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ונמשל.במאמר משל פי  על ומבאר  לגלות. ישראל בני עם ביחד  יוצא הוא  ברוך  שהקדוש מבאר  שלפננו
בפסוק זאת כח)ומפרש  כו חּטאתיכם'.(ויקרא על ׁשבע אני אף אתכם  ֶ ֵֹ ַ ַ ַ ֶ ִ ָ ַ ֶ ְ ֶ ִ ְ ַ ִ ְ'ויּסרּתי

ישראל . בני  את מייסרות ומלכות תפארת

אמר אּבא הפסוק ר ּבי את כו לבאר (ויקרא  ÇÄÇÈÈÇ
ׁשבעכח ) אני  אף  אתכם ÀÄÇÀÄÆÀÆÇÈÄÆÇ'וי ּסרּתי

חּטאתיכם'. ÇÇÙÅÆעל
שכתוב מה אתכם',כי עלפירושו ,'ויּסרּתי ÀÄÇÀÄÆÀÆÇ

אחרנין ּדממנן ממוניםידא ידי  על  - ÀÈÄÀÈÈÈÃÈÄ
המלכות , ספירת  דהיינו  ÀÈּכמה אחרים ,

שכתובּדא ּוקמּוה  ומה  שהעמידוה . כמו 'אף- ÀÀÈÇ

לקבלייכ ּופירושו,אני', אּתער אנא -הא ÈÄÈÂÈÄÀÇÈÃÀÇÀ
מתעורר תפארת  מידת  שהוא  אני גם הרי

יש בני את מההאראל,לייסר  מבואר  הרי - È
ששבע'ׁשבעשכתוב כלומר , חּטאתיכם', על ÆÇÇÇÙÅÆ

תפארת גבורה חסד  ספירות שש שהן ספירות 

תפארת , במידת הנכללות  ויסוד הוד נצח 

באות  מלכות, עלייכ ּווספירת -לא ּתערא  ÀÄÀÈÈÈÇÀ
עליכם .àלהתעורר 

.àפירוש,מקדש וכו ', לקבליינו' אתער הא אני 'אף וביאר: מלך.
שהוא  אני' 'אף אחרנין ', 'דממנן ידי על אתכם מייסר שאני  מלבד
המלכות  ואף אתכם, מייסר המדּבר תפארת] - [אנפין   ֵ ַ ְ ַזעיר

חטאתכם '. על 'שבע וזהו 'שבע ', הנקראת
שהכוונה והרמ"ק  ליה, סבירא אבא רבי כי בהיפוך , מבאר 

שבני בשעה שהיא כל הצלה  להביא למלכות מסייעת שתפארת
' תפרשהו: כך דבריו  ולפי מתייסרים. אמרישראל אּבא לבאר ר ּבי  ' ַ ִ ַ ָ ָ ַ 

הפסוק  ח ּטאתיכם'את  על ׁשבע אני אף אתכם מה 'ויּסרּתי כי , ְ ִ ַ ְ ִ ֶ ְ ֶ ַ ָ ִ ֶ ַ ַ ַ ֵֹ ֶ 

אתכם'שכתוב ''ויּסרּתי ישראל לבני באים שהיסורים  פירושו , על , ְ ִ ַ ְ ִ ֶ ְ ֶ ַ 

אחרנין ּדממנן ספירת ידא דהיינו  אחרים, ממונים ידי  על - ' ְ ָ ִ ְ ָ ָ ָ ֳ ָ ִ 

ּדאּוקמּוה מלכות, שכתובּכמה ומה שהעמידוה . כמו  אני',- 'אף ְ ָ ְ ְ ָ ַ ָ ִ 

' לקבלייכּופירושו, א ּתער אנא מידת הא שהוא אני גם הרי - ' ָ ֲ ָ ִ ְ ַ ָ ֳ ְ ַ ְ 

הייסורים, בעת להרווחתם ישראל לבני לסייע מתעורר תפארת,
שכתובהא ' מה כי מבואר הרי - חּטאתיכם','ׁשבע' כלומר,על ָ ֶ ַ ַ ַ ֵֹ ֶ 

במידת  הנכללות נה"י חג"ת ספירות שש שהן  ספירות ששבע
באות מלכות, וספירת עלייכּותפארת, להתעורר לאּתערא - ְ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ְ 

