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 א"זהר שמות נד ע

רבי ' אז ישיר משה ובני ישראל וגו
אבא פתח ואמר הסתכלתי בכל 
התשבחות ששבחו את הקדוש ברוך הוא 
וכולם פתחו באז אז אמר שלמה אז ידבר 

אלא  .יהושע אז ישיר ישראל מה הטעם
כך שנינו כל הנסים והגבורות שנעשו 
לישראל כשהאיר אור העתיק הקדוש 

' וא' ים באז באבעטרותיו חקוקים רשומ
 צדקב בחשכה והאיר לכל ינ' בז

ן "יף והגיע לזי"וכשהתחבר האור של אל

åâå ìàøùé éðáå äùî øéùé æà ' çúô àáà éáø
 ìëá àðìëúñà øîàå àùãå÷ì åçáùã ïçáùåú

 æàá åçúô íìåëå àåä êéøá)î"áé ç à ( øîà æà
 äîìù)áé é òùåäé ( òùåäé øáãé æà) àë øáãîá

çé ( àðàú éëä àìà àîòè éàî ìàøùé øéùé æà
ïéñð ìë1ïøåáâ ìëå 2 ãë ìàøùéì åäì åãéáòúàã 

åøéäð øéäðúà3àùéã÷ à÷éúòã 4éåøèòá 5ïéôéìâ 6 
æàá ïéîéùø7àá '8àå  'æá'9éëåùçá áé÷ðà 10 øéäðå 
øáéò ìëì11øáçúà ãëå 12ìàã åøéäð " éèîå ó

                                                           

ב "ה ח"דע (ודומיהם סוף ים קריעת כמו, הטבע מן למעלה לישראל שנעשו והישועות הטובות הוא 1
 ).ב"קלד ע

 ישראל היו שלא בעת טובפר, וכיוצא דמצרים המכות כמו, ישראל בצוררי שנעשו הנקמות כל הוא 2
 .)ב"ב קלד ע"ה ח"דע (לזה כדאי
ש ב יט "כ ק"שעה(ן מפנימיות עתיק אלא בזמן המשיח " רומז למה שקבלנו שלא תמשך הטפה לזו3

 ).ז"רמ (מחיצוניות שלו שסודו הארה, ולכן לא אמר כד נהיר עתיקא אלא נהירו דעתיקא, )ג"ע
 ).ב"ב קלד ע"ה ח"דע(א "א 4
 המתלבש א"דרדל דדעת מעטרין והם, ג"החו שורש שהם, ס"ומ אוירא שהם, דיליה רישין תרין הם 5

 ).ב"ב קלד ע"ה ח"דע (א"דא ברישין
 ).ב"ב קלד ע"ה ח"דע(נחקקין ). ז"רמ (א"יסודות או' עטרות של ב' חקוקין בב'  פי6

7 àá 'àå ' áé÷ðà)úîà êøã.( 
יהל (ש שם "וכמ' ואלף וארבע מאות כוא "מ עג ע"ש בפרשת אח"כמ' ק כלילן בא"שכל העטרין דע 8
 כולם הנקראים, ]ב"ע קלג ז"תיקו' עי [העליונים צחצחות' הג שהם, עלאין רישין' הג על מרמז הוא' א). אור
 הוא וכן )מן' אה "ד ד"קלז ע -א"ע קלח דף ע תיקון ריש (בתיקונים א"הגר' ע, א"א ן"אי ס"אפ שהם', בא

 ).ב"ב קלד ע"ה ח"דע (אימא אבא א"א והם', בא לםכו הנקראים ר"הג על כ"ג' הא מרמז
 ומתגלים ר"והג עלאין רישין' הג מתייחדים וכאשר ת"הז שהם ן"זו על וכן, א"ז על מרמז הוא' ז ואות 9
ב "ה ח"דע (ת"בהז ר"הג', בז' א אות והגילוי היחוד שהוא, "אז "מלת ונרשם נעשה הנה, ן"הזו שהם ת"בהז

 ). ב"קלד ע
א "א וז"לאו' חשוכי בסוד ישת חשך סתרו ונהיר לכל עיבר פי' א בקע בעיגוליו שנק"אשהאור ד' פי 10

