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  òéøæú úùøô  
אל משה לאמר אשה כי ' וידבר ה

  רבי אלעזר פתח,'תזריע וילדה זכר וגו
  על.'על משכבי בלילות בקשתי וגו

 מה , היה צריך להיות במשכבי,משכבי
 אלא כנסת ישראל אמרה ,זה על משכבי

לפני הקדוש ברוך הוא ומבקשת ממנו 
על הגלות משום שהיא יושבת בין שאר 

 ועל ,העמים עם בניה ושוכבת לעפר
 ,שהיא שוכבת בארץ טמאה אחרת

 שאני ,אומרת על משכבי אני מבקשת
 ועל זה בקשתי ,בגלות) שוכבת (כואבת

åäé øáãéå" òéøæú éë äùà øîàì äùî ìà ä
åâå øëæ äãìéå ')& (çúô øæòìà éáø1) à â øéù ( ìò

úåìéìá éáëùî åâå éúù÷á ' éáëùîá éáëùî ìò
éáëùî ìò åäî äéì éòáî2 ìàøùé úñðë àìà 

 àåä êéøá àùãå÷ éî÷ äøîà ìò äéðî úàòáå
àúåìâ3ïéîò øàù ïéá äáúé àéäã ïéâá 4 àäðá íò 

àøôòì úáéëùå5 àòøàá úáéëù àéäã ìòå 
àøçà6àáàñî 7 àðéòá éáëùî ìò äøîà 

 àðáéàëã)ð"àðéáëùã à (àúåìâá8 àã ìòå 
éùôð äáäàù úà éúù÷á9à÷ôàì 10 äéðî éì 

                                                 
 על השכינה דהיינו כשמעשה התחתונים  אשה כי תזריע קאיטעם פתיחה זו לפי שרוצה לפרש 1

, י אותם הקישוטים הטובים"הגונים אזי המלכות מתקשטת בקישוטים נאים ואז הזכר מתעורר ע
ב ולכך הביא פסוקים אלו שמדברים "ש לקמן מה ע"ד גוברים ולכך וילד זכר כמ"ותאוותו מרובה והמ

 ).מ"מ(ברים על השכינה על השכינה פסוק זה דעל משכבי וכן אשת חיל דלקמן שכולם מד
 שכל שיר השירים ק אין ספ,עם היות שפסוק זה ידבר על הגלות ).ו"רח(שפירושו על ענין משכבי  2

 ).אור יקר( גלוי לה שעתיד להיות , אלא בהיותה מתנפלת על גלותה,נאמר בהיותה שוכבת בחיק המלך
י שלמה ואמנם בימ. 'וכוות כנגד אציל' וכו,  ידוע ששיר השירים קדש קדשים והוא בסוד חכמה3

ה ממש "אכן מאז בהיותה קמי קב, פ עם בעלה"ורחל היתה תמיד פב, הוה קיימא סיהרא באשלמותא
והיתה . שמאז הקדימה תפילה לצרה, על הגלות המעותד לבא' פי, ובעאת מיניה על גלותא, לפניו

 ).ז"רמ(הכוונה על הגלות הארוך הלזה 
 ).ז"רמ (והיינו עם בנהא, ן שלה" ונפלו כל המ'ר עד המלכות דקלי" ירדה בעוה4
יש עפר יפה קדוש ויש עפר תחת קרקע המשכן  ' חורבן בית המקדש שאין לה כסא וכוהיינו 5

הרי , ושכיבת לעפרא ).אור יקר(שהוא עפר שאינו עושה פירות ויש בו קללה שנאמר בו ויתן אל המים 
' ב] 'פי" בלילות"כ בפסוק "לפי זה מש [ משכביוהוא לשון, עיקר הצרה שהיא שפלה בתחתית השפלות

והן הן לילית רבתא כנגד בינה ולילית זעירתא לעומת , הנקבות של הטומאה נקראות נוקבי דתהומא
שירדה לבריאה הנקרא עפר בסוד העפר אשר יהיה  ).ז"רמ (בשני הלילות' פי, והיינו בלילות, רחל

