
כד  (ש"ב    יבדכתן  לנמחוביה  מא מתפסן בע
י  אתי ואנכטח  אנכי  הנה<  'ווגד  ור דז) ויאמ י

) זא יא כדה"((  >עשו  מה  ה הצאןואל   יהעוית
הוואנ חט  אי  הרעותי    יאתאשר  אלה  ווהרע 

וי  )עשו  המ  צאןה חב  ואיבלס  ראלשדוד   ו 
ב  רישא מתפס  משתזבן  חודעמא  עמא  ביה 

מלכים  (הו דכתיב  ייעללא שריא  דינא    האד
יז כב  אדואמר  וי  )א'  לא  ה  לאל  ניםיהו"ה 

(כ לא    )169םאלומר  ליריש  הוואלו    170עמאן 
יאאי  מה לשוברחא  איש  בשלוםבו   יתו 
משתזכל מתפס  בןהו  רישיהון  ו  פילואן  אי 

 ם ומש  אשנאתע ל  הילע  ראתגזפט  ושהי
לאו  אחאבחבר  תאד אי  צווחא ההוא  ב 

ושפט יה"א כב לב) ויזעק מדכתיב (

שהיו   ירדכהולעד  אהליל   ים  ו  מרה 
נ אם  נעשה  הלמה  חושך   אם ילה  לך 

חת ו תבויש  דרךא סטו מהוה  פחדב  שנ
ו וישב  אחד  ןלאי אוהו  דברי רמ יו  ים 
 ו. שנולא יַ   ורהת

אזלי   דהוו  ממראיא  לילרמש  עד  ה  ו 
חלא  ד  ביתיאי נ  אלי ילך  ש ח  ליזינ  יא  דיבנע

יתבו  סטו    הוא חד  תחמאורחא  אילנא  ות 
כו  ייתא ולא דמיר ודאמרי מלי והוו או ויתב

ר ב  הלילה  אחחצות  אילה  ת או 
צווחהו   יהםלפנ  הברשע ויתה    ה מרימ ת 
רבק ו  ועמש  לותקו ורי חמו  יוסי    יבייא 

שמעודעזוהז  שמכריז  ק  עו  אחד  ול 
  ו ר עורהת  םינשֵ ו יְ קומם  יוררמתע  ומרוא
אדונכם  נפ ל  דמנוזה ת  ומולע   (שהרי י 

שכוא יוצא  מעלה קול  של  האילה    בת 
ת  ' יחולל אילו ה ול  שכתוב ק  של מטהו

לילבפל חד    יאגות  דעחמו   בר אילתא 
(תאימ ור  צוחת  תווה<  יהוקמי צוח    והוה> 

  ורבי יוסי יא  קמו רבי חי   >עומש <  ןיקל  )ימור
קעז ואזד חד  שמעו  ואמר  עו  דמכרזא  לא 

קותעמ ניימירין  אמו  עלמיתן  אערו  ו  זדמנן 
(מרי  תדמלק נפכון  קלא  דכדהא    ב יאק 
ותתאעילדל  ילתאא (  א    כטים  תהלדכתיב 


תם בטו  שים ראהם המשם  ישזוכאל  ר שי  העםו   ותםבזכ  ומתברךם מתקיים  ולהע   לילו כשאפ  168

 ). ר יק  אורם (אר העולמשותר י
 "ו).דפב סףלו (נוא 169
פ  170 אא  כו'ו  ניםואדלא    וק סבפ  שפרמ  ם ירושיב'  אדולא  ו  לם  שישראל   ראל, אלאשילים  נהיו 
רמ  םחלהל  לבדםכו  הל שיאדוד  גלע  תו עם  איש  ושי  וללשתו  בילבו  שנפום,  ולהו  כ  מ"ש  וא ה י  י' 

 ."מ)לום (משב בו ישואל ראזי ישתו מו םנבעוו פסתנ ואל ם אדוניםא  פסןמתן ישיהור ין אבזמשת
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י ף יערות) שהריחשוו   ן לגוצא  י אדונכם 
לה  ואשה  עדן עשתעהיכלו    םשע 
מר ואכולו    כלוובהי  תובכש  יםדיקהצ

 כבוד. 

יהוקו  )ט יחול"ל  ויחשוה  אילות  ף  ל 
לגן  האד  171ערות)י נפיק  ו  הידא  ןעד  מריכון 

תיב  כדא  יקדיצ  םעעשעא  תשאלה  כלייה
איבהו  )שם( כלו  ככלו  רבי  (  בודומר  יתבו 

)חייא ורבי יוסי
ח רבי  האמר  חצות  עכשיו  לה  ליייא 

בת וכוא  שיצא  הקול   אוה   זהוקול    ממש
ה'    לב קוומטה שכתו  מעלה  של  אילהה

אשרילויא  יחולל ש  ת  נו  זכיחלקנו 
 זה.  את עומלש

רבי מא פל  ר  השתא  יא לילד  וגחייא 
דא<  שממ ק  וקלא  ב איכוק  פנד  לאהוא 
ות   תאאיל קול    )שם(ב  יתדכתא  דלעילא 
חולקנאזכ  >ותאיל  יחולל"ה  יהו נא  דזכי  אה 

למשמע דא 

ה עבש  רהדב  סודוראה    באו 
ב השהקדוש  נרוך  העה  ראוא  כל  ל גן 
מתכנ מעדפר נ  אול  סהגן  עדן  ומה  ןד 

יוצאיםהז   ים דרכמה  כל  ותיינמע  ה 
הזה  ושבילי והגן  הח  אר נקם  ם ייצרור 

מ של  ר  ואמ  םיקיצדה  דניםעתששם 
ובשע  םולהע זהבא  עליהם    הגל תמו  ה 
 שהקדוש ברוך   (בשעה ברוך הוא    ושקדה
עדה בגן  מתעורר  עלהשתעשן  וא  ם ע 

יוצא  םייקדהצ "עוקור  כרוז   פון צי  ורא 
הפובו תימן  בי  ינגיחי  אי  יבא  יו  משזלו 
  ויאכל   ומהו"  מגדי  יפרכל  ויאדי לגנו  דו

מגדיו   שק  ואלפרי  לפננקרבנות    ו י רבו 
לה  ילה  בחצי  זה   םקייהצדת  מומנש

 ). נות ממשברק  ראש אחרבזמן 

רזאות חזי  דקודשא   דמלה  א  בשעתא 
הואבר כל   173תאגנ)  כל(  עלאתחזי    172יך 

אגנת מת   174כנש תא  ן  דמע  175פרשולא 
עדן   נפקי ומהאי  חין  ראו  הלכמן  מבועי 

(יוהא<לין  ביוש א  )וכל>   אררוצ  יתקרגנתא 
מתדת  176יידח רו ינהמ  177צדיקיא  ןיעדנמן 

קוד  178תי דאא  מלעד שעתא  שא ובהאי 
א  עתבש "א  (ס<  עלייהו   ילאתגהוא  ך  יבר

אתער  יךרבדקודשא   דעדן  בגנת  הוא  א 
כא  לאשתעשע צדיקיא  ו  ארוזעם  קרי  נפיק 

עורי טד    יר(ש תוב   ן ופצ  ז)  גני אי  הפיחי    מן 
מגדיו    אכל פריויו  לגנ  דיוד  יבא   ולו בשמייז
מרפ  כלאיואי  מ ן ינבקר  אליןיו  גדי 

האי   ןוהישמתנמה  קמירבו  דאתק דצדיקיא 
ין  רבנא שאר קרחא אבשעתא  יילת לבפלגו

> ש)ממ
רבי ורחי  ישבו  ייא  אבי  רבי וסי  מר 

בכיו שאלסי  פעמים  זמה  שכתוב ה  תי 
בחצ הויהי  והילי    בכור כל    כהה'  לה 

מצרים   לאלמבארץ  זה  ב  ה    ם ויהיה 
 כל תו  מה  הנס ולמ   ל פרסוםלכ ה  יתגלש
וחרהחר  שא  שיםחלתם  וא תם וא יים 
בנ  םלאיט מלכים  י  של  מתו  ולא  הצאן 
קרבותמחלו  םנשיוא  םשריו ו כמ   י 

שכבה  היש ה'  מלאויצא    תובסנחריב  ך 

ויתב< חייא  רבי  יוסירו  רב א  >בי    י מר 
בכיוס שאז  מהי  האימנין   תיבדכ   ילנא 

כט( יב  הלבחצ  י ויה  ) שמות   ה ויהו"ילה  י 
מצרים אמאי לא הוה ץ  כור בארב  לכהכה  

(ליתגיד<  ממא בי סומי  רפכל  ל  )דאתגלי> 
אימ  איואמסא  ני כל  דבתרן  וניתו    חלשי 

וארחיי מד  טלייא  ינוןא  ולא  עאנא  ו יתבני 
מגיחיווג  שכיופרד  יכמל כמה  א  רבק  ברי 


  .בדפ"קר וסגמא קלא וכו' דה 171
 מ). מ"ב (קיע 172
 זהר). ה ת(הער קעו  אויצ .מ)(מ"ה לא 173
פרו  לאהם  ישחוזר  'פי  174 בהלויירותפסט'    מרחל  לאה  ולוקחת  'ארצוף  חל  המכ   אהה   בר"ש 

 "מ). (מ יםגננק' ש ורחל נו לאהייהדא, תנג כל ז"שו , המטה  עלשמע ש כוונתב
ימא  י דאה"ם נילקתמס  בלילהש  דןע  'קנמא  וא  ברה  כמ"שבהם    ם יא נכנסמדאי  "ישנה  היינו  175

 מ). מ"ל (חלאה ורב םכנסי"א ונזמ
 "מ). וד (מהיס אשהוה כותחי ב לאת  רושצ . הר)הערת הז ג (קע 176
 מ). מ"( מ"ן דוסב ולים עש פי' 177
178  
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במחנ אשורויך  ושנינו  ה  ם כול  וגו' 
 שםם נייקצו יםרם שבני מלכימלכים 

בסנד (מ"  ריבחהוה  יט  דכתיב    יצאו  )הלב 
אחנבמ  ךוי  )מלאך(  יהו"ה  >אךמל<  שורה 
מלכין לכ  נינןתו  'וגו בני  מלכין  פינוס רו  הו 
דשכי התםפרו

לז/א 

ו אחד של  חישל  ה שלור בהגתה  נרא
 ותר. ייות שלו לה  שהיה ראוי הז מ ותרי

ר תיי  החד שליחא דיליאתחזי גבורתא ד
יא  מהאי   ה דילי(  ]הדילי  מהויל[ ות  דהוה 
  ירית )למהוי

 יתא שמעאלת ואני לש  אמר לו יפה 
  כל ל   יתכיז  ירבל הר אאמא  ולה  ז ב  רדב

והז מה  שמעדרך  אני  לפנינו  תי  תוקנת 
שמ את  עושרבי  מטהר  יוחאי  בן  ן 

אליו  לניה  טבר  של  יםשוקה ד ו עישבך 
מאי שה היה  האו ם  ויר  קמו כשעלה    ר 

יה  שהו מצאו אותו  לי א  עויוהלכו כשהג
 ידו. בה ד ואג ה ב וספריוש

ואניאו  יהל  מרא לא שמענא    את שאלת 
ל לכ  אזכינהא  ל  אב א  ימא  אלו  י אהידי במ
מן אנא שמענא דרבי תקן קאת  אחרוא  יאה

ל יזימדכי שוקין דטבריא נ  איבר יוח  עוןשמ
יתביג נ   דעבו  ה  סליק כ  מאימ   הירדהוה   ד 

ואזלוא  רונה מ  קמו  אשככד  גביה  ו והחטו 
בידיה דאגדתאא וה יתיב וספרדה

כל  מוא  פתח נגדו  אין  כים  הגור 
לתו מאפס   נחשבו  כיוהו   ל כ   רמאש  ןו 

הו ות  ספאמ  בות כה  למ  ונגד  איןכ  יםגוה
דעתשנח למדנו  אלא  לו  שבו  כל ם  ל 
כאי  עמ היא  שאמונתם   אשלין  העולם 

ם  ם כנגדויושים  תוננים ותחויעל  דבקונ
שטות    נהומא משל  ותהו  אבל  אפס 

המוץו  ל  בושנח ) (שעף  בובשס  כמו 
 זהו   קנותברי  בקיץ   גללמתג וברוח  

וכל ארעא  ד  שכתוב  חיירי    יןבישכלא 
 .]םיבשוח  םוככל  ארץה רידיל כו[

(יואח  פת הגוים  מר  כל  יז)  מ  ן  כאישעיה 
כיומאנגדו   לו  נחשבו  ותהו  דפס  ל  כ  ראמן 

אפס  מ  )ראמ > (יבכת <מה  ו לכאין נגד  ויםהג
אלנח  ותהו לו  אולשבו  הו יידעת  איפנא 

(עמיןכל  ד< עע"ז>  דעלמא   )דעמין 
קו  דבא   אדל  179יןאא כ דלהון הומנותא  הימד
לקבלוייוש  > איןתתב<  ותתאין  לאיןע הו יין 
מאדשטות  תאונמהימ אבל  ו  ותהפס  א 
כהבו  שחנ דסחראאלו  עלעולא    (ס"א <  י 

בקוחבר  >)ארחדפ ומתגלגלא  יטא  א 
  וכל   ז)  ד  ל(דניאב  תי כד  א הדא הואקניברי

ן יבישח אלכ אעארי ראד
בראשפת  עוד ואמר  ברא ח  ית 

א ואהש  תאלהים  אמים  הארץ  זת   ה ת 
הקש  ימין ו  ברוך וש  דל    ה ז את  הוא 

פ באשרבמר  או  תחעוד  אלהרית  ם  יא 
) את ת א אישברא(ת הארץ  את השמים וא

ברדמינא  י  אד דא   180ואה  ךיקודשא   ואת 


  כאין   םהם אלהי יחשיבמ  יםוג, כל הובהכת  עורשיו  "ו).חריהם (יבים אלהשחמ  השודקר דכתכ  179
לו  חשבו  נ  תהו וס  מאפ  מתאם והאלהיה  ת' כך יו יינבע   בשוחוא  תר הכ ש  כשם   םאומרי' שיתו  נגד
 מ). (מ"
כר  זאשר יכ   ןכול  .תא  רשם בשישרעל השבמ"ש  ול וכהפע  רהדבם  צע  מורה  "ת"א  תשמל  עדוי  180
לעצמבל  והפע  ברהד מלל  רךטצ י  או  את,הסמיך  לים  בר(דכמו  ו  ת  א  ב)ד,  שה  עדם,  א  יםקלברא 

  רשו דש  וכמו,  שפירוזכר בנעצם המה לדוה  רבד  י יבוו לרזה  מל  םידורש  ז"לשרם  הטע  וזהו   .רהדב
אפסוקנב הו  לת  תוו רבשמים,  וכוהיותדלת  להדומ  מיםצע "ל  ור  ,'ם  וזהים  ו נר מאמ  וונתכ  ה ם, 
 .ם אותםלימגדין שו"ז  הארץו  השמיםם עצמות  ה  הםש  ,תובורוהג  יםדהחס  עלאתין  השני    רשודש
ר ת, יוחו"ג  תלרבו  ר"ל  כןש  רפל  קיצדכאן  שו  מוראכיבוי  א רהוש  ת אתל במללורוש הכיד הפלבומ

  ם וימתה םיל, שהכאבית באלפאדה וסן שו"ז  יית כליוה תזנרמ יכ נחמדים,ים יינוד ענע כאן יש מזה 
  תם מוצענרמז    כן כמו  , ו"ותיעד    ף"' מאלואת, פי  תאן  ינע  ו וזה ת,  וקבניש  ו ם  זכרי  ש ת, וייותוהא  ןמ

וה'  ה  שם חמוע שה דת, ויבורוהגם  ה  יםמסתוים ודחסם הה  תוחים, פ"ךצפ' מנשיש ב  ,החו"ג  אשהו
הם  פ"ים  מפע ואל"ר  והיף  ידווג  .ףאל" ל  'אהמנות  הבת  אואת    וינת',  שהם  נחע   ןריים תארקו"ג 
ישת  עטרו  י דם שנסוש  ריןטע נכומלוכל    םת שלהתי מלכיוש  נו יי הד  ו"את אוודסל  ת. א  קראתת 

דרך   וסים בהנכנא  ימא  סדחמש  הם מ  ירזע  לאתנים  הנים  דיהחס  , שכןה"נא דקביו יממראו  קודו
  רי זעי"הן ענוק'  ת לונניתה  תורשהגבו  ילפ  ,בסתם   א,לא שמאלר אאמ  ות לא ורבגב  בלד, אסויפתח  
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וא  ה   ךור בש  והקד  הו שנט למדנהשמאל  
וברא  ימי   שמאלו טה  נו  יםהשמאת  נו 

ז הארץ  את  שכוברא  יד"  תובהו  י אף 
י ים קרא אנשמ  ני טפחהיסדה ארץ וימי

 ו". חדיי ויעמדהם ילא

א  הוך  ירודשא בא קפנא דסטילאו  אשמאל
 אלאשמ  182וסטאת שמיא  י  ארבו  181ימיניה 

הדאר  ת י  ראוב (ישעיה  עא  דכתיב  הוא  א 
ימ יח  אף  ארץ  דיג)  טפ  183יסדה  חה  וימיני 

חדו  ו ימדע יאליהם  ני א אקור שמים

י  המ  על לבך  יעלה  היחדיו    ועמדזה 
לא  וששמים   (מהשארץ  קורא  ם  ימכך 

אליהםא כא וה  ני  לא  ארץ  יך)  ן ימלא 
שהםשו וא"תא"  מאל  עמדו י  אךוהי  ת 
ההיא  זאב  וחדיי בת  ת חצו ששולטת 
 בזאת. "תולה אשכל הל ליה

י יעמדו  ד  חדומהו  שמיא  עתסלקא  ך 
מהנ" (  >יהכ<לאו    184וארעא רא  קו  םשמיא 

ויהלאאני    אלא הכי)  ()  כיה  ולא  הארץם 
אמאלא  וש  נאימי ואדאינון  והיא""ת   ך ת 

יח דשלהה בזאת    דויעמדו  גות פלבטא  יא 
 )תוא"( >אתבז<א"ת  לילאדכ 185אלילי

כת  הכל  ושנינו  את  ה פי  עשהוב 
אמר  נש ומכל הכ רנות זה שאמבעתו א"

בכל  ו ברך את אברהם  א  ינו שהי ושנה' 
א"ת וא"ת ה משכלול  זא"תכתר שנקרא  

בחצולשו צדבשנ  ילה הל  תוטת  ה דיי 
ודיחמבר רחם  לין  ודיןישראמים   ל 
 זלות. ומ  ים עובדי כוכביםעמל

ה ש עהכל  את    ג יא)  תלה (ק  תיבותנינן כ
דא א  ועתב  יפה הא  כמה   186מרן "ת  הכל 

ת  ארך  ב  ה"יהו) ואשית כד  מר (בראא  תאד
רא  כת  )ההיא> (דהיא<הם בכל ותאנא  אבר

דכ"זאדאתקרי   וא"ת ת  מא"ת    187לילא 
חמי  י ברוטרס  ןיליא בתרלי  תבפלגו  לטאוש
מין עכו"םעל ודינאי לישראל מרחא ינוד

רב נוחר  ואמ  חייא   יפתח    יפנל  אם 
אחד  ד  מראשנ  רמ אתי שבה  מ  לעבר 

ויה הליכתוב  בחצי  כל י  הכה  וה'    לה 
מ  ורכב ומזבארץ  שצרים    ר מ   אמרה 

ואק  שפסו  נשמע בא  דבר  באותו  נו זה 
 יך. לפנינו לבא ולשאול לפנ הינהדרך תק

 רמדמיה  חא קי נ  אי  רייא ואמח  יבפתח ר
ע  ימאדנ מלה  מה  חד  כתיב  תדאל  ינא 

יב ( הליל  ) כט  שמות  בחצי   ה "והוי  הויהי 
מצראב  רבכו  כלהכה   דומה  ם ריץ  אמר  אי 

  א תא בההוא מלה אדהאי פסוק מר אשתמע
אורחוא אתתקנאנן  לקמ  א  אל למש  י תמין 
ך קמ



 ירוףבצ  חללרנות  תיות הנוק הגבור תימ  לע  דמלל  ו',גו  תוא  ראמצם. ועותם במשמ  ולא  הראה כעיןו
 "ז).מר (רעיז ו נ' דהייו

א  הו   .ו)(רח"א  ע ת ארברא יומאלא  טא שוסש  "זו  'נוקים הנבורת  ו בוהגו  עירז  יםבונ  חסדיםה  181
להגהחסות  התפשט בניימיואמר    ,ירעזאת    ל דידים  שכנזכ  נוייכה  ות רוא  מםבעצ  םה  חסדיםהר, 

 'קות לנותנת הנורוגבשהיה,  לאמר שמא, ולא אלאשמ  אטסומר  ת אוורבבג  לאבאמא.    ים מןמיצע
י  פנמינו  , והיםהקוד  לסטאב  וסישא  לשמאר ודמלולו    ה, שהיסטאו  לתיף מם הוסגומיות.  צן העינא

הר"  שמיה,א  אסט  יאשה הגל  יידהחסם  ע  רדזעי  ה"תנגגות ברבוושטת  ם ימשנקרא    ע"ב   חד כים 
   ז).מ" (ררחל  תאל דעוניתנות  תרו זו ח םומש"א זד דיסוהד רות עות הגבדורווי  ,םימו אש
,  קב"ה שהא  לא,  ימצעו האקב   קרםיעסוף    סוף'  פיי כדשמאל  תווהמלכ  יימינת  ת"השהיות    עם  182
 .)רר יקו (אהאמצע  אל ורהן הגבוכע, צאמאל הן יהימ  , הטההבינ

ידאומ  ןמובה  זבשירצה    183 יסרו  מפדי  נש  דיהן  ש  ת וורשהגב  ינה,  ו  וזה   ד,והיס  מןתנות  ימאל 
ת טופשמהת  אליה  ןת יר שנועוא זה  ן,יפלוי אלמי"ם בלקיא  להשעו  ץ" חל ארנקראת ר   ןכול  ,הדסי
 ). מן (מ"רת כומא  הנביהי'  פ ).זמ"(ר ויבורותג

לוא"דפי'    184 ייעמד  הםעלי  מרא  דמשמעחדיו  ה מת  ו  יחדמעו  םיד  ש   ומרל  א"או  ו ידים  הרי  כן 
 מ). "ות (מגלב מנומ תדפרים נמעפנוק' ה

ללילה, כד  תצוח  תארהנקות  כמלהיא  הש  185 ואא אילכלל, דיעפי'  ת  וומחצה  יללהמתחלת  ת  ת 
 רץ ם ואמישם הג, שמיאמר קרי קאהכא  ת שדה  פשרד ואסהחנו  יית, דהד אנגל  ולכתהיא ה   ךואיל
 .ר)קי  (אור םישמ הטחפ יינארץ וימדה יס ם ידימיהגש
 . )"ממל (כה הו את זכל ו ק'נשות כלמבם כללינ תאת וא שנק'חו"ג י' פ 186
  אל שוות להצריכ   תהאותיו  בחשןש  "לרו ח"ו).  (רחשן  ה בהי ן  כי כ  'כן האבחברתה ו  תלעבנ  'תוה  187
ו וטו בולהי ת, פ אב"  ל אמרואכל  הת  לא אא  בהכתואמר    א"פ שלן אעכאם  ג  ותענבלרות  חהאת 

 . (מ"מ) הרתבחעת ב לנבאחת 



זהר בא 





ואמ שמעון  רבי  מפתח    כה'   יר 
וגולהא לשבת  המגביהי  מינו  ה' כ  י' 

ו ו  נ יאלה שב התייל ר  עטתמשעולה 
מאי  ןיועלר  כתב על  קדוש  הנרות   כלר 

ועטרות  וריאשמ כתרים   ילישפמה ת 
מרתבכ  ורדיש  לראות  ר  לכת   רכתיו 

לנר להשגיח לאור מנר    זר לנזר מאורמנ
ותחתוניוילבע זהו  ם   ה' וב  שכתנים 
 על בני אדם וגו'. ף השקי מיםשמ

לים קיג ה)  ואמר (תה   >וןשמערבי  <ח  תפ
אלכיה  מי  המגביניהו"ה    מי   וגו' בת  לש  יהו 
דסהינאל  ו"היהכ ואתלי ו  לאתישעק    א בטר 

עלאה בכ ערינה  קדישא  188תרא   כל   לו 
המשפילי    190יןר ועט  יןרכתרו  הנד  189ניציבו

בלרא דנחית  מכתרות    191א רתלכ  אכתרוי 
נא מבוצי  193רו הילנרו  נהימ  192לנזרא מנזרא  

ב  194לבוצינא  הדא    יןאותתין  אעללאשגחא 
(ש דכתיב  יהוא  יהו"הבד  ם  מים  שמ  ) 

' גוואדם ני בל ע ףיהשק
כתובור  בא  בו  אה  הלילה חיהי    צי 

כחצהיה   (לכתב)  ת  כחצו   וא  יצריך 
שכם  וא משה    רמשא  מאדוג כ   מרו אמו 

שלא   אצטגחברינו  פרעה יאמרו  ניני 
הרדב  השמ הוא  הקושיאאי  ה קומ במ  י 
  ילו ישראל ים שאפאופנ  בשלשהדת  מוע
לאח   כך  מרואי לו  היה  כך  שאם    ומר ד 
משהיו הליחכ   אמר    אמר   מהל  הלצות 

וגוה  מרא כה   כ'  שלא  מ'  א יכו    ת וון 
שה אלא   יתפסו  אל  ירהשעה   במשה 

מרטבפ ה'מ א  כה  שאמר  םשוון   ' גו ו  ר 
עשה  םשני אמר  משה  בכור רי  ד 

כך   ם ולא היהייחר ה  חה אשר אחרהשפ
אבשהר  בכועד  אלא   בבי  הבשר  ור ית 

ם יאמרו כך ג  לשראו ילפיכל פנים אעל  
ל השהרי  הדבררתב א  שלשה   םירו 

וב תוכ  כחצותן  רו ט ם הפמשֵ   מרא  אושה
 לילה. הבחצי י ויה

כ(כתיב  זי  ח  תא יב  בחצי יו  )טשמות    הי 
(יצחכ<לה  ליה ל  ) תצובח>  ו איה  מבעי 
דאמרי    משה ואי כמה  אמרדונא  חצות כגוכ

יימחבר דלא  פריטגנצא  ןורנא  משה ני  עה 
בקוש  אהא  הו  דאיב קיימא  תריאיא  ה 

גוונ דבתלת  הכי חד ר שיאפילו  י  יימרון  אל 
להכ  דאי הוה  ולמימ  היי  ה שמ  מרא יר 

יהוה אמכמר  אי קה אמאיל הל  חצותכ "ה ר 
דמכ  >ו'וג< שאתכו<א  לה  (אתעון  ון כוית> 

יתפא  דה  )שעתיה במשהסולא   א אל   ן 
בג דבפטרונא  יהו"המר  אין  אמר  וגו'   כה 

עד בכור    )שמות יא ה(  רדהא משה אמתרי  
אשרשפחה האח  ה  הכי  הוה    ולא  ם ירחר 
עד  א השבילא  בבית אש   בכור  על  הב  ר  ור 

  דהא  רון הכימיי אל נמי  ישרו  לכל פנים אפי
מא  ש ר מאמ  הויאד  תלת  לימ  ןורבראת  לא
ויהי    )שמות יב כט( תיב  וכת  צוכחונא  רטדפ

הלילה י בחצ

שא עלשלה  ועוד  יותר   אהמש  לכם 
הבהמ של יכולה  למ א  לסבול  היה  ה  ה 

כל  תו  ם ולמה מלא ביוה ול יהל  תבחצו
שישהחל  םתאו הם  אלא רחיים  אחר 

ה עלוא  הכל  השדה    וןיסוד  קוצרי  בין 
 . ןאמנהבנביא  )רששר (התבהכ כלהו

 אדלל  מטו  יר עלית  ןילכוד  אתלא ש  דועו
דא[יכיל   בפ  מסבלל  בעי  הוה  ות לגאמאי 
בפ  מסבלל  בעירא<  ]אלא הוה   ות לגאמאי 
בליל ולא  מיתו  אמימיא  ן  ינואכל    ואמאי 

א  לא  )מסבלל  כעירא(  >רחיא  ן דבתרחלשי
 כלא י חקלא ובין מחצד  אוה האכלא רזא על

מנא יהביאה מבנ >ר)שאתב (נ"א< רכשאת


 . )מ(מ" תולציר דאתכ  הנק' אלא" עולה ז"אה שי' פ 188
 . )"ממ( תופירהס לכ לו עראושכתר  פי' 189
  זה פי  לופים,  מקיה  הם רין  ם ועטייהפנימ  ם ין התרכ  יכממנו,  ם  אירים מפיקיוהמ  םיפנימיפי' ה  190

 "מ). (מ לא"אעולה  שז"א בשבתן גוכ ברדק מהפסו
 תרשהכ  ע דו"ן ונור דזם לכתומש  אאו"ד  רת כא"א לד   תרכבורד  יר  "ל שהאוור  ו).(רח"  "האהי  191

 .(מ"מ)ה "יאה 'קנ
 מ)(מ" םיפרצופשל כל ה ת"לת  ת"תמ"ל . ר)"וח(ר הי"הו  192
 ח"ו).(ראות צב 193
 "ו). חי (רנ"אד 194
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וב כתו  שעלי  הש מ  לשחלקו  י  אשר 
יך  תותבשפ  הוצק חן  םדא  נימב  תיפ"יפי

ק  בת צד ולם" אהלעים  ך אלהרכב  ןעל כ
רשע   אלהים    עלותשנא  משחך  כן 

 יך שמןלהא

חו דעדמש  הלקי זכאה  ם  (ש  בכתי  ליהה 
יפיפ ג)  מבמה  אדנית  חן  ם  י  הוצק 

שם (  םלולעם  יברכך אלהיך על כן  תותפשב
אח ותשנאהב)  צדק  כ  ת  על  מרשע  ך  שחן 

ך שמןיהלא םיהאל

לז/ב 

א  פיפיתי  יךרבמח  ןושש דם  מבני 
חןוחנו  משת הוצק  ח מנ  פתותיךבש  ך 

כןובנ על  אלהיך משחך    יו  אלהים 
ששו  ויצחק  הםמאבר  משמן  קב  עין 
 שעולה אים וכי גבר  נבי  ארמשיך  מחבר
עליובדרג א ע   לאש  תונ ות  שום  דם  ולה 

 ר.שאומ המ  ודעא יאחר ל

(שש מחבריך  חה תון  מה  יפיפית לים   (  
חן צ וה  196וחנוך  תשמ  195םדא  ניבמ  ק 
כן  198בניו וח  מנ  197תיךפתושב חך  מש  על 

ויצחק  ראבמ  199ך אלהי  םהיאל שמן  הם 
מחב  200ןשוש נביאי    201ריךמיעקב  משאר 
ק  סלי  דלא  202עלאין  ןרגידק ב דסליי גבר  וכ

ר ידע מה דאמלא  נש אחרא בר
שנכ  אלא  הז ינך  הכתר  שנקרא ו  ה 
נזא" לזאת  מאשנו  כמ   אש"ה  אקרת  ר 

אשה   "ו שמ  הלמ יקרא  יש  אמ  כים 
א  ר קשנ   אותוש  י א  הוא  מיזאת"    לוקחה
אוזה"זה"   שנז  ישו  כמו  זה  ר  מאכר  כי 
ונקר  האיש  משה הזה  זה  א  האיש  איש 

 א זכר. ר שנק הקחה מז זאת נל ו וזה איש

אקרי זא"ת  א דרן האי כתתנינהכי  אלא  
(דה  כמ  203"ה שא  אתקרי בראשית  את אמר 

לכג  ב כי  א אמה  אש  יקרא   תזא)  משום  י 
לק ההוא  אוה  מאן   תזא  חהמאיש   איש 

דאת  רדכ  איש   ואהא  וד  הז  דאקרי   כמה 
האיש  משה האיש  זה    לב א) כי  ות שמר (אמ

איש   ואקרי  אישזה  הזה    וזאת  204וזה 
כר זרי קמזה דא  יבתתנסא

זכר  מרהת כך    ומשום  בה ונק  הזה 
  אמר ו שנכמר  ה תמז   ילבזה  ה  ולשלא ע

ור חשו  בןה לעול  ן שע  מה  עשןכתמרות  
כלו הכל  כך  ה  ל ילה   צותחבה  ב ל  אף 

 לבן   חת אה  בשע  יההגותנ הלעשות  
ושחורשלי לאל  כוכבע  דיעוב ר    ם יבודת 

דוב איהי  גין  דכרא  דלא   תמר  ונוקבא 
בלא  ד  סליק תמר  א  אמר  את  דמה  כדא 
ו  (שיר ר  ווח  עשן סליקמה    מרות עשן) כתג 

  גותבפל  >בה<ל  כליכלא  א  הכאוף  ם  כואו
חוור סוימנ  דלמעב  אלילי שעתא  בחד  וי 


בו   מרשנא  וךנם, חהעול  תהושת  ממנוש   שת  , שתווך  ם חנהכ  א"  םדבני אשב  יםיפמכל  לומר  כ  195

  .קר)י  אור( תוררה דושעשב  םדיקיצה כ"ש שארך וחנותהלך וי
ח ים בני נארנק  לובממה  נח  םילצשה  ךילשם ואמדם, וא  ינם ביאר קנ  ח הםנ  דנוך עחשת ומ  196
 . יקר) ר(או

  שת ם  ה  ותרספינה בהו   לו. יצה' להני  עי ב  א חןלא מצא  התפלל  א, שליופתשבה החן  הילא    ונח  197
סוד  הי  יפענ  ג'   דג יפת נו  חם  םות שדולעושה ת  אבלד,  ח יסונ   ים,לנדפר ס תו  רו"ןך מטטוד, חניסו
   ר).יק ראו (וד ה ו  ד נצחוו ביסיני הת ו"ת הורד גבסחלדיים גהם נש

ו,  בני ל  צינו הנח בחו  תי חן,אא מצנ  אם  תתה אמרא  ואלו ל,  נצלהחן    אצונח מנח כתיב    ואלד  198
 יקר)  (אור שראלי כל ךתיושפת בחן  לתהצ התוא

וירהבמא  199 תם יך שסאלה  אשהיה  ניבלהים  א  לאא  ורה,בג  הים חסדאל  אל  ך בשםינ, אקצחם 
 ). רקי  ורה (אניבזה ב םש

הנמו  200 לושש ראים  ק"ק  ו ששה  וןשן  יעקב,כרמ  ונ ייה,  ישראל א  נקר   הואש   י'בבח  ו לואפי  בת 
 ). רקי ר(אודעת הד בסו  קן" ו"ששו" ה,מחשבן" מהמש"משך   המחשבב להעש

רב ב  ה יוים תל דילמתהורת  תת  דע שזכוונו"ה  י מרעידתלמ  הםח"כ  א  ותנבאים שנאהנבי  שכל  201
  יקר).ר ואם (תמשנד בסו םלויר בכא"ה משמרע ניןעב

 . )ריק  אור(ת ופירסה הם 202
וע"י ",  אתז   וקחהת, "ל"תשהיא    "מאיש"  כי  וועניינ,  אשה  ראתנקכ  ואח"  תי' זאה היא בחלחת  203

  קר).י   ורא(ת את זנעשי יהשוטיק
'  בו ב   יש   ת"הת  כן ו  ""אשה  תאקרנ  והב'  ת,קראת זאה נשונ' הראחי' ב בה  יש בו   ,לכותאת" מז"  204
הא'יבח זקנ  '  נבהו  ה,רא  כא  'ק '  לשופיש.  ל אהא  יבהש   קיםפסו  ב'  נגדכן  ל  הזה  מר א  עומתויש 

 ).ממ"ש (יאנקרא זה . ישזה אאמר ו  ששה האימזה  כי' פ וכנגד ה,יש ז י אקראיו
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לעעכו"ם םואוכ לאישרל מזלות. ו

שעו   לא   נחלקא  ל ה  הז  היל הלוד 
הנה מא  יןמניו  גותעושה  ם  ברה לנו 

ויחל ש עליכתוב  שנחלק  ק  לילה  הם 
א הנהגותיו  משף  לעשות  אמר כאן    ה 

כחצות    ותצכח ר שנאמ כמו  (מהו 
כאן  אף    "דישג  ות חה" "כעלת המנו"כעל

כצוכח שמשהשמתת)  שיד  חלק    לאע 
 ו עד שיתחלק. יתגונההשה עי

א)  אי(  אלילי  יאדה  ובעוד  205לג פתלא 
ניע  לא לן מנ  וימוסביד  דכתירבמא  א  ב הם 

טו)  ת  שיברא( ליל לק  ויחיד  ה  עליהם 
נימודאת  אוף הכא משה  206סוי פלג למעבד 

כחצא דאת  צכח  הומות  מר  כמה  אמר  ות 
)  כו ה (איובמנחה לות היח לו) כע  'אלכים (מ
  גלפכמ  208ת חצווף הכא כא  207גדיש ת  לוכע

(שהמד< דלאיד  )ומשה>    י ונימוס  דיביע  ע 
 גלפ דאתעד 

תיו  גוההנ לה  היה שלא עשה הלי  כךו 
בחהשעד   עשה  ן  רוהאח צי  תחלק 
  בחצי הלילה   ויהי  שכתוב  זהוו  יתהנהגו