והן אור ', כו' ש כאהלי קדר דא ז"ח שה"ש בזו"הוא חשך כמ' וז, הוא אור והוא כולל כל נהורין' כי א). מ"מ(
שמאיר לכל וזה סוד שבת , שהיא נקודה אמצעית, ק"מאיר ממנה לכל הו, וכשמאיר לה. כתר ומלכות, וחשך

 עד ז"דהעוה שנין אלפי דשית זמן משך בכל הנה כי הוא הענין). יהל אור(ש ונהיר לכל עיבר "וז, ששת ימים
 הוא אשר ולמעלה ר"הג מאור שהם הגם, שנעשה והנפלאות הנסים כל הנה, העתיד התיקון לאור שנזכה
 אינו הוא הרי ז"עכ, והגבול הטבע מחק למעלה פעולתו את עושה שהוא י"ע, ס"דא אור גילוי בשם נקרא
. לבד הזמן ובאותו לבד הנס אותו לצורך בו ועובר נוקב שהוא רק אלא, וכל מכל והגבול הטבע את מבטל
 הטבע והנה. העתיד התיקון עת עד מתבטל ואינו עתה קיים נשאר הוא הרי והגבול הטבע כל עיקר אבל

 הנסיי אור ומתפשט מתגלה וכאשר, חושך בשם מכונה שהם הדינין ועביות הצמצום מכח הוא הנה והגבול
 ונוקב וחוקק האור שמתפשט, חקיקה בשם זה מכונה הנה, נס איזה להעשות גבול דבלתי מאור שהוא
 הוא אשר הנסיי דאור הגילוי פעולת והנה. פעולתו את לעשות באורו שם ומתגלה והחושך העביות בתוך

 שאמר וזהו, "אז "דמלת בהגילוי שהוא אמרנו הרי ,בצורריהם ופרעות ונקמות לישראל וישועה בטובה
 ).ב"ב קלד ע"ה ח"דע (באז רשימין גליפין ק"הזוה

, להטבע וחוץ הטבע מן למעלה שהוא מה הוא, אחד: נסים מיני' ב ישנם הנה כי ל"ור .ק"הו לכל ל"ר 11
 של והאש כבוד וענני המן וכמו, כלל בהטבע נמצא שלא מה מלמעלה ובאים המתגלים נוספים אורות והם

 שייך אין האלו והנסים, מ"ובכ) יז' סי ד' פ (רבה ובמדבר) ב"ע סא (זבחים' ע, המזבח על שהיה מעלה
 גילוים אורות והם, להטבע וחוץ הטבע מן למעלה שהם אלא, הטבע את ודוחים סותרים בשם לכנותם

 קריעת וכמו אותה ולליםוש, הטבע את סותרים שהם בנסים שני מין יש אבל. הטבע על נוסף ש"ית ממנו
 הנסים ורוב, )ח קיד תהלים (מים אגם הצור ההפכי וכן, ליבשה ים והפך, ויעבירם ים בקע שהרי, סוף ים
 הגוף כל הוא מהם אשר, י"נה ת"חג, ק"הו לכל שהוא, עיבר לכל ונהיר, אמרו זה ועל. המין מזה הם

 ונוקב, כולם בהם מאיר הוא הנה, הנסיי האור אבל. וכנודע) ה פרק ריש (א"טנת בשער ש"כמ, והעביות
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מלאה דם אז עשה ' ן זו חרב לה"יימי זו ז
וזו ' בז' נסים וגבורות משום שהתחברה א

היא השירה שירה היא של כל הצדדים 
  .וזהו אז ישיר

ééæì"ééæ ïàî ï"àã ï13) å ãì äéòùé (åäéì áøç" ä
 øáçúàã ïéâá ïàøåáâå ïéñð ãéáò ïéãë íã äàìî

