
 זהר משפטים

1 

  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  
  íéèôùî úùøô  
   äùòî ãò äùøôä úìçúî íéäéâîä åøîà

ò ãé÷ óãá øàôúäì éãé" àáñä ïî àåä à
éç ìàì äãåú ú÷éåãî àçñåðä åðàöîå åðòâéå:  

פתח רבי שמעון ואמר ואלה 
המשפטים אשר תשים לפניהם תרגום 

ואלו [ואלין דיניא די תסדר קדמיהון 
אלה אותם ] ההלכות שתסדר לפניהם

גלגול דיני הנשמות סדורים של ה
   .שנדונו כל אחד ואחד לקבל ענשו

1øîàå ïåòîù éáø çúô  íéèôùîä äìàå
 àéðéã ïéìàå íåâøú íäéðôì íéùú øùà

ïåäéîã÷ øãñúã2ïéøåãñ ïåðéà ïéìà 34 
ïéðéã àìåâìâãïéúîùðã 5ãçå ãç ìë åðãúàã 6 
äéùðåò ìá÷ì:  

כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד 
שי חנם חברים ובשביעית יצא לחפ

הזמן כעת לגלות כמה סודות נסתרים 
של הגלגול כי תקנה עבד עברי שש 

ה התחייבשנים יעבד כשהנשמה 
בגלגול אם היא מצד אותו העבד 

ן שהוא כולל ששה צדדים "מטטרו
כתוב בו שש שנים יעבד גלגולים שלה 

בת אלא שש שנים עד ילא מתחי
שמשלימה שש דרגות מאותו המקום 

 אם הנשמה היא מצד אבל .שנלקחה
השכינה שהיא שביעית ודאי מה כתוב 
ובשביעית יצא לחפשי חנם שצדיק 
ודאי אין בו מלאכה וכיון שאין בו 
מלאכה אין בו שעבוד והנשמה שהיא 
משם נאמר בה ובשביעית יצא לחפשי 

 ãáòé íéðù ùù éøáò ãáò äð÷ú éë
íðç éùôçì àöé úéòéáùáå ò àééøáç àëä ïãé

 äð÷ú éë àìåâìâã ïéøéîè ïéæø äîë äàìâì
 àúîùð ãë ãáòé íéðù ùù éøáò ãáò

àìåâìâá úáééçúà7 àåääã àøèñî àéä íà 
åøèèî ãáò" áéúë ïéøèñ úéù ìéìë åäéàã ï

 àì äìéã ïéìåâìâ ãáòé íéðù ùù äéá
àáééçúî8 ùù úîéìùàã ãò ïéðù úéù àìà 

 íà ìáà úìéèðúàã øúà àåääî ïéâøã
úîùðàúðéëùã àøèñî àéä à9 éäéàã 

 àöé úéòéáùáå áéúë äî éàãå úéòéáù
 ïåéë äëàìî äéá úéì éàãå ÷éãöã íðç éùôçì
 àúîùðå ãåáòù äéá úéì äëàìî äéá úéìã
 àöé úéòéáùáå äá øîúà ïîúî éäéàã

                                                           
ולזה נאמר כי הנפש , קודם שנכנס בבאור שמועה זו ראוי שנפרש מה ענין זה הנקרא גלגול 1

אלא תתגלגל אחרי , לא מפני זה תאבד הנפש, והרשיעה בגוף הראשון, אם לא הצליחה, הנטועה בגוף
שאין הגוף אל הנפש אלא ממש , ותזכה בו' ויבא בגוף א, י עדי תטהרוכן בגוף שליש, מותה בגוף שני

ואם לא הצליח בנטיעה זו תעקר משם וישתל בארץ אחרת אולי . כקרקע אל האילן שהוא בטוע בארץ
 ).א' ו סי"אור יקר ש(יצליח 

 על הנשמה' שהם דיני ה, אם כן יצדק על הגלגולים" דינייא"המתרגם שינה לשון משפטים ואמר  2
 ). א' ו סי"אור יקר ש(לזכותה 