לילות בקשת ' אומר על שכיבתי בעפר בגלות שנק תל המלכו" ר,זה על משכבי'  ולפי,בקרקע המשכן
 ).מ"מ(' יצחק דלקמן מפרש על משכבי הוא על ענין הזווג שנפסק בגלות ולכך בקשתי וכו' אבל ר' וכו

  .)אור יקר(היינו רשות השרים  6
 ).אור יקר(' שאינם טהורים אלא החצונים שליטת הקלי 7
 אלא , שהרי היא עמו קמיה כדפירשנו,ת"ש לתירצה שאין פירוש בקשתי את שאהבה נפשי שבק 8

 תכאב שאוחז אוהיינו  והבקשה היא דכאיבנא בגלות ,ת שנקרא שאהבה נפשי"בקשתי בקשה זו מהת
הגוף המלומד לשכב על גבי מצע ועתה לעפר וזהו שאמר על משכבי העכור הגורם לי כאב דהיינו 

אור (ת שהוא את שאהבה נפשי "מתמשכבי הגליות דהיינו בלילות בקשתי על תיקון ענין זה 
 וכמו כן טומאת ', וכושכן מצינו לשון משכב אצל חולה, הכונה שהיא חולה וכמוטלת על ערש דוי).יקר

, 'וכו, כי זו היא מדת טומאת הנדות שמסבבת צירים וחבלים לנקבה, וכאב ארץ הטמאה גורם לה חולי
רצוני לומר שהחיצונים סוברים , ן טהרתהאך זהו סימ. 'וכווהוא מחמת התעוררות הגבורות הקשות 

ואינו כן , שכיון שהושפלה עד תכלית השפלות שאין עוד תקוה לגאולתה שהרי היא מגואלה ביניהם
כי על כן , ו אין להם שליטה אלא בחיצוניות אבל תוכיות הקדושה בל ישלוט זר במעין חתום"שח

 ).ז"רמ (והעד על זה מה שהיא נכאבה תמיד. נקראת בתולה
ס "ה,  ירצה מחמת שאני מרגשת שפלותי ושאני מוטלת על משכבי לכן בקשתי את שאהבה נפשי9

הנקרא נפשה ממש ושבה נעשית כלי ] א"ב קא ע"ח מוחין ה וזהר ח"ע' עי[דבגוה ] דשביק[ההוא רוחא 
ו היתה נטמעת בין האומות כסברתם הלא הם אינם חפצים בחיבור החסדים כי אין "כי אם ח, לבעלה

, והם במדרגת הנפש הנכרתת שאין לה עוד שייכות עם הרוח כידוע מסוד הכרת, ם יכולת להתבסםבה
 ).ז"רמ (אבל אני נפשי אוהבת וחושקת לצאת מן הגלות לשוב להתחבר עם בעלי
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,  ולהוציא אותי ממנו,ת שאהבה נפשיא
 שאין דרכו ,בקשתיו ולא מצאתיו

  זדווגלה

åéúàöî àìå åéúù÷á11) &( äéçøåà åàìã 
àâååãæàì  

  áîò "á  
 , קראתיו ולא ענני. אלא בהיכלועמי

 ,שהנה בין עמים אחרים אני יושבת
 ,ואין שומעים את קולו אלא בניו

  .'השמע עם קול אלהים וגו שכתוב

äéìëéäá àìà éá12 éðéá àäã éððò àìå åéúàø÷ 
àðáéúé ïéðøçà ïéîò13 àìà ïéòîù àì äéì÷å 

éåðá14 áéúëã )âì ã íéøáã (éäìà ìå÷ íò òîùä" í
åâå'  

צחק אמר על משכבי בלילות רבי י
 על משכבי ,אמרה כנסת ישראל

øîà ÷çöé éáø15 äøîà úåìéìá éáëùî ìò 
é úñðëìàøù16äéî÷ àðîòøúà éáëùî ìò 17 

                                                                                                                                                 
 ,ת אין גליות" שבהיות ייחוד המלכות עם הת,י יחודו אתרפא" על ידי שיתייחד עמי בגלות וע10

אהבת  השאהבה נפשי ירצ' שפי,  לי מיניה בקשתי את שאהבה נפשיוזהו שדקדק ואמר לאפקא
י אותה האהבה המתעוררת מימין ומשמאל נגמר הייחוד "המלכות הנקראת נפש והוא סוד החבוק שע