הייסורים . בעת להרווחתכם לכם ולסייע 

הבהירוראה בספר דבריו לב)כעין  אות רחומאי,(וילנא  רבי ואמר :
אל  ישראל כנסת אמר קאמר, הכי  אלא אני', 'אף דכתיב  מאי
אתכם, אייסר אני' 'אף אלא עליכם, רחמים מבקש שאני תאמרו
פירוש, 'שבע', מאי איסרכם , אני אף אלא הדין , אדון  שאני די לא

ספירות. שבע כנגד
אחר.וראה באופן שביארו אליעזר בדמשק
ידיוכתב על אורו, מסתיר יתברך שה' ידי שעל החנוכי: בתפארת

'על  וזהו [-מלכות], 'שבע' הנקרא ההנהגה גמר רק נראה אין זה
[-מלכות], השביעית  מידה  עד כשנסתר וממילא אחרנין ', ממנן  ידי
מסכים דרך שהוא 'שבע', וזהו מסכים שבעה דרך  מסתתר  ִ ָ ְ ִ ָ ְוהאור
במאמר], [כאן  שמזהיר מה ועיקר הסבלנות, יוגדל וממילא הרבה ,
מכסה  שמסתירין, מה שכל גדול, הסתר ישראל יגרמו לבלתי
שמצד  טובה  רק הוא  ובשורש  קרוב, היותר לשורש יגיעו וההסתר
ממקורו נסתר שהאדם מה ורק להיטיב, חפץ הוא יתברך ה'
פרטי יותר שנעשה מה  וכל והכלל, בהשורש נכלל אינו וממילא
כמה  כל בהכלל כשיוכלל אבל נגדו, ילחמו שכנגדו הפרטים  כל
אותו . ויסייעו בו שיכללו פרטים בו להתכלל ירבו כן  יותר, שנכלל
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àz.IàøNéa àeä Céøa àLãe÷c äàJr àúeîéçø éæç ÈÂÅÀÄÈÄÈÈÀÀÈÀÄÀÄÀÈÅ

àkIîIçøñ ãç àîBé .àkIî én÷ éèç äåäå ,éàãéçé øa déI äåäc ÀÇÀÈÀÂÈÅÇÀÄÈÇÂÈÈÅÇÅÇÀÈÈÇÈÇ
àIå ,CI àðé÷Ià ïéîBé éðä Ik ,àkIî øîà ,àkIî én÷ÇÅÇÀÈÈÇÇÀÈÈÈÅÄÇÀÅÈÈÀÈ
,àrøà ïî CI Céøzà éà ,CI ãéarà éàî éîç ,CIéàå ïàkî ,zIa÷ÇÄÀÀÄÈÀÅÈÈÅÇÇÀÄÈÄÇÈÄÈÄÇÀÈ
éáàæ Bà ,àI÷ç éaec CIr ïeîe÷é àîIéc ,àúeëInî CI ÷étàåÀÇÄÈÄÇÀÈÄÀÈÀÂÈÅÇÀÈÀÅÅ
zðàå àðà ,àJà .ãéarà äî ,àîIrî CI ïeøáréå ,ïéèñI Bà ,àI÷çÇÀÈÄÀÄÀÇÇÀÈÅÈÀÈÇÇÀÄÆÈÂÈÀÇÀÀ

.àrøàî ÷eôéðÅÅÇÀÈ

Ckàeä Céøa àLãe÷ øîà Ck .àrøàî ÷eôéð zðàå àðà ,'éðà óà' ÇÇÈÄÂÈÀÇÀÀÄÅÇÀÈÇÈÇÀÈÀÄ
àIå ,eëI àðé÷Ià àä ,eëI ãéarà äî ,IàøNéÄÀÈÅÇÇÀÄÀÈÇÀÅÈÀÀÈ
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לגלות. ישראל בני עם  יוצא הוא ברוך הקדוש

אחר פירוש אבא  רבי חזי ,áומבאר ÈÂÅּתא 
ּברי ּדק ּודׁשא  עּלאה  ÀÄÈÄÈÈÀÀÈÀÄרחימּותא 