 ).מ"מ( והם דקדוקי הגלגול –חידודין דגלגולא גרסינן  3
 ).דרך אמת(כ כאן "א כמש"ונ, חידודין 4
 ).אור יקר(שאין עניינם שוה לכל נפש  5
 ).אור יקר(לפי מעשיו  6
אור (ובא להטיב ולהשלים , או שלא הטיבה כל הצורך, או שהרשיע ובא לנקות עצמה ולטהרה 7
 ).יקר

ק לכך אינה מתגלגלה "א שהוא בחינת ו"ששם מקנן הז, ביצירהט ש"אם הנשמה שרשה ממט' פי 8
א "ויותר מזה אינה מתשעבדת לסט, ק"לתקן ו, שנים' א היונק ממנה אלא ו"להיותה תחת יד סט

 ).מ"מ(
אזי ' וכו, א ממנה ואינה נפגמת"אין יניקה לסט, אם הנשמה הבאה לעולם הזה היא מהמלכות' פי 9

 ).מ"מ(א "יצא לחפשי מן הסט
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  àãåáòù äá úéì íðç éùôçì   .חנם אין בה שעבוד
  àä éëäãà  הריבין כך 

  ãö/á  
ירד הזקן אליו אמר לו אם כך רבי 

תוספת לנשמה שהיא ממנה מה 
לא תעשה כל מלאכה  שנאמר בה

אמר לו זקן  .'אתה ובנך ובתך עבדך וגו
זקן ואתה שואל את זה שודאי זה 
נאמר על נשמת הצדיק שאף על גב 

 לרדת בגלגול בכל אלה התחייבש
בעבד ואמה ובהמות שהם אפילו 

אופנים או בכל החיות שמהם נשמות 
בני אדם כתוב בה לא תעשה כל 

 עבודת עבדלאכה וזהו לא תעבד בו מ
בצדיק שהוא יום השבת לא תעבד בו 

אבל  .לו שהוא יום של חעבודת עבד
שהיא בת ) הנשמה(זקן זקן שבת 

יחידה והיא בת זוגו של צדיק שהוא 
שבת מה זה אם אחרת יקח לו אמר 

לו של שבת ולו הרי ודאי הבדלה ח
לו של שבת ושיש אחר שלא נקרא ח

ה שפחה אמר לו של טמא חולו אלא
של שבת מה זה אמר לו זו  חולו והרי

אמה שהיא גוף של בת יחידה שעליה 
  .נאמר אם אחרת יקח לו

äéáâì úçð àáñ10 éáø éëä éà äéì øîà 
äðî éäéàã àúîùðì úôñåú äî11 øîúàã 

 äá)é ë úåîù ( äúà äëàìî ìë äùòú àì
åâå êãáòå êúáå êðáå ' àáñ àáñ äéì øîà

àã ìéàù úàå12éàãåã  ÷éãöã àúîùð ìò éàä 
 àìåâìâá àúçàì áééçúàã áâ ìò óàã øîúà
 ïåðéàã ïøéòáå äîàå ãáòá åìéôà ïéìà ìëá

íéðôåà13ïåéç ìëá åà 14 éðáã ïéúîùð ïåäðîã 
 éàäå äëàìî ìë äùòú àì äá áéúë àùð

 åäéà)èì äë àø÷éå ( úãåáò åá ãáòú àì
ãáò15 åá ãáòú àì úáùä íåé åäéàã ÷éãöá 

éàã ãáò úãåáò àáñ àáñ ìáà ìåçã íåé åä
úáù16) ã"àúîùð à ( éäéàå äãéçé úá éäéàã

éàî úáù åäéàã ÷éãöã äéâåæ úá  úøçà íà
 ìù åìåç äìãáä éàãå àä äéì øîà åì ç÷é

úøçà úéàã úáù17 ìù åìåç úàéø÷úà àìã 
 äéì øîà äçôù äàîè ìù åìåç àìà úáù
 àã äéì øîà àéä éàî úáù ìù åìåç àäå