ויהיה הענין שבשלותה היא מתנפלת על היחוד באותו הזמן כאלו הוא זמן הגלות וצערו והיא 
 .)אור יקר( ר בקשתיהו נמצא וזהו שאממתפללת על תיקונה ולא 

 וזהו שאמר דלאו ,א" ומפני חסרון תיקוניה א,על ענין התעוררותה בגלות אל הייחודהיינו  11
שישראל נותנים לה עוז ותעצומות , עודנה בתוך הגלות). יקר ראו(אורחיה לאזדווגא בי אלא בהיכליה 

ואין לאל ידם לעשותו , ן" זוותפילתם ועשייתם המצות וכוונתם לייחד ייחודים ולעשות זווג בתורתם
עשה עד אבל זווג עצמי לא י, ' וכובשלימות כי אין כח בימי הגלות רק לחדש נשמות ישנות ומגולגלות

ג דיש זווג "דאע, אף בזמן הגלות קאמר', ש ולאו אורחיה וכו"ל דמ"ועוד י ביאת משיחנו במהרה בימינו
, א"ן אלא שמתעלים להיכלא דאו" במקומם דזוהלא אין אותו הזווג, ן כשל שבתות וימים טובים"לזו

אלא , ל בגלות"ר, והיינו דקאמר דלאו אורחיה, כי אין אופן להעשותו במקומם מפני שליטת החיצונים
' פי, ולעומת כן אמרה בקשתיו, א וזה לא נחשב הזווג שלו"הוא בהתעלותו להיכל או, בהיכליה
 ).ז"רמ (פה כי עלה למעלה, ולא מצאתיו, במקומו

בהיות בה קישוטיה והיא בהיכלא בתיקוני קשוטיה מקדש היכל וקרבן והיא בת מלך פנימה שאז  12
אין חלק לחצונים בייחוד ההוא אמנם בגלות חוץ מהיכלו אין דרכו מפני שימצאו שם הזרים והנה 
אמר בקשתיהו ולא מצאתיהו לא מבעיא להדבק עמו ממש ייחוד הגמור אלא אפילו מאחורי המסכים 

אור (ם אקרא בקול ויענני בקולו ויתייחדו קולי בקולו צד הזכר שבי בצד הנקבה שבו אף אין זאת הרבי
 ).יקר

ואין ראוי שיפגם ויטנף קולו בהם שאין קולו נשמע אלא לטהורים וזהו שאמר וקליה לא שמעין  13
 ).אור יקר(אלא בנוי 

ולא בקריאה ולזה קליה לא ו אלא בקרי "שעם היות שהיתה נבואה לנביאי האומות לא בקול ח 14
שמעין אלא בנוי ואלו שהם מצרנים אלי פסולים לשמוע קולו לכך אין קולו מתפשטת למטה אלי 

 ).אור יקר(ביניהם בגלות 
ל מחוסר הזווג בזמן "ואין ספק שגם הוא מורה מה שנז,  הנה הוא מפרש משכבי מלשון זווג15

והוא של יעקב ולאה , י בני אדם"וכמעט שאינו ע' אבל מפרשו על זווג שנעשה בגלות בחסד ה, הגלות
 ). ז"רמ(שגדול כחו 

 שאז יש ,והיא מתרעמת על זווג זה. 'וכולאה שעיקרה כנגד ישראל ויש בה בחינת עשרה בנים  16
הוא בסוד היסוד הנקרא , ש למחדי לי"וז, האחת מן החזה ולמעלה עד חצות, לה שתי בחינות זווג

אמרה לשון . והיינו ולברכא לי בחידו שלים, אילך שהוא בכל אורך זעירוהשנית מחצות ו. 'וכוחדוה 
ואז הוא בחידו , הנקרא ברכה' י דאי"וגם שנכנסים בה נה, משום שאז היא מתברכת ונגדלת, ברכה
 ).ז"רמ (וכל שכן זווגא דקדרותא דצפרא שהוא מעולה, שהוא בחינת יסוד במקומו, שלים
רכו היה דהוה מזדווג עמי למחדי לי מצד הבינה צד השמאל שאינו מקיים עמי מצות עונה שד 17