ּביׂשראל העליונההּוא  האהבה וראה  בוא - ÀÄÀÈÅ
ישראל. לבני ברוך הקדוש של

משל . פי  על ומבאר

יחידאי משל ּבר ליּה ּדהוה למלךלמל ּכא  - ÀÇÀÈÀÂÈÅÇÀÄÈ
יחיד , בן לו  ק ּמי שהיה  חטי ÇÂÈÈÅÇÅוהוה

המלך.מלּכא לפני חוטא והיה  - ÇÀÈ
מלּכא ק ּמי סרח חד סרחיֹומא  אחד  יום  - ÈÇÈÇÇÅÇÀÈ

חמור בעוון המלך לפני ÈÇאמר.âוחטא 
לבנו,מלּכא המלך אמר י ֹומין- הני  ּכל ÇÀÈÈÈÅÄ

קּבל ּת ולא  ל הימיםאלקינא  אלו כל - ÇÀÅÈÈÀÈÇÄÀÀ
הרעה , מדרכך לחזור  קיבלת  ולא  אותך הלקיתי

ל אעּביד  מאי חמי ואיל מן מּכאן  - ÄÈÀÅÈÈÅÇÇÀÄÈ
לך, אעשה  מה ראה ואילך להיום  א ּתרי ÄÇÈÄÈאי 

ארעא הארץ ,מן  מן אותך אגרש אם ואּפיק - ÄÇÀÈÀÇÄ

מּמלכ ּותא  המלכותל מן אותך והוציא  - ÈÄÇÀÈ
מקומי ממלא תהיה ולא יקּומ ּון,ãשלי ÄÀÈÀּדילמא

אֹו חקלא  זאבי א ֹו חקלא  ּדּוּבי  עלÂÈÅÇÀÈÀÅÅÇÀÈ
שבשדהלסטין הדובים עליך  שיקומו אפשר - ÄÀÄ

הזאב ליסטים,או או שבשדה לים  ÀÇÇÀÈויעברּון 
כןמעלמא אם העולם, מן אותך ויעבירו מה - ÅÈÀÈÇ
לך.אעּביד אעשה מה  ואנּת- אנא  א ּלא, ÇÀÄÆÈÂÈÀÇÀÀ

מארעא הארץ.ניפּוק מן נצא ואתה  אני - ÅÅÇÀÈ

ישראל . לבני  הנמשל  ומבאר

שכתוב ּכ מה  כי הנמשל, אני',הוא  'אף ÇÇÈÄ
תפארת ,אנאפירוש, מידת  שהוא אני, - ÂÈ

מלכות ,ואנּת מידת  שהוא ואת , ניפּוק - ÀÇÀÀÄ
עםäמארעא ביחד ונגלה הארץ  מן נצא - ÅÇÀÈ

ישראל. בני

כי הּואדהיינו, ּברי קּודׁשא אמר ּכ- ÇÈÇÀÈÀÄ
לבני ברוך אעּבידåיׂשראלהקדוש מה , ÄÀÈÅÇÇÀÄ

לכם,לכ ּו אעשה  מה  אלקינא- ולאהא לכ ּו ÀÈÇÀÅÈÀÀÈ

תצא ובזיו  לא שמו יתברך מאתו כי  דאוקמוה', 'כמה  כתב : הזוהר
אחרא, הסטרא של הרעים  הכוחות  כל נבראו זה ובשביל הרעות,
פנים הסתרת  דרך על בעולם , דין של עונש  להיות  שיוכל כדי

מהפסוק  כידוע יד)דקדושה, ג שייראו(קהלת  עשה  'והאלהים
כוחות  שמתחילים קודם והתחתונה האחרונה  וקדושה מלפניו',

'שבע'. ונקראת 'אני' שנקראת המלכות, מידת היא העונשין 

.áמלך.מקדש
.â מדבש.מתוק
.ã אליעזר.דמשק
.ä מארעא,בדפו"ר ניפּוק  ואנּת אנא הגירסא: במוסגר  ָ ְ ַ ֵ ִ ְ ְ ַ ְ ָ ֲובנדפס 