àúîà18 éäéàã  øîúà äìòã äãéçé úáã àôåâ
 åì ç÷é úøçà íà  

                                                           
דע כי כאשר האדם עוסק בתורה כראוי לשמה זוכה להשיג שיתגלה אליו איזה צדיק מאותם  10

שהם משורש נשמתו ויבא ויתלבש דוגמת מלאכי אברהם אבינו ומגלה לו רזי תורה בהיותו מתלבש 
משפטים והמקומות אחרים הרבה בכל ' בההוא חלוקא דרבנן אשר לו כנודע וזהו סוד אותו הסבא דפ

י והיה מגלה לו רזי תורה ודע כי לפעמים אותה הנפש של " שהיה יורד ומדבר עם רשבהתקונין' ס
שער  (ולפעמים גם הנשמה. הצדיק ההוא מתלבשת בההוא חלוקא דרבנן ולפעמים מתלבש גם הרוח

 ).א" בראשית ו עי"מאמרי רשב
ה ובנך הרי הכתוב השוה אותם דכתיב את, ט"מה תוספת לנשמה שהי אמהמלכות יותר משל מט 11

 ).מ"מ(ובתך עבדך ואמתך ובהמתך 
לא מבעיא , א מנשמה שהיא מהמלכות,הכתוב לא תעשה כל מלאכה דהיינו שאין יניקה לסט' פי 12

אלא אפילו אין לה , ואמה שהיא בריאה, ן ולמעבד שהו איצריה"אם יש לה לבוש מבן ובת שהם זו
 )מ"מ(א ממנה "קה לסטאלא לבוש מעבד ואמה שהם יציר הוביראה אפילו הכי אין יני

 ).מ"מ(ששם האופנים , עשייה' פי 13
 ).מממ(שהו אביצירה , כמו עבד, שחיות ביצירה' פי 14
קאי על לבוש ' , והאי דקאמר קרא אם אחרת וכו, אינו נפגם כמו נשמה שהיא מהמלכות' פי 15

 ).מ"מ( ט"דילה שהוא ממט
  .נמחק" שבת"דרך אמת גורס את המוסגר ו 16
  ).דרך אמת(אחרא  17
 ).מ"מ(אה שעיקר אמה הוא בברי, ט וקראו אמה בהשאלה"הוא מט' פי 18
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נשמה שנקראת אמה יש בא וראה 
נשמה יש וויש נשמה שנקראת שפחה 

שנקראת בת המלך כאן יש איש 
איש מלחמה ויש איש ' שנאמר בו ה

ולכן נשמה  .שנאמר בו והאיש גבריאל
יבת בגלגול אם היא בתו ומחהיא ש

של הקדוש ברוך הוא אם תאמר 
כרי ששם שלטון יצר שתמכר לגוף נ

חס ושלום  ל"הרע שהוא מצד סמא
הוא שמי וכבודי ' שהרי כתוב אני ה

ואותו  .לאחר לא אתן שהוא יצר הרע
 שורה בת המלך אם ]שם[הגוף ש

תאמר שנמכר בכתרים תחתונים 
חלילה וחס עליו נאמר  שנטמאו

ת כי לי הארץ ווהארץ לא תמכר לצמת
ן וגוף "מי גוף של בת המלך זה מטטרו

זה הוא אמה של השכינה אף על גב 
שהיא נשמה שהיא בת המלך שבויה 
שם בגלגול באה שבאים גלגולים 

  משום שבאה שם

àúîùð úéà éæç àú19 äîà úàéø÷úàã 
 úéàå äçôù úàéø÷úàã àúîùð úéàå
 úéà àëä àëìîã àúøá úàéø÷úàã àúîùð

 äéá øîúàã ùéà)â åè úåîù (åäé" ùéà ä
 äéá øîúàã ùéà úéàå äîçìî)àë è ìàéðã (

 éäéàã àúîùð àã ïéâáå ìàéøáâ ùéàäå
 êéøá àùãå÷ã àúøá àéä íà ìåâìâá àáééçî
 ïîúã äàøëåð àôåâá ïáãæàã àîéú éà àåä
 àøèñî åäéàã òøä øöéã àúåðèìù