י מימין ומשמאל בחידו שלים מהאמצע שפן והחסד והיינו אומרו את שאהבה נולברכא לי מצד הימי
ורחל היא , הזווג עם לאהבלילה  ).אור יקר( והיינו קראתיו ולא ענני ,ששם שלום משתי צדדים יחד

לכן השכינה אמנו רחל מרעמת מה שהוא על משכבי בלילות ' תחת המטה ומשכבה היא בבריאה וכו
אם היה עמי 'וכו יאה והזיווג הוא על משכבי באצילותריכה לירד לברשהוא אחר חצות ואז אני צ

 .)מ"מ(' כ כשהזווג עם לאה אין יוצאים נשמות וכו"הזיווג היה יוצא ממנו נשמות לכמה צדיקים משא



æ øäòéøæú  

3 

 עמי זדווג שהיה מ,התרעמתי לפניו
לשמח אותי ולברך אותי בשמחה 

 שמזווג של המלך , שכך שנינו,מהישל
עם כנסת ישראל כמה צדיקים ירשו 

 וכמה ברכות ,שת נחלה הקדושהויר
  .נמצאות בעולם

 åãéçá éì àëøáìå éì éãçîì éîò âååãæî àäéã
àëìîã àâååæîã ïðéðú éëäã íéìù ìàøùé úñðëá 

 äîëå àùéã÷ àúðñçà úúåøé åúøé íé÷éãö äîë
àîìòá éçëúùî ïàëøá18  

 רבי אבא היה הולך לכפר קניא
 רבי ו והיו עמ,למערת לוד ]בסחורה[

  יוסי כתוב אמר רבי.יוסי ורבי חייא
 אשת חיל ,'אשת חיל עטרת בעלה וגו

 וכרקב בעצמותיו ,זו כנסת ישראל
 ]זו האמונה של שאר[ ,מבישה אלו

העמים שאין הקדוש ברוך הוא יכול 
  כמו שנאמר,ל אותם בעולםולסב

 כאותם קוצים ודרדרים ,ואקוץ בם
ל ושדוחקים את האדם ולא יכול לסב

  .אותם

 àéð÷ øôëì ìéæà äåä àáà éáø)ñ" à
àéèî÷øôá ( éñåé éáø äéîò ååäå ãåìã àúøòîì

 áéúë éñåé éáø øîà àééç éáøå)ã áé éìùî ( úùà
åâå äìòá úøèò ìéç 'ìéç úùà19 ìàøùé úñðë àã 
åéúåîöòá á÷øëåäùéáî 20 ïéìà )ð" àã à
øàùã àúåðîéäî ( àì àåä êéøá àùãå÷ã ïéîò

 øîà úàã äîë àîìòá ïåì ìáñîì ìéëé) ë àø÷éå
âë (å÷àå øáì äéì ïé÷çãã ïéáåëå ïéöå÷ éðäë íá õ

ïåì ìáñîì ìéëé àìå ùð  

 אשת חיל ,אמר רבי אבא כך זה ודאי
מושלת על זו כנסת ישראל שהיא ה

לות וכמה מחנות שנמצאים יכמה חי
 עטרת בעלה כמו שנאמר עטרת ,בעולם

ג אשת חיל זו "ל[ תפארת והכל אחד
 שהרי בזווג המלך ,כנסת ישראל

ילות כמה מחנות כמה יהוציאה כמה ח
 נקראים בנים  וכולם,צדיקים בעולם

להקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל כמו 
  ].אלהיכם' בנים אתם לה שכתוב

 àã ìéç úùà éàãå àåä éëä àáà éáø øîà
äúøéáâ àéäã ìàøùé úñðë21 äîëå ïéìééç äîëî 

 úàã äîë äìòá úøèò àîìòá éçëúùîã ïééøùî
 øîà)â áñ äéòùé ( úøàôú úøèò ãç àìëå)ì" â

 àëìîã àâååæá àäã ìàøùé úñðë àã ìéç úùà
 íé÷éãö äîë ïééøùî äîë ïéìééç äîë ú÷éôà
 àåä êéøá àùãå÷ì íéðá ïåø÷à åäìëå àîìòá