à 'æ íò 'àúøéù àåä àãå14 ìëã àéä àúøéù 
øéùé æà àåä àãå ïéøèñ15  

ישיר היה צריך להיות שר אלא דבר זה 
ת אותו הזמן ומשלים תלוי ומשלים א

לעתיד לבא שעתידים ישראל לשבח 
 מכאן .בשירה הזו משה ובני ישראל

למדנו שהצדיקים הראשונים אף על גב 
שהתעלו לדרגות עליונות שלמעלה 
ונקשרו בקשר של צרור החיים עתידים 
כולם להחיות בגוף ולראות אותות 
וגבורות שיעשה הקדוש ברוך הוא 

ו שכתוב אז לישראל ולומר שירה זו זה
  .ישיר משה ובני ישראל

àéìú àã äìî àìà äéì éòáî øù øéùé16 
àåääì íéìùàå17àðîæ 18 éúàã àðîæì íéìùàå 

àã àúøéù àçáùì ìàøùé ïéðéîæã  éðáå äùî
ìàøùé19éàîã÷ àéé÷éãöã àðôéìåà ïàëî 20 óà 

 åøù÷úàå àìéòìã ïéàìò ïéâøãá å÷ìúñàã áâ ìò
àì åäìë ïéðéîæ ééçã àøåøöã àøåù÷á àééç

àôåâá21 àùãå÷ ãéáò à÷ã ïøåáâå ïéúà éîçîìå 
 àåä àãä àã àúøéù øîéîìå ìàøùéì àåä êéøá

 áéúëã)&(ìàøùé éðáå äùî øéùé æà :  

åëå'  åëå'  
ועל זה שנינו משה עתיד לומר שירה 

מה משום שכתוב כימי ללעתיד לבא 
 àðîæì àúøéù øîéîì ïéîæ äùî ïðéðú àã ìòå

 áéúëã ïéâá àîòè éàî éúàã)åè æ äëéî ( éîéë

                                                                                                                                                                                     

 הצד מזה כי, המין מזה הם הנה, "אז"ב פתחו אשר השירים וכל .הנס אותו לצורך שבהם בהעביות ויורד
 י"ע הם ונתהפכו, שבהם הדינין עביות מצד והוא, ישראל בצוררי ופרעות הנקמות שהם, הגבורות הם הנה
ב ”ה ח"דע(" אז"ב השירה בא זה על אשר, צורריהם מכל אלישר בני נקמת לנקום בהם המאיר הנסיי אור

 מן למעלה, הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך עליהם בו נתגלה אשר הזה דאור הגילוי כל היה). ב"קלד ע
 שכולו בדור גם שיהיה, המשיח דביאת אור הגילוי ד"ע והוא. כלל מעשיהם פ"ע שלא שהוא, לגמרי המדה
 ).א"שם קלז ע (כלל המעשים פ"ע שלא גם ישראל חמדת תקות וכל יעודיםה כל יתקיים והרי, חייב

אז וכפי זה תני והדר מפרש שתחלה אמר כד אתנהיר ' א עד המלכות אזי נק"אחר שהגיע אור א' פי 12
נ אנקיב "א' ואמר אנקיב בחשוכי וכו, ומפרש סדר יציאת האור, ק בעטרוי גליפין רשימין באז"נהירו דע

 ).מ"מ(שסובבים על הקדושה נקב האור בתוכם וירד ' בחשוכי הם הקלי
יהל (ם והוא כד אתחבר אור וחשך "שהיא עושה מלחמה ונסים וגברן נסים לישראל וגברון לעכו 13

 ).ב"ב קלד ע”ה ח"דע (ת"בהז הם אשר הדינין והוא, זיין כלי מלשון הוא ן"זיי). אור
ומצד , ז"וזהו התחברות א, רות בחסדיםוהוא בהמתקת הגבו, ששירתא מסטרא דגבורה של הלוים 14

 ).יהל אור(והוא נהורא דעתיקא ' ש שר עם י"ח ריש שיה"ש בזו"כ שיר כמ"אחר נקרא ג
 שיר לשון כי אמר זה ועל, וכיוצא והודיה הלל ושבח שיר כגון, שבח של לשונות כמה ישנם כי ל"ר 15
 לשון נופל זה על הנה ,בצורריהם ופרעות ונקמות לישראל וישועה טובה, בכפל הנס נעשה כאשר הוא