ּכחדא  וניפּוק ּבגלּותא נה ואנּת אנא .אף ַ ֲ ָ ְ ַ ְ ְ ֵ ֵ ְ ָ ָ ְ ִ ַ ֲ ָ 

.åוצ"ע.בקרני הלשון , כפל הוא לכאורה כי הקשה, אור
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eëI ïeøáréå ,eëééIr ïeîe÷éc ,ïéáàæ änkî ,ïéaec änkî eëééIrÈÇÀÄÇÈÄÄÇÈÀÅÄÄÈÇÀÀÇÇÀÀ
Cäðe àrøàî ÷eôð ïezàå àðà ,àJà ,ïeëI ãéarà äî Iáà ,àîIrîÅÈÀÈÂÈÇÇÀÄÀÆÈÂÈÀÇÅÅÇÀÈÀÇ

.àúeIâaÀÈÈ

àãäïeøîéz éàå ,àúeIâa CäîI ,'íëúà ézøqéå' áéúëã àeä ÂÈÄÀÄÀÄÇÀÄÆÀÆÀÅÇÀÈÈÀÄÅÀ
' .ïBënr 'éðà óà' ,ïBëI ÷BaLàcàc ,'íëéúàhç Ir ráL ÀÆÀÀÇÈÄÄÀÆÇÇÇÙÅÆÈ

.'íëéúàhç Ir' ,éàîàå ,ïBënr Cøzúéc 'ráL'ÆÇÀÄÀÈÈÄÀÇÂÇÇÇÙÅÆ
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אּודנייכ ּו ולאארּכיתּו אתכם  הלקיתי הרי - ÇÀÄÀÇÀ
רצוני לעשות אוזנכם אייתינא,æהטיתם ÈÇÀÅÈהא

טפסין, מארי  ּתריסין , מארי ÈÇÀÈÅÀÄÄÈÅÇÀÄעלייכּו
לכ ֹון בעלילאלקאה  עליכם הבאתי  הרי - ÀÇÀÈÈÀ

חבלה ובעלי אתכם,çדינים ÀÈולאלהלקות 
בקולי.ׁשמעּתּון שמעתים  ולא אּפיק - אי ÀÇÀÄÇÄ

לחֹודכ ֹון  מארעא אתכםלכ ּו הוציא אם  - ÀÅÇÀÈÀÀ
לבדכם, ישראל  מ ּכּמה מארץ  עלייכ ּו ÈÄÀÈÈÇÀÄÇÈּדחילנא 

עלייכ ּו ּדיקּומ ּון  זאבין, מ ּכּמה ÄÄÇÈÀÅÄÄÈÇÀּדּוּבין ,
מעלמא לכּו עליכםויעברּון אני מתיירא  - ÀÇÇÀÀÅÈÀÈ

זאבים ומכמה  דובים עליכםèמכמה  שיקומו

הארץ . מן אתכם מה ויעבירו זאתאבל בכל ÂÈÇ
לכ ּון אתכםאע ּביד לייסר  כדי לכם אעשה  - ÇÀÄÀ

חטאותיכם. על

אנא הוא ],א ּלא , ברוך [-הקדוש אני וא ּתּון- ÆÈÂÈÀÇ
ישראל] [-בני ואתם מארעא- ÅÅÇÀÈנפּוק

ּבגל ּותא ונלךּונה ישראל ארץ  מן נצא - ÀÇÀÈÈ
לגלות .éביחד 

על  ׁשבע  אני אף אתכם  'וי ּסרּתי הפסוק את ÀÄÇÀÄÆÀÆÇÈÄÆÇÇמפרש 
ÇÙÅÆחּטאתיכם'.

הפסוק, את  אבא רבי  דכתיבומבאר  הּוא ÂÈÄÀÄהדא 
שכתוב  זהו אתכם',- דהיינו,'ויּסרּתי ÀÄÇÀÄÆÀÆ

ּבגל ּותא מייסרלמה הוא ברוך שהקדוש - ÀÅÇÀÈÈ
לגלות , ללכת  ישראל בני ּתימר ּוןאת  ÀÄÅÀואי 

לכ ֹון אתכםּדאׁשּבֹוק שאעזוב תאמרו  ואם - ÀÆÀÀ
כתוב  לכן לבדכם, אני',לילך מידת'אף כלומר  ÇÈÄ

הולך בגלות.עּמכ ֹוןתפארת , עמכם - ÄÀ
שכתוב  חּטאתיכם',ומה על פירושו,'ׁשבע ÆÇÇÇÙÅÆ