 áéúëã äîë ìàøùé úñðëìå)à ãé íéøáã ( íéðá
åäéì íúà"ëéäìà ä"í(  

ד שהיו הולכים אמר רבי אבא כל ועב
רבי , אחד יאמר דבר בכנסת ישראל

ì ãç ìë àáà éáø øîà éìæà ååäã ãò äìî àîé
 øîàå çúô àáà éáø ìàøùé úñðëá)é àì éìùî (

                                                                                                                                                 
המלמדים , יסודות' שהם בחי, ובפרט צדיקים, כמה בחינות צדיקים יוצאים מאותם הזווגים 18

ירותת , ועליהם אמר שמאותו הזווג משתכחי בעלמא כמה צדיקים ממש, תורה וסודותיה לישראל
ועל ענין זה . לעולם ירשו ארץ)  כאעיה סיש(היסודות שעליהם נאמר ' שהם מבחי, אחסנתא קדישא

ולפי שלא לעולם . והיינו בלילות, דיש ליל קודם חצות ולילה לאחר חצות' פי, נאמר על משכבי בלילות
לכן אמר בקשתיו , וכמעט פעמים מועטות יוצאים הצדיקים ההם לעולם כי אם פעם אחת באיזה זמן

 ).ז"רמ (ני איננו נמצא לי כרצושלפעמים' פי, ולא מצאתיו
חיל מלשון מעלה כמו ). אור יקר( ולה להיותה עטרה על ראשוישראל ממש מלכות שהיא ע 19

מפני שכתר שלה , ונקראת עטרת בעלה. והוא בסוד כתר שלה, 'וכו, אנשי חיל)  ו ועודבראשית מז(
לכן , הוא עץ הדעת טוב ורע) ולפי שמן החזה ולמטה הוא מקום מוצאה ששם כז, 'וכו, הוא משל בעלה

 ).ז"רמ (אחזים ויונקים משםשבזמן העוון בר מינן נ, על הגוים, אמר וכרקב בעצמותיו מבישה
אלין שאר עמין בני לילית אשת זנונים והיא מבישה וירצה רקב בעצמותיו שהעצמות העליונות  20

ת ובניה יח אברים וליל"הם תיקוני האברים העליונים שהם ספירות עליונות ובהם בחינות בסוד רמ
 לעמלה בצעקתם הב הב הם מעיקין ופוגמין למעלה בהיותם נזונים משם והיינו קוצים שהם עוקצים

 ).אור יקר(
,  הוא על בחינתה בעטרת זעיר שהוא שרשה התחתון שלה בזעיר).ו"רח(דרש חיל לשון חיילות  21

 ).ז"רמ (ע ששוררת על הכל"ואז היא יורדת לבי
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א פתח ואמר אשת חיל מי ימצא זו אב
כנסת ישראל שהיא אשת חיל כמו 

 כמו שנאמר אשר , מי ימצא.שאמרנו
ג מי "ל (,ימצא אתכם באחרית הימים

 מי ,מי ימצא .) בו קרבלחוםימצא ל
יזכה להיות עמה בשלמות ולהמצא 

כמו שנאמר מי יעלה בהר , עמה תמיד
  . 'וכו' ה

àöîé éî ìéç úùà22 éäéàã ìàøùé úñðë àã 
 øîà úàã äîë àöîé éî ïøîàã äîë ìéç úùà

)& (íéîéä úéøçàá íëúà àöîé øùà23) ì" éî â
àáø÷ äéá àçâàì àöîé ( äëæé ïàî àöîé éî

 äîë øéãú äîò àçëúùàìå åîéìùá äá éåäîì
 øîà úàã)ë íéìäúâ ã (åäé øäá äìòé éî"åâå ä'24   

 היה , מכרה,ורחוק מפנינים מכרה
 אלא לכל אותם ,צריך להיות מקחה

שלא נדבקו עמה בשלמות ולא שלמים 
 היא מכרה אותם והסגירה אותם ,עמה

 כמו שנאמר ויעזבו ,בידי עמים אחרים
ר אתם ביד ווימכ' בני ישראל את ה

מאותן  כולם  ואז התרחקו,סיסרא
להם ליונות קדושות שלא יהא פנינים ע
 זהו שכתוב ורחוק מפנינים ,חלק בהן