àîñã"ì20ç " áéúë àäã å)ç áî äéòùé ( éðà
åäé" åäéàã ïúà àì øçàì éãåáëå éîù àåä ä

úøá àéøùã àôåâ àåääå òøä øöé àëìîã à
 åáàñîã ïéàúú ïéøúëá ïáãæàã àîéú éà

 øîúà äìò ñçå äìéìç)âë äë àø÷éå ( õøàäå
 àôåâ ïàî õøàä éì éë úåúéîöì øëîú àì
 åäéà àôåâ éàäå ïåøèèî àã àëìîã àúøáã
 àúîùð éäéàã áâ ìò óà àúðéëùã äîà

àìåâìâá ïîú äéåáù àëìîã àúøá éäéàã21 
ú úéúàã ïéâá ïéìåâìâ ïééúàã àéúàïî:  

מה כתוב בה וכי ימכר איש את 
 .בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים

זה הקדוש ברוך  ועוד וכי ימכר איש
אלו ישראל שהם מצד  הוא את בתו

של בת יחידה נקראו בתו ואם תאמר 
 שאלה מצד של העבד גמתודשיצאו כ

ן שיצאו במנוסה "שהוא מטטרו
ממצרים לא תצא כצאת העבדים זהו 

ן תצאו ובמנוסה שכתוב כי לא בחפזו
בא וראה כשנולד איש  .לא תלכון

נותנים לו נפש מצד הבהמה מצד של 
ר מצד אלה שנקראים אופני וטה

áéúë äî  åúá úà ùéà øåëîé éëå äá
 øåëîé éëå ãåòå íéãáòä úàöë àöú àì äîàì
 åìà åúá úà àåä êéøá àùãå÷ àã ùéà
 åàéø÷úà äãéçé úáã àøèñî ïåðéàã ìàøùé

ïåðéàã àðååâë ïå÷ôéã àîéú éàå åúá22 
åøèèî åäéàã ãáòã àøèñîã" å÷ôðã ï

íéøöîî äñåðîá23 íéãáòä úàöë àöú àì 
 áéúëã àåä àãä)áé áð äéòùé ( ïåæôçá àì éë

 ãë ùð øá éæç àú ïåëìú àì äñåðîáå åàöú
àùôð äéì ïéáäé ãéìéúà24àøéòáã àøèñî 25 

                                                           
 ).דרך אמת(נשמתא אית  19
 ).דרך אמת(דשמאלא  20
  .)א בדרך אמת"כ למעלה הוא נ" אמנם מש–נוסף בדרך אמת (עד כה  21
 ).דרך אמת(דאלין  22
 ).מ"מ(ט ומשם היו דור המדבר "שני אלפים תורה הוא ביצירה ששם מט, ש הרב בליקוטים"כמ 23
  ).דרך אמת) (א נפשא"נ(רוחא  24
 ).י"שער מאמרי רשב(דבעיראן  25
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נותנים לו רוח מצד  דש זכה יותרוהק
נותנים לו  דש זכה יותרושל חיות הק

נשמה מצד של הכסא ושלשת אלו הם 
 ]אם [.אמה עבד ושפחה של בת המלך

 נותנים לו נפש בדרך זכה יותר
אצילות מצד של בת יחידה ונקראת 

נותנים לו רוח של  בת מלך זכה יותר
אצילות מצד העמוד האמצעי ונקרא 

 זהו שכתוב בנים קדוש ברוך הואבן ל
נותנים לו  אלהיכם זכה יותר' אתם לה

נשמה מצד של אבא ואמא זהו שכתוב 
 חיים מהוויפח באפיו נשמת חיים 

כל ה שעליהם נאמר "אלא אותם י
 .ה"תהלל יה ונשלמה בה יהוהנשמה 

ה בשלמות "נותנים לו יהו זכה יותר
א שהוא "ו ה"א וא"ד ה"יו האותיות
 אצילות למעלה ונקרא דרךאדם ב

