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רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה
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והוא:
שלשלת מסורת הקבלה

מהתנאים הקדושים, רבי יוחנן בן זכאי, ומסרה לרבי אליעזר בן הורקנוס, 
ומסרה לרבי עקיבא, ומסרה לרבי שמעון בן יוחאי זיע"א

הקדמה
הגאולוריארבי דודגאו ,ע"זי המהרש"ל להגאו ונכד ני שהוא

לאור מוציא ,ובנסתר בנגלה התורה, חלקי בכל כתביעצו
הנסתרות חלק על אליעזר הגרבי,ספרי עשר ששה מחבר בעל ,

הקדוש הזוהר על דוד חיברנפש ,אליעזר דרבי הפרקי על וביאור ,
רבי ובגדלות בשבח קונטרסי רביארבעה הוא הורקנוס ב אליעזר

הגדול אליעזר.א הברכה. ב.עמק אליעזר. הוא האחד ש.ג בית.
קונטרסצדיק ד. ,ועוד אליעזר, דרבי לפרקי מבוא.

לתלמידושכתב, הנסתר תורת את בעיקר מסר זכאי, ב יוחנ רבי
את מסר הורקנוס ב אליעזר ורבי הורקנוס, ב אליעזר רבי
לרבי תורתו עיקר את מסר עקיבא ורבי עקיבא, לרבי תורתו עיקר

.יוחאי ב שמעו

אוז"ל: אלא המשנה, אבי הוא במשנה בלבד זו בסתריולא
הקבלה יסוד אליעזר רבי הוא המרכבה,למדי ונמצאנו ...

מקבלתו יסוד ,ותיקוני בזוהר שמעו רבי של קבלתו דברי שא
אליעזר רבי נגלהשל שלא ,ז"ל הראשוני המקובלי וגדולי ...

דרבי פרקי מאמרי באור משתמשי היו ,הזוהר ספר בימיה
...הזוהר במקו ,אליעזר

הקפידוביו ,עקיבא רבי ובראש תלמידיו לבקרו שבאו פטירתו
העת ובאותה ,לפניו קוד ללמוד באו שלא עליה מאוד

עמוקי תורה סתרי עקיבא רבי את פרשתלימד בזוהר כמובא ,
ע"א)וירא צ"ח ד)והיה בסיני, התורה שניתנה כיו תורתו .מאיר

כבודעוד יהיה אבות בפרקי הזהיר אליעזר רבי ,לכ קוד
קוד עקיבא רבי את והזהיר וחזר ,כשל עלי חביב חבירכ

זה על וצווה חבירכפטירתו בכבוד ד'הזהרו בפרק כדאיתא
ע"ב)דברכות, תלמידי(כ"ח אל 24 שעתידי הקודש ברוח שצפה ,

זה על כתב וכבר  .לזה זה כבוד נהגו שלא על למות, עקיבא רבי
בספר'ה כדאיתאסוד ביניה ותחרות קנאה אי הסוד דלומדי

הרשב"י דאמר תליא"באידרא בחביבותא בזוהר"אנ מובא ועוד ,
אינו חבירו של מחופתו נכווה אחד שכל חז"ל דאמרו האי הקדוש
ושמחה באהבה יחדיו יושבי כול אלא הסוד תורת בלומדי שיי
הזהרו עקיבא רבי את צווה מדוע מוב זה ולפי ,ביניה גדולה
ולא הסוד תורת את מרבו מספיק למד שלא מפני חבירכ בכבוד
ברוח שצפה כמו בזה שיכשלו גדול חשש היה לכ ,לרבי למדה

עכ"ל. הקודש

מסובבימכל אש להבות היו שה הגדולי שהתנאי ,רואי זה
קבלה, לומדי שהיו בגמרא כמעט מוזכר שלא גשמי, בגו

הנגלה, בתורת עוסקי שהיו שמלבד רואי כ פי על א אבלכל
מפי תנא ולומדי עסוקי שהיו ,הנסתר מתורת נבעה קדושת

הנסתר תורת את רבנו למשה עד היהתנא, זה אז, שבימיה ומוב ,
רק ,אז יתגלה שלא 'ה של רצונו שהרי גדול, בהסתר להיות צרי
כי ,לנו נתגלה שהזוהר בפירוש שרואי בימינו אבל ה', לצדיקי
להצילנו הגלות חשכת את להאיר אחרו לדור במיוחד נועד
ועוד האריז"ל, גורי צמח יעקב ורבי במהרח"ו כדאיתא רב, מהערב

ידעוכידוע קטני ילדי אפילו הימי שבאחרית בזוהר כתוב
והקבלה החסידות אבות למדונו וכ שאנונסתרות, ומוב וברור .