במחצי  מה בחצי  בזמן חרונה  האת  זה 
ששהי ונמצאתוא   הזאת זאת    לטת 

הנהגו תמלעשות  וכלת    ה הנהג   יד 
נעשיתילבלשית  שנע במחצית    ה 
 ה. נ ורהאח 

ד כי  הו עב הוה  ללא  נימוי ליד  עוסא  ד י 
  > וימוסעבד ני<  209ות בתראהגלפבג  לפתדא
יב כט(יב  תכ א דא הוהד י  חצי בויה  )שמות 

מאי  הלי בפבחצלה  בזמנא    בתראהלגות  י 
 למעבד   >אתז<כח האי  ואשתלטא  הי שדאי

נימוסריתדנמוסין   וכל  דאא  ד  תעביא 
ד יאתעב א בתראה גותבליליא בפל

ההו בכור    כה'  ה עשב  ,ינונש ו(כל 
מ וה   ךורב  שוד קהש ברעותא  ן דען  גר 
הע  עשעתשהל כיקדצם  יורוים,  א  צ ז 
י  נגי  חיפהן  ימי תאבוו  ןפוי צרעוא:  רקו ו
דובי  יומשב  לוזי ל דא  פאכיו  ונגי  י  רל 

פאכיו  הומ  יו.דגמ מר ל  אדגי    ו ל יו? 
מנפל   בורק נש  תנוברק ת  מו שניו 

כלהכ ויהו"ה    דקב"ה  תאבשע  בכור  ה 
בג לאשתעש  אתנאתער  עדעדן  ם עא 

וקרי  כרוזא  ו  יקיאצד עורנפיק  טז)  ד  י  (שיר 
וב הפ  יאוצפון  יבא    וימ שבו  לזיי  גנ  חי יתמן 

ודי  דו ויאכל פרי  מא  מגדיו  ירפכל  אילגנו  י 
קמיה  יתקרדא  קרבניןין  אל  מגדיו בו 


ה  ת טליש  ז עת אש  וא מפני' ההב  וטעם  ם,אוכור  חוו  בה  ת יש שבחצו  פי א לד הואחה  םעט  'פי  205

 מ). "א (מי שלטאיהד  מנאבז ל"כמש
ל ס" הכא    לני אבחצות הש  ו יבנל  חינוה  רהםבא  ל ה שיה  ראשון החצות  ו  רמשא  ל"זרמ  הפך   הז   206
 מ"מ).(היה י  שנה בחצות הםאבר שגם
ר בא נת םוש כו' ם ובמר משמש בעקן יבעניו רנאישב ע"אל"ג קף בד הרחיי שפ'  מ לךבאר זה ית 207
ג  ווהזדל  ידכ  בלבד  ןייר אפעה דז ד החזה ענוראשה  הליצות לח  טתשפר מת שא  לאה היאנת  בחיכי  

  אפין ר  עיז  ם רגלייועד סתר  יוה  למט  תטמתפש  לילה היאה  ותצח  רחוא  ליל  ר'קא ניה   ב ואזקעם יע
הי באומ  יהה  םאה  נוה  לילה  אתנקרה  ן רחלמיוכדה  ליל  נקראת  אואז  בביוחצר    נראה ה  י"ת הת 

  יחצית בצחנלאה    רשכאשלומר  לא  א  סוק הפ  ת נזה כו  ן איו  לילה   ותה של חצקודהנ  באות'ו  רושיפ
בר עואני  אז  ך  ילה ואליצות ליל מעת חחתמ  הז  ןמר זאש  ןתוחהת  וצי שט בחפן ומתתוחתא ה"ז

  רושו בן פיהו  ילהות לחצש  ממי  ראק  קב"הד ב  ע"  ב"ך בדצך לנ  פ'ז' בוד הנסהוזהו    'ם כורימצ  ךבתו
יו  דג מפרי    לויאכזמ"ש  ב וקעם יע  גוווא הזה  אזו  ממש  הילחצות ל  נק'ה הא קב"היאה  לי  טב כהי
(שער  ה  בן זוה  יןקבן נו ייקים ממות הצדישנ ם  ש  ןי לעו  ווגז ה  תבע  יכ  כנודע  דיקיאדצ  ןמתישנ  ןליא
 .)שב"יר רימ אמ

 "י.רשב רימאמ ערע בשומופיק "פדבכאן מוסגר  עדות" הו כחצמ"מ 208
ולמזהחן  מ  אהז"  אל  תלבשתמ  הלא  209 מן    ורחן האמ  כג"תו  ושת אבלל מתרחו  ובאחורי  עלה ה 
כהחז ולמטה,  ענועק  מ"שה  ירב  שנבי  כ  ה'  תאה  רחתמ ם  ש  דלאה  ייםקב ע  וסתייממק'  א שילת 

לאה ט  שתפמ  הבוקרה עד  לית הלחצומ  הנוהר  כזנז"א כה   ריחואמ  הן שתי  כי רחל    אישה   'ה  תראדי
י ם כינמתק  םדיניה  תוצז אחר חוא  דז"א  ףצופרל  כקב ביע  "פ עםבפ  ולו ז"א כור  עשי  כל  לתתגדנו
  רש ל ההפה עילל  לוד לינז' בסכ,  חלם רוקת בממתפשטיא  שה  עצמה להיותחל  מו רכ  תנחשב  זא
  האני שלא ומפיפנא רדי  חלר  י'בח  אילה שהיל'  נק  ותחצחר  או  ' לילקנ ות  צח  םודכי ק  םיניהב  שי
 לאה  כי  תואחר חצ  הואראה שתב  ותלגפ"ש ב וז  ו רחלמכ   נק'לכן    רחל  וםקמ  לכ  פסתותטת ופשתמ
ול"זהי  מחצ  משכתנ כוזה   הטמא  הלילה ו    ק' ונ  דז"א  התחתון  ציח  ליל  'הנק  ת לאהוקחשל  חצות 

 ע).יקרה  הרלה (זלי
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ז יקדצה בים,  ה צחה  אמז בה.  לילי  ר  ח ן 
 ו נדיית  וב  וה' הוא  ).שמת מ נוברר קאש
הכה  ותיוהנהג   אוה   'הו כה  הר  בכו  לכו 

וגו' מה  לאמשה   כה  ו ה אמר אלא ומת 
כמו   רתעורשה  לאא תו  וא  דפחישה  כה 

 עד כה. שמעת  והנה לא תובמשה שכ

דהמתמנש ליליפב  איה  יאצדיקון    אלגות 
  ויהו"ה   210ש ן ממבניחרא שאר קרתא אבשע

כל הכה  סוי  וה הוא ונימ"יהות דינו ויוא ובה
הכה   אמרבכור  לא    ] וגו'[ת  מו  אלא  משה 

המה אלו  ככדאתער    אכה  ם  יזגדאמה  ה 
ט(יב  תדכ  השמ ז   שמעת   אלה  והנ  ) זשמות 

כה  עד
ו יפמכשנו פרעה היה חכם מכל  ניוש

הזאת  זבל  והסתכ ן  ידו  ב  שהשתעאת 
אחלה ה  ועתיד אר ריב  כמת  שאמר  ו  צו 
ה'  בזאמשה   אני  כי  תדע  מה ובת  ו 

זה  עפר  ויפןב  ותכ מה  שהפויה  פנה  ן 
רן אה  ןפר ויה כמו שנאמלבו מהרהור ז

שת  ביתו    אל  באוי   ת א זל גם  בו  לולא 
ש  בותרלגם   את רחלהידה  תעזו    יב 

 לבו כנגד זאת.  שםצו ולא אר

הח  העפר  ותאנא חרשוי   והכים    מכל 
דיע<י  אהב   לכסתוא (ביה  בידזאת  דעביד > 

כמה דאמר לחרבא ארעיה  ן  זמיו  אנדי  )ליה
כית  בזא  המש יהו  תדע  ]  ויהאבו["ה  אני 

כת  )ואיהו( כג(יב  מה  מו  )שם  פרעה   ו היפן 
דאפנ לביויפן    דאת ה  כמא  ד  ארוההרמ  הי 

(אהרן<  יפן ו  )י  יב  רדב(במ  אמר  ) פרעה> 
גם    211תזאבו גם לת ל ויבוא אל ביתו ולא ש

א שוי  לויה  ארע  בארלחנא  לרבות האי דזמי
דזא"ת  יהלב לק ביהל

אפילכל    דרגבכור  יונות  על  תו ו 
משלטותח נשברו  ם  ונ תונות 

ששול  כל  תלשלותם)(מהש ם טיאותם 
בל שכמה  בח שכתוב  מצרים הם   ארץ 
ת נו ותחת הות  נו יוהעל  ותג רדה  לוכ

תם) לוהשתלש(מ  םנולטמש  רובשנש
(נר נראות  בפסומזוכולם  שכתוב  ק  ת) 
ר  וכ ד באו עכס  עלשב  מבכור פרעה היו

אאש  השפחה וכלר ה   רח ר  ר  בכו  חיים 
 ים בפסוק. ראנ םי כולבהמה הר

בכור   ד)ד(כל  עלארגאפילו  ותתאין  ן יין 
משולטנהתא כל    משלשוליהון)  אס"( ון  ברו 

דכמחב  טיןלשדון  אינ ב דכתי  ןולהתא 
ותתאין  ן  עלאי  גיןרד  הווכלים  צר מבארץ  

משול  > שלשוליהון)מ  (ס"א<ון  טנהדאתברו 
בפסו כ   >רמיזו)תא"א  (נ<ן  זוחאתקא  להו 

ה(ב  ידכת יא  פרעה  )שמות  ב  שוהי  מבכור 
כ עדסעל  אש  או  השפחה  אחר  בכור  ר 

וכל   בהמבכהרחים  כלהור  הא  אה  חזון תו 
 קאסופב

דב  סתמו  משל  ב היש  פרעהר  וכב ר 
של  ןתו תח  רתכו  אסכעל   ת  טישל 

עד בכור   למעלה) שתוכ מל(מה ות  המלכ
ש כתר  ל ש  מתחתיה  מאל השפחה 

(מ ארבע  מאחר  ) חראי  כתרשליטה 
משום )  מע(משות  מחנ  ארבע  ייםרח

ן הרחיים) מ(ולא  חיים  הר  ראח  שכתוב

מתס דמלה  הפר  רבכומא  ע יעה   לושב 
תת כתרא  דקוזמיטא   212אהכסאו 

עד  א  לידלע  >תא)"א ממלכו(נ<  213תא כודמל
  214ה תתא  אלאמש   ראכתחה  השפ  בכור

א מכתרי  "נ(<רבע  א   תרמבא  יטמזוקדנה  מי
(משמע)  משיע  ארב  ןיחי ר  >)אחר ריין 


ושם  פ"קבד  וסגרכאן מ  ה" עדב"א דקעתמ"בש  210 "יתא,  ע"ב שוד  לעילשייך    זהא  לו  לרף    "ב ה 

 ."שם תו ו אוושמנ
מישה   'יפ  211 תחלרוצ ה  עצמכשו  ידמ  אונתרפ  הע  לבנפנא  רפנתש  וראה  על  ומהרה  וה    ין נער 
 . )מ(מ""ב עכד דף ר פקודיפ' י' בוע  ה וכו'יבה דאפני לרעפן פויף הכא אועת הצר
 .ב)"ע "ב פהח (דע"ה ניםיצו והחקליפות ת הדיעכל י וא). ה"מ(מ ט"אחב"ד דס הם 212
ת לכתר פע משא  יהשעשיה  ד  דנוק'  תו מלכ  ואהו   ושה דקדת  ולכמהת  שלשממן  חתותהתר  פי' כ  213

  שלה   כורעה והבשר' מלכות הלישבק  מההיא חכ ה  שפחבכר  ו  העור פרכק' בנ  והוא',  לידקה  כמח
עמד האות  של   ליונהרגה  ש לשעחות  כ  ד'  הם  ריחיים  'וד  תוכלמ ו  מו ה כטמאמרכבה    סודהם  יה 
י  ב   יסוק כפמיוצא ו המירשל  לגומס  אוה ט  "בי  םש כידע  .  מאהוטי הפרצופ'  ד  נו ייה ושה ודקהוא בש

ה  וזה  ה "אהי  ימ'ג  להעוו  ,ואפלטהוק  חש כשהי ע"מר  זכירמ  הי השם  פרעה  ל  נכנסה  ה  הר  ז( פני 
 . יע)הרק
 . "מ)"א (מ ת דסטחג" 214
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תחתונ  וכל בהמה  נים מתחתו  יםבכור 
שקמנ   נקבה נות  באתוו  צאמ נבות 

 ם ינובקט  וליםבגד   יםרומ וח  בבהמות
  ור בכ  עד  ונקבות  םם גבריה מ  יםלב קמו
ם ת הבור אותם שיוצאיביאשר בבי  שה
שבמ לאסירים   הםשפחה  עושים 

 יצאו ולא    מיםלעול ם  הב  בדושישתע
 ת. ירולח

הרחיב  דכת  >משום שמע)  <(מ ולא    ים אחר 
הרחים    ן תאית  216ה המב ר  בכווכל    215מן 

ו  שתכחדא  בתאוק מנא  בנוקאין  מתת
בבעיאב בזו  > מרי וח <י  רתני  טרי  ברברבי 

מנהו בכור   עד  יןבקונו  גובריןן  ומקבלין 
אה דאינובור  הת  יבב  רששבי  ן  יקנפן 

שתעבדון סירי דילאן  יעבדן  והבה די  פחמש
לחירו  )יפקין> (וןיפק<א ול ןימעלן לבהו

הד הללו  רגוובבטחון  בו  סרת 
שב עהמצריים  אל  שריל  קשרו  שהם 

מעבדצילא  ש ובזה  מיוללע  םתואו  ם 
והת  יאנר הקדוש של    לטוןשהגבורה 

ל  ברוך זה  וזכרון  מישראל ַכלֶ יִ א  הוא   ה 
 רי ולד

  מצראי   בוריס  ן ידרג  אליןדתא  ונצחורוב
ן  יפקון מ  ראל דלאישל  קשראו  דבע  ןבהודי  

ולעל  ןותהבדוע אבהמין  גבורתא אי  תחזי 
דקו לטנוש ודדשותא  הוא  בריך   דא   כרנאא 
>לדרי < לאשרצי מישתי לא

אלח/ 
של   וגבורהכח  יה  שאם לא הת  רו וד

וכוא  קדוש ברוך הה   ל כל מלכי העמים 
המוחכהעולמות  מכשפי    א ל ת  מולועי 

ייצ שבדהעמן    לאשראו  א ות    ת התיר 
כל  בר  וששלהם  ם  ירשהק אותם את 

על זה כתוב  אותם ציאוהלי כד ריםהכת
כי   כי לך יאתה  יםמלך הגואך  מי לא יר

ח ובגוה   כמיבכל  מ   כל ים  ין אמלכותם 
 . ךוכמ

ה הו  לא)  לדרין בתראין ואי(  > ין דאירד<
כל מלכי   ואך הירדקודשא ב   בורתאחילא וג

 לאן  עלמי  י מחכיו   מיןעל  י חרש  לוכ  עמין
ליויפק עבדואשרן  מן  קטל  דשרא  רין תא 

אכ  ותבר  וןהלד כ ל  בגיינון  לתרין  א  אפקן 
כ  על  ןול לתדא  מי  ז)  י  (ירמיה    ראךיא  יב 

כי    217גויםה  מלך יאתה  לך  י  כמח  לבככי 
218ךומכ  ןימא תם ובכל מלכו יםהגו

הריי  ברבכה   קול שמעון  ונאנח  ם  ו 
ם תיבושחא  צנמ  הקנטור  לכואש  רמא
  עמים פמה  כא  הו ברוך    שקדוה  שבחש
אך ציוה"  ים"ך מארץ מצרשר הוצאתיא"

ממצרלהיא  ה' ויצאךך   ך היאל  ה'  ים 
"זכור   יהוצאתמשם   צבאותיכם"   את 

ההי  תא ממצרים"   הזום  יצאתם  אשר 
הגדול  ח כב  בפניוך  אצווי"   ם רי ממצו 

 ה". מז תכםא ה' איצהו

ואתנח אמר  ליה  קעון ארים  בי שמבכה ר
דשבח   ןבתוחשכח  אשת  טפאיקד   אקנטור

הויבר  אדשקו זמנין  כא  ך  ומה  ה  )  (דברים 
אמצרים  רץ  מאאתיך  הוצ  ראש טז  )  (שם 

טו)  אלהי  ו"ההי  אךוציה ה  (שם  ממצרים  ך 
יב  אלהי   "היהו  יאךציוו (שמות  משם    ) יזך 

(  תוצאתי אה זג  יגשם  צבאותיכם  ת  א  כור ) 
ההיו יצ  זהם  מ אשר  (דבאתם    ד   םירמצרים 

בפ ויוציאך    ם יצרממול  הגד  חו כב  יונלז) 
זה  "ה אתכם מויהציא ו) הג גי (שמות

למטה    הם  יםשרה כתרע  ונישנאלא   
ש תרים נס  םלווכ לה  למע כדוגמא 

ושלב שאמרנו  אלה  ים קשר  שהשלשת 

ע א תאנא  כתלא  אינוןשר   לתתא  רין 
דלעילא   א תלבת  מיןיסת  והכלוכגוונא 

על  שירו בהו  קן  קשרי  תתלן ומרדא  219ןילא


 ק.מוסגר בדפ" "םיהרח מןולא " 215
 מ). "א (מ" סטד יה"נ 216
עהעלי  מלךתה  אש  מפניאך  יירשלא  ים  והג  בכלן  יא  217 השלממ  תתח  הםש היות    םם  ם  רי שת 

 . ר)קי ר(או ךממשלת תם תחהלי'  הקו
בי ה  218 מלוכ  ףשוכיב  םפועלי  םשה  תוכמח  ותם אודעים  בכל  שן    טים השולחות  הכ  הםכותם 

י'  וע  ),ר יקריו (אוה   לאכו  והי   םיטלצה תבאם תרו םשיהעמקיים  ית הצתר כמוך" אם  איך  "מ,  יהםלע
 "א.י ע ח"א זהר
 ר).קי (אור  םוקס שם נחשה  מהבה כורב חה,פהש ורכעה, ברפור כהם בן שאמרד 219
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דרגותשוק שלש  על  בהם  ו ל א  רים 
עש לא    ושבהם  ו  יצאשישראל 

 . ולמיםלעדם עבושמ

דרג   220דבהו[  >בדוע  דבהו  ין לא<  יןתלת 
(בדוע עבוד]  יפקדישרא  )דיבהו  לא  ון  ל 

 למיןען ל והדבומשע
יצח  אברהם  ואשריכם  יעקב ק 

וש קדהו   ותכם התירו את הקשריםזכבש
שלש  ברוך זכר  קהוא    ונה האמ  ישרת 
זשלכ ויז   וה ם  אשכתוב  אלהיכור    ת ם 
ב  את יעקו   יצחק  תאברהם א  תאו  תברי

  ברהם אשל  חד  רי קשר א ה  הםראת אב
ואת ק  חציל  קשר שני ש  את יצחק הרי

קב  יעק שהרי  שלמשר   של   ותולישי 
 .בקעי

ויעקאתואין  כז יצחק  אברהם  ב ן 
וא ה  ךרישריאו קטרין וקודשא בן  וכבזכותד

הוא דא  ן הלכוד  תאמנות קטרי מהילתדכר  
יתו  רבאת  ם  יהלאר  יזככד) וב (שם ב  יתכד

א ארבאת  ות  הם  יעקביצחק  את   את 
 ברהם את יצחק א דאדא ח קשר  ברהם האא

ת  קשרא  וא  ניינהא  הא    יעקבת  אדיצחק 
ב דיעק אמתשליאה שרא תליתק

  שבתות וה  ו כל הזמנים והחגיםדנ למ
  מו כולם ייקתם זכרון לזה ועל זה הולכ

לא זה  של שמירה  תיה  שאלמלא   ה 
ושבתוחו   םמניז ולכגים  ל ת  כִ ן    ה ל א 
החגים  מנים והזמכל    םשל מצרי  ןוזכרה
ור ושבתהו בא  דת  יסוד  זה)  (ין  אה  הוא 

התורושו של  ל  וכ  מצוותיול  כ ו  הרש 
 ל. שראל יהשלימה שמונה הא

כנת כלהו  ין זמנ  לא  ושבתין   וחגין 
כלה  איהלכרנא  דו אתקיימו  האי   וועל 
האאד נטור  ילמלא  הוה  ומנזדא  לא    חגין ין 

כך  ו  ןיושבת אשבגיני  נא דכר   )או(יתצלא 
מכלמצרד תשבתיו  ין חג ו  זמנין   ים    חזי   אן 

ושרשא יסוד  הוא   >דא)(ס"א  <א  נדי א 
פדאור וכל  מהיי  ודוקייתא  תא נומוכל 

דישראל  לימתאש

[כפי]  ביהיה    אל   המלד  ועו  ום 
שנ ה  וינששאלתם  אתם  יוכתוב  ם 

ה וכתוב  אל א יצויוצאים  ה'  ך יהך 
לי גינו עשני  לאא   להממצרים   אולת קר 
לא בלא   יהה  ישראל  לה  הליש  לילהא 

נקמוושועם  ריקשר  יתמ והיום    תה 
אותם  יהוצ זהוגל  בראשא  שכתוב  י  ו 

ישראל  יצאו לעינר  דיב  בני  ל כ  ימה 
(מצ ועודרים    ת א  ריתמ  ילההל  הוא 

ודיני  יםהקשר נקמות  היום ום  ועושה 
ש  להמג והנקמה  הנס   ה שענומפרסם 

שכ בני  ות זהו  יצאו  רמה  ביד  ל  ארישב 
ומצריםוכת  גו')ו  אשר  את  םירקבמ   וב 

לא  אוד  וע דשמבימהוה  מאי  ילתו  אא 
  ם ם יוצאיאת  םויה  )שמות יג ד(כתיב  תנינן  

א  םדברי(כתיב  ו יהוצי  )טז    ך ילהה אהו"אך 
לממצ אירים  תאנ ללה  דפא  עקרא  נא ורק א 

אלא    אלדישר הוה  דל<לא  >  אליבלילה 
דלילה( נוקמרט ק  אשר  )לילה  ועבד  ן יין 

תיב וא דכה  דאה  י לגריש  ן בולפיק  א  אמווי
ילג    (במדבר בניג)  רמל  ישרא  צאו  ה  ביד 

ה(<צרים  מכל  לעיני   לילה  עוד  ו  )>ואנ"א 
(שארי< נקט  )שרא>  ועבד  ודינין    ןימקורין 
גליוו ופמא  ניסי  ד  עבית אדא  וקמונ  ארסם 


 ת"תצד האל מישר,  הגבורהיים מצד  לו  ,סדהח  דצנים מהכהם  ש  ת,גומדר   בהם ג'  שין ש יענה  220

  חוץ ב ןוכה"ו, סוד י הםו ,צעואמ לאשמימין שהם  ,םירחמ ןסד דיו חניהיהאצילות דכל  ללנכהם בו
  ו אל  'יהם קל ן , וכהסער  וחרש  וא  ענן ו  יינה ו  , שךחבהו ו  ו תה  ו היינ, דהכל  ותנכללהם  שב קלי'ג'    הם

 י כדהם  כשפיעשו  לם  כווע"י    ור בהמה,בכ  ,חהשפה  רה בכוערר פוכב  הם ו שלויות באלתות  רזכנה
ייצא  של ו  ונוכ   כך הםאלו, לת  גורמדבג'    םותבמציאדיים  גנ  שהם  ו י שראמפנ  ,יםשראל ממצראו 

ג'  לכבה  רהם מש  ,ותאב  ג'  ותזכ  םלה  יםד "ה הקבקך הכ, ולמשםאו  צי   שלא  אלוי'  ' קלבג  םשקעל
בחסבאהם  ש,  תונועלי  תמדו ודרהם  דהיינו נןע  אתקרנה  הקלי'  רקש  רבש  בו,    ניםאבתהו,    , 
ולמותמפו בחיצ,  וב ורגבק  קשרה  שבר    קב יעות  תלקחמ  אשחשך,  יינו  ה ו  אש,  תהנקראי'  לקה   ו 

  וק יר  קו   וזהאג  י'לק  'והם ג  ,תהווערה  ח סרו   תראהנק  יפה הקלקשר  בר  שבו  , ושהוקדרוח בבת"ת  
 רימונים  דסרפר  ספב  יפירשת   זאגוד  קה רוה יפרוק קליי  קו   ןוכ  הרעח סורמקדמת  ש  לי'קעם הוט

  גלותה  זקות חוי להיכ  אהו  ,םפעמי  רבהה  ים יציאת מצרזכר  נ   מהץ לויר הת  וכללות,  מורהתבשער  
 מנע נט  עכמ  ישראל  םה ע"הקב  עשהל שוגדלא הוהפשה  הקדוכח    ולי, ליםרמצביד    ישראל  ודעבשו
 לא  אלרשיניסת  כ  פתחו  ותבתוהש  המועדיםו  וותצהמ  לכוה,  זב תלויה    תורההכל    כךלו  ם,תאולג

   ר).יק(אור   ורה היזההת
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ה רמאל ביד  ישרהוא דכתיב יצאו בני    אהד נס. ה  פרסום הוז  ורבכ ל כ םהה' ב כה ה
דמב(וכתיב    221וגו' לג  ם  ריצומ  )דבר 
ור בכל  הם כב  הו"היהכה  את אשר    םיברמק
יסאפרסומי נ הוא דא

רבי ו  באו  השתטחו  רחייא  יוסי  בי 
ונלפ ידו  ניו  ות חקיק   ואמרו  וובכ שקו 
ותחתונים  ליונע ראש רימימים    ם 
ה כוזב עשה  ברודוקתך  א  ו ה ך  ש 

ה עשה  שלמעלמא  גוד כ  מטהם לירושלי
הקדוש העי(רשב"י) חומות   ושעריה  ה  ר 

נשנכנ  ימ לא  ו חתשיפעד    נס כס 
מי  השערי ע  הלעושם  עד  ה  ול לא 

ה  המדרגות  ותתקנשי משל  י חומות 
העפל  יכול שערי  את  ה  הקדוש   ירתוח 

המהתקין  ל ול  יכומי   של ודרגאת    ת 
אי שהוא יוח  ןעון בי שמבהחומות זה ר

סודות  ש  יםח שערותפ   א ו והמה  החכל 
דרגמתק ירא ן  וכתוב  עליונות  כ ות  ל  ה 
הא  זכורך פני  ה'ד את  זה  ון  י פנ  מי 

  ישמי  יוחא  ןבן  וי שמע' זה רבה  דוןהא
זכהוש הזכרא  מן  צרר  להראים  ות  יך 

 . ולפני

ה יקמ  טחוי אשתבי יוסוראתו רבי חייא  
ידוונשק (אמרו ו<  222כו בי  ו  פין  גלי  ) אמרו> 

ותתא רישאקפז  223ן יעלאין  עבד   ינךגב  ן 
בריק הודשא  כגוונא לתתא    יםל שוירוא  ך 

 225יוחאי   ר בעון  שמ  רבי עבד    224דלעילא 
ק קשורי  דעיילמ  ותרעוי  אשידרתא  לא    אן 

דע  לייע מתרע  פתחוןיד  דסליק  ין   לא אן 
כיל  י  מאן<דרגין דשורי    יתתקנוןדעד  יק  לס

תרעילמ דפתח  קדקן  ורתא    יכיל  מאןישא 
דאדרגיקנא  לאת דשורי  בר י  בר  ן    שמעון 

דוי תרע  איהוחאי   תא מכחדי  דרזין  פתח 
עלאיןואיה דרגין  אתקין  (שמוכת  >ו  ת  ויב 

 הן יהו"ודאפני ה  תא  ורךלד כג) יראה כל זכ
דא  יהו"ון  דאה  י נפמאן   בר  שרבי  ה  מעון 

דאדמ  226חאי יו דאיהו  דכן  מן  יא  נרכורא 
אה קמיה  אתחזל עיב

להא  עמר  עד  נו סימלא    ו שיכם 
וה' השנ  ירשאלתכם שהדבר שה ה כ ינו 

בכו ככל  סר  בכור  רנו מאש  כמותם  ל 
אותם שמתווהכל   כמו של  תם או  היה 

משתמשי  רקוש שהיו   יםהקשרים 
בפשכב הכתרתואיהם    מהם   םים 
בימשתשמ ועלים  חתונים בתמהם  ונים 

עוא גבף  הם   ל  וכל  חתונת  שכלם  ים 

לון סיה  דע  אמר  לא  מלה מנישתא  א 
הכה כל    יהו"הנן וי נת  דהאון  לתא דילכדשא

בכור  כל  כדקאסת  בכור  הוה   רןמם  וכלא 
דא[ י  ורקט  ןוניאתו  ימד   )ןואינו(  ]ןינוכמה 

בבחרשיישי  משתמו  והד  טריןק נון  איהו 
מנרתכ בין  משתמשי  ועלהון  מנהון  אי 

  ון וכלן איניתתאלהו  ב דכף על גואבתתאי  


 כאן בדפ"ו.  וסףסוגר נסוף  221
 ). ו (דפ"וובכ 222
ספפי  223 העלירוי'  שאת"ות  ת,צילואדים  ונת  בין"  באילכו  י"עהם  בג הא  להם  םם  "י  שבר  ןירות 

 (מ"מ). 
 ). מ"מכות (א מליהש  אלעידל םשלירוי 'פי 224
 . "קבדפ "י מוסגררשב 225
 ה צא עת נמ  אהו  דתיעל  שהוא  הי כל מכיד,  ן העתוק ית  עיןמהוא    לקב אע ליהקב"ה    מה שקרא  226

  א י הו. כשב"יא רד'  ן האדוה  ניאן פמ  "א)לח ע  פ' בא(ה"ק  זוב  רומאש   מה  כזהו ג"ו  קים,רלפכ  ג"
ם  ין צדיקיתידע  ב)ע"  הב עב"ו (ראמ ' [זכנ"ם ו ברשה  ש"כמ  'ה  בשםיקים  דהצו  ראקד שניעין העתמ

 מראשאו  רנק  "ה"ם דבשע"ש ברוו',  כו' כ  ימבשרא  קל הנכ  נאמרשה  ל הקב"שעל שמו    ןאירקשנ
  סוף וא בשה ןופבס שיחהמת בימו היהי וזה   זו"ן,ה לו בתעשים  יילועי יהוא ע"ו כ"ל,ע' ה שמם שיהא

ע"י  שה  אלף בכ  קוןי(תים  נקובתי  אר" הגב  וע'  ],אמהבפום    יאגלאתדחסד  השי  ב  ף מד  תוחילתא 
ה,  י" ן, בהנ"יבבהוא ש וקינוסאבים דהוא   ,ושבתן י, לולוהגד םבית הוא ע[ז"ל: הד פווסל וךע"ב סמ

'  נוקית בנח  ד וכ).  ע"אא  (צקמן  לוא)  לח ע"ש"ל (מ"ק כבות  רוהנה  שש   ה ן מיניטימתפשדר  נהא הווה
"ל  כמשו  יםמכס  ליםם  כמי  עהץ דרהאלאה  מו  אזד  י),  א  שית(ברא  ץארא  קר  יבשהליבשה, ו  אידה

ע וכרואב)  "א(פט  ע"ש.  אף  מה  ה הבז"מ  הרשאמר  ומכו   ים,קלפר  או"ז  דבכדשונים  או  ה  י יהשר  ל 
, אימוא  ם הולהע ותו  א  וכןוצא,  י וכי"רשב  מוכ  ורדבק  דיצ  מן שישבזם. ו ירקלפתה  עהוא    ידתעל
  ני נוכל    בלעא  והו  א,רב  אונוא נה ה  ע"רשומ  ,שהיב  ז הוא"והוע ,  אי ימנן הם נואתבדמתיין  נשמתו

דנשימ שם  כדתחמ  יןמתא  שם  ב  לשין  כמאימיום  כינשמת  ו,  בכתחדשימד  אןן  ב  לן    כות,למיום 
 . ע"ב)ו פ  "אח יםללכ(נתך]) מובה ארם רילבק חדשים) גכג  היכא(
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ב וכתו  םשפיתה כה היים מלאצרארץ מ
 .שם מתאין שר ית אבין כי א

דמעאר חרא  מליא  הוצרים    ביתכו  השין 
ן שם מת  אשר איית ב  ןכי אי )ב לישמות (

בד  שהונע  בשין  שהתכנסו כל    עה 
בבתי היוהם  כולם  ים  רזפתמ  ולא 

ובשבמד ו  א צמנ   לםכו  לא אדה  בר 
דיקה  לב  יפה  נר ה  ור(וא   בבתיהם

אלהועשה  )  בחוץמ בכל ילה  דיניו  ת 
לה  הלי  ה מאירהישעה ושנינו שותה  בא

ה כל העם  ורא   ז תמו ופת  תקב  יוםהמו  כ
זהוברו  שהקדו  דיניאת   הוא  תוב  שכ  ך 

 . אורהכ כה כחשיר כיום יא ילהול

תכנשו דא  לא בשעתאכבעביד דינא  ואת
הותיהון  בב  ולהכ מולא    ארדבבמ  ירפזתו 

 רואותיהון  בב  תכחואש   ולהלא כובחקלא א 
יפ מבחוץלבדי  ההנר  ליליא   בדוע  227קה 

בכל ותנא  ובההא  דינוי   >הוה<א  שעתא 
מא  חז ודתקופה דתמו  228ומאיא כלילי  רנהי

 הואהדא    הואבריך    שאדדינוי דקוא  מע  לכ
יים  להת(  תיבדכ ולילה  קלט  יאיר יכב)    ום 

ה ה כאורחשככ
שיצבו נמצא שעה    ם יתמ  לםוכו  או 

תם  וב א לקר  צור   כליהם הים לעינקושב
מול וזהאצא  קשההי   ו  מהכל    ה  להם 

 את ישראל יוצאים  ראו

ד וב אשתשעתא  מתין   הוןכל  כחונפקו 
להו א  ברקן לאייעב<  עיניהון דכלאין לקבשו

א (וכחשולא  ולא >  להו  לאקברא  דבעיין 
להאקשודא    )אשתכח   חמו לא  מכ  וי 

ןקינפאל רשיל
לח/ב 

מתיהם    אתאו  רו  דאח   דצלעיניהם ב
שלא    נסה  םפרסו  היה  לבצד האחר ובכ 

 . העולם בראם שניומ זהכ ההי

בחלע גיסיניהון  למיתיהוד  וחמו  ן  א 
 לאדסא  נירסומי  הוה פ  לאסא ובכך גיבאיד

אתברי עלמאמא דומי ה כהאיהו

לה'  א  הו  ליל שמריםב  ותכובא וראה  
הוגו  ציאםלהו   ' לה ה  הז   הליהל וא  ' 

זה   וקפס  'וגואל  רשי  לכל בניימורים  ש
ל  קשה שאמר  ש  המ ל  יכיון  ם  ריומיזה 

ש שמ(לכריך  צ  הי ה  ורמולא  ור  תב) 
הוא  כתו בהתחלה    הלילה וב  ר  אמ הזה 

 . להכך לי ואחרליל 

כתיבותא   מב  שמות(  חזי  ליל    )יב 
להוציאם  ליה  אהו  ם שמורי הוא ו"ה  וגו' 

 ראל יש  ל בנילכ  םישמורה  " הזה ליהו  להילה
כיוןסוקא  פ  י אה  'ווג הו מל  לידאמר    קשיא 

שמור  ולשמורים   לי< שמור  א  >  המבעי 
 הלילה הזה   ואה  )שם(יב  תכו  )אשתמע מלה(
<בתרלו[יתא  בקדמאמר  ק  ליל   > ובתר] 
לילה   תא)והש(

כ  שנינאלא  כתוך  נערה  כ  בו  יהיה  י 
מן זשכל    שוםוב נער מלמה כת ה  בתול
זכ ל קב  שלא נעה  נקראת  משקבלה   רר 

  שלא   עד  ילאן לכ   ףא  ערהאת ננקר   רזכ

) כי  גב כרים כ(דבכתיב    נןאלא הכי תני
נ כתיבבתול  ערהיהיה  נער  טעמא  מ  ה  אי 

זד  םושמ  י אתקרכר  ד  בילתק  אלדמן  כל 
וף  א  229נערה   ריאתקדכר    תילבקדמר  נע


 ."קפבדוסגר מ – וץה מבחקילבד פההנר יר ואו 227
 עדן,   גן, במאיר  אן הוכהיו  ו,אתנמז  גנו  אי הוכ  מה,ואור מהאותו  באה  עתמשים  תמש  אנו  ןאי  228

 שנאמרן עדן  גב  ן גנזו כ' א) והייה ספ ל"ררבה (  ותשמב  מרואש  ווכמעתה,  א מאיר גם  הום  ש  כי
  והר "ש בזכמ,  רהתו  מתן  עתבכ  "ג  רימאהיה    ןוכ  ."ב)ע  וקס  מהותרפ'    ק"ע' זוהויק (לצד  ערוזר  או

 ב.ע"כב עי' קוב), "ע סהב ח" הע"(ד םימצר לתגאו תן בעוכ"א) ע  צדו ת יתרשפר (סוף הקדוש 
וא  תוון ה אך  בהיפו  יוכן אדנ"  פיאא רנ יקראת דנ  כןל  כי  ןדיהעל  מורה  אדנ"י הוא  ם  ש  כיע  ד  229