 דכל היא שירתא שאמר וזהו, בכפל הנס, בשניהם שהיה דהבאר השירה וכן ,בהים שהיה וכמו, שירה
 הוא זה ועל, וסיעתו מ"לס והדינין לישראל החסדים, בהדינין והן בהחסדים הן הנס גילוי שהיה, סטרין
 ).ב"ב קלד ע"ה ח"דע (.ישיר אז הוא ודא שאמר וזהו, ז"א ובלשון שירה לשון

, ישעיה ס(ה "וכמש, ז עדיין לא נעשה כתיקונו שעתיד להעשות לעתיד"שהייחוד הנרמז במלת א'  פי16
 ).ז"רמ (אז תשמח בתולה וזולתם) יב, ירמיה לא(, אז תראי ונהרת) ה
17  éúàã àðîæì)ð"àðîæ àåääì à) (úîà êøã.(  

 קון אבל גם לעתיד יעשוהו בבחינה יותר מעולה לפי מדרגת אותו זמן שיצאו ממצרים עשו בה התי18
 . )ז"רמ(

וגם כי יזכרו גאולת , את לשון ים מצרים' והחרים ה) טו, ישעיה יא( גם באותו זמן המעותד נאמר 19
וידוע שפרעה הוא ראש לכולם וזה , מצרים שהיתה ראש הגאולות ואז תעקר אחיזת החיצונים מכל וכל

 ).ז"רמ (מי המשיחהוא השייכות שיהיה לשירה זו בי
] נשמות[ אין הכוונה לאפוקי את האחרונים אלא שאותו הדור הם השרשים הראשונים לכל כללות 20

 ).ז"רמ(ישראל 
ולכך השוה אותם עם משה , )א"ח עקסנהדרין (ודלא כרבי עקיבא ,  יש לאותו הדור חלק לעולם הבא21

  :)ז"רמ (ישיר משה ובני ישראל, ה"רבנו ע
 ).מ"מ(יי שרה שהצדיקים חיים תחלה קודם שאר ישראל לכך נקט צדיקיא ש בפרשת ח"כמ' פי



úåîù øôñ 

3 

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות 
נו אראנו היה צריך להיות אראך אלא ארא

ראנו ילמי שראה בתחלה ] משל[ממש 
פעם שניה וזהו אראנו וכתוב אראנו 

  בישע אלהים ואראהו בישועתי

 êàøà åðàøà úåàìôð åðàøà íéøöî õøàî êúàö
ùîî åðàøà àìà äéì éòáî22 àîçã ïàîì 

 àúéîã÷á åðàøà àåä àãå úåðééðú äéì éîçé
 áéúëå)âë ð íéìäú (éäìà òùéá åðàøà" í) àö íù

æè (éúòåùéá åäàøàå  
  ãð/á  

ואז אז ישיר משה ובני ישראל את 
  .'השירה הזאת לה

 äøéùä úà ìàøùé éðáå äùî øéùé æà ïéãëå
åäéì úàæä" ä)&:(  

שירה של המלכה לקדוש ברוך הוא 
 זו בכל יום שנינו כל אדם שאומר שירה

ן בה זוכה לאמרה לעתיד לבא שהרי וומכו
יש בה עולם שעבר ויש בה עולם הבא 
ויש בה קשרי האמונה ויש בה ימות מלך 

כל ) אות למעלה(המשיח ותלויים עליה 
אותן תשבחות אחרות שאומרים עליונים 

  .ותחתונים

àúéðåøèîã àúøéù23 ïðéðú àåä êéøá àùãå÷ì 
á àã àúøéù øîàã ùð øá ìë äá ïååëîå àîåé ìë

 àîìò äá úéà àäã éúàã àðîæì äøîéîì éëæ
øáòã24 éøù÷ äá úéàå éúàã àîìò äá úéàå 

 éìúå àçéùî àëìîã éîåé äá úéàå àúåðîéäî
 äìò)ð"àìòàì úà à ( ïàçáùåú ïåðéà ìë

ïéðøçà25éàúúå éàìò éøîà÷ã   
השירה היה צריך להיות שיר זה אלא 
השירה שמשבחת המלכה למלך ומשה 
' אמר מלמטה למעלה והרי פרשוה לה