בדמות רבונו ועליו נאמר ורדו בדגת 
וזהו שלטונו בכל הרקיעים ' הים וגו

ובכל האופנים והשרפים והחיות ובכל 
ת והכחות שלמעלה ולמטה לויהחי

כה בנפש מצד של בת אדם זוולכן כש
יחידה נאמר בו לא תצא כצאת 

  .העבדים

 éðôåà ïåø÷úàã ïéìàã àøèñî åéëãã àøèñî
øéúé äëæ ùãå÷ä26 àøèñî àçåø äéì ïéáäé 

ùãå÷ä úåéçã27 é øéúé äëæ àúîùð äéì ïéáä
 ãáò äîà ïåðéà ïéìà úìúå àééñøëã àøèñî
 äéì ïéáäé øéúé äëæ àëìîã àúøáã äçôùå

äãéçé úáã àøèñî úåìéöà çøàá àùôð28 
 äéì ïéáäé øéúé äëæ êìî úá éäéà úàéø÷úàå
 àúéòöîàã àãåîòã àøèñî úåìéöàã àçåø
 áéúëã àåä àãä àåä êéøá àùãå÷ì ïá éø÷àå

)à ãé íéøáã ( íéðáåäéì íúà"ëéäìà ä" äëæ í
 àîàå àáàã àøèñî àúîùð äéì ïéáäé øéúé

 áéúëã àåä àãä)æ á úéùàøá ( åéôàá çôéå
é ïåðéà àìà íééç éàî íééç úîùð" åäééìòã ä

 øîúà)å ð÷ íéìäú ( äé ììäú äîùðä ìë
åäé äéá íéìúùàå" äéì ïéáäé øéúé äëæ ä

åäé"åé ïååúàã åîéìùá ä"ä ã"àå à"ä å" à
à åäéàã éø÷úàå àìéòã úåìéöà çøàá íã

 øîúà äéìòå äéøàîã àð÷åéãá) à úéùàøá
çë (åâå íéä úâãá åãøå ' äéúåðèìåù åäéà éàäå

 ìëáå ïååéçå íéôøùå íéðôåà ìëáå ïéòé÷ø ìëá
 øá ãë àã ïéâáå àúúå àìéòìã ïéô÷åúå ïéìééç
 äéá øîúà äãéçé úáã àøèñî ùôðá éëæ ùð

íéãáòä úàöë àöú àì:  
 

 

                                                                                                                                                                             
ח בר נש כד אתייליד יהבין ליה נפשא מסטרא "כבר ידעת כי חסר הלשון הזה וכך צריך לומר ת 26

 דחיוון זכה יתיר יהבין ליה רוחא מסטרא. דבעירן מסטרא דדכיו מסטרא דאילין דאיקרון אופני קדש
ואמנם צריך שתדע כי אין זה . 'זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסטרא דכרסיא כו. דאינון חיות הקדש

כ רוח "נפש ואח. ולכן היא הולכת ונוספת בסדר המדרגות. אלא בנשמה חדשה שעדין לא נתגלגלה כלל
ינת נפש אינו אמנם מי שהוא מגולגל מבח. ואינו תלוי בענין השנים רק בזכיות בלבד. ך נשמה"ואח

וכן הענין . יכול ליקח עוד כל ימיו חלק הרוח וכשימות אחר שישלים הנפש יחזור ויתגלגל לתקן הרוח
 .)י"שער מאמרי רשב (ש"בנשמה ובדרוש הגלגולים הארכנו בזה וע

  ).דרך אמת(ין ליה רואח מסטרא דחיוון דאינון חיות הקדש אופנים זכה יתיר יהב 27
אחת '  ששים המה מלכות כו)ש ו ח"שיה(ש "ואמר דבת יחידה כמ: א"ז מז ע"א בתיקו"בהגר' עי 28

 שלא זכה שום אדם ,28 והוא דרגא דמשה,28הנשמה יחידה'  ומסטרה נק,'ת היא לאמה כוהיא יונתי אח
 .ז הוא לפי סדר הבריאה" כ,משפטים שם' ש בפ" וכמ,ע כידוע"ן היא דרגא דבי" והענין שאף שנר.אליה

 . ירדו ממדרגתם,אבל אחר החטא