ת נורואחהיו'  ותאה  ששל  יכ  שר בואים  מהרח  ףושת  על  רהם מושהשבזה    ףהאל  סוד  םמנא ו  נ"אדי
די והם  ר  ה שונהרא  ףאות אלן  ז לן  בית  בזהו.  מיםחרהוא  ש   היהא  ד שםסוהיא  ו  יםחמהם    המה 
  ורה על שם המ  אלףה  יא אות שהם  ימהרח  וף תו ששיש ב ם הוא לפי  טע והא  פיר  דינאא  נקרהשם  

ש והממת  רחמים  אהואהיה  שלאא  פמרק  את  דושה  אש"יתיות    כל שורש    כי  ת ידע  רבוכ  ו. בר  ן 
 משהח תמנהם וא .ןדי" אתנקר שהחמה מאלו  הבורכל ג ואם כןות הנודעת  רובוג שהחמ הם יןנדיה
"ך  ש  היותם  עדת  וטתפשמם  הז'  ות הנהחמשה גבורי  כ  ואה   ןי והענ.  ש"ךטריא  מם בגהן  י"ד  מיםעפ

  עיבר  ןשריעה ואמ  לתתל  קריין זצו"ב ניצעסוף  צ"ד  רף  דב  ודיפ' פקמ"ש ב  דסווזהו    הוצות גבורניצ



זהר בא 





ג   ףוא   רכ זה  קבל  שעל  בו  כתב  וב 
היהשמ זכר  להתחעת  ורים  ה עמ   בריד 

ע  ובשעה כתוכזה  מ שהתחבר    וא ה  בר 
ר זכ  םורישימים  ימורש  'ה ל  הלילה הזה

 הזה. ה ל ב הליכך כתומשום וונקבה 

גב    ואף על  230כרד   א קבילתד להכא ליל ע
זמין    כרד  ם שמורי  הבי  דכתיב הוה 

עמברחתלא עאתחדתא  ובשע  הא   מה בר 
ה ליהו"ה שמורים  הז   ילהב הוא הלר כתידכ
דשמ ונוקבורים  כת  בגיניו  231אכר  ב  יכך 

לה הזה ילה ) ת יב מבושמ(

שנמצוב ונקבהכ ז  ואמקום  ן יא  ר 
ללאשבח   ישבחוכך    רכ זא    ל א שרו 

לזכר  בחותיבתש זה הם  לנקבה  ו  ולא 
זהש שבח  שואנוהו  לי  א  כתוב  אין 
  ר זכ ל  לאה נמצאים אקב ונ  שזכר  םומקב

זה    ובל שכתחכים ישראמה)  (ולז   זה  לוע
קוינו ונשמחה  ה'  נגילה   ישועתו ב  לו 
ש עכמשום  לעתך  להיד  ששות  תוב כם 

מאיכ צאתך  מצרים  מי    ו נ ארארץ 
 . נפלאות 

דבאו ונכד   וחתכשאתר  לוקבר    ית א 
לחא  בש ו אלא  ישראה דכורא  שבחו  ל  כי 
ל יהתושבחתיב ו ו  לנוקבאלדכורא    א הד  א 

ד בב  יתכהוא  טו  אז)  (שמות  ולה  הו נואי 
שדלי דבת  באתר  א וקבנו  דכוראחא 

ועל    אשתכחו לדכורא  (נ"א <  דאאלא 
כה   עיהש(י  דכתיב  ישראל  כאןחמ  >ולדא)

יהו זה  קוינט)  ונג  ו לו  "ה   ה נשמחילה 
לזמידהכי    םושמ  תועוישב  להו   דבמען 

(מיכתידכ צב  כימי  טו)  ז  מארץ    אתךה 
נפלאות ם אראנויצרמ

שככד   או ה  כך  הזד  ווס  ל ליאן  וגמא 
עתיד  ילהלו הוא   שקדו ה  כך   ברוך 

 כאדה  ונאוגכ  ) הוה> (אהו<  הכיזא דא  רו



 מנםאורה.  בוי ג צו ניצ  "ךסך שד  ע  ותתנוצצמות  גבור  החמשה  אלו' כי  כוה  שבמח  מגו  לתופס  יררבו
  םא רחמיהוש  ה "אהי  שם   על  המורהל שם אדני  ש  לףהאת  ואע"י  ם  ו הות אלצניצו   "ךש  ותבסמתה

ן  ואינו  ינ"דא  םמיה פעשמהיות חלזרו  ין חדם  יעמה פ ם חמשרות שהו גבי הה'  כנמצא עתה  ' וכנז
'  ר  אמרש  ע"ב  "בף קלבדא  רב אדרא  במז  הנר  דהו הסווז שכ"ה  הםי  נ"אד  עמיםפ   'ה  ההנו  יאנא רפיד

ת  אום  הבצץ  ו תנהה ב כי עת וחמש עיבר  ן  ריעשו   האלת מלתיק  ר וסלי ' נהוכ   נאויל הכסתה מיקחז
   .בה להשנג ףלמצד הא יציןונצ ןרי ינההו וכול ה עיבר"שכחשבון לירו והיו תנהז אא האלף

א א ה"היש  "הם אהישדי  על י  אתבסמוכד  סמו ותבא  לאד  ענז'  ה  ןני יד  ך"ש  ם סודה"ר  עה ננהו
הה  מורה  עלאה יד  בסמותואי  נ"אד  םבשף שלאעל  דין  שהחמשבן  יפה אלמשי חעל   כנז'   פעמים 

ר  יה יתנער  תראקנ  ואז אור    פעמים  המשפין החלת החמשה אוללהכ  ה נשל בי  נהשואר "א  הד  גכנ
בבהאז  וקו  ת מנו  וסמב אתאז    יכה"א   קבו  יםתקמומנין  די  "הכש  תנחייא  ד  ילתאז  ורא  כעלה 

    ה.בי ווגת דואז
הנהכלך    םדיהקל  ריךצ'  יאובבותר  י  הזה  רהדב  ין ולהב היאקרד  נאציובכי    דענו  י  סוד    דינותא 

ו  ניפ' האזבנז'  מא כידא  וימיעז גו  א אגנינצי את הבו זלכך שורש  ם וילתחתורות מגבוה  ןינידה  ששור
  פי ורה לבהג  מצד  א ידה הימד  כי כלת  רופיהס  ה אלצבק ו  אחתשמן  הנות  אהו  ן ולכ  ב"ע  בצ"רף  בד
מהחש התורסד  הב   טות שפה  הבא  ריםבדכל  תפשט להן  יועלה  האורת  מנחאינה    הדיןו ה  ורגבל 

יד בוע  דדא מבוצינ ן זו הכוליותר.    התפשט ולאך לצריה  בשיעור ה  מדו   צבהקב  אאל  להאירלמטה  
   דע.ן כנוריתעמ יןנם דימששי פל הנביהיא ב ינאצהבו וז ש ר שוו ן כול ס"בכל הי שיחןמ

כי  עיד  כבר  םואמנ מבהואלו  ת  ולפסת  האונת  יחא  פו  אצטריודום  אץ  ארב  לכומש  כיםלמתם 
נרר מהר ממה שהובותהמן  ומ  ותלבנוא והפיגהס  ו אל  וארשם  בפ'  הזה לת  וסים   ףבדפקודי    כנז' 

ן  רויקאנא וציוב   יהא  ק ריו' דזציצונם הה  ו אל  כלור  עיב  ך"הוא ש  ן ילהונא דבושחו  נ"לע"ב כרנ"ד  
ן  בזיקי  יקיןזק  פיא  וצאצני"ב  ע   רצ"בף  בד  ונהאזית  ופרשי  ודפקבפ'    'כנז יבו  רי דאתחדמאמין קעל
  יבר כו'. ע יןשרוע הת מאתלל

ז  "ף קלובד  א ע"   "בקמ  א בדףבפ' נש  ז'שין הני דינין קד  רותגבו  הם החמשותא  ידל יעכ  "אח  ואמנם
  חברובהת  דינין  ש"ךסוד ה ם  והה  ל"קבדף  א  שנ  'בפ  שמ"אין כמקד  ןלכימ  םותאו  מבסם נתהבע"ב  

מש(  ו' וכרה  ענ  ניןמככ"ה  ש  עשונ   הנז'ת  בורוג  שהחמעמהן   ועי)שב"מרי ראער  בזהר ת  כוריא  'י, 
 . הרקיע

 א ן אלאפי  רעיז ד  ניםטת בפה מתפשנאיכי אז    ה הראשונה לילות  צח בזמן    אהל  אול ה יל  י ע כד  230
הח וקעים  עת  גדוומז  הזעד  הא'  דיןיז  היצוחר  חא  לבא  א  רעד  למטה  ת  שטתפמ  את  ל  חמקום 

'  כום  ריומיל של  זהו ירה ותהא יבה  ילל  ראתקנ  לכןו  חמיםר  ותרי  ש בה י   ואז  נהרואחה"א    תקראהנ
 .י)ב"שררי ממא שערכו' (הוא הלילה 

 .ב"ב קכז ע"ה חדע" 'עי 231



זהר בא 





שו   תלעשו שכתוב  מלילה  מלהם  מה  ר 
מלילמ  שומר להל  ה  ולישמ  ןמה  יל רה 
להר שמי  כאןאף   מה  וליל  שמיר ה  ה לן 

 ה. ילל ו ה ירמאן שאף כ להילו

ק זמין  כך  ולילה   א הובריך  א  ודשליל 
) דכתיב  להו  י  הישע ילמעבד  מר  שו   )בכא 

שמירה   הלןל מה למלימה    מרוש  הלילמה מ
מה להלן שמירה    ל כאן שמירה ולי  ל אוףליו

  ולילה ירהמף כאן שילה אוול
זה  נקרא  ילהלו  זכר    ב ותכש  ואגב 
נאמר ו שכמר  וקב  הלילר וגם  בוק   אאת
מדתו    ואשה  קר בוב  הםאברכם  ויש

בוקר    יולשמע קת   וקרממש וכתוב ה' ב 
 ממש. 

א (אגב[  יקרתולילה  גבי]  א  רוכד  )על 
לה ים לגתא בקר ום) א(ש  בתיהדא הוא דכ 

כמ דאתבקר  י  ה  (בראשית  כז)    טאמר 
אברה דם  וישכם  מדתיהבבקר    שממ  וא 

מע קולי ר תשבק  ה "יהוד)    הים  ב (תהלוכתי
ש ממ רקב

  להם מד  יוסי ול  א ורביחייי  בישבו ר
  ל זרים ככהנים והיו חו  תורת  של  דו סה
ויושי יצאביום  אחד  יום  לפניו    י רב  ם 

עמו    וץלח  שמעון   לשדה ו  עיהגהלכו 
 ו. בויש אחד

להו רזא    ףרבי יוסי ואוליייא ותבו רבי חי
  ויתבי   יומא  לבכ  יוו מהדרנים והכה דתורת  

י  רב<)  ןוער רבי שמבל(ק  נפ  אמיו  ה חדיקמ
ל בהדיה  אז  >רבשמעון   קלא חלחד    טומלו 

יתבו  

רפת  וראה    בא  ואמר  מעוןש  ביח 
הכל את  בימרא  כתוב  יש  י  יתי  הבלי 

באוב   צדיק ר  ודקצד  ריך מא  עשויש 
יתחכ  היתה ש  המלשברעתו   רה  מתו 

וק  סמה הוא אמר בפ  ל הכלמכובדת) ע (
שלימ  אלא  רֶ   ההזה  של  ָרמז    כמה חמז 

הק כרשדינו  אר  ריהש   א הווך  בר  דושי 
כך   "ולתי  רהשאינם  איש ל  תכתוב 

  נים ניע  ישנ  אלא "  ליומעלו וכפרי  רכידכ
 הם שכאן רמז. 

שמעוןרב  פתח חזי  ו  י  תא  תיב  כאמר 
יש    ליבה  י ראיתי בימ  כלה  תטו) א  זת  ל(קה 
יך ברעתו ע מארקו ויש רשד בצ  ק אובדצדי

  > קירא)(נ"א י<  אהות חכמתיה יתירדשלמה  
ה  א שלמלאקרא    האיקאמר ב  יאמ  אכל  לע

ורחוי א  ןחזינ)ד(דהא    רמז  אדחכמתא ק  זרמ
בריךדקו דהו  דשא  תיב כ  דהאהכי    ו לאא 

ול יט)  לב  כדתת  (ירמיה  וכפררכלאיש  י  יו 
אלאמע דקיננ  יעניינ  יתר  לליו   רמז  אהו 

 אכה
כשעינינשש  ברוךהני  ו  הוא   קדוש 

ב להשגיח  בערוצים  ולעין  ו כמ  וולם 
הה("עיני  שכתוב   בטטימשו  המ'  כל  ם 

וגכ  ובוכת  "ץארה הי  "כי  יו עינ   'ו') 
ים  רשעונמצאים  ץ"  כל הארב  תמשוטטו

נתפס  דצתו  או   םלובע בדור  יק שנמצא 
ולרשעחטאב ברוך הקדומאריך    יםם  ש 
א  ל אלם ו ואבשישו עד םהזו עמג רא וה

שיבצא  ימ רחמיעקש  מי  זהו ליהם    ם 
צדי "יש  בצדקו  קשכתוב   ום מש  "אובד 

 ם. עולה מ  תלקסצדיק ה שאותו

 אעבבריך הוא  דשא  קו ד  ינויע  כד  ינןדתנ
ב  כתייה כמה דב  ולעיינאא  מלאשגחא בעל

בכל   טטותשומ  וינ"ה עייהו  כי  )ט  ב טז"היד([
ד  כריז((  ]ארץה המהע  כיי)  ה  ה'   יני 
חייביואש)  ארץה  לבכ  טטותשומ ן  כחן 

צדיקא  בעל ההוא  בדרא דאשמא  תכח 
וחי חובייהב  אתפס מי ביו  קודשא ריך  אא 

אי לאו ו  ןובתודי  עד  עמהון  רוגזיה  אוה  ךריב
מאן  שתילא   ן יהועל  > ירחמ<תבע  דיכח 

טו(יב  דכתא  הו  אדה ז  צדי  )קהלת   קיש 
משוםבצדאובד     זכאה   )ההואד(]  דהיא[  קו 

א מלעאסתלק מ
יא  םל לעו  ושנינך  כ  םומש  דור  ל 

דרשי מעשאנ   מקוםדם אלא בא ים שה 
ל  מבתוכו  לזמה  שאוי  ו  ורשמד  השום 

ם  הטאיבח  נתפס  אהושהרשעים  בין  
צדיקיב  ורודי  םאו מטיבין  לו    םים 

אלא   םאדור  יד לעולם אלן  כך תניני  נבגי
בתו  יששאנ  וםבמק דרים  מאי  כו  מעשה 
דא  טעמ דמווי  משום  ין  ב  יהרודלההוא 

דיוריויהו  וביבח  סאתפ  אדהו  יא בייח ה  אי 
 יהוןן ליה בגינוטיביאין אן זכבי
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 בגללם. 
ר  דיא  חסד   ב(שהרי  ורו  היה 

ה  הית ה  עשהם וי טקאקפובין    הונ שראב
ל ד ומחלותחוקה  נ דפ ור   ו  אחריו  ע סות 

מדו בעל  רוושם  מבין    רי צפו  לשם  גניי 
וז וע לכלה  טובות  לכמה   עושר   כמהה 
תורהכמ ל זה  ואמ  ה  כל  ל ע  תייכזר 
הוא  ך  ברו  דושהקש  אותם  בין  תינסכנש

 ) .יב להם היטיח למשג

הוה  א  דה חסדא  בקדמדירב  א  תיוריה 
קפוטינב והי   שעתא ליה  קא  יח ד  הוקאי 

וריה בין  מד  יונטל וש  אבתרוי  יןרדפן  יערומ
וסלצדתריסין  י  רמא ה  מכלה  וזכ יק  פורי 

על  יןבט אורייוכמה  לכמה    ואמר תא  תרא 
זכיאה  כל ע י  דעאלינא   ןואינין  ב  תל 

א להו בלאוטגח שא ואך היא ברדשדקו

י בימי הבלי ראית  חר את הכלר א בד
ל חכמה  ונות שלי ת עו גשלימה שדר  יוכ
יחכם ו"  תובשכ  רוהד   בני  על כלו  ב  יוה
האדמ בתוו (  "ם כל  ה  ר השתדלותו 

ט ש  ובלעשות  "כתוואמת)   ב שויב 
עשלמ הל  ה  בימי   'כסא  אמר   למלך 

 . "לתהאמר ק  בלים בל ה"הב וכתולי הב

ז  (ר  חאר  בד הכל  )  וטקהלת  י  תיראאת 
של  ליהבי  בימ דוכי  עמה  ין  לאדרגין 
  יבבני דרא דכת<  לכ  לו ביה עכמתא הודח
ואי  הא  (מ" האדמכ  ם חכי)   ם ל 

ללותיד תאש(ו באורייתא   ו ביטמעבד  ה 
()קשוטו ואשתדלותי>  באורייתא  דרא  ה 

וקשוט טיבו  כטדה(  דכתיב  )למעבד   נג)   "א 
של למיהו"  אכסל  עמה  וישב  אמר  ל ה  ך 

הבל הבלים    ב)קהלת א  ב (תיכבימי הבלי ו
 לתהאמר ק

נקע  שבו  ניושנ  מה  ליש  ראשמות 
אגור  י"דייד יה  ואל  למ  ל"יאתק"א איבן 

 רא נקוכולם  לםכונגד כ ת קהלתקהל

שבעה  אות שלמה  נק  תשמונא  רא 
יק"אאי"ה  דידי בן  אל ומל  לאיתיא"  גור 

כלם נקראונגד כלם כ תלקהלת קה 

אט/ל 
מעין  עכ קדוש של  כנוס  קהלת    לה 
משוםעש  של פחות  כ  רה  אין  קהל  ך 
וקהלת  מאלו  יפאהל  וק   רהשמע ל כל ה 
 ". קבת יע"קהלו שנאמר מ ככל ל הש

מין  עכ קהלת  עשל  ישא דק  פיאנוכ לה 
 ות מעשרה פח  ןאי  הלן כך קרה בגיעשדבי  

  כמה א  לכ דת כללא  ילו מאה וקהלל אפהוק
עקב ) קהלת ידברים לג (ד רדאת אמ

שיננשו שם ותיו  מו  על  נקראו 
לשה ספרים ש  כך עשה   שוםומ  החכמה

השי ולשמלת  קה   יםרשיר  לם כו י 
כנה  שיר מה  כ החם  להשלי גד  שירים 

חמים  ר גד  כנשלי  ין מד דג נכת  הלסד קח
 ל כ   הוהוא עש  החכמה   אתהשלים  לי  כד
כד  מה לשעשה  וכנגד    ראותה י  חכמה 

(ו עליונסודד  ג נכדרגה  אמר וה  ה)  וא 
 . םליהב  הבלמי הבלי יב

שמותא החכמה  נא  שם  על   רוןתקאותיו 
שי  כךובגין   עבד  ספרין  ים  שירה  רתלת 

מל הק וכלהו  שלת  חמשללאי    232אכמתא 
השי לקקהל  233דחס ד  לקבלרים  שיר  בל ת 

גין  ב  235דרחמי   בללקמשלי    234א דדינ
כל    הואותא  שלמא חכמלא עבד דמה  עבד 

לא וחזאה  בגין    (נ"א <א  דרגל  בקלחכמתא 
  יהבל  י מבי מר  אא  עלאה והו   >לי דרזא)קבלו

הבלים   הבל


א  טה הימר לכשזו  רפס  לשכ  ו,חכמת  רע"י ספ  תלמתה משתהי  מהשל  חכמת  ת שהיאולכהמ 232

 קר).י  ור(אה ללמע ותמלישש ממ
 .  )רר יקאוה (יתשכינב קב"הת הבא  וקשר דיחואת הרמשם הוש 233
לפרדש לאי ן  דיה  מצדש  234 ורה  גבה  דצומ  םבה  זיםם אחולם שהחצוניעוה  גינועתמו מעצוש  ם 
 קר). יה"ר (אור  ]יצ[ב טלשו

ך ביאר  סמו   י בנשמע    ןכגו   הפךל  םייצוח  ובים טיצוקיו חסכן פמאל  שו  ן מיל ית כולו שהת"מכ  235
  רי אחשת  רבפבל  א  קר).י  אור(  כולוא  כיוצו  שהתעו לא  יחצ  אמך  תוש תורתט  ה, אלעש ו  ציח  יהר
 מ). "(מ ב"דנפי חשחג"ת הם עך ה נוייהוב"ד ח נגדשהם  רת אמומ
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ס  שלו אלא  נכבד  הב  ד  והוא הו ל  א 
יוצא  ש  ההבל  דוסו פה  מה  ההבל שיוצא

משנעה  מהפ  ושנינקו ו  נ מה  איל  ן  ו 
 של  םהיפ  בהבל  לאא  קייםת מ  לםועה
  שלא לא חטאו  רבן ש   יתנוקות של בית
(וטאח ממש  ברוח הב ו   )קולו  נעשה  ל 

וכ בעש  המ  לומים  שה נע  לםונעשה 
(של  ו בהבל   שרדבסוד  ש  להב)   ל זה 

ו תינ קול  נעשה  ולם בע  תפשטמוקות 
ושומריומש  והם העולם    זהו יר  הע  רי 

 '". ווג רעי ר שמי אם ה' לא" תובכש

הוארייק  דהבלרזא  אלא   הבלהוו  א   א 
מפומא    דנפיק  בל ורזא דה  236א מפוק מיפנד
מניהתעבאלא  ק העולם א  נאאות  237יד  ין 

ות של וקנתי  פיהם של  בלהב  יים אלאמתק
  239ו ממשחטא  לאש  238או טח  רבן שלא  תבי

וחא  בר  אתעביד  > והבל  )(וקלא<)  בהבל(
דאתעביד    240א ומי מה  בלמעב<וכל   הבל א 

(דד  עביתא ()241לה מורזא  ורזא >  בהבל 
הב אהד   )להדמ תינו  לי    ד ביאתעת  וקשל 
ואיתפשוא  242א קל בעלמא  נטורי  ט  נון 

ו קרנטעלמא  יב דכת  הואהדא    243א תורי 
ו' וג ר יישמר ע הו"ה לאיאם   א) זכם ק(תהלי

ן בי  א קול מהבל הווא הה  הרא בא וו
(הו הב   הז ל  הז בכח  ל  עומד  קול)  א 

קוליא  להוצ בקיומו מ  קול  עומד  מש 
ואות(א דבר    איצולה   א)ל(ש  ל הב   ו חר) 

ישה אביווריה  האר ק  שת  ו  נ ממו   בלו 
  אף על גב שסיועיםמה שראה ו   ה כלרא

ההוי  זח  ותא הבל  קלא א    בין מה    244וא 
הבלאלה  איה בחיל<  י  קאים  קלא)  א (הוא 
קלל קאים א  מיפק  ממש    מה ובקי  245קלא 
מ(  פקאאל  לא)ד(  קלא   אוה(>  הלאחרא) 
  קאים   ממש   קלא  אקל  פקמיל  אלבחי  קאיםו


ה נית"ת בבההוא  ול ש קה  אוצם י, שמשהחכמה  דסומעלה בלהספירות    חי'א בוהה הבל  רצי  236
יקוגלה (אמת  ה הואינבבש  פה  בחי'"  אומפמ  קינפהבל ד"וא  ה ול  ק   העש יש   םודוק ם  ליז' הב  ר).ר 
ם  ב"ל הלוי גימ' המיל  שכג  "סים דוימל  ל שז'"ר ).וח"(רת  ולוק '  ם זה  ונותחת' תזמינה  מברשם  שו
ז"א  ומתיה  פמוצאים  ויה  נידב  ת'"זב שוקנים  קול  הםנוק'  וז'  דהורז  ךמוסב  ז"שות,  דנפיבא   ק ל 

 ).ממ"( "אהוא זש יה נד מ יבעאת לאקא מפומ
 ). ריקור א(בכח ל קו חנבל המהעשה י ה,יננה ודיהב  בחזק בגרון הבליצא הכש, נהביהמצד  237
אלמעל  ה שבינ  מוכ  238 החכמהא  אלת  ימיקה מתינה  ע   בהבל  אטלמ  ולםכך  אמתו  ניה   אלקיים 
ת  ומלכו  תת"  חדילי הוא    אא, שהוטהם חיש בש ם  יולגד  תורה   לומדי  להב , ויש  להמוציא הבבל  בה

הבינקיוהוא לא  חטו  ב  ןשאי  ור הט  להב  םמנ טה, אמל  ללגם כפ  ואיןא  חטן  שם אי ש לה  למע  הם 
ם  עט  וטעמשלא    א חטאו ממששלא  וקוד  שדמפרכ  קולממנו    נעשה  ותוקינל תבה  גם  .)יקר  ור(א
 מ). מ"( אטח

נאשנששר  פא  239 שלא  הבל  מ מר  שלותנר   יבנינם  אש ב חטא  וו חשאינ  םטאחש  רבןבית    קות 
ח"מר  אזה  ל  ,נשוע שת  וו מצב   םונכימחש"  שממ  וטאשלא  טהוריהיכדי  שלשר  ואפ  ,ה    ישפרש 
ו מעולם טאח  לאש  תחדשו  ות נשמאותם    כמו  העלבמם  אינום  גלילום מגשהני  פמטאו  שחקות  נות

   יקר).(אור   לעישפי' ל טא הפך מהב חיחשש אש" חטממו אטא חל"ש פרשפשר לוא
מצד   אשה   ללכו  הכח  "יעו  ,וחרום  לל מיוה כשנע   לבהה  י ע"  ולוהק   חומים ור  הוא  ההבל  צה רי  240
ווורם  מירו  קעית ש ויעם הש  הא  דצחם מא  ל הוהבם  שגא לי  קדחי', וינה כדפהבי אש  "ל שהיח, 
ה  מחכה מן הש וד כל הנעיס  הוא  לבנה ההוה,  חכל בוק   ו יותתר בה ומתרבה יו  ב,הלו  נהיא מהבהו

 ר).  קי  ראוי (ה ודאבבינ
 . )קרי ורון (איעל להב אי צ מו לםוהעיום  ק  אך הואיה 241
 יקר). ור ות (אלכלמד ורי"ת ות 242
 .  ר)יק (אור 'וכו רמוישא ' להם ו אניוהי   מיהגש םלעולה למט להמעמלשכים ו ן מוכ 243
אל  בצאתם  ותז' קול הבלים והםז' הם  םשה, ומכמהחמ רותיספ ז'  בחינתי הבל הוא כ י'פ ברכ 244
ואנה  יבח  לא  נהתמש  נו ואי  הרל הספיצר נאל כבוהק ו,  ינההב ה  ינבחא  יל שהקו  יאצ מו  להבחרת 

עם    ה בבינוה  כמבחבל  ה'  הא  'י' בחג  הם  תוספירוהית,  גלהנ'  הספיר  ינה ה בחש בת ונעמתעדקה ה
ה  ה בעצמריאות הספימצ  הוא ש  עהנשמ  ולק   ,'הג  .בלהר מי יותשהוא גילו  איחשב  ולק הב'    ה,חכמה
 . )מ"מ( דאח הם  כך"א לז ה ממנושא נעדאימ בלהש  יוןר). כאור יק(

מר  א  ולכךה  וחלקו  לקח  נת לותשנויקר  עהיא ה  ינהמ"מ בת  כומלה  ןמתק  "כגא  "שז  פע"פי' א  245
 ). "מ(מ אחר א אקפא לא דל
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מלר אחרמבים  ולהודיו  הים  עלה  יע  לו 
הבלבאמר  בר  דה שדבר  ימי   בא   הזי 

 משם.

וא  והה  )אחרא  פקאאל  לאד  הימובקי
אחס  246הבל  קרדאבו  נתיהדהוה  הי י  בל יה 

עין ב דסיו ג  עלל מה דחזא ואף  חזא כמניה  ו
אחרניילעמין  סגיא  ליה   והו  ןא 

הבלי דמלה    מי יב  מלה אמר ולאשתמודעא  
  מתמן אתאא ד

הכל א  לב ה  כלה  רהדב וסוד     ת 
בראית  ד בואיק  צד  יש"הבלי    ימיי 

סוקוצדב זהו  הדב "  וגילש  רד  סם  ריפה 
תלוי  שה כלהבל   מיביכל  בזמן י    ומר 

יונ שההב הזה  לעשות   ןהדי  מן  קל   כדי 
אובד צדיק  ובזצדב  דין  שההבל קו   מן 

מרחמיו  ההז  רינק  מאשם  ברעתו ע  ריך 
תלוש ול ם  ייוניהם  הזה  כתוב  ן  כבהבל 

כתו  יבימ בולא  ביותל  לכהו   םויב  מי י 
זהב שנפג  הל   מי ו  ןיבד  דיןב  שמי 
 .ים מם ברחגש ברחמינפש

את  <)  קהלת א ב(   )ל הבלהכ(לה  מדזא  רו
יק  צד  יש  > )שם ז טו(בלי  בימי ה  תיאיר  הכל

דאוא בצדקו  דמלה  אהו  בד  דגלי    רזא 
תדכ<רסם  ופ כלומר הב  י מבי  >יאללא    לי 
דמבז ינקאנא  הבל  דינ  האי  ן  יגב  אמן 

דינ וב  אובד  קדיצ  אלמעבד  א זמנבצדקו 
ו  רעתב  יךמאר  עשמרחמי רא  נקיהבל    יהאד
הו  תרווייהו בהאי  ובתליין    ביכת  כך  יןגבל 

  הבל  יליין בימלא תוכ  םיוב  ולא כתיבי  בימ
ן דאערע אנא מבדינא בדי  עראעמאן דדא  

י חמברחמי בר
 אמר ובד ולא  ק איצד  ר ישמ תא  ואם

אובדכ  אבוד הוא  שא  ך  דין ה  ותוממש 
  שעש רמהדור ויוולם  עהמ   יקדאובד לצ

ן יהדו  שאות  שאריך ממ מ  תועבר  ךירמא
כאשר(הב עי  ל)  מרחמים  ושה  ונק 

 אריך לו.ומרשע  ואותם למיחר

ישתימי  או אוב  א  ולצדיק  קאד  מר א 
אוב הכ  ודאב הוא  ממי  ד  שד  ינא דההוא 

מל  אובד רשע  יש  ורא  ומד  אעלמצדיק 
במארי דהעתו  רך  ממש  דינמאריך   אהוא 

הבל)ס"(< י  >א  ע  קאנכד  רחמי  במרחמי  יד 
ה ך לייומאר עשרוא להה

יה  שהקיטור    ראום  שבייוו  שהי  דע 
למעל  ויועולה  אלמטד  רה    ר מ ה 

התעטרטר התע (ברפ  ות  ות)  בעניש 
כ על מלמ  שהארץ בין  אותו   ההעל  ךה 

ב כאן  נשבשמים אמר  מכל ה  ריחשדה  
ח "כרי  כך  לנו משוםאצ  תומדנה עכישש

 כו ה'". שדה אשר בר

חמהוו  ד   דע סליק    דהוה  ראוטק  ויתבי 
א תואתעטראמר    לתתא  תיחונ  ילאלע
בענ(<א  בטינתר  עטתא דארעא    >תא)יונ"א 
לעימ הילס   >כיאדה<א  לגו  חקהוק  לא  א 
נתבוסמכל  מ  אחיר אמר  כא ה  יבין 

גבןינתכדש כ  קייםאת  א  בראישת  (ך  בגין 
ה יהו"ברכו  שרשדה א ) כריח כז כז

את   אמרותח  פ יו  בגד  חרי  וירח 
ו רא ויברכהו  ו  חיר  היאמר  וגו'   רח יבני 

ר משמדגביח  את  ש יו   שים ובלם  אותע 
ך  ואחר כ   זו)מעלים ריח טוב (שלא זו  הי

אותו מהם  ע  זז  ישיכריח  לו  כל  תסהש 
רכת בוב  רוכתו  ידגיח  ולוב  בני  א יח 
ריחאמ אדהבג   ר  אלא ים  בני  ריח    לא 
כיוש נס  שנכנ  ןנינו  עמו  יעקב  גן כנס 
אדן  ע אדם בגדי  ותםושנינו  של  היו   ם 

דם  ים לאלהאב "ויעש ה'  ות כש  הראשון

ואמ (פתח  א  כז ית  בראשר  וירח  ת כד) 
גו'  י ובנ  חיאה רמר ריאו והכרויביו  גדבריח  

ר את  לבושין  דאינ  שמעמגדיו  ב  יח וירח  ון 
ריחאסל הוו   (  קין  ) מנהון  אתעדידלא  טבא 

השתא   > יחאוא רה ן העדי מנהואת  רלבתו<
  חירב  יתוכ  ב ריח בגדיויתכ  אלאסתכל  אית

וב אני  רא  ים דגבה  ח רימר  לא  בני  לא  יח 
כיון תאנא  יעקשנ   אלא  גןב  כנס  עמו   נכנס 

ם  אדשל    היו  יםהבגד  ותןאנא  תאו  247עדן 


  'והוא מבחי"ק  רוה ילכל בעל וןשא' רו ה  דדו רוה"קרש נבואה והפן ניע לרי ז"מו"ש ין ממבזה ת 246

 .ו)"רח(ק  רוה"ל נבואה ן ש ביהפר  וזהו ר יבוול ודבואה ק נך הבל א
וץ  ריר התיק . ועניב  יחתיב רכו ובגדי  יב ריחכת  הקשה,ש  יאושהק  ירוץלת  יךיש  ונאידזה    ,קשה  247
'  כוו  בני  יחראה  אמר רוכד ארגיש  ה  חלבתו  יח בגדריאת  וירח    ת"ח  ראמש  ף,הד  יוראח  ן מא לקהו
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כתאלו יאם  וצוה  בשםל יור  עו  נותשתו 
 מגן עדן.

דראשה (שון  כא  םכתיב  ו"ה יה  ויעש  )ג 
שם ביילת עור וותו כתנאש ם לאדם ולהילא

 ןעד ציאם מגןוהו
תאמ   שואם  עלה  תוב  כר  ויתפרו 

שא ת למה  יה  הלאנה  כך  אם    ב תו כו 
הרי   רעו  ותנתכב  כתוים ואלה  ה'  שעוי

ו  כתרגומ  אלאלא היו אלא עלה תאנה  
כבו והיו  לבושי  ריעלמד    מבשם   תיחום 

 ן. ל גן עדש

דתי   ואי ג  (כתיב  מא    ו ריתפו  ) זבראשית 
תא  דאעלה  אינה  הוו  אמהכ  ינון  כתיב  י  אי 

אי  ויעש וכתלהיהו"ה  הא תכיב  ם  עור    נות 
תאהוו    לא עלה  מו גורתכ אלא    הנ אלא 

דלבושי רייסלק  והוו  248רקין    אמסומבן  יחן 
ן דעד

ש  ויעבשם מלא נעשו שכתוב    שנינוו
אל  מה  היה'  בם  נעשו  ם  מיש  ושלא 

ו   ץארו כתובהרולא  ה'    שותע  םיוב  י 
קשה  םיושמ  רץאאלהים   זה    לא 

נעכ לא  פרט  ו  ששנעשו  מלא  בשם 
 ו. מ יתקישם מלא היימו בתקלכשה

ב אמשם  ותניא  דכתלא    ב יתעבידו 
לא ד הם מאלהיה "והיש עיו  )בראשית ג כא(

יב הא כתא ולו  עאואריא  ה שמביו  בידעתא
עשו( ביום  ד)  ב  י שם  אלת  אהיהו"ה  רץ  ם 

ל  כד   )אלא(>  האי<שיא  ק  אושמים 
  דכ  >בר <  מלאשם  ב  ודיעבאת לא    דואתעבי

  מואתקיילא מבשם   יימואתק
שאמר  בומה  לבושים  שאותם    או ו 

הרש  לאותו שעשו  אותם  לע  קח 
ך כ  םאש  השק  ארנו והדבר כך ב  רודמנמ

כתוב  הר לבוששאל ו   דםא לי  ים  תו 
ל וח לם  ושיולבלאדם   של חוה    בושיםה 

 ם כךשא מה נעשו ועוד

לההוא   ואתשין  בולאינון  ]ד[דאמרו  ה  ומ
נממן  ול  יבנסד   דעשוע  רש הכי    דרון 

הא אי  ]ד[  249מלה   קשיאונא  וקימא הכי 
כא(ב  כתי ג  ולאשת  ) בראשית  ו לאדם 

ולא  לבושין לבושיבושלדם  לחוה   חוהדין  ן 
כיה )יא] (יאדתו ו[ דואתעבי המ

לט/ב 

תער קבנבמה   האם  דעו  על  תך  לה 
מוז  ובזע  שהם העליון הם  רקו  הזהר 

 וך הוא. ברהקדוש  להםשנתן 

דא  אסלק  ברותקאבמאי   ון  ינדעתך 
עלאן  והמנ  ואמורו  בקש לודיה  הזהרא  ן יב 
הוא   ריךדשא בקו

  שו בהם לבאותם לבושים שהת  אלא 
ואש התלבש  ל תו  אדם   ם דא   בהםא 

לב   אחר א  גמ דו כ  ומדים  שושבאותם 
וא בדעתךת  םשלמעלה  ם שה  עלה 

ורהם  ב   ובשהתלמם  מעצ כתוב  בא  אה 
שהקדו בוילבשם  הוארו ש  ש לביה  ך 

 . לקםח יאותם אשר

ל  אאל  םדאו  הבו  בשתל דאשין  בואינון 
לאואת בהאתל  תיה  בבש  א  רו  חרא  נש 

(דבאינון< כגוולב  )דאינון>  דמו    אנושין 
  ) יח"ד(נון  דאי  ךתע ד   קאלס)ו(  ]איו[עילא  דל

תא  מגרמ  ושבאתל בהו    יב תכ  חזייהון 
כא( ג  דק  )בראשית  בריך  דשווילבישם  א 

ן  ולקהוח אהזכ לוןא אלביש וה



  יתאא  לו  לז"כמר   ר"ם דאדההאלו  דים  גב  אלמ די  נאמר  די שלאכל  ן. וי"אנין זה לכך עשיי   המוא"כ  
  טוב  יחהם רב   יש ם  ם עצמיבגדרי בהוכו' שמר  גיש אארד  וכר  מלמי  יך יש  אדל  אויי שינ אר הישפ

רו בתקאאי  מן במקושיא דלק  כחמ  "רדהאם של  ינם אהבגדישפרש  מך  לכ,  ב"הקד  דוי בוהם ע ש  יוןכ
מדרד  "ס זוהנאמו  עילאה,  יהרן  האיא  כדי שלוא  עוותנכא  ילמומר דאמר  הקב"ש ר שעת  הם    הה 
אכלוה  נתא  להע וא  ךלכ  וםלכל  אוייםרנם  יך  וכ"זוכוכתיב  ד  מאתיי  אמר    יםלבוש   םשה  לחזק  ' 
כדיקד ס"ייקוש  לשתחוי  ר  מ  כחומ'  וכו  מודרא   דת  שו זה  לבושים אלר  ה"אד  לבושים  אינכרח  א 
 (מ"מ). רגיש וכו'ד אוכ ריפייא שנוש יתוא םמיס מבועלמא ב

 ו). "(לש ע"ב ולת יאשרב ועי' ברסא ע" ע"ב ג פג"וח "בט עמן רכעי' לק 248
 . לש"ו)( "בע מבקדות ולת' רפ 'יע 249
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ר  הוד והד  אדמ   כתוב ה' אלהי גדלת 
הו וכתוב  וכתוב   וילפנ  רהד ו   דלבשת 

א עו  שהתלבשון  כי  ' ו וג  מהשלכ  ורטה 
מעש  שהתלבש  מה שה  ד  מ למשה  עה 
וברא    א באורוהוך  תעטף הקדוש ברשה
מודות  ו הח נבארמה  ב  לא ים אמשה  את

ת וות בגדי מלכ וד חמ ה   תיבה באשר את
תם או  םיזונשג  ולם רך העוד   במשי וזהב 

הלבב לכבוד  וריחות  ם יבוששמים 
 . שלהם

 לת "י גד האל  ה"ו) יהא  דכתיב (תהלים ק
(ש  251שת בל  250רהדו  ודה  מאד צווכתיב   ם 
ה וו)  לוד  <כתיבהו[  פניוהדר  ם  (ש  >וכתיב ] 

אק א  )ד  ן  יוכ  ] וגו'[  252שלמהכ  רועוטה 
דאתלבש  אד דעבד  עב  253ש תלבמה  מה  ד 

הוקוף  עטתנשמד  מל בריך  אור  ב  אדשא 
באל  254שמיא ית  וברא   מנא  אוקיי  מאא 

אשה את חמודות  בבית  ר  בגהחמה    די ודות 
י  נזלמא דגעד  רחאוא  בהזושי  מב  255מלכות

הון בושייקרא דלל יןיח ור יןמסבוב לון
ו וא רבא  ריה  את  בגדירח   יוח 

רש  גיהר וכש  הלחתב ריחאאמר  י נב  ה 
הדבריש שבו  שבגללו  תלו  ה הי   דע  י 

וכי   ה'  שדה אשר ברכו  חכרי  חה ריהעל 
יודה  מנין ייה  אשר    דהש  חיר   צחקע 

 ברכו ה'. 