הנקראתּדא המלכות מידת זהו  'ׁשבע',- ÈÆÇ
עּמכ ֹון בגלות.ּדיתּתר עמכם שגולה  - ÀÄÀÈÈÄÀ

הפסוק, צריכיםואמאי ומפרש  אתם  ולמה - ÇÂÇ
בגלות, חּטאתיכם'ללכת  בשביל'על כלומר, , ÇÇÙÅÆ

הוא ברוך הקדוש המלך לפני .àéשחטאתם 

.æ אליעזר.דמשק
.çמקל.כתב צורת כמו דפוס טפסין ', 'בעלי אליעזר: בדמשק 

שהםובמתוק מלחמה  בעלי הם  תריסין ' 'מארי כתב: מדבש
שהם הדין  שלהבת בעלי הם  טפסין ' 'מארי תחתונים, אויבים

עליונים . ורוחות חיצונים 
.èהחיצוניםכתב הם לסטים', דובי חקלא 'זאבי הרמ "ק:

שהיא  שכינה ידי על לא אם שיאכלום לארץ, בחוצה ששולטים
[כמבואר  בגלות עמהם הוא בריך וקודשא ישראל, את שומרת

להלן].
.éלהלן].מקדש לשונו [הובא מלך .

וכו',ובקרני  עמכון' אנא אף  אעביד מה אני 'אלא כתב : אור

מטרוניתא  עם [-תפארת ] הוא בריך  דקודשא מכאן  משמע
בגלותא. אינון כביכול [-מלכות]

.àé מלך.הרמ"ק ומקדש 
דבריוכתב והם  המלכות, עם תפארת לרבות אני', 'ואף  הרמ"ק :

'עמכם '. בגלות אצא אני' 'אף ואמר בעדו, המדבר התפארת 
אחר,וכתב דבר כמו הוא פירוש, וכו', 'למלכא' מלך: במקדש

אתם תאמרו ושמא בגלותא', למיהך אתכם 'ויסרתי שמפרש
ומי בגלות, עמכם יהיה  'שבע' וגם אני' 'אף אומר] זה  [על לבדם,

חטאתיכם . בשביל חטאתיכם ', 'על זה גרם
'על ובמתוק  ואמר [השכינה], נתגרשה ולמה 'ואמאי', ביאר: מדבש 

חטאתיכם . על לכפר בשביל חטאתיכם ',



øôñÅÆúåìâá é"ðá íò àöîð ä"á÷äøäfäÇÙÇ

àãäáéúëã àeä(à ð äérùé).'íënà äçJL íëérLôáe' ÂÈÄÀÄÀÄÀÅÆËÀÈÄÀÆ

øîàøeãéð àI ïezàå àðàc ,ïezîøb ïezà ,àeä Céøa àLãe÷ ÈÇÀÈÀÄÇÀÇÀÇÂÈÀÇÈÅ
áøçúà àä ,ïBënr äIëéäî ú÷ôð àúéðBøèî àä .àîIraÀÈÀÈÈÇÀÄÈÇÀÇÅÅÈÈÄÀÈÄÀÇÅ
,àIëéä éæçúà àI àkIîI àäc ,áøçúà ïBëIãå éIéc àIëéä ,àJkÙÈÅÈÈÄÄÀÄÀÄÀÈÇÀÈÀÇÀÈÈÄÀÂÅÅÈÈ
àJà ,çëzLà àI àkIîc äåãçå ,àúéðBøèî ír Iéér eäéà ãk àJàÆÈÇÄÈÅÄÇÀÄÈÀÆÀÈÀÇÀÈÈÄÀÀÇÆÈ
,àIëéäa dnr àäøa çëzLàå ,àúéðBøèîc àIëéäa Iàrc àúrLaÀÇÂÈÀÈÀÅÈÈÀÇÀÄÈÀÄÀÀÇÀÈÈÄÈÀÅÈÈ
àä ,àúéðBøèîe àøa eçëzLà àIc àzLä .àãçk eäJk ïàcçÇÈËÀÇÂÈÇÀÈÀÈÄÀÀÈÀÈÇÀÄÈÈ