שמאירים (משום שהמלך מאיר לה פנים 
רבי יוסי אמר כל אותם ) פני המלך כנגדה

ים משך המלך הקדוש נמשכשמנים שהיו 
 .כנגדה משום כך משבחת אותו המלכה

אמר רבי יהודה אם כך למה כתוב משה 
ובני ישראל והרי המלכה צריכה לשבח 

ראל שהם אלא אשרי חלקם של משה ויש
היו יודעים לשבח את המלך בשביל 
המלכה כראוי משום שכל אותו כח 

  .וגבורה שלה ירשה מן המלך

 à÷ã àúøéù àìà äéì éòáî äæ øéù äøéùä
 àìéòì àúúî äùîå àëìîì àúéðåøèî úçáùî

åäéì äåî÷åà àäå øîà÷" àëìî äì øéäðàã ïéâá ä
àäôðà26) ð"äìá÷ì àëìî éåôðà øéäðã à ( éáø

øîà éñåéïéçùî ïåðéà ìëã 27 êéùî ïéãâð ååäã 
 äéì àçáùî êë éðéâá äìá÷ì àùéã÷ àëìî
 áéúë éàîà éëä éà äãåäé éáø øîà àúéðåøèî

)&( àéòá àúéðåøèî àäå ìàøùé éðáå äùî 
 ìàøùéå äùîã ïåä÷ìåç äàëæ àìà àçáùì
 àúéðåøèî ïéâá àëìîì àçáùì ïéòãé ååä ïåðéàã

âå àìéç àåää ìëã ïéâá úåàé à÷ãë äìéã äøåá
àëìî ïî àúøé:  

åëå'  åëå'  
זהו ' רבי ייסא אמר השירה הזאת לה

הנהר שיוצא מעדן שכל שמן ומשחה 
יוצאים ממנו להדליק נרות ומשמע אחר 

זה המלך הקדוש ' כך שכתוב אשירה לה
 .העליון ועל זה לא כתוב אשירה לו

åäéì úàæä äøéùä øîà àñéé éáø" àã ä àåä
àøäð28 äéðî ÷éôð åáøå àçùî ìëã ïãòî ÷éôðã 

 áéúëã øúáì òîùîå ïéðéöåá à÷ìãàì)&( äøéùà 
åäéì" àì àã ìòå äàìò àùéã÷ àëìî àåä àã ä

 øîàì åøîàéå åì äøéùà áéúë)àåä àã ( éøãì

                                                                                                                                                                                     

 ).ז"רמ( קאי אדור המדבר 22
 ).ו"רח(הנקראת זאת ' שירתא של הנוק 23

24  ïéã)ð"øáòã à) (úîà êøã.(  
 ).מ"מ(לרבות כל השירות האחרות ' פי 25
 ).מ"מ(שנתן לה מוחין דילה שמאירים פניה ' פי 26
 ).מ"מ(ן שמ' הארות אבא הנק' פי 27
 ).מ"מ(בינה ' פי 28
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לדורי דורות כדי שלא ) זהו(ויאמרו לאמר 
 מי שזוכה ישתכח מהם לעולמים שכל

לשירה הזו בעולם הזה זוכה לה בעולם 
הבא וזוכה לשבח בה בימות מלך המשיח 

ת כנסת ישראל בקדוש ברוך הוא שמחב
שכתוב לאמר לאמר באותו זמן לאמר 
בארץ הקדושה בזמן ששכנו ישראל בארץ 

לת ישראל לאמר ולאמר בגלות לאמר בגא
   .לעולם הבא

  

ïéøã29 ïàî ìëã ïéîìòì åäééðî éùðúé àìã ïéâá 
 àîìòá äì éëæ àîìò éàäá àúøéù éàäì éëæã

æå éúàã àçéùî àëìîã éåîåéá äá àçáùì éë
 àåä êéøá àùãå÷á ìàøùé úñðëã àúååãçá
 àòøàá øîàì àðîæ àåääá øîàì øîàì áéúëã
 øîàì àòøàá ìàøùé åøùã àðîæá àùéã÷
 øîàì ìàøùéã ïåäìã àð÷øåôá øîàì àúåìâá