כז    בראשיתו (די ריח בג  את  זי וירח תא ח
בני  ח  ראה רי  רמש ארגיא  דכ]ו[) בתחלה  כז
> יהינגבד<מלתא    יאתלה  הו  יהבדע  דיד
שכ  אחיר  סליק  )ובג"כ( בר  דהריח    ו כאשר 

י  יןמני  כיו  "היהו יצחק  הוה  שדה    ריחדע 
ו"ההו יאשר ברכ

הוא אחד    לכוה  םהרים  אלא שני דב 
  ות נלפדה  לשוח בש  א יצחקויצב  ושכת

  אחר   םהיה לו בית או מקו  כי לאב ורע
האלא  א  להתפלל השדה    אשר ה  יותו 

סאבר  הקנ למעמוהם    וב תכש  הרך 
  ת ח  מאת בנירהם  קנה אב  רשא  דההש

שהשבו נ  יהעה  אלנכ יצחק    אה ר   יוס 
ריעליו    נהשכי עליונים   חותוהעלה 
מתפומשו  שיםקדו היה  כך  שם   ם לל 
 לתפלתו.  ועוקב

אתר  אלא מלין  וכלין  הינון   חד   ואא 
יצית  ש(ברא  תיבכד ויצא  סג)  וח  לש  קחכד 

או  תאיב ליהוה ה אערב וכי ל תפנול בשדה
ה  ותאוא  אל  ללפתלה  רום אחמק יה  השדה 

קנה  א לס  םהר אבשר  דכתימעמוך   ברה 
קנהא  השדה)  ל  מט (שם   מ  שר  את  אברהם 

ובשעתב חת  דני  י הא  עאל  וה  >  גביה<צחק 
וסליק    אתינכש  חמא  )בגויה( ין יחרעליה 

תמ  הוה  כך ני  בגיושין  יקדעלאין   מן צלי 
לצלותיה  הוקבעי

מתפל  לארהם  בא  מהלו שם  היה  ל 
מק   תועקביש  םשומ  תה יהאחר    וםשל 
ובתח  ול אחרלה  בהר  ארש  חיר   דבר  ה 
יה על שם המר  ור מ  נקרא   הלמ ו  יהמורה

 ם. שהיה שב הטו

אואברה הוה מם  לא    256תמן   צלימ  אי 
הוה ליה   ]ראחא[א  רתאתא דמשום דקביעו

דריחחרא  אומלה  יתא  דמקב   ר הב  חמאא 
והמו נקריה  מוריהרלמה  שם  א    רהמ  על 

 >וה תמןדה<הטוב 
ו  כרמו וב ע  שנכנס  ןדעגן  ה והי  והכל 

כושמו לאם  ה   ך  ושים בלב  רדבתלה 
ש  בביעקאלא   היה  בו  שה  ראממש 

עדו  והה  לאוכ דעגן  עמיא ן  וברכיה  ל  ה 
לאיגבו כך  בלבושיןת   ן  מלה  א אל   לה 

דחמ  ביעקב תליא <ה  והדביה  א  ממש 


ף שלח דברשת  פב  י'וע"ל  מחשם ההממא שאיה ד"והם נו   הרב  "שכמח  דר נצה, ו שטיהפהוד כ  250

 ). "ממע"א (א ס
 . (מ"מ)ש הרב "כמצונים ימרו מן החלשו"א ז מתלבשיו שב הבינד ל מהחשאלו מי' לבושים פ 251
ש ד כמ"חסה אלם ינוט לםוכ והי ישי "א כדזת דוקצו  'הה  אציווהז"א ד ה בחסדשנתלבינה ב' יפ 252

 ).(מ"מ םוטיהליק רב בס'ה
 פ"ק.דבגר סה דאתלבש מומ 253
כוכתהר  ויעוש   254 כשב  וקלמהור כשא  העוט ך,  שב ה  עלאי  ,  באונתעינה  ואז   דא חסהוש  רטפה 

כז  אשהו  םימש  נוטה וכוונת  ירי"א  אלבפ  ר"שעה  ריבו שמרק   שמל החד  והוא סהלבוש  שה  איא 
 . )"מ(מ "רדהדא םשיהלבו ו ים השומ א,דז" דסוד חס אהוש  ועוד
 .זהר)ת הערה( גע ףד נח 255
 מ). "מ (שם תפלל ה מיה רהםבשארה  ש חיי פ'בש "הפך ממזה  256
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אה  ר ונ  להתברך)  וי היהרא הדבר תלוי (ו
 ןדעגן    רך ונכנס עמולהתב   ולהוזכותו ע

כשהתרעשמו כך  גע  םום  אמר   םשו 
 יה. וך יהרב

וזכוואתח לאתילס  תיהזי    ועאל ברכא  ק 
ר מו אכד אתרעם עש  כך  דן ובגיןע  גןה  מיע

יהיה  גם   הוה   ויאות  המל(  >מלה)(  ברוך 
א) לאתברכ

הי  יבראמר   לא  תורה  טרצ צחק  כה 
אכתל ראש    לכם  הז ה  חדשמה   לאוב 

שה  המחדשים   משום  ה יהזה  טעם 
התורת  תחל זה  ועל  ההלבנה  כה  טר צה 
שהרמכ  בלכתו הבר  ושדק בי  אן  וא וך 
 . דברר ה נקש

ייתא  וראך  טריאצ  לא  יצחק  י אמר רב 257
מ אלא  הזההחלמכתב  ראש  דש    לכם 

מאי  שדח דשומש  טעמאים  ירותא  ם 
הואור  אדועל    258הוי   דסיהרא  הייתא 

למכצא   א שודבק  דהאא  מהכ  תבטריך 
  259לה מקשר את ך הואברי

ק  החדש ב  כתו  אלששה  ולא  זאת 
כאחד    םיראת מתקשז ו  הי זשהרהזאת  

אין   דחכא  ונקבה  זכרבו    ישש  וםק במו
אלאבהש הוא  ר  הז  ועל  רכלז  ח  אשון 

לחד השהשנה    שילכם  דאי ונה  לחדשי 
לויה   רבי  אמר פעדה  [כתוב]  ַמִים מה 

יצחק  רב  רמאלכם   יותנשמ  הםמ י  ר ע 
תקשרות  עמו הה'    קל ח  כי  תובשככמו  

 מים.עהאר  א לשו לכם ולז

זול כתיב  דלא  קשיא  ש ד חה  260אתא 
וז  אהדאת  הז באתר  ו  יןשרתקמ  חדכאת  זה 

חא שבת  יל  אכחדוקבא  נודכר    היבית  דא
ד ועל  לדכורא  לכם  ראשון  א  אלא  הוא 

השלחד ה לחדש<שנה  י  ושי  אמר    >דאינה 
ר רבי  אמ   261ני למה זמ  ירתיהודה לכם  רבי  
מניצח דכתכמ  ריתי   תמעאש  ייהוק  יב ה 

חרב(ד כי  ט)  לב  ע  לקים    מו יהו"ה 
ר עמיןאשל ם ולאאתקשרותא דא לכ

אלדב מר  אל אל  שרי  דתע  לכ   רו 
ו  שדחלר  בעש   ש שה יא  ו להםיקח הזה 

בא  רבי א  מרעשור למה בעשור או' בגו
  כתוב שנה  ללב  היובלר  ישמאבזמן  

בעשור השבי  ביובל  יום   הזה  יעלחדש 
 וא. ים הורפהכ

שור  ר בעמלא  לארשידת  ל עאל כברו  ד
הזהחל ל  דש  (וגאיש שה    הםויקחו  שמות  ו' 

ג אמיב  בעשור  בע)  רבי  רושאי  א  בא  אמר 
דאנבזמ ב תידכ  262ראהיסל  אובלי  רינהא 
השב  ורבעש  263אבלביו הזה    264יעילחדש 

  ים הואור יום הכפ


נה  טובה קרימודפוס מנל ור גדהזבא נמצ , לאדחמו אוש חד בי יצחק עד ה' ארר אמ מן אמר  מה 257

 .ר)ת הזההערבה (ס מנטור קטן דפוזהו בה מצאנוו ליןבלו
וונות  ער הכש בינו  נינבע  הרב  ש"מכת,  כו למה  ודסא  הוסן  ינ  מ"מ).(   השערא  יה  המלכותי' ש פ  258

פ"והבז  אהווכן    ד)ע"צ    דף( בא  ק  הו,  ע"ב)  טל   (דף'  ותקבושח  כל  ואבה  המולדות    בסודת  וופן 
(בזו "ש  שבון כמחב  ברכותך  נייה) ע  ז   ש"(שה  כתובה ופנחס  "ע  מו  תבראשיה"ק   ופ'ע"ב  רכ  דף  ב 
 . )בז ע"ל  אח"כללים א) ("ע לטר חיוי

ה  עול   נהכ אי"ואר  בוד'  קכות שנת המלר שמתק  ז"אא  ושה  ה"בקהשב  וץריהתת  נסקמ  זהו  להמ  259
 .)"מבה (מ ליהתחכדי לשם ב

 .  מ)"ם (מכל תאש הזהחד ביא כתל ימאושיא אחריתי אק ץתרמ 'פי 260
החב'  פי  261 כילגופ  צריך  לכםדש  שלמא  כדרה  לכם  גשיהי כם  מותז"ל  כים וסמו  ה רתוב  יםדולו 
,  ןמיע  ארשל  א לכם ולתירץ  ו  ה לילמ  נאיתני  םכל  אבלש  דחה  דשקל  יםאוירו  ז יהיאוהרן  וא  שהכמ
 לכם   אבל  לאישר   דיעמושמתחדשים ע"י  ס  "א  ברדמ  עמהם ון  ל זו"ע  יקא  דרישאכם  לא  שלמבנ  א"
 (מ"מ). ו'וכ רץתיו ימה לל 'ב

 )"מכות (מא מליהשש חדל  ירהמא בינהיא שה הוא יוה"כש שורעתוב בור הכשיעו 262
שם   שא מ"ול  וןששנוי להוא בש  ואף  ובלבי  דברשמ  'ט ה  "כ  אריקו  פע"ן  כוומשהיותר    הנרא  263

 ר). ת הזההער(ז "כ ג"כ
ה  ת הבינה הייד"ל: לז  .ש"ו)ל(  "אמן י' סי ב  ענף  ה'  ש וח"ב דר"ה  עי' דעוב  ע"מ    לקמן וא  וכן ה  264

' טהב  נשלמו  ם שה, יםנקותי  'הטז"א    תיריָ  ומשם  נה,ידב  יסוד  תתפתחוה יה  ה  אז   ידש, כר לחועשוב
דחנואשרה  יםימ בהאח"ו  ,יסןנ  שדוים  מ  ימים  'דכ  הד'    למושנ  אז  ,סחהפד  עדול  הג  בתשאשר 

ח הוא פסכי ה  ),או ע"צ(  יםפסח  כמ"ש  רעשובמ  ו חקצרים מח מהיה פס  כןול',  הנוקא דדיקנ  י נותיק
ה  יהש  ל,דוגה  שבת   חרשמא  םימי  ד'מו בהנשל וה.  ים שלנתיקו  'הד  בהיך  שי להמוא כדוה  בא,בנוק
וי  הלמיך  רצטא   דא  פסח  א)"ע  אא דף מ (פ' ב  מברע" "ש  כמוח,  פס  לשל א'  ילד  ע  שודלחר  ושבעאז  



זהר בא 





לויקח  שהה ו  איש  בות אית  לב  ם 
מש שבזלמה  צריך ום  זה  ך ושמל  מן 

  ר הכתבר  בר זה נשו בדינשנ  ריהאותו ש 
בו  ןהתחתוד)  חא( שאר   שנאחזים  כל 

משה    נים ועל זה פירשתו תחרים התהכ
ב ותשכמו  אן כצ   םלכ  וחמשכו וק ר  מוא
 . שפחהו דועב אןצ

שמות  )  ותבית אבלה  ש שיא  הםויקחו ל
ג)   בגין  יב  (מנאבזד[אמאי    דא   )מנאדלז] 
תא דא במל  ןנינא תד ליה דהגלמייך  אצטר

כ< (חדא)אתבר  חד  אתא(>  תרא   ) אכתרא 
כתרין  שא  כל  הבין  יאחדמתד  265ה אתת ר 

פ  לועין  תתא ויש מרדא  (שה  )  שם כאאמר 
וקח למשכו  דכתיב  כמ  >צאן<כם  ו  ה 

חהפוש בד צאן וע )הלב בראשית (
ם  אתו  עש  הוא רוך  ב  דושק ה  אמר 
לממע ו שה  אשבוראטה  כ  ני  חם  את 

וכמו באש    למעלה  תעשו  שאתם 
אתושכ כי  אשב  צלי  כך   אף  ם  אני 
 ר. נהר דינואש בתו בור אביאע

קוד אתון  ו  ידבע  הוא ך  ירב  שאאמר 
לעילא ון  יהפקת  רב אתנא  וא  בדא לתתאעו

דתעבדון אתון  נורב  וכמה    >תיבדכ<א 
טי  תושמ( צלי  )ב  אם  וף א  אנא)ו(  אש  כי 

>ורינד הרבנ באשותו ביר אעא< הכי
ושנמ  למה בארבעה  נשחט  ך בעשרה 

אמר התק  עשר  בזה  אבא  ו  שר רבי 
ארבע  ישרא ואף    אותמ ל  גב  ל  עשנה 

הם תעבדו ב הש  לא  מאות שנה  ארבעש
ר  יד להתקשעתוהיה  ל  איוקום ה מ   לכמ
בתשהלו  כאיו  עלי  בשנח  הםב הם  עבד 

ארב מכל  זמשום  ינש  אותע  ה ם 
קה  עארבו  אות  םימעכב  ר ושימים 
שברשו יתם  ו  חרוא ל  ראשל    טו שחכך 

קהא כל  עדת ותו  בין    ל  ישראל 
 ים. ביהער

אתנגי תנכיס  ואבעשרה  ד  אמאי 
אבבאר עשר  בדא אבא    רביר  מעה 

ארבע  שראי  ואתקשר ל עואף    יןנש  מאהל 
 הוו בדיבתעשא<  לא  מאה שניןע  דארב  גב
(וםקמל  מכ בהוא>  ה והו   ליהוא  )שתעבדו 

אתחשיב   266)ביה(   ]בה[  ארלאתקשין  מז
אה  בע מכל אר  והבידו ב תעש ו אעליה כאיל

מ  יןבגן  ניש ארבע  בין  עככך    יומיןליה 
ולבתר[קטירא     הוותייברש<]  ברשותיה 

(ישראלד ובתר>  שמות (  ולבתר  )ברשותיה 
ן יל ברא הל עדת ישקכל  אותו    טו) ושחיב ו
רבים הע

ב הערביי  ןיבלמה     הדיןש  העשם 
 לו  רסמדבר זה נ שובשעה  יולת

 בים בשעתא דדינא תליאן העריי ב מאא
סרתמשעתא דא וב



ן  א כדידה  בגין  אמטעמאי  גו'  ו  להם  חוקי וש הזה  חודעשור לבב  תידכ  הלאהול   יומין   הרמעשנטיר  
סיהר לשריאת  מע אנהא  י רא  ד  ההלאו  מיןושרה  ו  אל  ההיהנה  ו  .264שע"כו'    יסרמבח  שתליםאעד 

ן  ותאאז    שוע נ  י פסח, כל עד  ודת הגמשבר  שם אמיי  '"כ הדחאו  ,לוגדה   בתש  עד אשר    םיימה  שרע
יבעשעתה    םי שנע  ן אשרעצמ  יםקוניהת ואח"ה ובתשמי  רת  ב,  ימכ  יישב  םיהד'   ות לסוככ"פ  הו ן 

הגדבבודע  נכ פר"רי  בספד"צ  (רק  א  כ  ב  דדף  כ "ע"א  עתיה  ע"שדב    הד"(בפ"ה    ע"שוה,  בארוכ  ) 
ע"  הבעבשא  בקרכי  ל מ  ליסרת והוש"סח עהפ  מייז'  ב  אוה שם ש  רמשא  )ןגדכנה  "דב  לה  ע"פ  ,  א 
וורנאמש  םדבריה  קומע לפנמ  יהר .  זצא  השבכ  הי  ה י  אז  הז  א  של  גדולת  יוהכבסויה  כך  לו  ,פ"ד 
  ע"י  רק  ז ג"כ" היה כו*.  יםפוריום הכוש דיהקד ום  השורש להי  יההוא הש  םמשו  ,לוגדבת הרא שקנ

העוי  אזע  שאיר ב רשים  גגלתמ  בשבת  יכ,  )ב"ע  פז (  תבש  הגמרא  יברכדו  תשבי    ה נהבי  אורכ  "ה 
 ,264'רוי כולחבנטיל    אלטש  יהוכד אחד  וכל    ' וכון  ן אינרגידת  תל  )"אע  צב   יתרו '  פ(  מש ברע"וכמ"

וזהכנז'  ז"אם דהט' תיקוניל  הבינהד  דהיסו  תותחהתפ  ה אזיהכן  לו ום  בעו שקשלא    הן מניהע  ו, 
  ן הענישה  נע  הנה ה  אלהאז ולמ  אך  ,םורהגה  יה ת  ם השבוי ק  ר  כי  ל,בחו  חלם כשג  ההז ן  להענימז  ר

זהו    הנה כ"פ. והיו ל  ורש ז השה אה נעשיהו ה,  רש לז השו  יה ז האל  ש  ול דת הגשבהו   ,יוהכ"פהזה ב
אמר   ,בעשור  מאיא  גו'וש שה  הם איו ליקחחודש הזה ו ל  בעשור)  בל ע"ט  ףד  ' באק (פ"הבזו   נהווכה

ם  ורייפכם היו  הז יעי הבשה   שדולחר  שועבא  ביובל  בתידכ,  אהרלסי  לאיוב  ריהאנד   בזמנאבא  אר'  
 .אהו

"ב  ע ע  מ).אן (מ"צא  קר' נדקלי"ת  "ב שתע  מדף  מ”ש ב' כיקלל הכה  ב  יםלשכלו'  יקלד' ת"ת  פי  265
 ).רההז ת הער(

 "ו). פדבהו ( 266



זהר בא 





מ/א  

אבר ידי  ויהכתשהם  על  השמש   יוב 
אברםה  פל נ  מהדותר בוא  ל  ה והנ   על 
חשא גדימה  עכה  נופלת  ה ימא  ליוולה 

חש אחד  א  כהכתר    זו   גדולה  חרכתר 
הגדו  ואכמה  להשהיא  על  ל  ב  גף 

זה  ונשבאר   ם ה ידשעבור  אש  על  פסוק 
ישראש הי  לל    כי   הז   מאדוג כ  ה והכל 

ואני מחה   מלמטה  אתם  אמחה 
 עלה. מלמ

יב כתד  267םדא ליה על ידוי דאברהה  מל
  ה ותרדמ  האבש  שמה  י ויהיז)  ת טו  ישאבר(

אבר  הלנפ והנעל  חשכה  ם  אימה  ה  לו גדה 
>  כהיחש  268חדא  כתרא   הימא<נופלת עליו  

חד כתר  אימא( אחרא תכ  )חשוכה  א    רא 
א לכמ  רבאב ר  )אידה(  >דהיא<האי    ולהדג

על שא  דא  ראק מנא  יקודא  בג  ואף   רעל 
הוהל וכ   לאשרדי  יהושעבודי דא    א  כגוונא 

יז   מחה  יד)(שמות  מתתא א   כי  אתון  מחה 
אלעיואנא מ

מאישרו  יצא  אל  שנינו עירמצל  ד ם 
שלשליה  לכשנשברו   מעלה טים 
מלותם(מהשתלש ויצאו )  שליטתם 

ומרשות  אלישר   ת ושלר  כנסונ ם 
הוא    וךבר  שודהק  לה שנ ועליה ההקדוש
שראל יי בני  י לכ   בשכתו  וה ז  וב  וונקשר 

הם   הטעם  המ  םה  דיעב  דיםעב עבדי 
הוצאתי   מארץ  אותאשר  רים מצ ם 

מרש אותם  רת  אח  ותשהוצאתי 
 . ותים ברשיתסנוהכ 

נפלא  תנ ישא  עד  צרממראל  קו  ים 
כבדאת דלשלטלהו  רו  עילא  ונין 

 > הוןישולטנמ  )ן(משלשולהו<  (משלשולהון)
יונפק מרראשו  ו והתשול   >לרשותא<  לואען 

ך ברי  אדשקוב  269עלאה   שאקדי  )תאברשו(
ביהקטאתוהוא   הוא  ירו   תיבדכ   הדא 

נהרא  קיו( עב)  כה  ישראל  בני  לי   דיםכי 
 הוצאתיר שאבדי הם מא עמאי טעם עבדי ה

מארוא מב(   ריםצמץ  תם  כה    ) ויקרא 
מלה  קיתפאד ועאליא תא  רשוו  לוןחרא    ת 

ברשותי  

שמע  וניוהי  רבי    זה   מה  וןשאמר 
אכש הראיב  ךתוב  תושום  ו תיבשן 

כישא מבתיכם  מ  ור  אוכל    ת צ חמכל 
הן זו  ומחמצת    אור זה ו שרנ אא כך באל
אחד רשויות אחרות    םוכול  אחת  הגדר
אר עמים  ל שממונים עה  יםשליט  ותםא
ל אירקו ו יהם  ר  רצם  ת אחרשות  הרע 
אנכ  לא אלהיר  ש  ם חרים  כאן  אור אף 
חד אמר הקדוש א   ל והכ  מחמצת וחמץו

עמילה  םהשני  לכ  הואוך  בר ם  תדלו 
לעם  אחר  תושרב עבדים  מכאן ת  אחר 

רבי והי דאמר  מעומש  ינו  דא ן  יב  תכי 
טו( יב  תשביתו אשורהם  ביואך    )שמות  ן 

כמבתי  שאור כל  כם  מי   אלא  תצמחאוכל 
אוקימנאכה והש  יהא  י    מחמצתאי  אור 
ינון  רשו אוחרי א  ) חד(ו  הוכלון  ינאד  א חגרד

(נןממד<ן  שלטני שא  )וממנן >    מיןע  רעל 
נכר   רא אלאח  את ו רשרע  ר הן להו יצוקרינ

אוהים  אל  חמצתומשאור    יהכ<  ף אחרים 
(מץחו כלא  ו  ) חמץ  חמצתומשאור    הכא> 

ברידשקו  מר א  270חד כל  ךא    י נש  הני  הוא 


טוהי'  פ  267 אעא  למם  הערביה  חר  גלותענינאמר    הערבים  ןבי שי  לפ  םבין    םרהאבל  מצרים   ן 

 ). "ממ(
  הר הז   שעולם כמ"ה  תבואח  כקב"ה בה ל  הפיש  הםים ורצמשראל בי   בני  ו דבשעש'  ליק  'גהם    268
 . מ)(מ" ללעי
לקדכ  269 אתאודש  י  שיהלים  לגותעמיו  ו  הואועקוש,  דק  יה  יבעצמ  ר  מההיצ   תאת"ש  ו   םה"ר 

  יה מנו  אתעקרואחרא    ותאאל מרשלקו ישרתאסו)  ע"אסאמור (צה  '  "ש בפוכמ  יו,לאתם  אוש  קידו
.  'שראל כנזי  ל ש  ןבתימחמת ח  מובעצ  הב"י הק"ע  שה כ"זע נו' וכו  שהי קדה  רושקצה  מדו ב אחתוא

כיו"פ העכו וכומהט  שראאז  יתה  ה  ריםצמ  א  יגילע"י  ו,  הא כול"ס הלל  אה   הלהגאועת  ת"ש בויו 
 .ג)ע" ב"ה ח"ב קכדעוכל (כל מ "א סה כל ז א בטלתישעומד   היה
בה   270 מיובן  בס"ש  קדים  הכופהרב  דיי  והוא  םיחראל   יץמחמ  אורשכי    דע  "לזו   ותונר   םינותר 
ן  "יודדים  להיא  ש'  אימדא  וחין מבוא  הר  שאו  ה והנ  ים צונייניקה לח  רתיו   בו   לכן יש וץ  מחמ  םפיתקי

  ן ג' הוא קטה  שהמוחפי  ולן  י"פאלב  הואא שמידעת דאח הומ  כנגדור  ' דשא יים אחורם באילהא  ר'
 ). מ"מ( ו'וכ אל"ף את אותהורבו רק ין ניכר א םכלמו



זהר בא 





בנישא  האהל ו בי  ריןחו  תם  ום  אך 
תהראשו כל   םמבתיכור  אש   תושבין 

 חמץ. ך ל יראה ולאמחמצת לא תאכלו 

(ותמייק[  ן עבדי  ראחאתא  ברשו   )תוןמקי] 
דאתון בני חורין להלאה  ו  מכאן  אם אחרעל

ב הראשאך  שתון  יום  כם  ימבתאור  שביתו 
שמות לא תאכלו ( ) כל מחמצת  שמות יב כ(

מץח ךל יראה ולא )יג ז
  ל ימי כ  םג  זא  כן  אם  בי יהודהראמר  

ימים    וב שבעתשכתהשנה למה שבעת 
ימצא  י לא  שאר  בעת  ש  םכבבתימים 
יותו  םימי אמלא  ן  מז  לכ  ולר  ר 

בן עצמ  תאאות  ר הל   אדם  יביחתשה ו 
א חייב להתצריך כל זמן שלא  ין כך  חור

 צריך.

  ימי שתא נמי   לי כ כי הדה ארבי יהו  אמר
שבעת יטשמ(  דכתיב  יןמ וי  אמאי  יב    ) ות 

ימי לשבעת  שאור  כם  יתבב  מצאיא  ם 
לי  ימים שבעת   אמר  יתיר  כולא  זמנא  ה  ל 

נש  דא בר  (החזאלאת <תחייב   ) לאתחזי> 
 אלדמנא  ז  לכך  צטריאהכי    ןיר חו  ה בן ימרג
אצטריך   לא בתחייא

ל[מש  למלך  ל]  אחד  שעשה  אדם 
ימוא   כל  קצין שעלה  תם  זו ג לדרים  ה 
ך צרי  לאכבוד אחר כך  גדי  בבש  ח ולשמ
שומר  חרא  הנלש ימות א ת  שם  לה עים 

ם וכך בכל בגדי  אותם  שובול   זה  לכבוד
כ ושנה  ימדוג שנה  זה  כשרא  וב תאל 

ימים שאעבש ימל  רות  ימי    םהשצא  א 
ו  יצא וזה    דובכ לעלו  ש  םייממחה  ש

ומשעבוד   שומאחר  בכללכן  שנה    רים 
הימ את  הז שעלו    יםושנה  ה לכבוד 

אמרש  צאויו ברשות ונכנ  חרתות  סו 
ועושהקד זהה  ימב  ותכ  ל  ם  ישבעת 

 ו. ל תאכ מצות

נ ב  דלח בד  דע  למלכא רופ ר  כל ש  ינוס 
יומין   להאידסלאינון  חד  יק  יש  בלודי  רגא 

שתא לטריך  צא  לא  לבתר  רקילבושי  
ליקידן  ייומן  וניאטיר  נ  אראח דא סליק   רו 

א לבולבש  שתאינון  בכל  וכן  שתא  ו  ושין 
גוונאכה ישבע  כתיבאל  ריש  אי  ים  מת 
ימצא  ש לא  יומיוודח  ייומ  ינוןדאאור    ן תא 
ליסליקד ונקו  דא  רא אח  אדועבמש  פקורא 
שתאוב< בכל  נטרין  כך  יומיוש  גין  ן  תא 

ונפקי  אהלקו  דסלי  אשותרמ  ו יקר    > ארחא 
ב  יכת  אד  לעושא  דיק  תאברשוו  לועא
אכלו צות תעת ימים משב

רבי  א כמר  כתוב  מצת   מו שמעון 
אל   שנאמר נקולמ  הים מראת  ראו  ה 

דין דין    מצת קדוש  בשם שנא  דין    חז 
מן ל אותו זכ  הקש יה  ה  אדין של  ושדק ה

עומדת  שהרי  אל  רשיך  בתו הלבנה 
ה  לבנ ה   שעומדת  ועלבפגימתה  

 י. נע םמתה כתוב לחיגפב

 תאד  כמהב  יתכ  מצת  וןעשמ  י בר  ראמ
מ  אליחזק(אמר   א)  אא  ולמה  ם  להיראת 
דינאאתקר מצת  דדישק  דינא  271י  ינא א 
קד  חדאדאתא הוה   דלא  אדינישא  בשמא 

כ ההתקיפא  זמנל  דישראל[  אוא  ]  בגופייהו 
קי  )אלרשי  ייהוווגב( סיהרדהא  א  ימא 

סידקיי  ועל  אתמופגיב בפגימותא מא    הרא 
תיבחם עני כל ם טז ג)ירב(ד

עו א  לש  םושמ  הפגימת ב  תד מלמה 
אותהתגל  אלוו  נפרע ה הקד  ה  זה  וש 

מתי  נולא  היו    מהולים נפרעו פרעו 
שכתוב לש  בשעה  שם  ומשם  חק  פט ו 

ה  פסוק ז בארנו  ש   גב  לע  ואף  הושם נסו
 .ייה וראוה  לכה  בדבר אחר

טעמא   בפמאי  א דל  ןיגב  ותאגימ קיימא 
הארעו  אתפ אתגליא  אולא  דישא ק  תי 

וירגז הוו  אפתאלא  ין    ואתפרע  י תמירעו 
(דכת  אתעשב כהט   תושמיב  שםו  ל  )  ו שם 

וש  חק נסהומשפט  גב   272ום  על  ואף 
ה א כלא הו לה אחרבמאוקימנא האי קרא  ד
אותיו

לא   יהושע  ו בימירענפש  מרתא ם  וא
אלא ו  םתוא  כך  העם  ל  כשכתוב 

לאפרעתא  שעיהומי  בי]ד[תימא  ואי     וו 
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עו  שנפר  אחר  'ווג רך  בד  ים במדברהילוד
ברוך הקדוש  התחלה  ב   אהו  אמר 

מצות  כלא   ה הלבנ   הדמכשעתם 
לאה וה  ןכאני מע ם  לח  ארקנ וימתה  גפב

יהז לחם   מה  אחר  יה  הו מקום  א  מה 
מ  הנני  מן שכתוב  לחם  לכם  מטיר 

א ן אלאותו זמ  כמו מהלבנה    מים לאהש
ממששמה  ןמ ש  ים  ויתן  כמו   ך לכתוב 
 מים. הש  הים מטלל אה

אינון   אלא  ה  (י  בידכתהכי  וכל    ה)הושע 
 רתב  'ווג  דרךב  רבמדבודים  ליהעם  ה

ברקודשר  מא  273עו פרדאת הוא  א יך 
אכלבק מדמיתא  סיהצתון  דקיימא  רא  ות 

ואקר עני  בפגימותא  ולחם  מכאן  ה אלהלי 
ל מהאי  ה  274י להו  אחרא   אתרחם  וא מאי 

ם  לח  ר לכם ממטיי  נז ד) הנט  תומשדכתיב (
סא  ל  275ים השממן   זמנא  יהרא  מן  כההוא 

כמ  מיםשהמן  אלא   דכתיב ה  ממש 
כז  ישא(בר לתיו  ח) כת  מטל    םיהאל ה  ךן 
ם מיהש

אותם  שומרי  הקדושיםראל  ויש ם 
שניימ כנפי    כנסום  השכינה  תחת 

זה   לוע   שבא מצדהו לחם  ותושומרים א 
וכתוב  מר וגו'  ת תשהמצו  חג  וב אתכת

וז   מההמצות    את  םתושמר שמרתם  ה 
המצות א מוש  מר אנשו  כמ   את  ת  רתם 

 ז. אחעולה ונ חת א  רגהבריתי והכל בד 

 דעאלו  ןימוי  ןאינון  יטרנישין  דק  ראלויש
דשודפג  תחות ונ כיני  נהמאטרין  תא    ההוא 

דדאתי ועל  מסטרהא  כג  א  (שמות  כתיב  א 
ות  שמ(  וכתיב וגו'    ר תשמג המצות  ) את חטו

יז המצותושמ  ) יב  את    ם רתושמ  ומה  רתם 
כאת   (שאת  ד  מההמצות  ה)  אמר  יט  ם 
 סלקא   אא בחד דרגי וכלתברית  א  םרתושמ

חד ואתא
מוא םתוע אלא פרמשה    ךיא  מראואם ת תימא  ללא    יךהשה  י  לא  אהו  פרע 


היפה  םודק   273 עתריעה  שאדת"ת  ון העליש  שלייין  דעלה  גהת  אשלעל  ה  ני ה  יש    ז,  ל חלרלא 
ה אל  גםש  ניפיעות מבקב   שלהנו  י איהאמצעי  תון, כחתשליש הם וידסני חש  םכי א  ועקב  לקהלח

ב ואזמשתמשת  נקראהי  ו,  לשללן  איש  ד"ך,  תא  וד ה  כאה  כאי  י   ד החסיש  לשהוא  ש  דאח  "דם 
ה  ן מצ"וכיש,  שלת ו הויו  י שת  םשה  ,ותעודס  "את סולחם המצמו  לאכ  כן לותון,  חהתוני  צר  ת"ת,ד

 י שראורחא  הנה, ודלותעת הגב  ם לדעתילם המתע ם הינוהעלית  "ישי תשלני שש ידועו,  עני"ה  'יבג
קיי  רהמשבל  אריש מצוכבר  פמו  ה'גב  "ה שסעולה  הריע"ה  ת    שליש   תוגלהב   דאיושבם,  יחסד  י' 
עת הדם מעיקר  לשראיה  נהו   תו.דעל  עלהת ד אמא מויס  אזו,  םי' חסדה ה  ם כליירת מאת"דון  עליה
דובפו דערט  חפריעוה  ובמיל  ,הר  יש  שבו ה  ו העל   שיהשל  להגמיד  כל  תשיון,  שלאעוקו  ה חסר  ד 
ן  תי  מי  )ג  טז,( מרו  ת, ואעד  ודס  שראל,יל עדת  ו כוילונ  (טז, ב)  ובתכ  רהס חש  ראבל אח  ,ראסיהה
  כתוב   ושאל  ין דבש  יוןכ  בל, אטסותם מענל  ן כ  העש   ה והקב"  ת,בדע  םמי סתו  דםו, עריםצמנו בתומ