רבי חייא פתח בפסוק אחריו . מכרה
 בטח בה לב בעלה ושלל לא ,ואמר
 זה הקדוש , בטח בה לב בעלה.יחסר

 מנה אותה על העולם לכן ש,ברוך הוא
ין שלו הפקיד יכל כלי הזו ,להנהיג אותו

äéì éòáî äç÷î äøëî äøëî íéðéðôî ÷åçøå25 
 àìå åîéìùá äá ï÷áãúà àìã ïåðéà ìëì àìà

ïåì àøâñàå ïåì äøëî àéä äãäá ïéîìù26 àãéá 
 øîà úàã äîë ïéðøçà ïéîîòã)éò 'ù"è áé à27 (

åäé úà ìàøùé éðá åáæòéå" ãéá íúåà øåëîéå ä
éàìò íéðéðô ïéìàî ïé÷éçø åäìë ïéãëå àøñéñ ï

 áéúëã àåä àãä åäá à÷ìåç ïåì àäé àìã ïéùéã÷
 àø÷ çúô àééç éáø äøëî íéðéðôî ÷åçøå

øîàå äéøúáà) &(äìòá áì äá çèá  àì ììùå 
øñçéàåä êéøá àùãå÷ àã äìòá áì äá çèá 28 

 ìë äìò àøáãúàì àîìò ìò äì éðî êë éðéâáã
 àáø÷ éçéâî ïåðéà ìëå àäãéá ãé÷ôà äéìéã ïéðåéæ

                                                                                                                                                 
ואז כביכול תהיה , עד בחינת דמטו רגלין ברגלין' רומז לשכינה שעתידה לירד בתוך הקלי 22

וזהו רמז מי , ויסבלו צרות בעבורה) א מבניה המבקשים אותה"נ(כאבודה מאותם שלא ידבקו בה 
מיק בתוך החיצונים בהסתר אחר הסתר עד שיאמר עליה כלומר שהיא גדולה ויפה כוחה להע, ימצא

והם רחוקים , למטה לקבץ נדחיה אשר מסרה אותם ביד החיצונים) א שיורדת"נ(שהיא , מי ימצא
ומי שחוטא , וגם מעולה ומסולה מפנינים, ס האצילות שהוא לפני ולפנים"וה, הרבה מצד פני הפנים
 ).ז"רמ (פניניםורחוק מ, נופל ונמסר ביד אויב

מביא ראיה מה אשר ימצא אתכם דהתם קאי על המלכות דכתיב באחרית הימים והיא המלכות  23
 ).מ"מ(אשת חיל ' שהיא סוף האצילות גם מי ימצא דהכי קאי על המלכות והיא הנק

' ופ) ב"ע במ (תזריע' בפ ש"כמ', ה בהר יעלה מי )ג כד תהלים( ובסוד, הר נקרא' דנוק עטרה כל 24
 ).ב"ב קכה ע" חה"דע()). ב"ע סח (מות אחרי
 לפי שמי יוכל , של המלכות גדול מהםל יותר מפנינים שקשה לאדם לקנותם מקחה"שר' פי 25

 .)מ"מ( לזכות בה
שיעור הכתוב מי שהוא רחוק מפנינים שהיא התורה ומצותיה  ).ו"רח(ומכרה כמו מכירתה  26

 ).מ"מ(ד ושלל לא יחסר "ה וע"תו לאומוכרת או
 ֱאֵהיֶהם ַוִּיְמֹּכר ֹאָתם ְּבַיד ִסיְסָרא ַׂשר ְצָבא ָחצֹור ּוְבַיד ְּפִלְׁשִּתים ּוְבַיד ֶמֶל 'הַוִּיְׁשְּכחּו ֶאת  :ל"ז 27

 .מֹוָאב ַוִּיָּלֲחמּו ָּבם
שנראה זר ומבהיל למה תהיה כזאת , יכוין להטעים טעם למה שנזכר מירידת השכינה למטה 28