 éúàã àîìòì  

היה צריך להיות נשיר מה ' אשירה לה
זה אשירה אלא משום שהיו משבחים את 

זה ' לה) הצטרכו לשבח(תשבחת המלכה 
שעלה ) מהכ(המלך הקדוש כי גאה גאה 

והתעטר בעטרותיו להוציא ברכות וכחות 
וגבורות להתעלות בכל כי גאה גאה גאה 
בעולם הזה גאה לעולם הבא כי גאה 
באותו זמן גאה כדי שיתעטר בעטרותיו 

  .בשמחה שלימה

åäéì äøéùà" ä)& (äéì éòáî øéùð30 éàî 
äøéùà àúçáùåú ïçáùî ååäã ïéâá àìà 

àúéðåøèîã31) àçáùì åòá (åäéì" àëìî àã ä
 äàâ äàâ éë àùéã÷)äîë(32øèòúàå ÷éìñã 33 

à÷ôàì éåøèòá34ïàëøá 35ïéìéçå 36ïàøåáâå 37 
à÷ñàì38 àîìò éàäá äàâ äàâ äàâ éë àìëá 

 ïéâá äàâ àðîæ àåääá äàâ éë éúàã àîìòá äàâ
àúîéìù àúååãçá éåøèòá øèòúéã:  

כבו רמה בים השלטון שלמטה ו ורסוס
והשלטון שלמעלה שאחוזים בהם נמסרו 
לאותו הים הגדול והשליט הגדול לעשות 
בהם נקמות ושנינו הקדוש ברוך הוא לא 
עושה דין למטה עד שיעשה בשליטיהם 

על צבא ' ד הולמעלה זהו שכתוב יפק
המרום במרום ועל מלכי האדמה על 

ו רמה בים אמר רבי יהודה ב .האדמה
בלילה התעוררה גבורה חזקה שכתוב בו 

את הים ברוח קדים עזה כל ' ויולך ה
) שהתעוררה בו גבורה חזקה(הלילה 

 íéá äîø åáëåøå ñåñ)& ( àúúìã àúåðèìåù
àìéòìã àúåðèìåùå39åäá ïãéçàã 40 åøñîúà 

 åäá ãáòîì àáø àúåðèìùå àáø àîé àåääá
 àðéã àåä êéøá àùãå÷ ãéáò àì ïðéðúå ïéî÷åð
 àåä àãä àìéòì ïåäéðèìåùá ãéáòéã ãò àúúì

 áéúëã)àë ãë äéòùé (åäé ãå÷ôé" àáö ìò ä
åøîä äîø äîãàä ìò äîãàä éëìî ìòå íåøîá í

 äøåáâ øòúà àéìéìá äéá äãåäé éáø øîà íéá
 äéá áéúëã àôé÷ú)& (åäé êìåéå" çåøá íéä úà ä

 äìéìä ìë äæò íéã÷)ñ" äøåáâ äá øòúàã à
                                                                                                                                                                                     

 האורות כל נולד אז כי, למטה ישראל וכן, שלימים היותר והמוחין בהגדלות ן"הזו אז נשלמו הרי 29
 נולדו אז כי, פסח של' ז דליל הלידה והוא, אז לישראל להם נולדו האורות אלו והנה 'וכו ישראל דחמדת
 לאמר ויאמרו) א טו שמות (הים בשירת נאמרש וזהו, לבא לעתיד אשר ישראל חמדת כל דתקות האורות

 ).ג"ב קכו ע"ה ח"דע(
 ).מ"מ(מורה על הריבוי ' הנ' פי 30
 ).מ"מ(א אמרוה ישראל "ל שהשירה ששוררת מלכות לז"ר, א"דז' אשירה הוא לשון יחיד היא הנוק 31

32 úîà êøãá òéôåî àì.  
  י נימין "א ששם ת"גאות הם בא 33

א "א ואו"א עולה לא"שז, ש כי גאה גאה"וז, י נימין חופפין עליהם" גאות כי ח'א נק"וכן או, גאות' בגימ
 ).מ"מ(לקמן המוחין משם 