.àJkî àáéøç àIëéäÅÈÈÂÅÈÄÙÈ

,àJàIàøNéc áb Ir óà àzLäå .ïBënr àðà óà ,ãéarà äî àðà ÆÈÂÈÇÇÀÄÇÂÈÄÀÀÇÀÈÇÇÇÀÄÀÈÅ
÷éáL àIå ,ïBänr çëzLà àeä Céøa àLãe÷ ,àúeIâa eäðéàÄÀÀÈÈÀÈÀÄÄÀÀÇÄÀÀÈÈÄ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

מתייחדות  ומלכות תפארת כאשר הוא השמחה  עיקר

יחד. ונמצאות

ראיה, אבא רבי דכתיבומביא  ה ּוא -הדא ÂÈÄÀÄ
שכתוב א )זה  נ  ÀÄÀÅÆ'ּובפׁשעיכם (ישעיה

א ּמכם'. ËÀÈÄÀÆׁשּלחה
כי הּואשפירושו, ּברי קּוד ׁשא  אמראמר - ÈÇÀÈÀÄ

הוא, ברוך ּגרמ ּתּוןהקדוש ÇÀÇÀאּתּון 
ּבעלמא ניד ּור לא ואּתּון  אתםáéּדאנא  - ÇÂÈÀÇÈÅÀÈÀÈ

נדור לא ואתם שאני חטאותיכם ידי על  גרמתם

מהיכלה .âéבעולם נפקת מטרֹוניתא ÈÇÀÄÈÇÀÇÅÅÈÈהא 
יצאהעּמכ ֹון השכינה] [שהיא  הגבירה הרי - ÄÀ

עמכם, ּכּלא מהיכלה  אתחרב הכלהא  הרי - ÈÄÀÇÅÙÈ
אתחרבנחרב, ודלכ ֹון  ּדילי ההיכלהיכלא  - ÅÈÈÄÄÀÄÀÄÀÈÇ

נח ושלכם אתחזי רב,שלי לא למלּכא ÀÈÀÇÀÈÈÄÀÂÅּדהא
מידתהיכלא [שהוא למלך ראוי  אינו  שהרי - ÅÈÈ

בהיכל, שיהיה עיילתפארת ] איהּו ּכד  ÆÈÇÄÈÅא ּלא 
מטרֹוניתא עםעם נכנס  הוא כאשר  אלא - ÄÇÀÄÈ

מלכות ],ãéהגבירה מידת  ּדמלּכא[שהיא  ÀÆÀÈÀÇÀÈוחדוה

ּבהיכלא ּדעאל ּבׁשעתא א ּלא  א ׁשּתכח ÈÄÀÀÇÆÈÀÇÂÈÀÈÀÅÈÈלא
[-תפארת ]ּדמטרֹוניתא המלך של  ושמחה  - ÀÇÀÄÈ

הגבירה בהיכל  שנכנס  בשעה אלא נמצאת , אינה

ּבהיכלא[-מלכות ], עּמּה ּברהא  -ואׁשּתכח ÀÄÀÀÇÀÈÈÄÈÀÅÈÈ
ואזי ישראל], בני [שהם  עמה  בניה גם ונמצאים 

ּכחדא ּכּלהּו אבלחּדאן  כאחד . כולם  שמחים  - ÇÈËÀÇÂÈ
ּומטרֹוניתא  ּברא  אׁשּתכחּו ּדלא  -הׁשּתא  ÇÀÈÀÈÄÀÀÈÀÈÇÀÄÈ

ישראל] [-בני הבנים  נמצאים שאינם עכשיו

ההיכל, בתוך [-מלכות ] היכלאוהגבירה  ÈÅÈÈהא 
מּכּלא מכלחריבא  חרב  ההיכל הרי -åè. ÂÅÈÄÙÈ

בגלות. ישראל בני עם נמצא  הוא  ברוך שהקדוש  ומבאר

הוא,א ּלא ברוך הקדוש אעּבידאמר מה  אנא ÆÈÂÈÇÇÀÄ
להיכנס יכול אינני שהרי אני, אעשה  מה  -

עּמכ ֹוןלהיכל, אנא עמכם.אף יגלה אני אף - ÇÂÈÄÀ
אינהּו ּדי ׂשראל ּגב  על אף ÀÇÀÈÇÇÇÀÄÀÈÅÄÀוה ׁשּתא 