  המשיך ל  ומתגלה  ןומזומ  וכןמ  רי כבננהת"ת,  ה  מדתמר  י' אפ,  השמים  ןמלחם  לכם    ירממט  ניהנ
,  שיםישל' הבגלו  עתה נור  זככנהא'    קהיה ר  לא  תחילה  סדים, כיהח  ג'ד  גנכ  ת' הויוג  נוהיים דלח"

שם  ו ו"בט' יג,  הואה גלה נתמהאי שע ריהש  ,ירטממלת מ קאודיי ת,הדע ואהים  השמ ןחם מל אהוו
 .מ"ז)(ר וכו' עתלד אלושים י שלת שני ו לבהתע"ה, והווא אה דעתה

 ו).ע"ב (לש"א "ע פגק "בעמן סא קלא ע" רמוח"א ע"ב  צבע"ב ר הצאמרו  פ' 274
 ז ד) טת  (שמוש  "וכמר,  בל"ת מ ת  וגאלמ  דעת  ת,הת"ודעת  אור המה  היא  נה הוהם המן  אמנ  275

ח סי' כ  תוהשמטח"א בק  זוה"ב  מ"שם (כימי ש ראקד  "אמז  ואוה ם,  ימן השמ  םלח  כםלר  יטני ממנה
סב  ובח"ג  "א,ע  זם קטטיפפ' משו  "ב,ב עף רסד ד  י'סופו  היה מו,  "ב)רע  ף שויב  ש  "כמו  ,ןהמ  שם 

  שהיא (  איהרן ס מ  ם לאימשה  ןמ  לחם  כםר ליממט  הנני  )"אע  (מבח"ב  וע"א)    רמוז ע"ב  בח"א (קנ
ה(  ע"א) ו  (רמיחי  ו  בפ'  "שמכ,  פנג ם  לחוא  הם ממש שישמהן  מא  לאוני)  עם  ה לחצמ בוכן    'פוא 

וע"  ה קפגצו' תופ  ע"ב,  סאבשלח     ) "אעך קנו  תו עלובהא,  רע"  ב, קגע"ר צה רומבפ' א  הוא  ןכא, 
ע"בז  "אדוב וכן (רצב  בשלחבפ  ),  ע  '  הו שם  ראמ)  "ב(סא  א  דיש ק  תיקאעד  לאטי  מהא  יה ן המכי 
לזטינד וען  אפי  רעיף  טלא  הוה   ם,שר  מא "ש.  מאיהכי    י,נוגו רי  בתי  תחזאוא  אשא ו  דכיאא  וירא 
החש  כיא,ד תרגו"ורש  (שי ואד  ח צודי  ד  ,דדעת  יןעטרין  ,  י)"הום  ה  הם,  ש  ם,  יקותממ  רותגבו  כי 

ה"ך כמ""ן דמנצפמ  ,מןה  דוס  אוהו (בש"רב בלקש   כ"פ,ע  תרווגבי'  חמב"כ  גהוא  שום ש מו  ).לח ת 
 לאכי    ה,לונ"י תע  רק  כג"  הילמתחא  ב  הואשד, אלא  וכב  נינהע  ו"כ כמכל  בנק  ןהמגם    אובלא  כן  ל

  ו שורוש  סד,וא חא, שה ז"הוא מ  ו רם דעיקמשו   ך אזה.  כ  לס גדולנאי  כד  דייןעת  אז באמ  לישראהיו  
מ גבו,  איקעתד  לאטהוא  ממשהוא  מאדותקרות  אליכשזר  אחלכן    ,ים  לאו  בהל  היה  ו    וםש ו  ם 

 ).דקלג ע"  בח" "הע(ד הים שנערבל האכו ממנ קופהסת, וללאה כלת



זהר בא 





שדכ   אאל ד  על  ראשי  שםתעכבו  י  אלי 
ועתרפאשי זהו  שבעתכ  ל    ימים  תוב 

מצ עליו  הטעותאכל  מה  עני  לחם  ם  ת 
 לחם 

דלאב ד  ע  ןמתל  ישרא  בוןיתעכ  גין 
כת  276) דאתסיאו(]  דיסתסיאו[ דא  יב ועל 

ל עליו מצות אכם תי מי  עתשב)  ג  זם ט(דברי
חםל מא אי טעמ ינם עלח

ב /מ 
כ  ינע וגו' ת  אציחפזון  ב  י משום 

 המה. להתמכלו יא ול כתובו
בעני   כי  וכת  חפזוןמשום  וגו'  יב  יצאת 

המה להתמ א יכלוול (שמות יב לט)

רץ א ל  שראליסו  כשנכנ וראה    אב
ונפ נכנסו   כתובו   וערמהולים    רץ א  מה 

לא  אש מה    םחל  בה  אכלמסכנות תבר 
לחם   ארק ה ננות לחם עני למסכבמ  הז
ה  מת יבפגת  מדעובנה  להששום  מ  ניע

מן  ארת  ו מ  לאושמש  ת מן הרכב תמולא  
כשכמו  שמש  ה כי  בשמנאמר  ים  ל 

מ ולא  מיובלו ובארץ  [מכל]  ה מ   ארת 
נשל  משום  הטעם אברפ א  כאן עו   ל 

ונפרעו ארישולו  משנ כ  ל  תחסר   ל לא 
ועבה   תאכל  נ במסכ  לא  זהל  כתוב  ות 
לא תחסר  ש  וםש מ  הטעם  המ  לחםבה  

 . צריםבמה  סרו לשח וכמ כ"ל בה

חז לאיש  עאלו  כדי  תא  אלו  ע  אערראל 
כתיב  ו [עו  רתפוא  ירין גז (ץארמה  מה  ] 

במסכנות  אשר  )כתיב לחם תא  לא  בה  כל 
אי  עני אמ  םנות לחכסבמ  מאי ט)    ם ח (דברי

לחא עקרי  דקומש  ינם  סיהרא ם  יימא 
ולב משממתב  אפגימותא  לא ו  שארכא 

  "ה אדר (מא  אתד  ה כמ  מן שמשא  אמתנהר
רא הנתאולא    ץרובאמים  כל בש  י כ  יא)כט  

מיובל< (א(מכל)  משו ט  ימא  )מכל>    ם עמא 
אתפרדל אא  אל  ישר  גזרודאת  א הכל  בעו 

לא  או (תחסר  תפרעו  בה  טכל  כ  ) דברים 
  ם ה לחבתאכל    ותא במסכנועל דא ל  תיבכ
משטאי  מ (אדל<ום  עמא  כח ת  )לא>  "ל  סר 
ם  ירצסרו ליה במה כמה דחב

עו   נהש  ובכל    ישראל  יםשושנה 
תכלה מ  ולא  םי כלואו  םרימצ   לש  ןורזכ

ומשדו   מדורי כאן  ש  וםרות  נפרעו  לא 
אות ח  םבמצרי ה  את  וסרו  זה  הכל 

בפעומד  נהלב הו ונגימו ת  לחם קת  ראת 
ענע כתני  מסכנ רגומ י  שאכלו    תו ו  ומה 

בו  אות ה  ץרא שם  זביה  [זה]  כרון שביל 
וז ימצר לד ם  דורו ה  לורי  ולעתיד    א ב ת 
 '. חך וגוירושמשך וד ע אבוב לא יכת

דווש  אתשל  כבו קא ירדמצ  אנ כרתא  ם 
א אשתצי מדרי דרין  ולי  אל ואכלישרעבדי  

יה  רו לסח  ים רבמצ  עו הכאפרתאין דלא  בגו
והאי  ל סיהרקכל  בפגיימא  ואימותא  קרי  א 

  כלוומאי דא  תוסכנמו  גומעני עני כתר  םלח
ה ם הודוכרנא דמצריגין  בעא  ן בארליה תמ

ו  רידל  277והא  דמנזלדרין  כא    יב תאתי 
וגו'  ךוירח ךמשוד שעא יב אל )כ ה ס(ישעי

ור ן כתוב בעשעושמר רבי  מו אשנינ
ום  הלויקחו    זההלחדש    אך   כתובוגו' 

יום  היעי  השב  לחדששור  עב זה 
כמו  נשמ  הוא  פוריםהכ אמר שנע 

ר  מאו   זה מה זהה   לחדשר  שכתוב בעשו
חדש לוי בעשור "ל זה ת  דברבעשר    אלא

  לא אהזה    חדשב  )ביך (לכתצר  היהזה" ה
דש  חלב  כתו   והז  הג רלד  גההמנ כשבא  

 דוקא.  הז ה

שאמ  נאאת רבי  שמות (כתיב    278ן ומער 
ג ל  ) יב  וי<  דשחבעשור  וגו  חקהזה    > ו' להם 

כויקר(  בתיכו כג  ב  ז) א  לחאך   דש עשור 
הכפ  >הזה<עי  שביה הוא  יום  שתמע אורים 
ב  דאתמר  מהכ הזה    לחדש  רעשודכתיב 
ר ושער מלה דא בירי אלא בעשוא מיקאי  מ

לח מבעיה  ש דחבזה  ה  דשתליא   ליה  זה 
ל ימונ  אתא  דכא  אל כתיב  הסא  דרגא  אי 

279יקא ד החדש הז ל

ה  ש  תובאת  לבישה  ש  אי  םלה  חוויקת  ביל  אבת שה  יתבויקחו להם שה ל


 ו)."דפ( אודיתסי 276
 "ו). י (דפוהא 277
 .א"ע קכזה ח"ב הדע"מ שמובא  מהלט ע"ב  ללעי' עי 278
 ו).' (רח"במ ע"י הארת'נפקי  אליובד אר מסט' דפי 279



זהר בא 





שלשנינ ה רקשה  שו  בים  בכור  המה  ם 
(ששלשהשפ  בכורהשבי    כורב ה  חה 
השאק שכל  בשקשנ  רשרים)  לשת  רים 

שלהים  הצבע שנזוב  מעלה  ללו  קרא  ה 
 שר בצאן נק  לול כנקשר והכל  צאן הכל  

  ו י רשקמ   פרדלהיל  וכ י  לאון  בצאאן  צ
כת  לםו כ  הובז זה  ועל  והיה  וב  נקשרו 

יהיה  ו  רלמשמרת קשרו אותו בקשם  כל
בב  רומס טו שתשח  עדם  כרשותידכם 

ו  וותעשותו  א א כתוב לב  דלעתיבו דין 
ז וכ  המי  מאדום  זבח  כ  ובתבא   לה' י 
ובבצר והכה  ה' תוב  עלללמ  יה  ל כ  ך 

ביו יהיהארץ  ההוא  ושמ   ה'  ה ם  ו אחד 
 ד. אח

ג(  תילב יב  (תנא[  ) שמות  תלת    )דתניא] 
המה בכור השבי בכור  ב בכור<ון אינ קשרין

(דתלתפחשה דתלת > (רל שאין) דכשרק  ה 
דכקשרי שאורן  בשתק מ  )ל  בארי   ליןהו 

דלע  תתל וגווני  צאילא  דאתקרי  ן  בהאי 
וכל  280אתקשר  בא  כלא  אתקשכליל  ר צאן 

באצ וי  רטקמ<  פרשאלאת  ליכיולא    ןאצן 
ו ועל רקשתא  )בהאיוי  טלומק(>  וכלהאי  ובה
  מרת למשכם  היה לו  ) שמות יב ו(ב  תיכ  דא

ון  דיכתא ויהא אתמסר ביטירובק יהו לריטק
דתנתכברשו עד  ות  כסוןון  ביה בדעליה  ון 

(ייכתי  תדא  אולזמנ  אניד   י א) מסג    שעיהב 
מא בא  וזה  ו)דום  לד  (שם  זבח    כתיב  כי 

וכתבצב  ליהו"ה יה וה  )ט  דיה  (זכרי  יברה 
ה  יהיביום ההוא  רץ  אה  כל  על  למלך  "הוהי
ו אחד שמו חדהו"ה אי

א ימנמה רעיא 
טרם יחמץ וגו' צקו  את ב  העם  שאוי
לבערוה  מצ מח   זו  שהרי  זו צוה  מץ 

לר מסנ את  אויש  לאישרה    ו ק צב  העם 
ש   יחמץרם  ט לוכתוב  יאור  מצא  א 

פרשוה  תיכם  בב והסוד  ריהחבוהרי  ם 
ות  מ וקמ   הכמל  ומצה ש ן חמץ  בי  ובארנ

 ב. טויצר  הע וז רר ציזה 

  כ"ה גו'  ו  מץ יחטרם    בצקו  את  םישא העו
דהא  281מץ ר חלבע )דא פקודא] (דא קודאפ[

לישראל דא    פקודא להו  ישא  ו  282אתמסר 
ב  ישמות  (  בטרם יחמץ וכתית בצקו  א  עםה

ביא  ל  שאור  )יט ה ואוקמ  האו  םבתיכמצא 
אוקימנאורז  283חבריא  ה צמו   חמץ   בין   284א 
טוב דא יצרו  ער רדוכתי דא יצ בכמה


 . רח"ו)( 'ליקת ד"תו תומע ול צאן  ק'נה שקדודת"ת  280
(יגוא הלקרא מ מם  רא אהאי קל  מכיהאסי  שה אמאק  281  מה ר"ל   עוד ו  .ץמח  לךה  אריז) לא    א 

 ל.ראתנו לישם ניולוהלא כא  דא משארוק י פ דהא  רבותיה  דמאי  ,לאריש ל  רסמתדא אא  ודקפ  אהד
בה"יו בר שהתוחאשי  קו  ד עו  עירל  צותה  ולמתת שאוהשברה  שינר  ות"רז  וה  ון  לשברך  לב  קנו ל 
וח  לוע  עוריב שהכוונ  רבספ  "שבמליישב  ה  נראמץ.  הואושאות  דאחבמו  ר  דינימין  ן  פיקית  ןא 
לימח מד ה  הנממא  וקדש  ימפנ  ואשה  "דעלנוחרים,  א ץ  הגמוכיש  לקח  שהרי  תוליפר  נה"י  מת, 
וו'כוים  אלקופי  ר יצ  "כק  מתפשטיםונה  תבד בחא,  כך  לבי"ר  מרדתם  מתפע  בחשטים  שם  ' יעד 
כם  שש  וידוע.  םריח לא  ץמחמי ד  סוז"ים  אחרהים  לא אלקש  בסודו  ולשאור  כם  בספכנזים    רר 

ן הם מי"ע שלבבכל א  'וכו  וםלכ  ורש בפיא  לה  "הלזוהרב    ,אבא ד  םינדי מ  ואה  ץאבל חמ  ונות,והכ
ומן  ותץ לאצילמחה לכ  לאחרים  ץמחמר  ואשהשות  להי   הנהו,  הםבי"ע שלאר להשם  א  ן לכנזכר 

הקנהכ  ללהתחיאפשר  היה   אדוש ת  לה  שולמעלת  וחצמהו  ושביתי  אם    ץ תנוצלהה  מתחיל  אזה 
ן  ושארשם השרד  עם  ינוצרי החיחש ארשל   ךורצ  לאו  חה לא כילא ה  ןדייעאבל    ,שההקדוהארת  

כשמא התופח    ץמהח  והוא שלהם,    צילותא  אושה הבצקישמ  לאליו  ך א  נה,ממ  דעתם  וחייסו   רו 
  י, עצמדי ובבוכב   ,רתיב) ועיב  (יביה  ב בדכתי  אבא  ש מצדהקדו   אצילותר ה ז האיר אופסח שא  לבלי

 ',כווץ  מחי  קו טרםצת בא  םעהא  ישו  )דלר (יב  מ. ונאןליועבכח    ץחמגם הבטל]  תנ נ"א  [  דלאז נב
ר  יעוות בצמל  רש שור זהו ה כלומ,  ער חמץלבודא דא  קפ"ש  . וזל החמץטכח לבה  ונל  ארשנ  זומא

',  ח וכוכ"  "זכ"ו  כודא  פק   ריהלאחל שן בכישצי   ו כמוצוה זמנין מאן  ין הרב בכשלא צי   קודו.  ץמח
דלפמש אהאי  ום  ביצמ  עיקרכאן    ן ימת  אלחור  עות  כ  אמץ  אחר   הכתבנש  שדק  שתפרב  ךאחר 

  ש קדת  כ) שפרשוע קידרים, ומציצאתם מ  ר אש  הזה  ת היוםאזכור    )ג  ג,(י  ביתם דכרימצמם  תאיצי
 רמ"ז).חכמה (ה מח ודסביא ן הפיליתב

כח   יםסחגמ' (פ ב  מ"שחמץ כ ם  הל  רנאסשר"ל  ו  ,כו'יב  דכתש"ו  מו כאם שיצם קודבמצרי  ר"ל  282
 ).ורא להם (י יוה ץחמ לכאר לא ימשנא 'א םיוא אל גהינו נו ארים שצח מסין לפנמ ע"ב)ב צו "ע

 אור). ל(יהרים פסח מצ "ל עלר 283
 אור).  יהלעים שנה (שהם שב  םימית עבב שטו יצר הצמ כליאר הרע והיצ ער"ל שיבר 284



זהר בא 





את  ייצ  חבשבלספר    זוחר  א  הומצ
שהי על  חא  מצרים  דבר ל  םדאובה 

בארנולעולמים    זהח  שבב ם  אד   כל  כך 
מצביציאבר  דמש ספור רית  ובאותו   ם 

לשמח עתבשמחה    שמח הוא  יד 
כל  שמחת ה א  וה ם הבא שולעבבשכינה  

והקדוש   ואדונ מח בם ששא אדוה  ריהש
 ור. פס  באותו וא שמחרוך הב

ל  רתבדא  פקו  כ"ו בשבחא סדא    פר 
נש ו חיהדאי  285ריםצמ  יאתציד בר  על    ובא 
בהאל ששתעי  י כה  ןיעלמל  אחבאי 

ציאת בי  287יעשתדא  נש  כל בר  286אאוקימנ
ח מצרי ספור  ובההוא  בדם  ן  מיז  288חדוה י 

למחדי לתבשכינ  289איהו  דאתילמעא   א 
חדהד מכוא  נשהיא י  האדלא  ו  בר    דחדי  ו 

ההוא ספור די בח אובריך הודשא יה וקבמר

 אהווך  רב  שונס הקדו עה כש  התובא 
שלהפמ ל  לכ להם  יא  ואמר    ו לכ לו 

 י שלח  השב  ור פס   את  ותשמעו
ש  שמדברים  ם חיושמלי  הבנים 

א בגאו כולתי  ובאיז  מתכנסים    ם לם 
ספור   עםתחברים  ומ ושומעים    ישראל 

גאדח בשמחים  ש  חהשב ם נאדו ולת  ות 
ומואיב  אז לקידם  ברוך  ם  עדוש  ל הוא 

א ומווגב  יםם נסתוכל  על   ול  דיםורות 
הק הע שרבאלו    שישדוש  ם   חים שמץ 

 נם.ו אדת הגאולה של בשמח

לכל    בריך הוא  שאודיש קכנ  אתשע  ביה
ושמעו ספורא    זילולון    ואמר  הלידי  ייא פמל
דקחא  בדש בני  א  דילי  > וחדאן<משתעו 

  ן תיין ואמתכנשי  וין כלהכד  קניבפור  )חדוןו(
(ןריחבמתו< ישראל  ד  יהובהדי  )ומתחברן> 
(ועושמ< דקא    בחאדש  וראפס  )עיושמ> 
דקנדפור  )ברזא(  >אודחב<ן  אדח  הון רימא 
אידכ ואודתן  ליין  בריקודשל יה  ן  הוא  א  ך 
אינוןע כל  עואו  ורן גבו  ןיסנ  ל  ליה  ל  דאן 

] ןחדאקא  ד[ארעא  ה ב יל יתדא  ישאדעמא ק
ריהון דמאדפורקנא   אבחדו  )חדאןד(

וגבור  כח  לו  מתוסף  וגב  >יהל<ף  תוסא  יןכדלה מעל ה  אז  א ורתחילא 


ביעאח  285 חור  אזמר  הגלימת  ץ  ש וראם  ההות  שהודיסח  'ם  מם  כצרמ  יציאת  משא  דע, ונים 

צד מ  איה  מץח   תנבחי  רישה  ץ,מח  רד ביעוובס  יחכנהן  יוגלב  רל האמוע יתר    שחד  ןד עניוע  נחדשו
וולמהחזה    לאשמ  מצד  שיונק  עהר תמלכמטה,  שני  ן  ז הכניל  םיפנאוצא  הע  הוא    דהאח,  ערה 
בלב,בב לדה  יטול  שיינו  הוא    זהכי  פקר,  ה  וותאתו  ובעש   זה וי,  מאלהש  בחלל  בלבשורשו  בטל 
כמ"וטהבי  יתכלת ו קוס ש הפל  ב  לו   הי הת  לאש  שורושממקום    לשרשו  סודהים,   ל,כה  ןודאנחלה 
זודותיסמג' ה  חדה ע"י אז וור  בביעי הוא  נפן השואהו.  קרפ ה  והיינו  ואח,  לרואו    ,םילה  ור, מים 

ו   וורפש החסדיהות  נ' בחיכח מגעליו    שיךהענין להמבאש,  והם    יםיהח  עץ  דם סושה  מיםסתום 
  ז וא  ,םהע ביניצממוה  חורא  הוש  ת"תניהם בשאש, ווים  מבורה  גו  חסד רי"ו  ב""ר עעוביוזהו    ת,חג"

שניוכ י[הרע]    השורש  תניבחה  רעבתן  ה'  ת  להתגלו   םיכולאז  אל    אמא  ודיסומתעלה  דים  חסכל 
דהדע דמלכ מובפ  יזנגת  ה"א  ואז  הא,  גס  אהגד"ה  כאיוצוו"ה,  י'  הים    ן בי  פיםיהמק  יןבות  אורל 

  טם הפשועוהט  ,'וכו  באיוח  ור דאיהציו במהת שוי אורנמישני  רים,  צמ יאת  יצד  זהו סוו  ים.פנימיה
טו(בראשי  כמש"הו  ,םש   יוה  לאישר  ותשמנל  כש יהיה  )יג  ת  וז  גר  חילכרעך,  לדברן    ת אייצב  יב 

ה  בז  כי  "ל,זנו רל  ותקנו שוכמילה  לן ביום ובין ביגלות בן בהמקדש ובי ן בית מזן בבי  םעולם למצרי
ולכףעור באחוז  הה  פרע  שהוא  תו קליפה   רשעים שונימכ  אנו באמת    םצרימ  תאייצ ן  רייכזאנו מ  ן, 

 מ"ז).ר ( ן צוהר לכי"ס ה שה, ]יבציו[
 ).(רמ"ז לאישרש  יאכל של רשן וש  אהוו  כנודע, קדושה ו בדעתרש ר כך ששמוו ארבינמשה  286
 "ז).רמ(ים מצראת יצי רזכימהוא   השנה   ל המשךשבכפי'  287
הקרבל  "ר  288 פהגדה  יאת  ר  שהוא  תהדעממשכה  ה ו  שסודמרנו  א   וכבר,  סחבליל  '  גין  "וצהיכל 

 "ז). מ(ר ר"ופס
  ו ה זו א,חנו בב"משי אתרגת בימדמצרים ל תציאגת יוק מדרלל בחיו דג יןענ םיד להק נוא ןכיירצ 289

של  אשהוד  סחצר  נו  שמזל יהדי  דעת  בקנא  פנימש  וו  ושות  יחיצוניות  פ בתו לו  הוותינימך    או 
והנדעתיקת  ומייפנ משה  ,  ע"ינרבה  אלאכז  דלא  קיל"ן  הו  חירלמד  ה    ךיראת  יוימנפמוהוא    הגת 

ה  ויזכ ק  ות עתימילה לפניעמה ליתעלהמשיח    , אבלומוקבמא  באל  ושפעהמק  יעת  תוי חיצונ  אשהו
ת,  שמווש ה רבד  רכנזכ  ם ס"גשהוא שלו  דעת שיות  מפנימ  עפמושה  קי עת  סודור יא  אווה ה  ליחיד

א  והש וניות  צך החירכד  ,טפלה  םרית מציציא  הישתה  "לרזאמרו    ולכן  יד"ה,יח  פרסכמ  זו ל"ואלומי
החסדנבבחי  התי ה ש  לה פט  םמצרית  יאצי  ןכלווכו',    יותמינפלל  טפ ו ת  בבחינדיהעתים  ת ה 

זמין  ולכ  ת.הגבורו בדהיינלא,  חדו מכ  אדהו,  אקדייא,  כינתשב  יחדלמן  הו  וגםיחידהחינת    שאז   , 
מקום מרה  אלו ה   הבאי' שו', פכויהו  א  איחד. דהשכם את ה'  א  ובדעם י להעו  כלורע  ל הל כיתבט

 .)מ"זר( הימרב נו ייהורשו ו ש



זהר בא 





נספו  ותוא ב  לאוישר כ ינותר    ח ם 
שמוסיו  מכ  נםוברל רה  ובגוכח    ףמלך 

ומודים  ם  כשמשבחי   וכולם   ולגבורתו 
ולם  על כ  ודוכב  להו ומתע ימפנם  פוחדי

 זה ר ופס ב לשבח ולדברולכן יש 

חילאס   ההואב  לראויש  אלעיל יהבי    פורא 
דאתכמאריהון  למ וגבולכא  חילא    ארתוסף 

משבחיכ ואגבורתי  ן ד   ו להכו  היל  ודןה 
(יהמקמ<ן  לידח על יקרי  קתל אסו   )הימ ק>  ה 

ובגיכ אלהו  כך  וין  לשבחא  שתעי לאת 
> אד<ספור ב

א /אמ 
חוב דוגמכ ר  משנא כמו   הוא  זה  ה  א 

וש ברוך דהק י  פנד ליתמ  רדבעל אדם ל
 נסים   אותםבכל    סהנ   אתסם  הוא ולפר

 שעשה.

דאתמר דאכג  כמה  איהח  וונא  על  ובה  ו 
לא נש  קמי  עשתבר    יךברקודשא    יתדיר 

ניינא  בכל  290] סאני  ומיספרלו[א  וה סין ון 
עבד ד

תאמר   והרי   הלמ ואם  חובה   זה 
בה מה כל  הכל    ע יודהוא    רוךקדוש 

פרסו  היה לאחר מכןושי  השהי ם מדוע 
 ודע ה והוא ישהוא עוש  מהל  יו ענלפ  הז

צאד וא  אל אי  הנס לדם  ריך  את  פרסם 
עשה משום  מה שהוא  ל  פניו בכר לולדב
עולדב  םתשאו ה  םירים    א י פמלוכל 

  תם אוים  אורו סת  תכנ מ  הלעלמש
ומתעלה   אהודוש ברוך לם לקים כו ומוד

 טה. ה ולממעל ליהם לע כבודו

תימא והא הו  יאאי  אמ  ואי  חובתא 
הקו בריך  ככע  די  ואדשא  דהוה    מהל  לא 

לבתר  ויה דא  סומרפ  איאמ  דנאוי   ה קמיא 
דאיהו   מה  ודאע  יד  ]איהוו  דיעב[על  י אלא 

בר  י עתשלאו  ]אסני[סומי  פרלש  נ  אצטריך 
  מלין  ןין דאינובג  דבע  ו הידא  מה  לכב  מיהק

פ  סלקין מתכנשילמוכל  דלעילא  וחמאן    יא 
ואוד  הוא  ךברישא  לקודלהו  כאן  לון 

א תתו אל יה עלייהו עואסתלק יקרי
מי  וגכד  זה  וממא    רט פ שמדבר 
כ  ואיחט מה  על  תאמר  אם    שעשהל 

צר המקט א  ךילמה  תמי   רגלא  ד  עומד 
ה  כרובש  ודקלפני  הוא  בר  לד  ידך 

אבנ  יאחט וע  תבלו ליהם  עש  בקול  םדי 
ומשמקדיון  כדין   אדם  את  פים  רט 

א  כל  משאואחד    חדחטאיו  יר  אינו 
פפ יכול   קטרגמ תו  לאוה  תחון  ולא 

דילב עליו  דין    בעתותמיד  י  רהש  ןקש 
י  שפלונ רג  ט קמו   דברמ   ךה ואחר כבתחל

צריך  שע ולכן  כך   להקדים   דםאלה 
 ו. לפרט חטאיו

חמפרו  דאשתעי  אן מא  ד  אכגוונ   וי אטט 
אצטר  אמ תיי  א  בדדעה  מ  לכ  על יך  למאי 
קאיםאל מקטרגא  קודשא תד  א  קמי  יר 

הוא  ריב לך    חובי   >ולמתבע<  תעיאשבגין 
קדים  דא  ןויכון דינא  ולמתבע עליה  נשא  יבנ
חטרומפש  נ  בר כל  ט  וחאוי    לא חד  ד 
 ולאגא  מא לההוא מקטרדפו  פטרא   אירשא

ל דינמתיכיל  עליה  דהאבע  בע ת  רתדי  א 
 )א(טרגומק  יעתמש  תרבלו  תאמיקדב  דינא

  ר נשבה לריך ליא אצטדכך ועל    בדי ענולפ
י  אולאקדמא ולפרט חט

לו   איןת זה  רואה א   טרגיון שהמקכ 
 מכל וכל ו נממרד ואז נפ ון פהליו פתחע
י  הר   לא  ואם  יפה   בתשובהשב  ם  א
א  שב   לוניו ואומר פעלי  נמצא  טרגקמ ה
בעל בעט  זופניך  פנים    יו אנו חטודבאת 

וכך בכ דהאר  השיז  הפ י  זה  לע  כך    ל ם 
שכד  אלה נימי  עבד  לפאצא  ני מן 
 הוא. רוך בוש הקד

דמקטרג דאחמא  כיון  ליהלי  י  א  רפט  ת 
עלידפומ וא  מדין  כה  וכל  אתפרש מניה  כל 

 רגאטא מקלאו ה  ואי ת  אויובתא יבת  בתאי  
פל וא  הילע  תכחאש לקמך ני  ומר  דאתא 
בעידא  קפאבתו חובוי ראבמט  פין   ךכ  יה 

ע יאות  ד  לוכך    כלב  ]נש  בר [  ארה זדאלא 
עב שתכאדין  גב  ינה מהימנאדח  קמי    א 
יך הוא רודשא בק


. הוא אתרת לה דמנתא אקכיבד נס שעמא לך הושא ברי דעי קובד  ראתל  כב :ע"ב  מו ז  "קוית  'עי  290
 .דיסו ס הואה, ונ' שכינגימסום בשפר ם הנס,ו ספר ע: קפר אלםונת י  'יוע
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לאכ זו  אחר  ב  לומצוה  פסח  מצה 
על סוד    ורותדרי  ן לדו א זכרוושה   םמשו

והאמו יש  הושפרהרי  נה  ו צאישראל 
זמןבאו שלמ  תו  ים  רחאם  יליאל  סוד 

והרבס  וונכנס  האמונה  בוד  את    ארוי 
 ומות.קהזה בכמה מ ד הסו 

 צהמ  291כול אל  א ד  רבתודא  פק  כ"ז
 על   292ןרילדרי ד  וכרנאד  והידא  ןיגב  סחבפ
דרז דישר  הימנותאמא  אוקמוה    ל אוהא 

זמנפקו   דטמנא  בההוא   293ן אחרעוון  רזא 
דמהוע ברזא  מוה אוק  אוה  294תא ימנואלו 

יתבכמה דוכ נאד רזא
קת  את ח הרן זה וא ש מל  ' אר הויאמ

מצו  וגו'  זהפסח  לשחוטה  בין פ  ו  סח 
ביבהער בי"ד  זכרוןיסנם    פסח   ותואל  ן 

כע  ובהח  יהו וזם  יצרמ מו  כ   ולםל 
עכו  אות  ושחטושנאמר   קהל  דת ל 

 ם.יבישראל בין הער

יהו"הויא זמש  אל  מר  ואהרן  קת  חאת  ה 
(פסח  ה יוגו'  מגשמות   )אד(  פקודאכ"ח    )ב 
פסל בניהערבים    ןיבח  משחט  סן  בי"ד 

פסחדההו  ארנדוכ איהו    ריםצדמ  א  ודא 
כלאתא  חוב (כ  295על  אמר  דאת  ומה  )  שם 

כלאו  ושחטו ן  יבאל  רשידת  ע  להק  תו 
ים ברהע

ז   עשרה מור מלהיות ש  ךה צריפסח 
הזה    דשחה שכתוב בעשור לאימים והל 

  שהרי  שוםטעם מ' מה הווג  יקחו להםו
מתא הז  להאירחילה  ה  שר עמ  לבנה 

ר  עש   מת בחמשהד שנשלה ע לאהוימים  

  רהשעמ  נטיר  ויהמל  296פסח דא אצטריך 
י(יב  תדכ  אהלהול  ן ימיו ר  בעשו  ) ג  בשמות 

ויקלחד הזה  להש  וגחו  מאי טעמום  בגין  '  א 
עשרה  מרא  הרא לאנהיאת סישר  דהא כדין

 298מיסר ד דאשתלים בחע  >האלוה<  297ומין י


נאכל    כך  רא ואח מדאו"ב  שהם ח  םשוניראה  כוסות  ת שניבכוונת  ו ונ והכ  רבספ  "שמן במובזה    291

שה"מ ס"ע  אבדאב  ו"ח  סצה  גי'  "ב  עא  כןל,  ה"צמג  מוחיבכנסו  נש  הגדהה  רקיחר  דא'  ו נאמא  ן 
ו מצלאכול  ם  מצווי "כ  ת, וכ' הויוא גם שהולח"  א בסודבאן דחיומג'  הם  צות  מה  'ג  כןיתר על  ה. 