כלומר , דייקא, אבתריה' לזה בא רבי חייא וכו, תברך לבלתי יחוש להגברת החיצונים חלילהמאתו י
הוא זעיר שמלבו , וזה כי בטח בה לב בעלה. לתת טענה מספקת למה שאמר רבי אבא בפסוק הראשון

כי סוף סוף גבורותיה הן נמתקות , ולכן עצום כוחה להתגבר על החיצונים, היא מושפעת ושם נשרשת
ולעומת זה אמר כל . חסד יסובבנו' והבוטח בה) י, תהלים לב(א "כמד, החסדים ששם הבטחוןבכח 

הן הן הגבורות הנזכרות שגדול כוחן להכניע הקליפות ולהוריקן מן , זיונין דיליה אפקיד בידהא
 הם ניצוצי טהרה שהשכינה שוללת מן החיצונים, ש ושלל לא יחסר"וז, הניצוצות הבלועים בהם

 .)ז"רמ(
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 ועל כן , וכל אותם לוחמי הקרב,בידיה
  .שלל לא יחסרו

ììùå àã ìòåøñçé àì 29  

 ,רבי יוסי פתח בפסוק אחריו ואמר
 .גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה

ינה טוב לעולם כגמלתהו טוב היא ה
 .ינה טוב להיכל המלך ולבני היכלוכה

ועץ הדעת טוב   משום שכתוב,ולא רע
 בזמן שאותם ימי , מתי טוב.ורע

ים עמה זדווגהשמים מאירים עליה ומ
עץ  שהם ימי חייה משום ש,כראוי

 .החיים שולח לה חיים ומאיר לה
 אמר .ובאותו זמן גמלתהו טוב ולא רע

 וכל הפסוקים נאמרו ,רבי אבא יפה הוא
  .על כנסת ישראל

éñåé éáøøîàå äéøúáà àø÷ çúô ) &( åäúìîâ 
òø àìå áåè30 úðéîæ àéä áåè åäúìîâ äééç éîé ìë 
àîìòì áè31àëìîã àìëéäì áè úðéîæ 32 éðáìå 

äéìëéä33âá òø àìå  áéúëã ïé)è á úéùàøá ( õòå
òøå áåè úòãä34 éîé ïåðéàã àðîæá éúîéà áåè 

íéîùä35äìò ïéøäð  úåàé à÷ãë äîò ïâååãæîå 
 íééç äì øãù íééçä õòã ïéâá äééç éîé ïåðéàã

òø àìå áåè åäúìîâ àðîæ àåääáå äì øéäðå36 
 úñðëá éàø÷ åäìëå àåä øéôù àáà éáø øîà

åøîúà ìàøùé  

נו אשה מזרעת  שני,אשה כי תזריע
 רבי אחא אמר הרי .תחלה יולדת זכר

שנינו שהקדוש ברוך הוא גזר על הטפה 
 ,ההיא אם היא זכר אם היא נקבה

ואתה אומר אשה מזרעת תחלה יולדת 
 אמר רבי יוסי ודאי שהקדוש ברוך .זכר

הוא מבחין בין טפה של זכר ובין טפה 

òéøæú éë äùà )& ( äìçú úòøæî äùà ïðéðú
 êéøá àùãå÷ã ïðéðú àä øîà àçà éáø øëæ úãìåé

øæâ àåä37 éäéà éà øëã åäéà éà äôè àéää ìò 
 øëæ úãìåé äìçú úòøæî äùà úøîà úàå àá÷åð

éñåé éáø øîà38 ïéá ïéçáà àåä êéøá àùãå÷ éàãå 
àá÷åðã äôè ïéáå àøåëãã äôè äéì ïéçáàã ïéâáå 

                                                                                                                                                 
ש ושבית שביו שבי ששבה "שהיה תחלה שלול בידה כמ' שה מן הקליודשמוציאים ניצוצות הק 29
 ).ו"רח(הוא 

לחשוב שכאשר ואם כן יוכל האדם , נוגה מעורבות מטוב ורע' אמת הוא שהניצוצות הן בקלי 30
תחת הכח [לכן אמר שאינו כן אלא גמלתהו , היא מעלה שללה אל בעלה יהיה בו ערבוביא של טוב ורע