פיּבגל ּותא  על אף  ועתה - ÀÈÈ
בגלות , נמצאים ישראל  ÀÈק ּודׁשאשבני

ׁשביק  ולא  עּמה ֹון א ׁשּתכח הּוא ּבריÀÄÄÀÀÇÄÀÀÈÈÄ

.áé נידּור בנדפס לא ואּתּון  ּדאנא ּגרמ ּתּון אּתּון אחרים: מספרים  ֵ ָ ַ ְ ָ ֲ ַ ְ ַ ְ ַגרס
ואּתּון ּבארעא  ּדאנא ּגרמּתּון  אּתּון  אחר: בנוסח  או מ . עלמא.נטרֹוד ְ ַ ְ ָ ַ ְ ַ ְ ַ ֲ ָ ְ ַ ִ ְ ֵ ָ ְ ָ 

ואּתּון  ּדאנא ּגרמּתּון  אּתּון  אחרים: מספרים מארעא או .נטרֹוד ַ ְ ַ ְ ַ ֲ ָ ְ ַ ִ ְ ֵ ַ ְ ָ 

.âéגלות בתפארת ידי על כי לעיל, דרכו פי על ביאר החנוכי 

והוא  העולם, על יתברך ה' הנהגת מפורש נראה אינו  השכינה
הסתרה. בבחינת

.ãéבינה.אמרי
.åèאליעזר.ע"פ דמשק 



øôñÅÆéúå÷åçá úùøôà"ò åè÷øäfäÇÙÇ

,ïBänr áeúé àeä Céøa àLãe÷ ,àúeIb ïî IàøNé ïe÷ôé ãëc ,ïBIÀÇÄÀÄÀÈÅÄÈÈÀÈÀÄÀÄÀ
áéúëc(â ì íéøáã).éàcå 'EéäIà äåäé áLå' ,'EéäIà äåäé áLå' ÄÀÄÀÈÀÙÈÁÙÆÀÈÀÙÈÁÙÆÇÇ

àäå.øîzà ÀÈÄÀÇ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

עמהםל ֹון נמצא  הוא  ברוך הקדוש גם הרי -

אותם , מניח  מןואינו יׂשראל  יפקּון ÀÇÄÀÄÀÈÅÄּדכד 
מן ּגל ּותא יצאו ישראל בני כאשר  שהרי - ÈÈ
עּמהֹוןהגלות , יתּוב הּוא   ּברי -קּוד ׁשא  ÀÈÀÄÀÄÀ

להיכלו, עמהם  ישוב  הוא ברוך ÄÀÄּדכתיבהקדוש

כתוב שהרי ג )- ל אלהי ',(דברים יהוה ÀÈÀÙÈÁÙÆ'ו ׁשב
ו ּדאי והיינו, 'אלהי יהוה ישובו'וׁשב כי , ÀÈÀÙÈÁÙÆÇÇ

להיות [-מלכות] ו'אלהי"ך ' [-תפארת ] 'הוי"ה'

בהיכל. ביחד

א ּתמר זהוהא דבר  למדנו והרי -æè. ÀÈÄÀÇ

יט)במדרשוראה ה לדור (איכ "ר כסאך תשב לעולם ה' 'אתה :
יט)ודור' ה כסא,(איכה בלא ישיבה יש וכי מטרונה , בלא מלך .ויש
.æèכט.)בגמראראה בוא (מגילה  אומר, יוחי בן שמעון  רבי תניא, :

מקום שבכל הוא , ברוך הקדוש  לפני ישראל חביבין כמה וראה
שנאמר עמהן, שכינה למצרים גלו עמהן. שכינה א'שגלו, (שמואל

כז) לבבל ב גלו וגו', במצרים' בהיותם  אביך לבית  נגליתי 'הנגלה
שנאמר עמהן , יד)שכינה  מג ואף(ישעיה  בבלה ', שלחתי 'למענכם

את  אלהיך ה' 'ושב שנאמר עמהן , שכינה ליגאל עתידין  כשהן 
הוא  ברוך שהקדוש מלמד 'ושב', אלא  נאמר לא 'והשיב ' שבותך ',

הגליות. מבין עמהן שב

זוהר הקדוש המבואר < עם פירוש "הכתר והכבוד"
ביאור בשפה ברורה הפותח את לב הלומד, עם מקורות וביאורים על פי גדולי המפרשים