  כמה חמ"ה    םמשהוא  שאבא    עשידון  פילוי אלת במיהויו  ג'  י'ג"ה  צף שמסיוי מואנת,  וונוכר הפבס
ולכ"כ"ח מ   לים אוכ  ה, אנו"דם למקש  ןב"מ  תוי ה"ה לי  "ן בה  ניבמת שהם  וכוסה  ת ניבחי  חרא  ןה, 

והואמ דמהר  צה  אנותאימזא  סוד  בכלמברייסודו  ו  לות ציאהות  ימיבפנ  ו דוסש  בא,    צילות, הא  ח 
אעומיש    דועו  רזא.  וזהו מ"הווחר  ק  שקומה  מבכ  שא  ישמות  היאם  רגעועהים  שו ו  ראל    היו   ד 

הט  םהחמשי  שערבנסים  כנ לח  מ"א ט  םש  "סשהה  אמושל  והודלח  א'ו  דוט"מ  ש "מב  בןמו  דוס. 
"ש. יי, עבאאבול  כל  דאמא  רתכס  ה"קדושה ש של ה ם  החמשי  ערהקן שש  חושל  דרושישר ב  םבאד

 "ז).רמ(פל ה אומאל הטשוב ,א פלאשה הוא דקדובאבלף, ש"ס אוז
 ור).א הל כו' (ינפקו שראל די "שמכ 292
  ות ליצאור הא  יראשה  ךרבלתו יתמי חלול  םש  וליפל  םמזומני  ר היוב י ככמאה,  ודטאבא  הוא    293

 האונר,  'ווכ  מה  שום  לע  םליוכשאנו א  ה זומצפסקא דש  בזה נפרו  שם.תם מ גאל אוומאבא    אוהש
הוהשא  שעיקר שלה  לוא  שאאין  שלזכיה  ה תהצהמ  וכילתנמר  פסח  קרבן  ם  עה  ואכל  תינובואר 

א  לש  םש  למשיב עות.  וצמ  וכלתאב  רעבב יח)  יתיב (כת דדמיוח  הורן התצוה ממ  י זו הרש  מצרים,ב
לנ  רבשכ,  'וכופיק  הס הויל שחמעזכר  ולכןבאורות דאבגא מץ  הי   היותל  ,  ליינכומסו  שאז    כנס ם 
חפ  האטומד  אבבא ה'לא  שיתבר  ץ  בך  איראה  בשום  וללשראיופן  ק יהספ  שלא  עד  עשהמה  כן  , 
להחבצה וק  כמיץ  ענץ  החמ  לבין  ונביניע  פש שהיה  ג  ,יהםלגלה  זהיכי  ני  יע  ךיחשלהו  יד  לוי 
י  ופכל ציר  גבולו  , שעבריןק"כ מיל  ,מססד רע בודו עכענני  ב  עגברם  כי לוד שה מים  לגאו  ,םחיצוניה
כח   יענשהכה'  כח  וא בה, שץלא חמת כי  ות מצועג  ב לט)ק (יאת הבצ  םו שאפ  דמי  והם"ם,  יקלא
 א ל  הדצים  וג  ,עטו ברגל, שנקהמהמתלו להכי  ולא  ה'],  דח) [פעהפרמפני (עמו    רש אתשג  עד  חמץה

מאכשי  להיחתמלהם,    ו עש לארצוה א  של  הנמלו  מידפכו  אשאבאופן    , םבצקאת    ות  ה  ותכילת 
לה לאכיבו  ינתח  ולכן  אמור,ילות כהאצאיר מו שהי כבודולבגים  לאלג  ה'   ירותהמ  יפנמ  צה היתההמ

 .ז)"(רמ מניםהז בכל
 ).ראויהל ישא (דקותא  לכמ  ישראל אמונתר"ל  294
 . )רוהל א(יה כלשה  תמר מתרווצב תבוח הםש ותנברשאר הק א כמול"ל ר 295
 .בח"  דע"ההערה מ ט ע"בל 'יע 296
ממים  י  בעשרה   נה שהלב  297 באהל  לתתחבחודש  עימלשרא  נהויר  בח  דא  כוהעניודש  ט"ו  י  ן 

מאבעשי מרי  לממטמית  שירהע   פירהסתר  כירה  מלמלהאי  לתחמתשלה  עה  למער   אח"כו  להטה 
 .ר)וא להי(כמש"ו  למתשנ ם שו מהחכמ 'יום ה תש בת"דבחו ד ט"ועה למט למעלהמ

 ר ואמ  ופ'"א)  ע  אמף  ודלח ע"ב  (דף  א  בפ' ב   "שזו"ן כמה  וגו נזדו וחין ומידת הל  םושל ת  הי ה  אז  298
בני    ם לכלריושמ  מר)אהו שוז  אל,ישרדת  ת חמודתק  אורותבכל ההנוק'  אז  עברה  ונת  ע"ב),  הצדף  (
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עע ברבאו שיה  בשעה  נשיה  השר  חט 
 ם. ולעהי על תלושהדין 

בשעתאכינ  299דליהויר  סיבובאר דינא ד   ס 
 300אלמל ע א עתלי

ז  להסוד  מל ה  הזוהמא  י נפעביר 
הק ה ולהדוברית  רי אמ  נותשה  ח  ותו 
לא  אא  ב  אזה לועל    שאה   ילצדף מנוש
בו    כללא יאוכל ערל    זהעל  ע ול השבע

ב שיש  יו  מי  קודש  מי ב  אכלברית  ו 
ל  רית ב  אין בוש יאכקודש  בא   שזה   ול 

הברית   לשבור  מבני  חיל   של  חכהוא 
 ום מש  ריתמלפני ב  להעביר ערלהר  אח

לעשזה   ךכ בו  בבנות  ולא  ברית  י נב י 
 רלה. ע

  רית ב[  יקממ  301המא וז  בראדא לאעא  רז
בה לאתהנאו)  קדשא(  ]אשיקד  302א והה 

נור טודנדיף  יחא  ר דא  י  אתיל  ועל  א  א 
(   ועל  על שבעא  303אלא  וכלשם מחדא   (304  

לא  ע בו  רל  בדא  ן מאיאכל  בר ית  ית  יה 
ברית  ה  יב   ן דלא איתאמייכול ביה    דישאק

דהאיייכול  לא  א  ישקד   ת יברני  מב  ביה 
לתבאיה תרו  אחראקוא  דחילא   פא 
ה  בגין  בריתמקמי  ה  לר עא  ברלאע  יאכך 

לה י ערנבבא לבד ו הו למעאי תבני בריב
ברוך  והקד  כשבא למצוה ש  רים  א 

הדם את  שהישל    ראה  פסח  ה  אותו 
ע ורשום  הפתח  אברה  דםל  היית  ו יך 

שכ  מדיםוע הפתח  ולקחתם  ותעל  ב 
ו  דתוגא בלתטבאזוב  אשרם  בסף   דם 

בוב  זא   ו'וג  עתםוהג וא  ה ש  רנואהרי 
רע רוח  ד של  צ  לכות  עור  תומעביר רוח

ביבמע שלועתהר  אולה  בג  וררות 
 ל. ישרא שלה נ עליוה

את קודכד  בריךא  למה  שא  צרים  וא 
ד דמא  על    יםרש  ]דהוה[פסח    ההואחמא 

ודמא  פת היך  ידברחא  קת  על ייימהוו   ן 
דכת כב(ב  יפתחא  יב   ולקחתם   )שמות 

בסף    בדם אשר  םלת טבאזוב ו  דתגא)  לכם(
א  ובאזא  'ווג  עתםוהג דמוקיהא   ו איהנא 

רו בישא    רטסכל  ו  ן בישי  305חין מעבר  רוח 
דתאב  מעבר בפוריליערותא    306קנא ה 

אל דישרה א לע

ה ל  תידלע  יביא  ברוך הוא קדוש  בא 
והריצר  ל אותו  וישחט  בתעע  לה  גאו ה 

כת אתווב  זו  כלשחטו   עדת   לה ק  ו 
וגו'   לזכר ישראל  של  בא  ל  דיתעון 

 היא. ליונה ההעה ול בגא

קתיי  ידאתנא  לזמ  הוא  בריךודשא  י 
וי  רצלי ו  כוסהרע  דא רפוא בשתהליה  קנא 

ו(כתיב   יב  קהל כ  ואות  חטושו  )שמות  ל 
דאתי  נדזמ  307כרנא דו  גו'ול  ארישדת  ע א 

308ורקנא עלאה הוא פבה

המז ע שתי  משקוף  ה  ועלוזת  ל 
ה  ם הז שברו"ד וויאות    לש  הברושם הז 

יו האות  להראות  של  ם רוש  תא"ד 

המזוז  על ועשתי  (ות  המשקוף  זל    ) שם 
יוימו  האי רשב ד  ובהאי  "דדאת   אתרשימו 
ד ירש  החזאלא  309דו"י קדישא  מו  ברית 



  כז קב  "ח  הסח (דעפשל    'ז  ל ליב  יהה   הוהליד  ,ל פסחשא'    בליל  םבהברה  י נתעכ  ותם,ורלדישראל  
 "ב).ע

 .ור)הל אי"ד (י  ה יוםרובגב "לר 299
 ).אור הלבים (י ערבין ה 300
ז הע"מת  זוה  אעבראותו לחטו אולכן ש"א  ם בסט דרגתצאן ומ  םצרימ  לש"ז  ו עניינע  חסהפש  301

 .ר)ול אהע (י דויכ
צלי   וקאוד  ןכולת טרקה ד פטוםוחי וסוניחהריח  ןרבד הקו בסומכמשם ת צוהניצו לקיטת ר"ל  302
  נה נשמה נהר שהדבמהריח  ק  אכילה ר ה  מן  ולא  כמש"ו   חת בריונהיל  דיכ  אנולא  ל  ושבמ  אלו  אש

 ר).או (יהל ונממ
 ר). יהל אוה (האכילות מא ליהנלש"ל ר 303
 אור).(יהל  מש"ו כ 'כו המאורא זעבאל ללעינו שאמר ע"דור"ל  304
 ). הזהרהערת ( ע"ב פב 305
 אור).  (יהל םצרימשל  306
 .ר)וא להי ( ר הרעיצ טתיחש כרז "לר 307
 ). רהל או(י מצ"י לש לר" 308
 .ור)אהל י ( הרלהעשבירת   ה ית וזברשזה ח ית ובפסל בברר" 309
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ונשברדוהקת  הברי ערלה  ש  י לפנמ ת 
ד  לכה   עלרשום  ית  רבהם  ד על  ובא  ם 
רואה    המשחיתו  תאוובר  עשכם  ד היה 

מ ר תמודם   שנאכ   תהביחק    לא ו   מרמו 
 . וגו'חית המש תןי

ערלה  ו  310יה מד  )מקמיה(  > ימקמ<אתבר 
  א מד  לעמא  א ואתא דם על כלישר  יתדבר
מהה  ]רבע[כד   החשוא    ] דמא[  מיח  והית 

מוא (ביזדקיף  אמר  דאת  כמה  כגתא  )  שם 
וגו'   תיתן המשחי אלו

רג אז דו הווא לבך הברו  ושדק ה  אם 
שמשמע  המשחי  יתן  ולא  כתוב  הלמ ת 

ך  רוב וש  ולא הקד  הולך  ההי שהמשחית  
א היה  קדוש ברוך הוי שהאוד  אלא  הוא
 ךול ה  היהית שחמה ו הורג

קודש בראי  ל קטי  יוודבלח  הוהיך  א 
המשחיו  יבכתי  אמא יתן  דלא  משמע  ת 
  א אזיל ולא קודש  הוה   )משחית> (יתשחדמ<
ה הו  הוא  יךרבא  ודשקודאי    אלאיך הוא  רב

אזיל הוה שחית ומ 311ל קטי

מא/ב  

ה יה רוא שהל כיון  א עלה לישרלמצא  
ש הדצד  בשניהערלה    ןברואותו   יהים 

 ד מהם. בורח ונפר

( להעי[  אחכשלא כיון    לראשלי  ) עלה] 
הה  והדה תוחמי   בתריןלה  רעד  ור ביא 

נייהו  ש מן הוה ערק ואתפריסטר

שה  ברוך  ועל  הקדוש  כל    אוהרג 
 ן נת  צדה  תואו  לשורות  בכ  אותם

ימצא    ה שלאלגאולראל  יששל  בכורות  
הצעליה עלה  דם  כל  ובכלל    האחר 
 .םבניעל  ראל כאבשת יר אותם א שומ

הוא   קודשא  ) לטדק(]  דקטיל[ל  וע בריך 
(ן ריבוכ[ון  ניא  לכ א סטרא  הודה  )ןי בכר ] 

(ן ריבוכ[יהיב   לארשדי  בכרין)]  א פורקנל 
סטדל עלייהו  ישכח  ] להעי[אחרא  רא  א 

 ] ראלישל[   הקב"  בכלא נטיר לוןכלל ו  )עלה(
ניןבעל  אבכא

 הבית  ןא מציתו  ל לאאכי  חדא  ביתב
את הפסח הזה על   כולמצוה זו לא  וגו'
  ה וב מצת מה ז ת ת כמצו  וריםות ומרמצ

השולג  ראות לה  אלאה  ז   דגנכ נה  כית 
המרירותות באל  ראשי  עם שלהם    ה 
ה  ודבעב  חייהםאת    ור מרוי  תובשכ

כשא וגו'  הוכלקשה  את  הזה  פסים  ח 
  ם י רמצהם בל   ועששה  להראות את כל ז 

 וד. בשע  וותבאת וגלותה ובא

גו'  וציא מן הבית ולא ת  יאכל  אחד  יתבב
מו( יב  יכל למ  )דא(  ]ט"כ[פקודא    312) שמות 

  כתיב   314מצת  313ןרי ות ומרוצמ  על  פסחהאי  
יא( ט  הא  )במדבר  לקבלמאי   א לאי  אה   י 
גלול דאחזאה  ל  ישראד  וןעמהתא  שכינתא 

מבהה דכתיבוא  דלהון  יד(  רירו  א   )שמות 
חאו  וימרר קשה  יית  בעבודה  ווגוהם  ד  כ' 

דעבה  כל  זאהאחלסח  פי  אהל  יןלכא   ו ד אי 
ב  וןל ובההוא  ההוא  במצרים  גלותא 
א  דועבש

כתוב  בבשת  לאעצם  ו  מה  ו  רו 
בוהל אב ו  ןקלו  ראות  אלילי ותכל  ם 

המצ שהרי  זוררים  ת  א   קושב  םיק יו 
ובאוהעצמות   רו  ר גום  לביהכ  שלו 

לממקואותם   היה  ם  וזה    קשה מקום 
מה תקון השהרי    כללהם  הן    עצמות 

וח א  ןוגול  םימדו ווף  הג   ו רקזאל  שריר 
לש ובד  וקאותם  קלון  כרך  תוב  לכן 

רו  עצם לא תשבו )שמות יב מו(כתיב ה מ
ובכ  יהב  הזאחאלבו   אינון  קלנא    ון עוטל 
 אתוהוו רמאן בשוקא ומין  הא גראי דצרדמ

 יאשא קוד  לון מאתר לאתר  ו גרריהוכלבי ו
דגת  וןנאי   ]רמיג[א  הד  אלמכן  לו   א ופקונא 

לגוונו אחרדמי  וישא  רארא    לון מאן  ל 
אבשוק ועללנק  315רחא  כתיב    א  צם עודא 


 "ו). מא (דפד 310
 (לש"ו)."א מט עח"ג קע'  311
 .זהר)ת ההערס (פנח תרשוף פסן לקמ' עי 312
 ו).ף בדפ"(נוס תומצ 313
 אור).  ליהנה (כישה 314
 ).ו(דפ" אורח 315
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תש לא  א  וברועצם  תשבו  לא  ו ברתם 
 ו. תוא יםרבאים ומשב יוים הבלכ הל אב

אבל כלבי    תשברוןלא    וןו אתבו  רבתשא  ל
] ן ליהריבתמו[ ןייהוו את

המצר  איא בו  הי  ייםעוד  כך חם    ר 
ים קחיו לושהות  ו רואים אותם עצמוהי

ם  ות א  יםרשובו  םבים ממקום למקוהכל
י  כד   פרבעאותם    םנימטו  םרימצה  יוהו

י  שהכלבים אותלא  ול  בט  וזהו  םמצאו 
עובדיש ומ יבכו כ  ל  יותול זם  מת  צד  הר 

ההק עלה  תה  הזב ו  הםשל ברוך  וא  דוש 
י אחרים שהרה  ת וחהכ   לכונכפו  בכבודו  
נכפ יאז  ד מהצ  נמצא  טולבהשכ  ותרו 

ישראש ולכן  ל להם  תם  אובטלו  א  ל 
 בו. ו רועצם לא תשב ובשכת

מאן  ח  וווה  בתרל  ]ןתייאו  והי  ראצמ  תו[
דהוון  ינוא לאתמאת  כלבי[  נטלי  גרמי  ר ר 

ומד(  ]צראימ  וווה  לון  ומדקן  ) והוו  לון  ןקלון 
לון  מט כלעגו  ני  בגין  ידי  בפרא  חון שכלא 

וד בטולון  איהו  ר  יתים  "וכדע  316הלא 
דלהמסט א הו  ךירב  דשאקו  ובדא  317ון רא 
ין רנחאילין  ל חיקריה ואתכפיין כלק באסת

(דכיר  יתא  אתכפיי  כדין  דהא[ כד ]  בה 
רא טסמ  כחתשא  לובטי  ) ירית  אתכפיין

  ב תיון דכל  טליא מבל  ראלל דא ישע ו  ןודלה
ברו בוא תשל ועצם

גו' מצוה  וחם ור פטר רל בככ ליקדש 
בכ דלק  זו ועם    ורש  צריך בהמה  הארץ 

דב פדוי  שי  דחא  םירשני  מתחת  היה 
  גמא כדוונו  וא אדשה  ערהר  היצן  ושלט

יעבר לע  יעקב  שאמר אנ  שו  לפני    דניא 
בעו ות  נוועהד  מצון  אד  הזהלם  עבדו 

שע  ר  הוארבש  מו הגוף כ  לעם  ירב  םשה
הטוב שופטו   יצרק  צדי  וט רע שופהר  יצ
 ל ש  חינוני הוא א בטו  שופ  וזה  וני זהינב

 ך ל  חי יהייצר הטוב ארע ואח של  ה  יצר
 .לך רשא

לי   בכקדש  '  וגו   םחר  כל  ר פטר  כל 
ב( יג  בכופק  ) שמות  לקדש  דא  ר  דא 

]  מלין[תרין    319ך צרירץ  האועם    318ה בהמ
  320תא טנולש  תותחמ  ידופ  אדיהחד    > מילין<

דאמר   נאווגכ  היליד  וןאד  ודאיה  ערהר  צדי
לע יד)  321שו יעקב  לג  נא י  (בראשית    עבר 

ל עלעני  פאדני  בהאי  צד  מ  אדון  322אמבדו 
כעל    )דנפשין(]  נפישיןד[חובין     ה מגופא 

יצ  והמקודא שוחייבא  הרע  ] אהזכ[  פטור 
הצי  )כאזי( שטור  וזה    ופטוב  זה  בינוני 

  יצרח דע ואהר  רצאח די היינו  י  ו בינונופטש
  ג ל  תישארב(  323לךשר  אך  לי  הי  יאח  ובהט

 )ט
הרוה  בותוכשר  שובזכיות  שתי  ח  ר 

וכלבש  משמרות נוער  חמור   ים ל 
זכו (ןיישנפ [  ןווכד   324א תבר חור  ) ןישנפ] 
דחן  תרי נמשמרות  צועקמור  כלבים  ים  וער 


 .)אור הלי ( "זל עטלב לוכ יו ינל אראשי ןשלכ 316
 ).ר(יהל אום רימצ יתוסכסכ שכמ" 317
 ר). והל אי(מר אהמ "שע 318
ש  וקדו   ורחמיון פטר  דפין  פקוד  ב'  והן  דיקצ  היותל  ושני  ינונבילהיות  א מרשעו  יצשד  ח  "לר  319

  "ו שכמ  היות צדיקל  יבינונ  בכורש  ז וקדו"שאחדא  פקומ"ש בכ  יונביניות  הל  חמורר  פט  בכור פדיון
 . )רוא הל(י

 .ר)ואהל י( ל"נכ רשעב 320
 .  ר)וא הל (י ובר רוחון אדנלם והע שר דיב וברי ועל הונינדב אר"ל מסטר 321
  ).אור  להו (י דבי עפנז"ש ל ר"ל 322
שכמ"  323 שללש  שי  מדה  ךלי  שוינב  שלך  ויהיני  הטוב  כ"הרצר  צר  ולה  שק   דהבמ  עצמולא  ע 

  י לי שלש  עשרע  הר  ריצל  לכהוש י  של  לךשך  לארץ שלי שה  םזהו ע  ם זהפעתגבר ומזה  עם  כשפו
 ר).והל אי (יד סח ךשלשלך ך לב שלי שטור יצל לי ושהכללך שש

בסט"א  מוחש  ועידכ  324 הכהו  ור והש  ,אשמאלמ  שורו  מימינאר  הב  ג  קיםצוע  םלביא    הב יהנם 
ז"ח  בת  כמ"ש  הטומאה  י אבותבא אהו  מורין וחיקזנ  בותבי אאא  ר הושו ר ש א יותר משוהומור  חו

בהמהובבכ  ואה   ונינביהו  ורחמ  רפט  ןוידבפא  הו  שערה  ךולפיכ שור  שהה  ורהט  ר  ה צדווא    ואיק 
אובכ וס"כמש  םדר  ודא   גאדרל  ק ילו  כו'  שלדם  הוורמשמש  זהו  עושהו ה  הליל  י ת  זה  ה לם  א 
ת צוס"א וח לטאה ששונה הראיללת חצווע שדויר"ה ב חיםספרים נפת  ג' גדן נ ש ותן לג' כתיקנחלש

ני  נוביה  אוהעקים שוים צלבכ  ניהשו  עשרא  שהו  ערונ  רוחמה  שונרא  רה מ' ולכך משלה  י הואנהש
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ועולה  צועקי שבו משלמם  השחר   רת 
וח דהא [ל וז ם  האדם  אדון  הר  זהו יות] 
וחמשו  יל  יהיו  בותשכ ור  צאן   עבד ור 
לדרועול  הפחוש א ה  בו דם  גת  שנאמר 

הים  בד  ורדו השו עובגת  וגו'  ף  מים 
 . 'וגום כתחו  םכוראומ

למשמרת  וס אדם דב  325חר דשליק  יה 
(326ר דאתהו[ א  )אתהדר]  נש  דא הן  ודבר 

(שם  ואה ו)    דכתיב  שיהולב  לי    ר ומוח  רוי 
וצ ועבד   דאדם  ארגלד  ליק וס  327שפחהאן 

בידאתמ כר  א  (שם  הים  בד  ורדו  ) חה  גת 
ט  ] ו'וג[מים  שהף  ועוב כם  ארוומ  ב)   (שם 
'  ווג םתכוח

איש יוות  נונייב  תוכיז כשהו  אבק 
זכע מת מו  וחובות  ללחום חויות  בקות 

הזכומצקרב   וירד  יכול    כי  א יות  לו לא 
הנשה גיד  בירכו  ויגע בכף    ותהעבר  צדמ
לי  עמ  ים את כלנשני אלה  כי   ןולש  השנ

נשילשו  או וה מדן  ן ותאמאחד  ור  ה 
מיהא  שבע נשל  דר יוש  רצות  כחת שם 

 רה. תוהמנו  מ

  ויאבק )  הכב  לשם  (  328ם יניובינ  וןכוזד  כו
זכווןש  אי לאגחוחוב   עמו  מתחבקן  א ין 

דזכ מסטרא  (שם  ווקרבא  וירא ן  לא    כי  כו) 
דטמס  329לו  יכול בחורא  ויגע  י בין  כו  רכף 

ני א) כי נש(שם מא נ  וןלש  נשה  היד הנשבג
(הוואי[  עמלי   כל  תא  יםאלה לשון    )ואהו] 

חד   ] ןאעאר[שבעה    330ון אינד  ארודמנשיה 
דנחי  )יןורמד( ת מאן    יהמנשי  תנאמן  ת 

יתא יאור

ל  אביש  םקודו ויצא הם  עול אדם  זה 
עמו זה גבריאל    אמו ויאבק אישמרחם  

אב ותבא ש ק  ו  עפר  ה'    ראמנשל  וייצר 
  האדמה ולמד דם עפר מן האאת  םהילא

זה  וןלש  יםעבשאותו   וייצר   ומשום 
 ון שלעים  ו שבד אותשלמ   בוט   יצרחד  א
אמר כי שנעמו    קרע שנאב ה  ריצחד  או

בכף ייר  נגע    מצא וה  שנה  ידבג  קבעך 

(דםווק[ בר    )קדם]  בהאי   331נשדייתי 
מרחםפווי  עלמא ע  אבקוי  אמיה   ק    ומאיש 

אב  332אל גברי  דא דעפר   333ק בההוא 
(שדא ז  םתמר  יהו"ה  ייו  ) ב   את   אלהיםצר 
ה  רעפ  םדהא  בעיםש  היליף  ואולאדמה  מן 

ולשו חייו  דא  ןיבגן  יצר הטוב דאוצר    ליף ד 
יחו  ןולשם  עיבש  ]הלי[ ק בדא  הרעצר  ד 



ונק  א יהוו, ו" שם כמדאוא  שה יונק    ית תינוקישלושל  נ"כ  'ה להיוחצ  א" הסט  טאלש  מורהמש  שחצי
 . אור)ל  (יהמשמרת כו' ל סליקוש ז" התורה ו  אישה אמו ימשד
ור"  325 עלוע  ש ז"ל  הד  ושחרת  ויאר,  מ  איש  בק "ל  דבינוניטרסעמו  לש"מכ  םא    ות לע  דעה  מטו 

    .אור) ל(יה חרשה  עלה כי ר שלחניאמויז  אש א צדיק ות שהשיילהש הורמשמר השח
 ).הל אורהנ"ל (י  ותרשממ ב' ןה 326
 .ר)ל אוה(יש ודם יעו"קהדף הר בזש בכמ" ט"אדסגין רדג'  ןה 327
ל  ה (י  צאי יריכויו  יריכו  בכף  "וקב כמשעי ידבנרא  ל מסטהכוע  הר  היצר  מויש עא  אבקר"ל וי  328
  ).אור
ויכ' דזטסמ  לו  לכוי  אשלאה  רש  ל"ר  329  דיצר   דוראמ  הואשה  שהנזהו  ו  ת' דחובוסטמ  בו  עגיות 

 כמ"ש(ה  ורשהוא הת  י לעמ  ת כלאים  אלק  שני נ  ש כי "זדם וא  מבןה  י התורסט' אתנשמ  וש"כמע  רה
 ). ראויהל (  "ש)ב"ר שם עייב

 ) ן (דפ"ומאינו 330
 . )רוא (יהלולם עה יאתרב קודםם צרייב' ה לק עפסופרש המ ו שיעכ 331
  ור גב  זהו יא"ש  וזדוע  יכ  בורהג  דמציהם  נש  יצרים  שהשנין  מק"ש לכמ   ,בהטור  צדי  'סטמא  הוש  332
 אור).יהל ( ריאלבגש האיש וכמ"אבק איש וימר נאכך לוכו' 
איש    יאלגברפי'    אלאי  קוד' פפב'  כנז  א אבק א נקרט"א סהד  אבקק'  בריאל נו שג"ח  ו רוש יפין  א  333

  ' בבוייצר  כתיב  ו  הי רווית  לבקול  פרעוב  טר  צי  אליברוג  ערה  היצרהוא  שק  אב  אהועם הק  תאבנו
קו נתאב  ,הרע  רצויב,  הטוצר  א סמאל יד  בק, האעם    רנתחב  אלבריא גד   עמוש  ק איבאיהו ו וז  יןיוד
הוהב ש יעק  עם החיוכי מד'  ודע    דםאא  נדוק ת  ד'  עשש  ות  יסוד  'דבם  האדאת    תוולל  םמלאכיו 
ומטידיל הויאכמל  'הדראש  ן  רו"טה  נקם  והד  וללכא  ווה ב  והטר  צי  ראא  ה  יציר  ואהשופא  ג  'קנ' 

הטצי  (נ"א הציוא  ה  סמאלו  , נודעכ  )ובר  דעפגורע  ר  שלרא  בליה  ח  ד'ט  עשה  בלהמלאכי    וןם 
ק  ואבפר  ע  ואת הושהמלכלכות  דמרה  ובגל מר"  הרקיע).זהר  (ב  וי טכאמל  גדןניה וכף וחא  שחיתמ
מ' גי  ימלו"ן  יד  הואי  ומילשה  "מ  "גסב  ע"  םיוימיל  ' ג'מגיכן  וב  ' ק"ימו ג נאלקי  הבורדג  מסט'  הלש

 ר).אוהל (ירע ה דיצר בקא אהו  ןכב וטויצר ה ל כול ואה] דאבק[ 'קים ואאל
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ש  םיבעשנו  ממ יצר וא  למדלשון  תו 
 טוב. ה

לבישברא(  מרדאתעמיה   לב  נת  כי  גע ) 
  334הה ואשכח מניד הנשבגיף ירך יעקב  בכ

ב וליה יצר הט ףילולשון דא שבעין
ירוד וק  זה  כל  ארבם  עמו  עה  דו 
מר  מאנש  םיכמלא כי  יצולבהם  ה אכיו 

אל מיכא   אבותות  כזלו    שים  ך    ל אחד 
והשאב   תבזכו בזכות  גבריא  נירהם  ל 

אל ינור  מוע  ורדשי  ישיהשלויצחק  
ם  כות אדבז   אלרפ   והרביעי  בקע יות  בזכ

 . מעליווב שון ויצר הטהרא

ד כל  ארבענחתין  א  וקדם   העמיה 
דאתמרמ (ת ובה  לאכין  יא)  הלן  צא  כי ים 

  335בותאיה זכות  ל  ת יאאי    ךיצוה למלאכיו  
ינא ותני  336םהראב  תוכבזאל  מיכחד  

ת עמיה ה דנחיתאחק ותלי יצ  תבזכו  לגבריא
ל  רפא  אהעירבו  עקב די  ותאבזכ  נוריאל

קדמא אדא  תזכוב לעיצוה  דם  הטוב  ילא ר 
ניה מ

אין  ז  ואם  הולכים  לו  ו  עמכות 
ע רה   רחמה ויצאף ו   תיחה עון משארבע

אולימע לדון  ההם  לעולם  ולכתו   ן בא 
ר  יצ  דיקשופטו צ  עע יצר הררש  הופרש

ן כל ו  שופטו  ני זה וזהבינו  טופ וב שוטה
 טוב צר יגבריאל שהוא  בינוניא אם הו 

ן  עו  ערבא  יהמי ע זלאות  כז  ה יל  יתלי  וא[
ויית אף וחי שחמ   יהו ניצר הרע לעילא ממה 

אוקמוה   דא   יןתי ובגלמא דאלע  ]למידן ליה
ישוהרע    צרירשע   צדיק  הטוב פטו  צר 

בישו שופטווז  הזי  נונפטו  דא  ו  ה  אי  בגין 
337הטוב איהו יצרדאל ריגב יונניבו איה

א /מב 
ו  שהוא  לא"וסמ זה  הרע  ה  ז יצר 

 . וופטש
פטוה שוזוה ז רע ה רצי ויהאדל א"וסמ

יש  בכש אדם  יסודות    ארבעהל 
עמכמלאארבעה   יורדים  מימין  ו  ים 

 כא"לימ  ןארבעה מימי  לאמשה מוארבע 
רפאג נוריא"לבריא"ל   ה וארבע   "ל 

  מצד "ה  א"ף וחמ  ת""ן משחיעו  לאמשמ
  א"ל סמין ומיד עליו מריו  ו"ןרט טמ  ףו גה

 משמאל. 

ין ודסע יארב  דאית ביה  338נש   לכל ברד
מימינא    ] המיע[ין  נחתים  כמלא  בעאר

א  בעואר ממשמאלא  מיכא"ל  רבע  ימינא 
נוריא"ברג רפא"ל  ואריאל  א  לאמשמבע  "ל 
א  מסטרא דגופ  339חמ"ה וף  ""ן משחי"ת אוע

וסמינמי מה  ילענחית    340מטטרו"ן "ל אא 
 341משמאלא

בו אש  םדאן  ואי  יסוארב  ין  ת  ודעה 
הכפל  אב שיי  בו  קדיסוד  כך ים 

יסודין אבל  ארבע דלית ביה  נשבר ולית 


 ר).ל או הי"ל (נכה הנשהו  ל זר" 334
 ).אור לה(י  שוןולו הראגילג צדמוא ה ו"ו כמש 335
  לך ה  יהרא"כ  יו,  נדיזג  מית שלא  ו  ממנ  ההוד  תניקת ימאז א  תודחם ל סכיה  סדהח   םחר שגמא  336

 א). "ע "א עח םלי(כל כ"ג החסד  מלאך ותחיושל כחב  השעש ה  מאת  שהעו "מסה
 ).ראו לה(י  ורהברא דגבסט אודו הוסי  יקרמ עמ" כין האלולא' מדדלא כלהוא  ובר טדיצ גאע" 337
 ). רהל אוי' (כו ת ב"ניל וו מש"ם כהבש ן י ייסוד ם הד'ולדבכ ןיולכ' הל בכל אר" 338
שהם    ,האף וחמשחית  ומ  ןש עוי  תומעול'  דה מפליקל  בכ   ב,ע"  טע ר  וח"גע"א    יחן קמלקעי'    339
  לי' ' קד) יש  גה גנ  קלי'   חע"ת (יליול  נ"ל בס"םה  דרךל  ן עוי נם שיואה,  דנג  א וקבונז"א  ו  הובינה  מחכ

ל עם בלידא אנקרימה ולש  מהקו  חי'ב  ואד החא' ואוכל    ה,נוגו  תלקחמת   ענן אש  סערה  וחרהם  ו
ף וא  יתומשח  ן ושהם ע  בחי'  ד'מ  וליםכל  םה' מא  לן ככו  ,י'יללו  "מס  םוה ו"נ  יש ז  לו' אדמ  ל א'כבו

 ה דע"ה (ג' דנודנוק  בוחו"  הוגדנ  ז"אב דוהם חו"  ד)ע"  יט"ב  ח  דע"ה(מ  תו" "ב  וחגד  כנשהם    המוח
 "ב. עקלז  ודף ,"בל עק ףר דאד". ועי' ע"ג)  סט ח"ב
הגכ ד  ראמסט "ל  ר  340 כייאכמל  ' הדכלל    אשהו  מט"ט  תנחיוף  לל  א  ו שהל  "גמאר  דובסדוע  ם 

 ). אור ל(יהב ר טוציהכלל א וה שא' ליעתבתי להו שכוז  בר טויצה  אוהול אוריא
לע  341 רנה  א  ע"  טו ן קקמי'  רע"אח"ג  (ק תיקו   'ועי  .בע"פב  ,  ו  ורע איה טוב    עתדץ העו ):  ע"א  "ז 

מטטוב    עתהד  ץע  תתאל דרון  רו"טדא  סע  שע"  ועי'  .ל"מאא  ט"לעח    א הועת  דה  עץ  :א  פרק  ר 
  ש מה "ע  , אך"לאסמ"ן וורטו"ר מט דעת טה   ץערה,  ציי  אשהור  ימזכ  "אמוב,  הייעש  אושהכות  במל

 "כ. ה געת ביצירהדעץ א נקרה עשייבה צירהי שבנתלש



זהר בא 





 שלו   זלהמ אם  ו  להל   בעהרמתחילים הא
גבריא"ל ו  חריכא"ל ואימם  ימקד"ה  ארי

ואחרי   אחריוו ואם  ו  נוריא"ל  רפא"ל 
מקש  מזלו גב דיו"ר  ואחריו    א"לירם 
ואו  אחריו ל  "מיכא   ו רפא"ל חרינוריא"ל 

 יו א"ל ואחרריונקדים  מ   ר"שנ  ולז ואם מ
  "ל רפא  ויל ואחרא" יריו גברחא ו  לא"מיכ

אדאם  ו ואחריו מקדים  ם  מזלו  רפא"ל 
  ריו ואח  "לאיבר ג  ריואחו"ל  יכאמ
 . ל "יארנו

דאקדים    ום כפ ין  למתחיהכי    ]הבי [יסודא 
מז  ןאלי אי  אקדים  ארליה  יד  לארבע  י"ה 

ואב גמיכא"ל    התריאבו  לא"ירב תריה 
  ה אד"ם ילואי מז(  לא"רפ  הריא"ל ואבתורינ
מי  ל"פאים רדקא יה  תרואב  לא"כואבתריה 

 שור  מזליהי  וא  )וריא"לבתריה נוא  גבריא"ל
ו גבריא"ל  מיכאבתאקדים  ל א"ריה 

וואבת נוריא"ל  י  וא"ל  פאריה  בתראריה 
אנש  הליזמ וארונ  םידקר   יהרבתיא"ל 

ו ואבתאבתרימיכא"ל  גבריא"ל    ריהה 
מז[רפא"ל   רא  אד"ם  הליואי   לפא"קדים 

  ליא"רבגיה  תרואב  לא"כמי  היבתרוא
]וריא"לבתריה נוא

משמ  םתואו ימין  מיצד  של    ל כאצד 
ים בעל גמילות  רחמ  לו הםש  יםפנה  כל
  סד ם זה גומל חים ואד בנפנים ל  דיםחס
וחסי  לא   םאו רה  ובת  קוס ע  אם  כםחד 
גזלן  ר  צי  מצד של  ךפבה ין  טפש אהרע 

 הארץ חסיד. עם בו חסד שלא 

דימינמסט]ד[  ןוינוא ן ינואד'    וכלה(א  רא 
בער טרא  סמ  )חסדיםת  לוגמי  ילחמי 

חוו  דמיכאל אנהכל[  ריןאנפוי  דיליה פיו  ן 
ב גמירחמי  בוהא  ]םי דסח  תולעל  ני  ש  ר 

חגמ חסיל  וסד  אשיד  אי   342תדל חכם 
  טרא דיצר מס  ךופאו בהלי  וא  343יתא וריבא

(ביה[  תיל  טפש   לןזג  הרע א דל  חסד  )ליה] 
344רץ חסידהאם ע

  ו לם שעת הפניל ארבגבריא   לש  צדמ
עלת  מדין  ד תגרה  ומם  עירשה  הדין 

מתר  וכמ  בהם   גרות תלה  שבארוה 
בעולב גבוררשעים  הזה   ירא   וביצר  ם 
דיין  י  טאח י היה    ורה בת  תעסקאם 
ע פך מצד של יצר הרו בהתלמוד ור בבגו
בצמ דייקדיתגרה  גבו ם  להם  קשה    ר ן 

את ואת  לעשוה  רביבע א  חט   יראנו  יה 
 ים.פך דמעשו שו םידמא וווני פניוג

ארבגדרא  מסט איאל   יהילד  נפין רבע 
הדינד מדת  רשיעעין  א  ומל    בהו  התגריא 
(דאוקמוה<מה  כ מותר    )ימנאדאוק> 

ריה ביצ  הזה גבור  לםעוב  יםעש ררות בלהתג
יידא  חט  ירא אי ין  באורייתע  הא  תא סק 
דיצר  הפוכא  ב  תלמודיהב  רוגבו מסטרא 
  ורגב  לוןשה  קנא  י ד  יאיצדיקב  הגרמת  עהר

לאו דל  בדעירה למבעב   אה הוא טח  ילחיה 
דמים שופך   שומקין עוס פוינאד יןוגוונ

אינזשמ  מי נש"ר  רלו  החו  ה  רב מן 
ר  יצב  ניוניאלא בהדין הרבה  דת  ולא מ

יצר ני בונביו ושל  ובותת הט הטוב במדו
בה ולו  רע  הרעות  לבנים    ניםפמדות 

 דמים. וא

נש דמזליה  ל"מאן  סרח[  אור   ]אולו  גימן 
סהדידת  מ בינונא  גין  טוב  יצב  ילא  ר 
טביודבמ< ובילדין  ת  בנונ יה  (ריצי    ) ויצר> 

במדות   אנפיו  345שין בירע  חליה  ורין  ון 
ןיוסומק


 ".ואשתדל" אתאי וממקווב ,ראו  להנמחק בי "אשתדל אי" 342
 ידה חס"עא  לו  דחס  יהפש ולית ביט  זלןגכא  וכן בהיפו  אנימידין  פאנ  ד'  דות נגדריגמ  'ב דישחו  343

 . ור)א ליהגות בכ"א (מדריב ד' ה חשרודגב  ן בסט'כו  ע"הוא שה"ל ר
 כךל  ,חסיד  אינוהוא  ו  ידחסה  "ער דלא  אמא ונימיהוא ב  האיך  פשיט הוא  ש  ש"מם על  ען טתונ  344