והטעם מפני שיש עליה עץ , י שמושבה במקום עץ הדעת טוב ורע"ואעפ, טוב ולא שום רע] שנותן בה
 ).ז"רמ ( כח לעשות הבירור והזווג בשלימותומשם נמשך לה, החיים הידוע

 .)מ"מ(הזה עולם ל 31
 .)מ"מ(ע "בי 32
 .)מ"מ( ע" לשרפים וחיות ואופנים שבבי'פי 33
 .)מ"מ( רע'  היא המלכות שרגליה יורדת מות הנק'פי 34
 ).ו"רח(א "ק דז"ו 35
תנת לתחתונים ונו, א רע אליה אז היא טוב ול,ק"נמשכים וז כש" עכ,ר"פ שהיא עץ הדעת טו"אע 36

 .)מ"מ( 'א ולכל א"שפע טוב וכאלו נותנת לז
, ה וגוזר מה תהא עליה"קבהמלאך מביא הטיפה לפני ה דיום קודם יצירת הוול' זל מ" כמש'פי 37

ארבעים יום קודם  :א"סוטה ב ע' שהרי עי, ז שהקשה" רמ' עי.)מ"מ( זר אם יהיה זכרה גו"שהקבלמא א
אותו מלאך : ב" נדה טז ע'ועי. יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני

הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו רבונו של 
אלא , ל כזו"כן אין חזאם . כ"ע, לש חכם או טיפש עשיר או עניעולם טפה זו מה תהא עליה גבור או ח

 .ברייתא ואין בידינול שיש כזה "צ
ה מצוה אל הממונה "ז הקב"וכאשר מזומנות לבוא לעוה, הנשמות עומדות בדיוקנייהו בחד אוצר 38

שהנה זרע הזכר והנקבה , ולפי זה נזכה שטרא לבי תרי. 'יתי לי רוח פלוני וכועל הנשמות זיל אי
ורק לו , מתערב יחד באותה טפה ואין כח במלאך לדעת ולהבחין בין זה לזה ולדעת איזה נזרע תחילה

והכל לפי הכנת , יתברך הכח להבחין כן ולכן גוזר ואומר לך והבא רוח פלוני או זכר או נקבה
 .)ז"רמ( ברות זרע האחד על האחרהתחתונים בהתג
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 ומשום שמבחין בה גוזר ,של נקבה
אמר רבי . ו נקבהעליה אם תהיה זכר א

 וכי כיון שמזרעת ,אחא וילדה זכר
הפסוק  ]אלא[ . שכתוב וילדה,יולדת

 אשה כי תהר ,הזה כך היה צריך להיות
 כי ומה ,]תזריע ויהיה זכר[ וילדה זכר

 אשה מיום , אמר רבי יוסי.תזריע וילדה
שמתעברת עד היום שמולידה אין לה 

 , אם יהיה זכר,בפיה אלא הילוד שלה
  .אשה כי תזריע וילדה זכרועל כן 

éåäì éà äéìò øæâàá÷åð éà øëã 39 àçà éáø øîà 
úãìåé úòøæîã ïåéë éëå øëæ äãìéå äãìéå áéúëã 

)àìà ( øäú éë äùà äéì éòáî éëä àø÷ éàä
 øëæ äãìéå)ñ"øëæ äéäéå òéøæú à ( òéøæú éë åäî

 úøáòúàã àîåé ïî àúúà éñåé éáø øîà äãìéå
àîåôá äì úéì úãìåéã àîåé ãò äìéã åãéìé àìà 

øëæ äãìéå òéøæú éë äùà àã ìòå øëã éåäì éà  

 רבי חזקיה פתח מה ,אשה כי תזריע
 כמה רבים מעשי המלך ,'רבו מעשיך ה
 משל לאדם שלקח בידו .הקדוש בעולם

  כמה

 çúô äé÷æç éáø òéøæú éë äùà)ãë ã÷ íéìäú (
åäé êéùòî åáø äî" éäåãáåò ïéàéâñ äîë ä

 àîìòá àùéã÷ àëìîã ìéèðã ùð øáì ìùî
äîë éäåãéá  

  âîò "à  
 

                                                                                                                                                 
 ).ו"רח(' המלאך אינו יודע מי הזריע תחלה ולכן שואל טפה זו וכו 39