34  à÷ñàì)úîà êøã.(  
 ).מ"מ(ב "הם מוח חו 35
 ).מ"מ(הם החסדים שמשם באים הנשמות  36
 ).מ"מ(ג "הם ה 37

38 úîà êøãá òéôåî àì. 
 ).מ"מ(מ "סוס היא פלונית ורוכבו הוא ס 39
 ).מ"מ(מ "ריים אוחזים בפלונית וסהמצ' פי 40
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באותו זמן בקשה המלכה מן המלך את 
כל אותם אוכלוסים שלמטה וכל אותם 
שליטים שלמעלה שימסרו בידיה וכולם 
נמסרו לידיה לעשות בהם נקמות זהו 

ם סתם כבו רמה בים ביושכתוב סוס ור
  .למעלה ולמטה

àôé÷ú ( àëìî ïî àúéðåøèî úàòá àðîæ àåääá
 ïéðèìåù ïåðéà ìëå àúúìã ïéñåìëà ïåðéà ìë

á ïåøñîúéã àìéòìã àäãéá åøñîúà åäìëå àäãé
 áéúëã àåä àãä ïéî÷åð åäá ãáòîì)&( ñåñ 

àúúå àìéòì íúñ íéá íéá äîø åáëåøå:  
עזי וזמרת יה רבי חייא פתח ואמר 
אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה כמה 
הצטרכו בני אדם לכבד את הקדוש ברוך 
הוא משום שכאשר ברא הקדוש ברוך 

  הוא את העולם

 äé úøîæå éæò)& ( øîàå çúô àééç éáø) íéìäú
ä èì÷ ( äîë äëôë éìò úùúå éðúøö íã÷å øåçà

 ïéâá àåä êéøá àùãå÷ì àø÷éì àùð éðá åëéøèöà
àîìò àøá ãë àåä êéøá àùãå÷ã  

  äð/à  
הסתכל על האדם להיות שליט על 

להיות שלם בכל ונברא בשני (הכל 
והיה דומה לעליונים ) פרצופים

בדת ומות מכולתחתונים הוריד אותו בד
וראו אותו הבריות אז התכנסו אליו 
והשתחוו לפניו ופחד ואימה נפלו עליהם 
מפחדו זהו שכתוב ומוראכם וחתכם יהיה 
 .על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים

לשמרו להיות לו שנטע הכניס אותו לגנו 
שמחה על שמחה ולהשתעשע בו עשה לו 

פה מכסה באבנים יקרות ומלאכים וח
חים לפניו אחר כך צוה אותו עליונים שמ

  .על עץ אחד ולא עמד במצות רבונו

àìë ìò èéìù éåäîì íãàá äéá ìëúñà41 )ð" à
ïéôåöøô åã éøáúàå àìåëá íéìù éåäîì ( éîã äåäå

ïéàúúå ïéàìòì42 äéì åîçå àøé÷é úåîãá äéì úçð 
 äéìá÷ì åãéâñå äéáâì åùðëúà ïéãë ïééøá
 àåä àãä äéúìçãî åäééìò úìôð àìçãå àúîéàå

 áéúëã)á è úéùàøá ( ìò äéäé íëúçå íëàøåîå
 äéúðâì äéìééò íéîùä óåò ìë ìòå õøàä úéç ìë
 òùòúùàìå åãç ìò åãç äéì éåäîì äéøèðì òèðã

éìåáèöåøè äéì ãáò äéá ø÷é éðáàá ïééôçî ï
 ìò äéì ãé÷ô øúáì äéî÷ ïàãç ïéàìò ïéëàìîå

äéøàîã àãå÷ôá íéà÷ àìå ãç àðìéà:  
 

 

                                                           

41  äåä íéôåöøô åã)úîà êøãá óñåð.(  
' פרטית כמו אל זעיר לבדו או אל מלכות לבדה אלא הוא רומז אל ה' האדם אינו רומז אל בחי 42

 ).מ"מ(ק ""ותתאין הם ז, ר"הם ג" דמי לעילאין"ש "וז, א"פרצופים דוגמת א