 ים החכל צה  וז"ש הרו   ' וכאה  רן יים אא אה הא ב  תליאד  דחסי  א ום דההוא חכנא  בימי  כן ה ו" עוא  ה
זו"ן  השםותיות  ד' א  דן נגרגות הד מ  וד'וע  ידא כנייממה בכחי  כא  וה  ןניידרים והע ם ת"בח  או"א 

 .  )רואל יה(
צר  יבכן  ו  גיס  ארשיעיעל    דה"דמ  לאו  גיס  ו רחמןלאין  בט  תי במדובינונא  וה טוב  ר  ציבר"ל    345
 . ר)או ל(יהכן בכולם ו יסג  ה בירער בגבו י ולאן סגלזגאו ל םרעי במדות וניע בינהר



זהר בא 





מכל  הטוב כלול  ו אדם מצד  זלי שממ
וחכם  ח   ותטובת  ודמ   ורה בתבור  וגסיד 
בממ  אטחא  יר מולא  ת  טובו   דותכל 

שחוריפניוגוון   שם  ו  הרע  ומצד  יצר  ל 
 ת. ועהרמדות ה  לכא מל ממו

 לילכ  בודט  מסטרא  דםא  יהמזלדן  אמ
מ טודמכל  >  בורוג<  כם וחיד  חס  בות ות 

ירא    )גבור( ות מדבכל    צעא ממוחטבתורה 
ומסטראמיאוכ  ינפו אוגוון  <בין  ט >  ן 
ממד  )מסטרא( הרע   דותמ  לכמולא  יצר 

) וגוון אנפוי אומין( 346ין שיב
האדואם   רחטאי  ים טלוש  ביםם 

ה   עליו הרכל  היצר  של  ע מחנות  ד  ע 
ממקישמסתל  היצ  ונם  מחנות   ר כל 

איאיבר   לע  ליךממו   בוהט   ל "מאס  תו 
 ו. מחנותי לכו

>  יהעלנפישין שלטין    בר נשד<י חובוי  וא
של( ד  )טןנפישין  משריין  הרע  יצכל  עד ר 
(קותל דיס< כמ  )דאסתלקו>  מניה    ן ריישלהו 

  א"לסמ  הידיל  בריןל אעך  הטוב ואמליר  דיצ
  משרייתיה לכו

כל שולטיים  בר  יויותזכוואם      ם 
הטוב  י  תומחנ   ל כ  קושיסתלעד  צר 

ויצת  מחנו   ו רי ל איבכ  לעיך  למ מר הרע 
שוהמחנ  הת   זמן באותו    בוהט   ריצל 

 ו"ה. שם יהולט עליו ש

נפישי מ   347ן ואי  שלטין  דישרזכווי  צר  יין 
מנייסתלקדעד  ב  הטו דיצר    יןמשרי  כל  הו 

אעל    ליךמואהרע   שיריין  מ  יהדילן  יר בכל 
הטוב  די עלישלי  אנזמוא  בההצר  שם ט    ה 

  348ה "יהו
ה  ם השמי  אבצ י  ונבינוא  ואם 
אלו    לוומשמא ו  נימימ  ויעל  מדיםעו
לחובה ם  ליילו משמאא ות  וכלזים  מינימ

פרשאלי  ומי ולכן  גובר  בעלי שוה  ם 
ל ירא עוהמשנה  אדלם  עצה  אלו כמו  ם 

 בו.  ויו תללם כלל העו כ

ה ם  דיומע  349ים משהצבא  וני  בינ  ואואם 
מי ומשעליו  אמאלמינו  ינים  מיימ  ןליו 

משמאילילאו  350ת לזכו לין    ן אומחובה  ם 
מארי  ה  ומקאו  אדובגין    ברג  דאלים

(תיןינמת< יעולל  )אןמתיבת>    ם אד  הראם 
351לוי בולו תל העולם ככ לויאעצמו כ

ו שדרגת   ורשל מיכאל נקרא בכומצד  
ולבכסף   פדישמן  כך  הוום    ף כס כור  בן 

ם שא  הםרבאשל    כחשבון ה'  סלעים  ה'
בתורהחי ע  כים   א ו הש  י'  ליותתוסף 

ב  ךצרי  ובשש  קד בכור    המה לקדש 
 עשר ליך  צרו  ' ובהל ישראל  ש  דיינו ק הד
שכלדו הולול  ות  שמצ  אד  ה  "י  ןבל  ד 

 '. ו והוא

דמיכומ את סטרא  בכור אל    352קרי 
(יהדדרג< חוורו  )דרגיה>  דא   ןגיוב  353כסף 
הבכפ סלעיכר  דיון  ה'    ה' שבן  וחכ  םסף 

 ה לי ף עוסתי  תורהאי יחכים בד  354דאברהם
ה  ר בהמבכ  שד קליך  צר  בי'קדש די' דאיהו  

ג)  הימ(יריינו  דה ישראלקד  ב  ה  יהו"ל  ש 
לעש צריך  ו<ת  ודול   רוביה  > איהו  לדדכל 

  ואיהו ו' "הי בןא דסטרמ )מכל ולד דאיהו(


ה  346 כריע בין  ת מהוא ת"נשר  ו  ירותכל הספמל  כולוא  שהות  כלמ  שבשם  תעיירב  ה'  ואשאדם 

 . ור)א לה(יע ידוכ גו"ח
 ר) או להי(הנ"ל  דרגותמ 'דכל הל ע יקא 347
 ).  ל אוריהל ("נה כי"הות ואותי דד' מסט' םה יםאכלמד'  348
  לוכ  אבוז"ש באח  םמיהש  אצב  כללא דכל  ןה  אלאמבש  ןבי  ינאמין בי"ל בנה  כיםאלמהד'  כי    349

   ור).א (יהלל הי' ושקאב שאח ד מלמ 'כומים שהא בצ
יועצים ל שר"  350 וכןעלר  ו לאוה  ובלט  תו וא  אלו  ואלויגוריסנ  וה אלעלמל  ה  במדה ם  רגיטקמ  ם 

   ר).ואהל (י ע דוי לו כ דדיןה מוב דדמום דאש
 ור).הל אי(  ולםעה כלל נ"ל הן ו השאל 351
 ה ורבת  כיםיחאי  ד   ו'סף ככ  יהגדר  מהה ב  לקדש בכור  יךצר  הדביקרי בכור  תא  כאלידמ  אסטרומ  352

  הם  רשעמובין    בכור  יןבדכו'  '  ו  וואיה  'כו  רשעלך  רי' צביו'  ש ישראל כוקד  דאיהו  יו"ד  'עלי  יתוסף
 באמצעהוא    ת וולדוה שכמו  ולדות  הו   יניהםוברי  יש הע  שרמעו  ן הראשוהוא  כור  בהו  ינ היד  וולדות ה

 ר).ואל (יה לאיכמן  כו  עדוכן חסד כיור בכו נק'"ל שחכמה ר .ור)אהל יא (עד"
ל  יה (   מש"וכ  ףסכו ה'  נדיופ  ןיתננוכן  ל  לר"גא דחסד, ודר  חוורא  והוא  ע כידובחסד    אהוסף  שכ  353
 ). אור
 ור).  הל אע (י ודכיד חסד א דרגאהוהם רבאש 354



זהר בא 





 יות הקדש נקראו שהן חכל החיות ש 
הקד אוב השם  ש  ושתיות  כזהו  ל  כתוב 
ולכרק נה בשמי  אפילו    יובראת  ודיב א 
שנבל  כ אה  ירב  איןו  םה בראו  הבריות 

למי    עדיוה לי  כד  הזהשם  שמה ברנשלא  
וה  אשבר הו יאותו  דמות  הי  זו "ד   שלא 

ש ה ראש  הבריות  כל  של  מוד  ה'  'ל  ת 
הואצבע  שחמ ו  לש'  ה ון  ימית  ' שמאל 

 ת הגוף. מוד

חיד דאיכל  חיותון  באתוון  ד הק  נון  ש 
 דכתיב  הוא  אדה  אתקריאו  קדישא  מאדש
מע(יש הנג  יה  כל  בשמי  קרז)  >  בודיולכ<א 

ברייליאפ)ו(יו  אתרב  )לכבודי( כל  ן  ו 
בילון  בהו  ואברידאת דלא   ריאהת 

(יםרשאת< שמא    )רשים>  ן  בגיבהאי 
 >ד"וי<י  אן דברא ליה והעא למאוד לאשתמ

ה'   ןיירבל  דכ  >ישארד<נא  קודיאיהו   ה' 
א ו'  מינא וה' דשמאלאן דיצבעדה' א  נאיוקד
א נא דגופוקיד

וא ולכ  אמר  מן  ו  יל    שוה אתדמיוני 
אין  ק  יאמר בריה  בכדוש  וה  שתשל 

  ה אות  תיארבש  בג  לע  ואףי  תומכ
שאנלש  תויותא ה  מותכד יכי  ול י 

אותה    ותרה ולעשצו   למחות את אותה
כול ישי  חר עלא  הו אל  ןכמה פעמים ואי

 ת ת אמחול

מי  ואל    כה)  מ   (שם   > אמר<דא    ןגיבו
י  355מיוניתד לית    356דוש קאמר  ואשוה 

(לבכ< (תיכוו<אשוה  דבריה    )כל>   )תיכו> 
דו דילי וון  מות אתדכ לה    יראתבאף על גב 

לה    דבעולמ  צורה  אהיהה  חאמל  לייכ  דאנא
זמכ אלאית  ול  ןמניה  דיכיל  חרא  ה  עלי 

לממחי 

ב/ב מ 

ולכןרתצו כצורנו  י  לא   ם צור  כי 
 . יליםלפו ויבינוא

(דברד  ןגיבוי  נוקדי ל  לבים  א  כי  א  לא) 
בינו פליליםצורם ואוי 357רנו כצו

אדקי  ואם כשה  שהרי  לא   תובם  כי 
יוה ה  תמונ  כל  םראית לא  הרי  תרץ  ו 
רתמונ  ותמ ותכ   הריש  יתיאה    ה' ת  נוב 

  א כתיב (שם ד טו) בר נש דה  השיק  ואי
ה יץ לראיהו ית  358הנתמואיתם כל  י לא רכ
יב  ר  בדמבב (דהא כתי  359א ונה חזינמתי  אה


כ אים כמשה"ור  אנושמה    שיוומע  רותיוגבו  דצמרק    ותבמהולהרהר  ור  ל שאסדול גלכהו  ז  כי  355

מאש ה  םרוו  לביחמ  םהשש ו  נייעיניכם  עינרמ  שאוהו  וזיו  תורי'  רואיכם  ום  נתם  ותיו פלאואים 
שזה ום  ולכול ואיעינ   םורמ  אוו  חעיש  ולכולםותיו  לאפ נאים  רו  םתכם  וכחיור  ם  שבא  קרוי  ותו 

  ל ע  ריםמאו  ו הי  אנו  הא אםוב דתכהמה  י ד  כו'  יה שאגאר  כמש"הו  רכוטצי הכפו  תואנהיג  שם יוה
א ים שבררוא  נואך את הוא  יכלי תבלתת  באמו  יוורותבגם  ידעוי  ואנלו דמ' ש  העלן מיר אהש"י גבו

  ו ינינבע  םו רואיאנזה  ש  י"ים להשו מכנאנ  הובז   לםועביות שרהב  לכמ  תריוור  גב  ואת האריה שהא
אנו   םאבל  אול  בגם  ושיע אנו    תינוריכובז  או"ת הכי בב  כיר ת להזשוו רנלין  א  יםואראנו    שאיןומה  

מה ים  מגביל  אנו  כילים  ו מגבינשאמה  על  '  ית  'הד  בכבו  וח"  וןרחס  יןו רואים אנשאמה    על  מכנים
א להם  מיבש  ב"כ יוששהוז   ת"בבלהשיג  לינו  שכל  אין   תרוישמרים  וו אנא  ואלכ  הויו   םאישאנו רו

ימים  הש הואא  ית'  'לה  ללכ  רתואין  רואין איל  ך  יי אונו  ם ימשא ללם אימכננו  אאין    לכך  רתום 
א שלא ת הוב"כי    ך לומריא  עיםיודו  אנ  ןיא  שמים מ  תרוי  םניכמ  בל אם אנואם  שמיהמע ואתה תש

  נו א  יןאשים מה  שממה  רמולכו' כ  למעלהה מ  וזה  "וח  לוגבו  ריעוש  תועש ל  ודוכבבן  ה ח"ו חסרויהי
.  ןי בות  קודו  כו'ול  בח"ו געשה  נש  נ"לכ  ןחסרוה ח"ו  יהיתינו  ירבחקד  קורלחר  וסאיגים  ומש  ואיםר

שאנ מוזה  לעם  רכיבו  הברכה  הכולנינו  יהר  תנסוח  כנול  שאנפה  נגדנו  ייח  רו רי  פלאיו    יאותיו ם 
  הל (ין  יבב"ת ותב  הוא  יכ  להשיגוברי'  ו  םדום אש  ןיאמנו ומ תר  סנה  "ת ב  ודוכב  גדח"כ נסתר נוא
 ור).א

ודמומונונת תתככל  מ  בדלמוו  ש רפוא מוה   356 ות ה  ו ראות  קלון בממכו  ו הז,    א ו הל ש"ור  , דושת 
 ). דע" ח כללים ח"ב(ז מכ" עלהמרומם ונ

 ). הל אורו (י יניוקנורנו דצ י  הואו ש רנכצו בתול שכ"ר 357
 "ג). ע ב ח"ח ם(כללי בר נשד אנדיוקת נומבו ת םרשו ם שהת  יואותב יכ ואיך אמר 358
נ שעל  תולכמ  "לר  359 וי'  יה  נתומתאמר  כ יב'  וראמ"ט  אחוית  ש  שודירי כאת  אחרקנע  (י'  ל הור 

 ולייחם  זהן בבונהתר לתומ  זהו  ,םהשדת  ותיוא  רומז בהד'מא  שהו  איךן דבר נש  קוים דשרו  .ור)א
 ג)."ח ע ב"חם לי(כלם שה  דם באותיותאא מתמונתושם ר רמז



זהר בא 





א (שבר אחרת  ונה  תמל  בכ   ולאביט  י
באותיותיו שויצר  ש)  אדם  ר  יצל 

אמבאות ולכן   י ונתדמי   מי  לוא  ריותיו 
מוא  הואשו  ומה  ןומידתי  ל    ות דמ   אל 

 . תערכו לו 

בול  360ט יב יה'    תמונתו  ח)   361ה נותמכל  א 
(א באתוויחרא  ויצר  דא  דברא   362) ובגין 
נש< דאאביצר  ד  דבר  ובגין    > אמר  תווי 
מיש( ואל ושאו  יניותדממי    ואל  )הכ  עיה  ה 

ערכו לו ות תדמ הממיון אל ותדמי 

זו  תמונה  לו  א  ואפילו  במקומו ין 
למלוכא  לא   ות ריבה  על  ך שיורד 
עלו ל ל  היראיהם  מתפשט  ד אח   לכהם 
ומ  פיכ ודמיוןיוחזראה    ו ה וזהם  של  ן 

 אדמה.  יאיםד הנבובי

(ואפילו< תהא  )דאפילו>    ית ל  363מונה י 
ב כד  ליה  אלא  ל  ע<לכא  אמל  חיתנאתריה 

עלייהו (>  וןזי לתחי  ויהילע  פשטוית  364ן יירב
בריין   על  כפוםכל  )יתחזי ויתפשט  חד    ל 

הושע (  יהואי אהודלהון    וחזיון ודמיון   מראה
 365האדמ  איםנביהיד בוא) ב יי

א   ןכול  יאמר  שאהוא  פי  על  ני ף 
מו יבדכם  ל  המ דא אל  תדמיונקנכם  י י 
 ה אשו ו

י  גיןבו דאימא  דא  גב  על  אף  נא  איהו 
לכ תדבדיוקנו  אדמה  מי  אל    י יונמייכו 

שוה וא

הוא   ךורב  שו קד א השבר  קדם  ירשה
וצייב  מותד צורעולם  הוא ר  היה  ה 

ע  דושנ  יש)ומי (ון  ה ודמיורוצ  י בלייחיד
מוה ש  הבריא דם  קו  ול ת  לדמו   ץוחא 

לואסו לעשות  ם  ל ובעות  ודמ   ה צור  ר 
בשם   ילופאו'  ת יבאוה' ולא    לא באות

בשו  שהקדו וולא  אות  בנקום  ם  עולדה 

הואקודש <  דבראקדם    האד בריך   >א 
 דאיחיי  הוא  רה הוהצומא וצייר  לע ב  קנאדיו

ולב צורה    > ואית)(נ"א  <ן  א ומ  ןמיודא 
לבר  אדה  ריאב  םדקליה  דאשתמודע   יהו 

וקנא  ודי  צורה  366ליה  דעב למ  סורדיוקנא אמ
בא לא  ולא  ות  בעלמא  ואפילו  י'    ותבאה' 

ק דה  וונק  תוא  םובש  לאו  ישאדבשמא 


לשכתוב  ה  םחמיי  ריהו   360 רק רהי  כ  ום שמוהוא    ה,מונת  ן וג"כ  ית"ממנ  י  א  והו  ,הכלה  עשנ  ש ו 

ההכלשורש   כי  ב,  ניחבוא  לכלנש  המש'  כוציאהמ  למה  בתכונתהש  לו,ות  ארצו  וא  כנודע,   דםת 
  רק   ואהי  עולות. והרהפ  ורש כל וא ששהלתו  "ש פעועא  והוה,  ונתמ  ן ולששם    סחיילר  שאפ  כןול
ל  עא רק  ה הו, הנובה  ונתמ  ןחס לשוייר לתומשגם מה  אמנם  .  ונא ממיצש  תמציאוהנת  ומת  "שע

  ם למיורשים הנעש הו ים  ינימפות  הכח  ם הואכי ש  ,כג"  תולבאצישהוא    נה,' תמוחידב  ש רושוח  הכ
 ל ר"עי' לקמן    ג).ב ח ע"ם ח"לי(כל  על ח"ו ובפ נה  תמו'  בחיב  לאאבל    ,לםוכ  ת נוותכפעולות וההל  לכ
 'מבחי  כ רקא ג"והז  כ"ם  נמירה, אמאנה  יאש  פקלריאא באסהו  זי כ"וכ  ב"כב סער"ג  ח  ב"רעו  ע"אס
רא ה אחרא דבנומל תכ א בלר ושאמ  וזהו  ח"ו  םש  אין  ע"בבי  נה אשרתמובחי'  ל  ל כ באת,  לוציא
 ' (לש"ו).וכ יצרו

  לא ו  וזה ה  נמועצמו אין    ביהמש"ו ויה כיננה מכל תמודס  א"  הואו  ונהמתל  יב כ תכם  שד  לר"  361
 .)רויהל א(תם יאר

  לא   ו) כיט  ם דיר(דבר  אמנ  ה ועל ז"ו,  שם ח   םיחלי ר  וסוזה א  ע,בי"ב  קרל הוא  בפוע  נהומהת  362
ו  ה שז זהלר והרצון אש כחם השעל ה אלא רק נומ' ת יבח םס שייחלמותר ינו או נה,ומת כל  ראיתם

 מראה   אוהו  ,)חב  י  דברבמ(ט  ונת ה' יביותמשכתוב  מה    "כוא גהנה ה   הונהכו זה  ל  י עכ  ת,צילואמ
והודנכיים  ורחא מייע,  בש  סחרי  תמונחים  ארמ כ  ותדמ  ת'  א הורי  ה  שם  כים  שומוהוא  דם,  אה 

  זה ות, הנה ב א ציהמ  ללכ  ית"ש אשר  ויוגיל  חי'בק בא רוהנה הכ"ז    םנאמ  .הז שר לוהכח און  הרצ
  , רהתור בזכנה  תכונת אדם  מותוארי דל התכ  ג"כ  ם, והם לכוים  וארהתכל    םש  ייחסל  תרומ  ההנ

. נוממ ם  יהתוארכל    שוללמ  נהה  "שתיעצמו    ואל הבא  ,א ממנות שיצאויצם המש  לע  לם רקום כהו
עודהרער שם  אמו שה זו וא"מ  הליפ,  ר"תמונ  י או  והכ  סחביי  רק  םר גאש  לה,   הליית  לח,  הרצון 

  ון יחזפום מראה וד כלכל ח  לון  זייתח  עלייהו  שטיתפן וייבר  לעא  אמלכל  יתחנ  דכ   אאל באתריה,  
מ  ה  עי שמר (יו נאעלי  ה נה  ש,ת"י  ו גופה ותעצמ   לבאאדמה.  יאים  נבה  ובידו  הי אוהאי    ון, הלד  ון מיוד

 . "ד)עח  ח"ב כלליםלו ( וכתער תוה דמא"ל ומון תדמי מיאל ו יח)
 . )וראל ה(יוע כמש"ו דכיות רספיתמונות ה ל"ר 363
ה  364 דולגיכל  ה השי  הואבה  וי"ם  האמערק    "ה  מולהצילות  ת  ורק  תו  לוז לו  ב   גלהנתשה  לאה, 

 "ב). ע ה  שהקדו"(
וכמ"ש  ה,  ם אדמאינביה  בידו  א)י  בשע (יש הווכמ"  , תושגה  פ"הוא ע  נה א היבנול חכם  ברי כד  365

  ג)."ו ע(הקדו"ש פ )בע" בף מדבא פ'  (רע"מ ) ובד"עלב ( חבתז"
 . ת א'ואר פהס וףסב עי' הערה  366



זהר בא 





ר  כל דבמ  הנ תמו  ם כלי לא ראיתוזהו כ
 . ראיתם לא וןי מודנה תמו ש בויש

מונה איתם כל תר  לא  יהו כיא  יהאו  מאבעל
ב דאית  דבר  ומת יה  מכל   לא דמיון  ונה 

ם תראי
אח בא של  דמות  ער  של   הז שה 

על ה  כבר מה אדם  לשםישל  ירד   ון 
כומ ד  ותובא  ארונק  יהו"ה  שידעו ת   די 
ומדה וקרא    מדה  ו בכלשל  תוד במתו  או
צב  היםאל  אל כדי אהי"ת  אושדי   ה 

ג תנה יאיך    המדו   מדהל  כ בתו  ושידעו א
ובדי"סחב   םלעוה כד  בני  פין    מעשי 

יתפשט    האדם לא  כל   ואורשאם  על 
ית  הבריו יתקיים    ךואיתו  וא  עודאיך 

 בודו. כ רץאה  כל אלמ

האבל   דעבד  דבתר    ה ברכדמ  נאקויאי 
עלא וא ההב  ירתקוא  תמן נחית    367ה דאדם 

לתמודיש<בגין    368יהו"ה   וקנאדי ה  ידעון 
ממדות  ב בכל  >  הומד  דהדיליה 
  רא אל וק  )דעון ליה בדמות דיליהתמושדא(

שהלא צדים  גין ב  הי"האת  באוי 
(עוןדושתמדי<   ל כב  יהל  )עוןודשתמ אד> 

נא  דיבחס"ד ובא  למהג ע נ תיך יא  מדהה ומד
עובדיהכפו דאדון  ם  נשא  ט  יתפש  לא  יבני 

ה  ילן  דעומותשי איך  בריין    369ל כנהוריה על  
ית (ישואיך  כלמ  ) גו    עיהקיים  הארא  ץ ל 

ודו כב

למי לשוה  שיש  אוי  מדה   וםאותו 
המו מעשר    כל שלו    לולהות  ד אפילו 

ל יסודפעב  רשאם  האדני  בשכן   ם ר 
ונכלש שלמיוהד  אלא  םיפסדים  י  פכו  ן 

וה   על אותה  נוטושל כל  פילו על  אמדה 
ולמעה מל בריות  ה  מד ותה  אה 

אין  מ  וכשמסתלק ממנה  א ול  הדלו 
 . ולא צורה ןומיד

לי מווי  > וםלש<  370הלי  הושידאן  ה 
ל כ  ת דיליהמדוו מאלין  אפילודה  מ  )בשום(

(אישכן   האדם  דולבני    רפ בעאשר    ט)י  ב 
ד  םידפסנום  כלידם  דיסו דיליה    אנוימאלא 

על  ואפמדה    או הה   על  היתטנוום שלפכ ילו 
(וכדמדה    אההימ  ולעילא<ן  ברייל  כ ולית > 

מלאסת  )371כד   מדה  אההימ  לעילא ה  יניק 
 ורהצ אלויון מדה ולא דמלית ליה 

 םיהל  ם שבמי  ים שאיןכדוגמא שה 
ולא    וממנ  וצאיםשי כלל  ה  צור תפיסה 

ש שלפשטות  התאלא  המים   ם הי  של 
  ו לנכיו  יוןדמ  השנע  ץרא  שהוא  ליכ  על
ל הים  קור ששם כמו המ ן  בושות חשעל

אחד   מעיין    יוצאהרי  י  כפממנו 
כמו  התו  באו  טותוהתפש  ל ועגכלי 

יהש א '  וא  ומעיין  הרי מקור    אשיוצחד 
 נים.ש ריו הממנ

דימכגוו[ בדלי  אנא  י קדנפ  דימא  אמית 
ולמי כלל  תפיסו  צניה  אלא א   ורה 
(תאאתפשטוב דמיא   )פשטותאתא כאלא  ] 

 ד יעבתארעא  או  יהדא  372א נאמ  לע  דימא
למיכיו  ןומיד תמן  ושח  עבדלנא  כגון  בן 

כפום    יןחד נפיק מיניה מעא  המקור דימא ה
מליד  אתפשטותא בההוא  א עגולכנא  איה 

ה הא ינמיק  דנפ  ןומעיא מקור חד  י' הדאיהי  
  תרין

כמגד  ילכ ה  עוש כך  אחר    מיול   ו 
חפ (שחפר)  גדולה   ירהשעושה 

שיוצאים  תמלאת  מש   ן יימעמממים 
וינקרא    ליכ ותו  א י שילש  ילכ  אהום 

מע  רתבל   ן אמן  כגו  רברבא  אנאבד 
דח(<  דעבד א  רברב  פירא ח  >פר)נ"א 
מיאואת< מן  ההיאדנפ  מלי  מעיין  מן    יק 


 .'אות ב ספרה  ףובסה הער' יע (יהל אור)."ס כבה לאן מרוהאדם  ם נק' לכלשב פי'ס ר"ל 367
 ג'.  תואהספר  בסוף רה עהעי'  368
 .ד' תואספר בסוף הרה י' העע ז),"מ(ר ותלמעוהך כל בתו בריחמהס א"ה טוהוא ח 369
 ר).ול א(יה לא"ס ר"ל 370
מהמ  ל"ר  371 אסתלבה  מדמשדה  למעלה  כד  תמונה  וה  מד  ] ו" לש  –  ו לן  איל  "ר,  לא"[ל  אק  ה 

 .ל אור)(יה יהלגרמ
 . 'ה  תאור ף הספובסעי' הערה  372
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נחלים  לק לשגדול שנח   ליכ  וואות  בעה 
ו(כלי ארום)  כלים  כך  כיכפי  ם 

לשב  מיםהים  תפשטמ הים  ה עמן 
מוה לים  חנ וומ  קוררי  וים    שבעהעיין 
  את   בר האומןרה ואם יששעם  ם הליחנ

ו המים למקור זרן יחשתיק  הללו  םליהכ
 . יבשים בלי מיםבורים ש רו כליםישאו

ואת  >אנאמ ים  תליתא  הוא קרי   ה מאנא 
מהוה ראנוא   לשבע  373תפליגאברבא  א 

מ)  374ןינמא(  ןנחלי אריכפום  י  הכ  כיןאנין 
משט  פתא והימ  ן מיא  נחלין  לשבעה  א א 
ומעמ וימאייקור  נחלין    ן  ה  שרע  ןוניאושבע 
  ןניאמן  אלי)  אתברו(  >נאמואבר  תי<  איו

יד למקו   וןדרהתקין  וישמיא  מאנין  ר  תארו 
א יבשין בלא מירין  תבי

על העלות  כך  ספירות  עשהת   עשר 
ובו א ר  כתל  אוקר  יעת  לנב  ין סוףמקור 

 לו   איןין סוף וא לעצמו אקר ן  ולכו  רוא
  ו כלי לתפוס אות  יןשם אורה ווצ  תומד
בו  ל כלידדעת    ו ב אמרו    ןכולל  יעה 
ך  ממה  כוסובמ  ש רותד  אל  ךממ  לאפומב
 תחקור.  לא

העלותי  הכ ספירות    עביד   עלת  עשר 
לוק וב  375כתר רא  ס  יהמקור  לנביעלית  ו  וף 
ובגינד סלגא  קר  דא  ןהוריה  אין    376וףרמיה 

ל דולית  מאתוה  צורו  תומיה  לית  נא מן 
ללי  למתפס כלידיע  ביה  עד מנה  ובגין א  ל 

 שורתד<מך אל  מ  במופלא  > ביה<דא אמרו  
  רתחקו >לא ממך סהובמכו

כ כעש  ךאחר  י'  וז  טןק  ליה  ה 
וקר  לאתמ הו לו  ממנו  נובע א  מעיין 

ותו אחכם ולו  את עצמו ברא  ה וקחכמ 
ה כלי  עשכך    רחוא   א לו חכמ"הר י קהכל
י  גדול לו  הוא ו   נהבי  לו  א ר וק  םוקרא 

 . בה ביןת עצמו מקרא א

מאע  תרלב זבד  י'  נא  ודא  עירא 
 החכמ  ין נובעעמיה  א לקרמניה ו  יאילתמאו

ו  בהה  רמיג  ארוק מההולחכם   א קר  אאנא 
חכמל מולה  "יה  עבד  רבתר  ברבא  אנא 

ליה   ווקרא  בינה  קראים  קרו  ליה    א הוא 
ן בהימב לגרמיה

חכמה  מעצמו כי    יןומב  וצמ עמחכם  
נ משום  א  מהמעצה  מ כחראת  קלא  לא 

חכם  א וממעי  ה ותא א שמלותו  יא הינו 
בי נקראת  על  צמהמע  הנ לא  ם  ש  אלא 

מ  )לבגל( מ ות א  מלאשבין  אותו  ו  מנ ה 
היש תשאר   איהה  נ ממ  תלקמס  האם 
שכתובה  בשי ים    אזלו  זהו  מני  מים 

 ויבש. חרבהר יונ

מעמעצמו  ם  חכ חכמה )ה(כי    צמוומבין 
להיא מגריאתק  אי  חכמה  אלאת    ארמה 

היבג מנבילמדאכם  ח[  אוהן  לה  דיליהי   עו 
באתקר  אל  יהיוא אמינה  יאת    א לגרמה 

מ  377בגין דביההוא  (ניהמלה    יאמלן  מבין  ] 
למאד > סתלקמ<הוה    איד  )נהמ  יהלי 
הוא  הד  שהבית  תאראש  המנ   )לקמס( א 

י  יבכתד יד  אז(שם  ים  לא)  מני  מים  ונהר ו 
חרב ויבש  י

כך  נחלים"  עלשב "והכהו    אחר  ה 
  רא כבדים וקבעה כלים נלש  וותאשה  עו
גול ד ג  הםל נצ  הר בוה  הוד  תפארת  ח 

עצ  אר קו   ותמלכוד  יס גאת  ול דמו 
  פואר מ  רהבגבו  רו גב  ידסחו לה  בגדו
נפאבת בעל  בנרבק  חון צרת    צח ות 

ו  רנ וציו הוד  שמ  את  אקרוד  ובה  נצחים

(ישעיה  בל טיתר  לשבעה    וכההו)  וא 
ל<לים  נח קירין  י  יןמאנה  עבשל  >יהועבד 

גדוקר לון  גול"א  תפ" רבוה   נצ"ח אר"ת  ה 
גר  "תו מלכ  ד"יסו   הו"ד גדוימוקרא   לה 

וחסי ג"בגדול"ה    מפואר   "הבגבורר  ובד 
נצחים בנן  יחן קרבנצ  ריאמת  אר"בתפ  צ"ח 
רא ק  נו וביסו"דצרד יו"ד קרא שמיה הוובהו


 ).(דפ"ו גיואתפל 373
 ר בדפ"ק.נוסח אחמוסגר כ 374
 ו'.  ר אותספה בסוףה רהעעי'  375
ך כיפל  ,רתמן הכוה  בג  מדה   איןש  יק לפר  ,רכתט' דסמ  ג"ז  "סלו א  ין קוראו  נמה שא  וילפל א"ר  376

מיינא שד"כמ  ,"סא  ו ל  חסיןו  ה  ל שיהמל  םביהכתו  רךש  אורגבבמדת  (ו  גשאיה  רה  איהכו'    ור). ל 
 "ו). ש(לתיקון כב  ם סוףי נקו' תיעיו ,אסע"  נחס ר פנח
 ). ק"(דפ על שם 377
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שוביסוד   וביסודקרא  צדיק   הכל   מו 
 ת העולמו  ללים וכהכמוך בו כל  ס

וה  ישמ סמיך"יסוצדיק  כלא    לכ  ביה  ד 
יןין וכל עלמאנמ

מג/א  

הגדל"ה  מלך ולו    ומש  קראת  וכ לובמ
  י ד כוההו"  חנצ""ת וה פארתהוה  ור" הגב ו

בש צ  םמיכל  ולידשהוא  הממלכה    ו"ק 
 . ת"לכומשהיא 

ש  ותובמלכ ל"ה  ודג ה  ולו  מלך  יהמקרא 
כ"ל י צ"ח וההו"ד כת והנ והתפאר" ה ר"גבווה

דאיהו  בש ו צדמים  הו  ידא  הממלכהו  לי"ק 
מלכו"ת 

ף לים ולהוסיתו לחסר בכ שובר  לכה 
  בו   נו (בהם)ר כפי רצוס חולעה  נבי  םבה
 . ע בורגיאו יף בו שיוסאלוה יו לע יןוא

פא סבמאנין ולאו  רסה למחיתלא ברשוכ
רכפו  למחסרוו  נביע  וןהב   378יהבה  יתעום 
(ולית< אלעלי  )לית>  דיוסיף )  אחרא(  אה ה 

יגרע ביהו ביה א

הללו    ליםשמשים לכמשה  ע  כךאחר  
ב דרגודיעמו  הרבע אכסא  ושש  ת ם 

הרי כמו  כבא  הו  כלהו  רעש  לכסא  סא 
ים ה דברעשר  וב ו  נ קתה שס של ברכ כו
דבעשנה  שנת  רהותהום  שמ  ת ורבר 
מעשה  וםמשו שהוא   ית שאבר  העולם 

 ות.אמרמעשרה בא שנבר

למשמשי  בדע  רתבל מאאלן  נין ין 
סכרסיי בארבע  דרגיןושמכין  א   379ית 
היילכרס וכלא  עא  א  כגכרסי  ואיהשר   ןוא 

  381בריםד  תביה עשרדתקינו    380ה רכס דבוכ
תבגי ד  דאתייהיבתה  רון    ין גב  ברןבעשרה 

י דאתבר  תישראב ה  מעש   דאיהומא  לע
 ותרמארה מבעש

כיתוות  לכסא  ותו  א  שמלש  תיקן 
 פים שר  יםלאארים  לאכמ  ותםאל  ש
חשמלאוות  חי אלפנים  אלהים  ים  ים 

ולאללהיאבני   אישי"ם  עהה  ם  ה  ש וא 
ם ו שהלש  תתול וכל הכי "סמאים  שמש

עננים   בהם  כמו  ץ  לאר  תלרדלרכוב 
 הם. ו סוסים לכמ הם ו

לותקי לילשמש  כתות  איסכרן  ה א 
ת  חיו  םאליאר  ] ים רפש[  382םמלאכי  ןואינד

חשמל בני    384]םהיאל[ ם  ליא  383ם י אופנים 
ין סמא"ל  משיד שב ן עיאלול  ם"שיאי  םהילא

כ דאינוכל  דיליה  כענתות  למרכב  ון  נים 
 לון ןינון כסוסיוא בארעא תאחון לנהב

לנו שענמנו  נקראו  ין  ו זה   בכמרנים 
רוכה  בכתוש ה'  עב  נה  על    א ב וקל  ב 
מוים  צרמ ומריצמ  של  מונהזהו  יד ם 
(אלוה)  לוה  אש  )ונהמ מ(  ראוש שהוא 
 חת ס ת סו  וותו כמא  להם ראוש  הונ ממ
עו  יד ונרוך הוא מב  קדושהשל    תורכבמ

מצרים מצרי  מפניו  אלילי  ימס    םולבב 
נהשל  מאמונהו  ענ ולבם  ג נכדו  סמם 

אקן  ומנל מדעננים  הוא[רכב  רון    ] הדא 
(ידכ אתיב  יט  יהה  )שעיה  על  רוכב    "הונה 

ומיד  נא דמצרים  ממודא    רים מצ  אב קל ובע
 > אלהא<הוא  י  דהא  דאל  >אנממ<דחזו  

ד חוהלממנא  כיל  זון   תחות  סוסיאה 
ונעוימ  הוא  ךיבר  דקודשארכבתיה  מ  ד 

עו  נ  ]ם ימסירולבב מצו  ינפמ[ אלילי מצרים  


 (דפ"ו).  הון ב 378
 ד."יד ע ה"כע ש 'עי 379
הכסימג  שכוס   380 שהו'  וכב  שהואים  לקא  מ'י ג  אא  אלקל"  שםסא  בעדמ  םיב  גימ שיתראשה   , '  

ז  "ו(תיק יאה כידוע  בררת הות  ורתינו הואת כן ו',  וכ  מאעל  ןגיש בוז”  ,דהכבו   אכס  ”שוז  ,ועכבוד כיד
  ןכגו  לצ"  םולכ ל דבס ונ""ע  אבכסה שגם  ל הוא ראיהכו  ',ין תורה כובג  "שזו"ג)  ע  אמ  ב, תז"ח"ע  ה
 . )אור הלי(

 ים לאכמ'  ם היה הגהמים, ואישה  הוא  םכולבשחתון  התו.  גמ"ןראויות  ' חהדן  ניע  'אבכל    ישנם  381
 ב). "ע כט ב""ה חפרק ח) (דע( בי"עאר בשער קיצו  םשב רש ה"מכ, ע"ה נואביהם רבאחו ללששנ

ת ריבר  פובס   המעללה  טר ממהל סדקוי   פ'  יע רישר זהר הרקספב  י'פרק ה' וע  כבהמר  יפרק  'יע  382
 .)ו(לש" דף לחה חומנ

 ג. ב ע"ס אה ח"דע"' עי 383
המ  384 תראהם  בהיכל  ידשעומ  ללוה  יסיןרי  דוזכם  ש שא  נורדי  רהנפני  ל  יאהברת   טעם הו  ם.ר 
אלרקשנ בני  כיםהיאים  שה  ,  אמרנו  דהמ   הוא  םשורשרי  וכהמ" ב  זוהגנ  א"לרדגבורה  דא"א,  ל ס 
 .יכותאר "ש י, עי)ע"ב מב ח"ב (דע"ה יםהאל הוא שםה הנה בו ורגב
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ואות מא וכי  ה אמונה  ו  שיכע  עדומרים 
שלנומ  המונ א סוס  מונה  ע נ  ההי  כמו 
  דונג ונמס כ  םהשל  מונהם מהא שלה  בל

לשמיש  לנו  ןניומ כדונג  ס  נמס    א ו הון 
שנאמרכמ לביה  ו  ך בתו  סנמנג  כדו  יה 
 עי.מ

כדונג ן  דלהו  ולב  וןדלה  הונמאמ   נמס 
אמונה  מההי כען    עד  וכי   ן)ואמרי(]  אמרו[א 

דמ  ]אמונה[ הסיוכס  לןימנא  לבהוא  נע  ון  ה 
דומאמ כדלהנה  ונמס  ומנלן  ון   סמדיונג 

דאת    הויאונג  כד  נמסון  לש  אמרכמה 
ה  ב כ  םילה (ת לטו)  נמנוכדבי  יה  ך ובתס  ג 
עימ

 וה צמ  'תפדה בשה וגו  ר חמרטפ   וכל
ור  מ ח  פטר  ףרוולע ור  מ פטר ח  תוזו לפד 

כתוב ואם לא  זהו שפדה אותו  י  ם לאא
ל ושיכע  ריצר הה  פתו וסוד ז ה וערדתפ
יצר טוב    זרך יחכחר  וא  ר בתשובהו לחז

  זכה   לא  אם  עזרה  כ ז  אםמו שבארוה  כ
שדכנג משום  שה   של  דחא  תדמו הם  ו 

ור לחז  כהז  ואם  רוחמשל  אחד  ו
על  בהבתשו חמור  אף  שהוא    ם ע   גב 

שה   אהוה שבש  תן הגלומ  רץ תפדההא
חזרו  שראלירה  ופז לא  בה  בתשו  אם 

השוה ע   וערפתו  קשה  לעם  ף  ור אותו 
לישעת החיימות  חמהדים  ם ספר 

 א לי אמחנו מי אשר חט  מרם נאהעליש
 י. רפסמ

פכו385 וגדתפ  ר חמו  טרל  בשה  ו'  ה 
ישמו( דאודפק  386) יג  ג ת  פודלפ  א    ר טת 

ולח ח  ערוףמור  לאם  מור  פטר  יפדה    יה לא 
ה דוהדא  רפתו  וע  דהתפא  ל   אםו  בכתיא 

לאצידא    זאור יכול  הרע  בתיובתא ר  חזרא 
הטוב  לבתרו( לא<)  יצר    יצר  אחזרולבתר 

ד  >387טובה אם  כמה  אם אוקמוה  עזר    זכה 
שה  ד<  חד  אקנדיוון  גין דאינכנגדו בה  זכלא  

(רמוחד  דוח זכה    )רבחמו  דחוה  בש>  ואי 
עלא  בתיובת  388ראחזאל דאיהו   אף   גב 

תפדהעם  חמור   גלותמ  הארץ   389השכ  אן 
(הדאי יז)ירמיה  ו  פזורש  נ    יואשראל  י  הה 

בתי הדר  שוי  ר ועא  ובתלא  עם  ילפתו  ה 
ם  ייפר חסמן  לאתמחאה    ןידעתיקדל דשה  ק

(שמו  390דעלייהו  מאתמר  לג)  לב  אשת  ר  י 
י מספר  וחנא לי אמחט

עואל ה  והי ית  בין    תפ טטולו   הכ דל 
גוון שנקראת במצוה    זומצוה    'ווגך  ינעי
נקראתחר  א אל מ  שלא    ושה קד   אצוה 

  לה של תפ ושל יד  ה  ן תפלן תפליו הלוא
פאר  אר תקון  צבעים    ל ש  פיהיוש 

יך ניע  פות בין וטלטכה ועל ידלאות  והיה  
ט(  גו'ו יג   דא ]  ינאהמת[קודא  פ  391)זשמות 

אבגוונ  קריא ד  אדקופ > אדל<  392חראא 
קדושה  מקרי  א  )ולא( אלא  אינון ואלצוה  ין 


 הר). הז  רתהע( א"ע קרא בוי  385
 ו).דפ"ף ב(נוס )ן וכו'ברק הביאלא ודפק( 386
 ר וחמ  פטריון  ך וזהו פדירצבב' יך  לבבל  כב   )נד ע"א  תכובר(  ש, כמ"ב וט  יצר  ואם הג  היהישר"ל    387
 .  ור)ל א ה(י הרע  צרם היה ע הע" ורמחי החיתמ וערפתו א ליהרזחול לאא יכל םוא

 ור) א ל(יה וריפתעו חמור רן פט ודיפ לא עאחר זאהוא ר 388
 אז ללם  בכ  ותפדול  יכול  ונואי  ללםכבינו  אש  אום לאוראל  יש  לבכל  דהפשי  ר"לפ"ו).  ה (דבש  389
בפוער שהןחמהכלל  תו  שנכמרב  ב  רעה   ורים  חמוררקש"ו  חמשב   ראש  םיאו  (ברים  ור  הל  י שרם 

 . ור)א
ע  הר דיצר  בסט'ר ומאר חנשאז ובה תש שהוו ע' אם אינא הכל "זכע ו דויכהעגל את  הם עשוש 390

  ו אותה  ופוד  ב ור טצה ישלהרע    רצי  מורח השות  לעו  ובה ש בת  כהזאם  ו  וריםחמהעם    ערפתו ו  זא
כט  יצר  שהב ע"ה  הח  ה את אפד  ןוב  כניש שה  ה  ללבכמור  וכלל  ל" ראל    ר לפו  הבע"  ה הז  צוהמה. 

יות  לה"ה  א בעהו  דםאא דלקא בדרג לסרה  וטה   המהב  רונה בכאשורמצוה ה  ע אבלהר  מיצר  אותו
 רותמשג' מ  ן הו   ת"תב  הוא  דםא  כור בן  ודיפבל  א  סלקאול  דשורמסט'    ו שלקדע  צר הרי על    וןדא

 יצאתמ  –ר אדם  וכינוק בת  שיתליש  ה,גימ' בהמב  לים ככלב  השני  ח,ר פ" מוח  השונראר"ל  [  לכנ"
 .  ור)הל אי ון] (יהגל לוב עתכ

 . ר)הזהרת ע (ה  ז'ה  ובשנהע"ב הר קח ב 391
 ר).ל אוהי ( ש"וכמדושה א נק' קיהות ומצק' קודין נהפ שכל"ל ר 392
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וילע נקראונים  כמו  טוטים  לכן  פות 
 פאר. אשר בך את אלישר רנאמש

 נא ש תקו של רא  תפלהד ול יש   הללין תפתפ
ועל   396עלאין  395דגוונין  394ו ירשפ   393פארא

אכ  397פותטוט  וןקרא  דא דאת   398מר מה 
  ר בך אתפאראשראל ש) י(ישעיה מט ג

נעוכתוב    וישר   רכי  בהו  אהאל 
א  סב  אלרשיל  ארשע ישמ  ןטהק   אלישר

ף  סמטה יו ול  עים למעלההצב  לש  יפויה
ו  צ העלה  בשני  (בעיתעטר  דרגות)  ם 

נע"רחלבת כיצדוף  בסו  ה  נא"ק  ם  י מה 
ויסו ו ה  למרא  בעיםהצבו   זה  יוסף הד   י 

ים בשני צדדה  יפה  רא מ  פהוי  ריפה תוא 
וב דרגות  עליון    יםצבע  יבשנשתי 

 . תוןותח

כיא    ע(הוש  וכתיב ישרי  א)    אל נער 
ישמ<  399א טזואל  ישרהו  בהווא  >אלשרע 

  ותתא   לאעי  וניןדגושפירו    400אסב  לאשרי
סליק  נין  ווג]  רגיןד[  בתרין  עטרואת  401יוסף 

ובנעיתא  בקדמ צדי"ק  סו"ר    אן י  הכמפא 
ורוונין  גביה   (בד  אזלמחזי  ו)   לטת  שיארא 
וסיו  ויהי תאר  יפה  פירא  ש  אהמר  יפהף 

דרגבתר<סטרין    בתרין   > ווניןג  תרין ב  ןיין 
א תתא וילע

והט שהי  יתעשו  בכתו זו   רישה  ובר 
י של  ל תפלה  ו  אות   סמיך)לה(המשיך  ד 
של להתיירא  לתפלין  אחד  כ   חדש 

ול  ם לשמקדייד  של  ה  לפות יך צרראש 
 כלל.  ם פירודבה יהשלא יה

(דברכ הו  )חי  ו  ם יתיב  והטועשית  ב  ישר 
תפלה  יה דא    >כאמשלא<ד  ישל  שר 
ליה402סמכא לא( ראש  ליןבתפ  )  ש ל 
  דים קא  ידשל  לה  פתו  דאכח  403לאתיחדא [

ודא פר  הוידלא    404יךרטצוא  ]שראל  של
 להו כלייבינ

שמתעטר    וד בסעומד  לין  בתפמי 
באותועומון  עליע  בצשל   שניד    ם 

שאמרס נשיוסף    וכמ   נוודות  ער  נקרא 
  סוד ד נאמן בעבל  ש  ודסק בדיצ  ונקרא

יחידי בן  הם לוא  של  יד  ת  ה  של  פלה 
ר של  והםותפלה  לי  ב  אחד  כלל  אש 

 . פרוד

  א ברז  םקאי  ןיפלתב  אטרעתמדן  אמ
וקאים  עלא   אוונגד תבאיה  רזין  ן  רינון 
דאקרי נער   כמו יוסף[בד  דע  זארבקאמרן  ד

צדיק ידאי  יח   406דבן  405ברזאו  נאמן  ]ואקרי 
תפלהינאן  יואל יד    ון  שלשל    אש ר  ותפלה 
דא ופר חדא בלא כללא ןנוואי


  אור).ל היע (וידכר א' פנקש "לר 393
  ).ראו להיר (אא פקרכך נל לר" 394
 .  )אור לוק] (יהרי ר לבן  ם שחודו[א יוני אשל"גו  ן ד'ות השפרי ד'שה ודעיכ 395
"ב  ת הן חויושפר  דד'  ומש"כ  ו"גא ח"דאון  ירעט  'ב"ב ושהן חוכידוע  "ע  כוא  ת דאו"ועטר  ן הש  396
 ל אור).הי"ג (חו

 ור).א לה(י תטפובט ולאש מ"כ יט שן תכלשו אוה  פותוטשט 397
שראל י  ז"שול כמש"ו  שרא א דידרג  ןין הפלוהת  ארפ  קראושנ  ליןפת ב"ל  ר אר  תפ מר אאנ שר"ל    398

 . )ר(יהל או 'אשר כו
 אור). יהל(  בוכשם ר וששמ ט" מט לר" 399
  ק יצד  נהדשכי  וא יסודה  מט"טו  ת"תישראל    "טטר מ נע  לאישרר  נע  כי  שז”  "לרוות  לידאצ  ת"ת  400

,  ע"ב  קס  ףמה דרותא,  "ע  מג  ףא דב  (פ'  ק" הש בזו", וכמ"גס  דשם  נהותבהם בה  ).ורא  ל(יה  לתתאד
 ). אע" במים ח"א  רו) (ביאב ע"ברסדף  , ואתחנןע"ארטז דף  לויקה
ונום שדקש  401 ”כ עלה אחולה  די  דוביס'  והיים  טהשבר  אשמו  כ  נוק'הי' ב  נסיון  ידיל  באתקנא 
   ור).הל אי( 'כו תאבקדמיא וז"ש רודדכ ודליס
 .  ור)אל היוע (ידכיד  לששר  קלה ן ומכיס ךא ולכרדדכו ודסי' בקנולך מהסתל "לר 402
  .ר)ול אהיל כו' ( ש ותפלה  וז"ש "יותש שהן תש"ר"נ ד זותייחהל 403
  כו' תפילין  ל  ן יליתפ  ן ח ביהסא)  ע"  ות לחונמ"ב  ע  ה מדש (סוטהן כמ"יני ב  יק א להפסל"ל שר  404

 .אור)יהל ( י"תש עםייחד אין להתב תש"רד
 "ו).(דפברזא  405
  וגם  לכנ"  בד ' עקי נ"דתש  ' טסל ב ר"  ' ורזא כב  נאמן  קיצד  קריל, ואעילאקאי  ו  "זא"ל "ברדצנ  406
 כיבנים    נק'  ת מסט' דת"ארץ וה  כל  דוןא  אווהעבדים    לאר' ישקסט' נות שמכסטרא דמלא בשהו

 . ר)(יהל או ו'וכ יםנכב םנו אלכמאבינו "ש וז םחמירהב ת"ת א



זהר בא 





פר בארבעהתפשל    תשיוארבע   לין 
  ם שהכמו ו ראש  תפלין של ןבתים באות

פרשא רש  ןליפת  ןתבאוות  ירבע  אש ל 
בתפליןכו  ךכף  א בב  של  לן  אחד  ת  ייד 
שלהש בתפלה  מעצמן  אי  יד  רי  ה לה 

וסוד  למעלה  חת מלוקה שמ  אל כלום א
תוך הים ומ  לכים אלהו  יםל"כל הנח  זה

ה  קראת תפל נ  לה מעמל ותם  א  תח שלוק
בקדושמו קראת נ)  והכל(תם  תקדשת 

תקדוש  ונקראת  נק לפ ה  ואז  ראת  ה 
 . ימהלשמים ש תוכ מלכות  מל

בתים  ע  בראב  פליןתד  ין יפרשע  ברא
(מהכו<ראש  ל  שתפלין  ון  באינ יד  >  ושל 
ארבע  )כמה באינשיפר  דאינון    תפלין   וןין 

הכאו  ראשל  ש כלהו ף  יד   יןבתפל  י  של 
ה  ל  לית  407יד   פלה שלתב  דהא  ]תאח  יתבב[

  מלעילא ורזא  קטאלא מה דנום אכלה  מגרמ
 םיהל  ם אחלים הולכיל הנכ  )א זת  (קהל   דא

 להתפ  קריא  >איללעמ<  ןלו  408קטא נדמגו  ו
בקד תקאו אקרי    409לאוכ  ן הודושת שת 

מו   >תפלהי  רואק<שה  קדו אקרי  ת  לכוכדין 
410לימה ש שמים >לכותמ<

סוד ה  נו אתרי באר הות  רשיע פרבא
פרשאומות  קמה  מ בכשלהם   ה בל 
 זהו סוד ר כו ב כללי  דשק ראשונה

  זא ר  אימנקאו   411הא[פרשיין    עארב
דוכ דלהון   פרשהבא  תיבכמה  ה  קדמא  ]ל 

זא ר ויהא אר דל בכוי כל ) קדשג בות ימש(

ב מג/ 
אשכ  ןוליע כל   הבתים   עהב רולל 
 ין.מא עליון שיוצאר הוד האובס

כלדכעלאה   בארב  ליל  א  ברז  תים ע 
 412יןמא אדנפק אהרו עלדנהי

א   זו  קדשן  כאנרמזו    עתן ארבווכל 
העל  דסו  העליונה  קדושה  ונה יהחכמה 
  הגניזה   דוסבמתקדש    כלה  שמשם

ד בינה סו   זולי  ש  קד  תנקראשהעליונה  
זה (ו  ימניל הפהיכה   יוןלעהם  עולה סוד 
ר בכום כי לי כל  ל עבדיראשבני י   לי  כי
לי  ו כ"סג הייתם  הסו  ללה)   בכל   חסדד 

למקום   בימעבין  זה  בכ  טהלמ  ןלה  ו"ר 
בכורב ב   ן  בן  ו  אלשרי  כוריב  נישכתוב 

ם עיצבכל הוים  דולל כל הצדכזה  בכור  
  ד וע בס בכל האר  תאכולל    בות כהולכן  

אבהעמה  חכ ה זליונה  בל  כלל   ךדרה 
פרט רך  זה אבל בדב  לול כ  שהכלעת  לד
לבדואח   כל פרשה    ד    ונה ראשזוהי 

א דש  קד  אזו הכמיע אתרון ארבאינ  וכל
ע רזאלקדושה    אה עלדחכמתא    אה 

  עלאה   וגניזדזא  אתקדש ברכלא    413מןדמת
(ריקתיד< רזא   >הבינ<א  ד  י ל  דשק  )אקרי> 

עלמלדע פיכהאה  א  דא   ארזו  414מאהנילא 
בנ  כי  )הנ  כה  קרא(וי ישלי  ים עבד  לראי 

)  ר (שמות יט הככל ב  415לי   יג) כי ג    (במדבר
לי  ו   כל ב  417ד דחסזא  ל ר"כ  416ולהסגהייתם 

א בן  דבכו"ר    תאתל  עילא בין לן  יבתא  דוכ
ד(  יבדכת  418ורכב רי  בכ  בני  ה)כ  שם 
בכאהו  לשראי בן   וכל   ןיטרס  כל  לילכר  י 

ברזא    בעכלהו ארל  כלי  ראכך ק  ןגיובנין  גוו
דע למנ לכלרח בא דאאבל  הלאא עכמתדח


פר  "כג  לה   יש   ךיכלפ  םולקבלת מכשמ  פי ולר"ל    407 כללהיש  ולפי   תו שי ד'  ם ילנכל  הב ום  לכו  א 
 ). ראוהל י' (אבית  הבכך פיל דבאח
 .ר)(יהל או הש וקדו של ידתפלה  נק' ג"כ יכךל לפר" 408
 ר בדפ"ק. מוסג 409
לרומ  410 (בר"מז  דףש  מלכ  רוצהה  )טו  ד י  כות  שישמ  תושיקבל  תינ  למהם   לור"ו'  כן  י לפייח 

 . אור)יהל ( ןי' גוונל דכת"ת במים ם שעה ימשלכות מלש
  ).ראו (יהל ר יות שרפיכאן  לם אבימעפה ברה 'פישכבר  "לר 411
 . אור) הלי(א "דא כתפין' וב םידי מב' יוצאין  ילין פג דתו"וח  בחו"שדוע כי 412
   .ר)ל או(יהדש קו אקרנש בלין מחכמהכשמקש דקו  ורארות נקהספי  לכע שידוכ 413
 .  )ורל אהיים (ולפנ ינפדשים להק  שנה קדי ביביעשה  כלהיהן ו ת לוכהי שז' 414
 ר). ל אוהן (יקמש ל"כמ םמצרימ ונפקה לדימסט' ש  ק זהופסמראיה ולי   'קנ נהיבש לר" 415
 . ק"בדפ  רד כאן מוסגע "א דאזמ"ור 416
 ר). ואל ן (יהימלהו יו לכו לדכלי אשהוא יומ 417
נרמז   רכוב  יבהאוע  וכיד  א'דעת  לת  וטנ   ק'ונו  ג"ים דעת דחוקב' חלל  טונ"ו והוא  שת כמ"ת"ל  ר  418

  ללא כבק  בפי' רה  בורג  םשרמז  נ  אל  כךלפי  יןד  שם  אין  עלאה  הכמחבפי ש ' ולק בהוא חלרה שבוג
 .  )יהל אור(
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כל חד  <פרט    רחבא  בלאבהאי    לילדכלא כ ת.שיו רשאר הפל הכוללת כ
 ליל דכ  מאהדרשתא קפ  דא איהי   >יודובלח
שיין שאר פרכל 

שניה  פ יביאה  יוהרשה  ו זוגו'    ךכי 
ה  השבפר  רישהבינה   יציאת הזו    יא 

מציהשים  רמצ שתה   כןולל  יוב  לד 
א  הוזה    בררי דה ש ה  י"ה והת של אשירה

שמה  ו  ביובל ה  והי  ןישא"ה  והילכן 
שהובמק  א אליה)  (הו זה  עום  תיד  א 
למטהשימלה מנו   ך    רות ולהאיר 
בדרג ול  כמי יה  (וה  תחתונהה  המצא 

על  שאו (שיאשהמלך  מר  היה  ) ההים 
לה  למט ממוכן    רות) נומ  ולהאיר  השך 

ובסל  הכ ו אחד  בדרך   אושה  םמשו וד 
בולגב  ראנק לא    רטמי זי  אלשם  א  ה 
זה  עתלד  םמילחכ   רסנמ רשם  נ  ועל 

 . הזה רבבדוש הקד בשם 

תנפרש ה(  אנייה  יג  כי שמות  והיה   (  
וגיב בינ'  ויאך  בפרשתדא  דהא  דה  א  א 
דצרמ  יציאת  יהיא לא דיוברא  מסטוה  הים 
דא    הדהא מל  "הי והותא דילה  ירדא ש  עלו

ביובלאי והיד  מאש  כךגין  ובא  הי  ה " ילה 
דאיהו  א  א באתר דלא   )היוה(  >והיה<ית  לד
צינין בוהרא  לאנו  לתתאא  משכלאת  419ין מז

אן  כמ  היוהתאה  ת  אגרדב  כחאאשתול
ע   420זמין   ] דיהוי[  )הוידא(לכא  מ  לדאמר 

לת מאתל ברלאנהו  תאשכא    421נין וציא 
 ) דאקרי(  422>ודאיה<ן  יבגו  א חדאלא ברזוכ

אק  ר טמי  רחבא באלא    בשמא  אייתגלרי 
אד לחלא  א  ועלי מכיאתמסר  למנדע    דא   ן 

א ד )מלה( >במלה< א שבשמא קדי םישאתר
סוזה  מעית שפרשה שליש הימין ד  ו 

 ת א  מיחדשהוא  ן  וילעד  חס   קראשנ
הכלהיח של  צלא   וד  ם  דידרבעה 

הוא והקד ברוך  סדובו  דר  מס   וש  ר  את 
 צדדים לכל ה  טש תפשמ  זהום ולהעו   כל
בתוךא התחהות ה  פילו  בת מות  זה ונים 

הורוב  הקדוש לם  ועה  אתא  בר א  ך 
של   ףועט וא בה  ךורטף הקדוש בעשהתכ

ש  זהר וד  מיחוזה  היחוד  ך כ  משוםאת 
 . ך לוהי"המושמע ס

ובד( ה  תאלית  שהרפ שד  רים  ד)  א מע 
דימינרז  ]והיא[ דא  חסאקא  ה עלא ד  רי 

מייחד קא  דכיחוד  איהו  לדא  בע  ארלא 
סדורא   יהסדר בהוא מ  בריךשא  קודו  ןיסטר

ל  בכ  423מתפשט   הו דקאיא ודא אמלעל  דכ
מי  תחו] (אדב  יאתת  תהומי [גו  ילו  אפ   ןסטרי

הויבר  קודשא  )יאתת כא  ך  עלמא  ד  ברא 
בריך  ודק<  424אתעטף  טופא בע  >הואשא 

דקהרזד ודא  מא  כך    בגין ודא  וחיד  ייחא 
לוהי"ה  ך סמי עשמ

ש  יוםל  היחוד  לד  כל  יחוד   עתהוא 
הרא  םשיול היחוצות  ההז   דן  רי  ה 

ם  וי  כליחוד של    ותמקומ  ו בכמהאמרנ 
ה שיהוא  שבחוד  הי  מעפסוק  ' שראל 

הרי  ונ יהלא   א ר קנ   לכןו  דאח  םכול  ה' 

יודדא  חוי אכל    למנדע [  425ויהמא 
  כמהב  אמרןא דא הא  א יחודותה רעשואול

  א דקראיחוד  ]הואי  ומא יא דכל  ודחיי  דוכת
  ) קדמאה(  יהו"ה  >לארשי  שמע<ו ד)    ים(דבר


איןלעמלוה  מכמחש  419 קבי  אבל  יגלו  ה  לשאנה  וע"ליימא  בה  ינמתבונ  ז"ת  יה  אהו סובן   י"ה ד 

 .ר)וא לדא (יהלון לאימדז
 מפני מה  יא עצוקוש   יםה מקובלמכ  שוק שה  המ  ה אור  נולה ליג  זהב ות  ולתגה  שם מורה עלהד  420
א  וה י  כ"ה  היא תר משם  יווא  ה  ולשם גד  "ה ה בי"ו השם    לאהת  ת""ה בויה וה  נובי  בכתר  הי"האמה  

  ן ולכ  תותגלא הם הושה ו  תגלותה  ורה על שם מהדהא    דיתורץ מאבזה  אך  וע  דיות כל השמכ  ללכ
שאין  י"ה הוכמו שם    ולגד  איןשה  "אהי  שםשם    לכןו  ת"בת  וכמ  תכ"כ התגלו  ןשם איש  הניבכתר וב

 .ור)א ל הן (יביתו  טב' היעיו "תתשב  תתגלוה מוכ גלותההת דולג
 . קמאן" עד כאן מוסגר בדפ"מ"והיה כ 421
נק"שת  "לר  422 בה'  ת  אלו גוי"ה  אבהיפ  הוי"הכאן  ל  בי  שהיארו  בטמין  וותוך  ה  אינ עצמה    לפי 

 .אור) הלי(נגלית 
 .ר) וא דו (יהללחסין ריכל צכהים ואמר ניקרמ וחסדן בשז 423
וע דד כיחסא  והר  ' ואוומה כשלאור כ  הטעו  "שמולם כהעא  רבוור  בא  הקב"הף  תעטש שנכמ"  424

 .  ל אור)הי(
 .ו)"דפב ףיחודא (נוס 425
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שלשה  הראחד   הם  הי  איך  ם  שמות 
ם  חד איך הא  שקוראיםב  על גאחד ואף  

 חד. א

אקרי   אד  ועלד  ח  ולהכ  >אה<ה  יהו"   אלהינו
החא אשמ  תלת  אד  חד  א  היך  ןינוהן  ינון 

ון חד  ינא >יךה <רינן אחד ף על גב דקוא

בחזי  נד וק ה  רוחון  אלא  ווש  הם דע 
 שה לדעת ששה לין סתומע  של  הא מרב

א סאלה  וזהו  שנשקו  של  דוחד  מע ל 
אש ופנים  שה אשל   הואד ו חהוא א  ולק
וכולח  רו הקול    לש  דובס  דח אם  ומים 

  ה'   ונ י' אלהן הכא  אףד)  ח א  אל ם א(ואינ
 ם אחד. והנים  פאו חד שלשהא הם

ד  אלא אבחזיונא  קדשא  ע  תיידרוח 
דעינבחואינון   דע נמל  >אתימס< א  יזו 

ר  דאו  דחאן  אלי  לתאדת דקול זא  איהו 
איהו  קו  426מע שתאד ואחל  תיהד   427לתא ו 

ו   יןגוונ בוכלהיא  ומ  וחאראשא  חד  רזא  ו 
א יהו"ה אוף הכ  428חד   אאל  ןוינולאו אל  קוד

ייהאל חינא  "ההונו  נין ווג  תאתל  דון 
 דח )דאינון> (ןואינו<

שעוז  הקול  ביהו  האדם  חוד שה 
רולשים   ביחוצואת  מד  נו  הכל   אין של 

ה וש שע  הז ה  בקולכל  ה   סוף   דעף  סו
היחוד של  ו ה וז חדאה שהם אל בשלשת

 ש. הקד של רוחד בסו  ההתגל ם שיו כל

קול  איה  ודא נש  ב  דעבידו    דאיחוב<ר 
  לא דכ   יחודאב  )ולשוואה(  >יהותעשוואה ר לו

דכלאס  עדף  סון  אימ דקא אבה  ופא  קול  י 
דאינוןת  בהני  בידע אי  לתא  ודא  הו  חד 

ד ייחודא  (ידאתגל <א  ומכל  ברזא    )גליאת> 
א  דשח קדרו

אופ וכמ  רו ורעתה  ודחי  שלנים  ה 
אמתוכו ומי  שעושה  ימ  לם  עושה   זה 
  ו שאנ זה  ד הובל היחא  עושה  ה זהעושש

א ו הש ל  וק  שלסוד  ב  מלמטהוררים  מע
  כך ר  אחלל ובכה  ז   רבהדר  רויבו  הד ז אח

 ו. נאמררט כמו שפ

גוו הו קשוט אתערו וכל  דאדיחו  ניןוכמה 
האמא דעביד  עבן  ד  ידי  האי  עבומאן  יד 

דודיח  יאהל  אב  בידע א א  י ערתמ  נןקא 
קול<זא  בר  תאתמ חד  יהאד  )דקול(>  דחד  ו 
הואד<  כללא בהאי  לה  דמ   ברירא  >א 
(טרפ <  429בתר ל שמו>  אם    ט רפע  והיה 

מרן אדקכ )לאהדחסד ע

  ה שקה   סוד הדין  ואעית הרבי  השפר
אלהלהשמרו   תפלי  כם   ראש   שלן  הן 

  אחדמא זה בבית  גכדו  של זרוען  ליתפו
 ד אחד. ם וכולם סותעוררנו בהה והרי

רפרש)  ואיהי( הוא  יעב ה  דדינא רזאה  א 
טזי  שם(  אקשי השמא  ל)  ן  אלי<  430כםרו 

תאי דדרועא    ותפלין  431אדרישן  פלינון 
 ו בה  נארעתאהא  ו   תא יבבחד    אד  אנוכגו
א רזא חדלהו וכ

שלר  קש דל  ש אר  התפלין  ת  "הוא 
ז כתוב  ועל  את  איור ה  ולאחת  כן ורי 

ל עו  432איהו דל"ת   פלין דרישאקשרא דת
כתיב לג  (  דא  את    תאיור  )כגשמות 


 )."ו(לש אי ע"ע"ב ר א נ"). חרואהל (י ס"י"ש בכממיא ו א א ורוחל מאשולכ שקול 426
 ). אור לונין (יהג' גו ן שה ג"תה חטמל שהן "אז  ו"ב ה'הן ח לקינוא שה'ר"ל  427
  דפ"ק.ב סגר ומ -  אלא חד ן וינאולאו  428
 ר).או ל(יה עם שמו א ההיו 429
 ר). אוהל י( דינא כידועד 'סטמא ל"ת והר מהשד 430
כדו  431 דוקאע  ראשב  י  מוה יש    של  דהי י"ה  כיא  יד  בשלאבל    ג"וחו"ב  ח  ו נימש  כך  נו   ן עיאלא 

 יבלג   ו"גרך חבע הם  מא שא דוחו"ב  א  דאבב  חו"  י'פ  ו"ב,חם  פעמי'  א באל ג  חו"  בהן  יארי  הש  אוגמד
 בד (רמ"ז).ל ןיומר"ל ד ,איקיד  וונאכג א,ד ונאוגכ ועאדרדן  בכא מרן אלכו ,או"ב דאבח

  זה על    ראמר נאש  פיליןת  לשקשר  ה  ןי נואר שעא) מב" עסג ררנן (חת אובפ' וי,  רחואאת    יתורא  432
ה,  יד כהכה,  ד י, ה' דאהבתר'  א בההוש  ל ידשן  פיליהתעם  ד  אחנין  ע  ואה   הנה   ,יראחות  את  וראי

מר שם  א  ,ריואת אח  ת יראוק  בפסורה  תוה   על  ן תנום יגורבתג"כ  א  הו  זה ן  יע ע"ש. וכא  לאשמ  היאד
ד היסו  ורמא  הוא"ל, שנכו  פ באס"  ק "ש בזוה, כמ"דוהיס  ד, סו'י  (והוא  יד  לש  ן פילידתשר  קה  שהוא
  בואר "א) מא סע"י(דף ר  הלויק'  ובפ  ).ידשל    ןלידתפיר  הקשד  סוהוא  ו  ל, חר ת דעד  אהו  נומשמדז"א  

אחורי    יאהש  'ל הנוקכ  ותלכלהוא  , שניתר ם צדקו  חורא  דסווא בה  הנהי  ורחאאית את  ור  דסו  כי
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ל ה  ראחוהוא  נקשר  קשר  ב כל  ושם 
 ד. אח

מן  ות  434לאחוראו  איה  אד  ועל  433חורי א
א חדא שרכלא בקר שאתק

 ע רוזל  ש  ולן אליתפ  השמניח כ  איהו 
ק  תקשרלה א (יש  הברי  חרשר)  ת סוד 
סודודק ה כמו    ש  ה  כמ ב  שהתעוררזה 

ו מומקו  אחד  הכלת  יהם  ראש  סוד 
ש סעיודישראל  וצרי  ודים  אדם ך  זה 

לה  להניחם יום  עליבד  ת יוכל   ון מות 
 ם ש  ץ כיהארי  עמ   לכ  אוור   תובועליו כ

 ך ראו ממוי רא עליךנקה' 

מנהי  איו א רועדד  ןילפת  ן ליא  אחכד 
 אזר435  שרא) אחרא ק  תאי  א(ס"  אראתקשל

מה בכר  דאתעה  כמזא דא  ר  קדישא  דברית
וכלא  דוכ א  רזאתי  זכאין    אלישר  ןינוחדא 

רז דאדידעין  לואצטר  >א  נש  בר   אנחאיך 
י<ון  ל לומכל  (הוימא  ולמהוי >  יומא  בכל 

(יהעלו<ה  א לעא  וקנבדי  )ב"נ דא>    ) ועל 
י  כ  ץראה  כל עמיאו  ח י) ורכ  יםרבד(  כתיב

ע"כ ךמאו מרוי ךעלי אנקר 436הו"שם יה

אמןומן א םלו עלוך יהו"ה בר ואמןם אמן לעולה'  וךבר

מד/א 







חשרדכעין    הוא  "זכהרי  ו  ע"ש  ראדכו הו  וקותלות  שלכו'  המאה מ  שהואש  אר  קשר  ת  לכורת 
ה הוא  הנר, קשוא ה ה נור ממשא הדעתר דאוק חלתו האוה נהו, ב שבמתלה תדעאור הם נה עותבד
ה  י הש  השלשון  הראש  רוא שוה  י' כוקנדהכתר  ה  אורא  הו  ה"ל, והנכנ  תכולדהמונה  הראש  בחי'המ

 ש ארשל    שרק ה  רי הוה). והז  (פרק  א"א  'ע   ר דרחלכת  אהו  דז"את  ות"  ל,ת דז"א כנ"ת"בה  למתחי
שך  נמהנה  ,  ין מוח  'הדלות  כלד'  א  הואש ש ר  של  רהקש  רואן מוכ  ל,ר דרחכתוא הה ה  הו  לאהשהוא  

פ ק ס"וה"מז  לכנ"  א"זד דסויה   מאורא  והו,  י'  איד שהו  של   רקשה וא  ל שהת דרחהדע  השנו ונעממ
הוא  כ  א,ב ישר  שא הק היל שחדרנעשה הדעת  ו  הולע י  והיל  דז סיור האכי    ו ניד.  הנהוד  א וה   "א 

  נה . והדי  ר שלקש' דהיא  שהו  בהש  תעהד  םש  אהו  שהעונאלי,  שמוע הרבז"א  דז  ד הלבגנכ  עולה
  כי   ,םש  אמרו  .שםשים  רובהדז  כ"  רו שמבואכמו  אשרשל  קשר  שך מההנמ  תוהרצוע  "יז עכ"עשה  נ
ש של רא רהקש יצא כמנ . והריע"ש חלרין דיפהמק  ותן, והם אורחיומ  'כל הד םיללוכ ת הםועורצה

ם  הי  ם הרקרמעי י  כ  הוא   כן ו  ,השל   ןיליהתפם  הש  ג"כ,  חלן דרלכוין  מוחאור ה  לכ  ללותכ  א וההנה  
 ע"ד). ז ב" ח םלליל (כת כנ" מלכוב שהבחי' ' ם בה ד כיאח כ ג"

  י' ע"א וע  רסג   "גריא ע"א בחן  מלק  ). עי'רוא  ל יהשר (הק  של  'בד  א"זבלת  כלנא  והי  ותמלכל  ר"  433
 ). (לש"ו בורע" סע"א לרלקמן  עוד
   ).ל אוריהטב ( יה ע"שיה ר דילוחא איהיל "שמכ 434
 ). אור ליהבה (ל נכלד סווא יה  "יש  קשרהש לר" 435
 ן. כאיע  פבדפ"מ, ומו נמחק "דידעין רזא דא"ינון" עד לין אמ"א 436