פיה שעל ,והטהורי הקדושי התנאי של דרכ את ממשיכי
,חיינו כל מושתת פיה ועל חיי גאנו אנו צריכי פיה על

.הקדוש והזוהר הקבלה חכמת את ללמוד

ר'הזוהוכל :כגו הקדושי התנאי שמות בכל מלא הקדוש ר
'ר ,שמעו ר' יצחק, ר' אבא, 'ר ,חייא 'ר ,יוסי 'ר יהודה,
מתניתי מארי שכל הקדוש בזוהר כתוב וכ ,ועוד ועוד אלעזר,
צרי ואי ,הסוד פי על פה שבעל תורה את סידרו תלמודא ומארי

בזה. להארי

אתובאמת יותר אליעזר רבי אצל לומד היה עקיבא רבי אלו
מלכות מגזירת ניצל היה לתמידיו, ומלמד התורה סודות
המיתה], מגזירת תלמידיו אל 24 ניצלי היו וג] הרשעה
שהטמינו על ממיתה שניצלו בנו אלעזר ורבי רשב"י על כדאיתא
ממיתה יותר "מ מעלי שה ,תורה סתרי וגילו במערה, עצמ
הובא  האריז"ל בש מדינוב א"במהרצ כמובא] הש קידוש על
הגה"צ שבהוצאת הקודש לשו ע הזוהר על הנפלאה בהקדמה
דברי מוב ועתה  .[שליט"א שמואלי יששכר בנייהו רבי המקובל
שילמדו שביקש ,האסורי בבית שהיה בזמ עקיבא, לרבי י"הרשב

קי"ב)תורה, זה(פסחי ידי ועל ,לו אמר הנסתר תורת דעל ואפשר] ,
הרשב"י לו אמר ,יכול שאינו לו אמר כאשר ולזה ,[ניצל היה
מלכות למידת היא הכוונה למלכות, ומוסר אבא ליוחאי דמוסרני
להינצל, דר אי כי ,'ה קידוש על למיתה עצמו למסור שיצטר

המהרח"ו דברי מוב [ועתה .תורה סתרי גלוי ידי על בהקדמהאלא)

(חיי לעא אלא הבנה שו אי בש"ס מקומות שבהרבה ,שאמר
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,הסוד תורת פי על נפרש זי"ע)כ הגר"א כתב וכ)שיי אי כא וג
שהכוונה וודאי אלא ח"ו, מוסר יהיה שהרשב"י למידתלהגיד

העליונה כדפירשנו].מלכות

היומכל כל לעסוק הקדוש, הזוהר בלימוד חובתנו את רואי זה
עוז, וביתר שאת ביתר הנסתר תורת ללמוד שיכולי וכמה

ולעשות. לשמור וללמד ללמוד

נפשינו ופדות גאולתינו כל תלוי שבו הדבר זה
ישראל"כולנו שבטי רבי"יחד תורת הקדוש, הזוהר ומלמדי לומדי

זזה לא אשר דרשב"י, היכלא 'ה בבית ,ע"ה יוחאי בר שמעו
מעול השכינה מש,ומתקשרי לומדי שש מקו בכל כי

ממש אתנו ונמצא בגוו ומתעטר בא הקדוש הרשב"י לנשמת.
וללמוד הקדוש להרשב"י מחוברי להיות אנו שזוכי אשרינו
גאולתינו כל תלוי שבו הדבר זהו כי הקדוש, הזוהר כל את וללמד
הזוהר וזכות המשיח, את ולהביא הגאולה את לקרב נפשינו ופדות

.בישי מרעי מני מכל ישראל ע את ומציל מג הקדוש

הזוה"ק לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור כוח לנו אין
כמובאואי ,הזוה"ק לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור כוח לנו

היכלא בהוצאת הקודש לשו ע הקדוש לזוהר בהקדמה
הרב המקובל שלו נהר המקובלי ישיבת ראש בנשיאות דרשב"י
ורבי הרשב"י שג ,ל"האריז דברי ש ומובא ,שליט"א שמואלי
מפני שברח לזה והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו אלעזר
והיו ,להמערה בנו אלעזר ורבי הוא והל ,להורגו שרצה הקיסר
כמו להריגה נפש במסירות התיקו לעשות ובנו הרשב"י צריכי
וחרולי והקמשוני הסיגי ולהעביר רשב"י, של רבו עקיבא רבי

.'ה ברכו אשר השדה מ

ואמרניצוצי לברר וטובה משובחת דר למצוא יכול "אני הרשב"י
מהעולמות השפע ולהורדת הקליפות מתו הקדושה
מסירות מאשר חזקה יותר הרבה ,התחתוני לעולמות העליוני

הש קידוש על להריגה גופנית עקיבא],נפש רבי רבו וזאת[של
הקדושה לתורה ביותר הגדולה בתכלית נפש מסירת ידי על
ותענוגי מהבלי פרישות ע התורה לימוד על מאוד מאוד שאטרח

האפשר ככל התורה סודות ואגלה תכליתעוה"ז, לכול ואפרש ,
כולה, אביוהבריאה בגנזי שנכנס כב העליו המל בגנזי ואכנס,

החוש אבריח הזה הגדול האור ידי ועל ,העליוני אורות ואגלה
,העול מ הקדושה"הגדול מ והדיני הקליפות כל ועלואבטל .

,התורה לסודות נפשו מסירת התורהוכידי סודות גילוי ידי על
שלו חיי לעול להמשי גזירות ולבטל הקליפות להכניע זכה

האחרו...וחירות הזה לדור דוקא אותו צרי הזה הגדול הכוח כל כי
של המשיח,דור מדינוב)ביאת ע"כ.(מהרצ"א ,

שנה עשרים האסורים בבית חבוש היה עקיבא רבי
ורטהימר,ובמדרש חיי יוס הרב י"ע ל"י] מהגניזה השירי שיר

על ,ח"י עמוד תשנ"ה], ירושלי 'וספר יד 'כתב הוצאת
ג)הפסוק '(א :נאמר וכו'', טובי שמני מעשרההשביעי'לריח]

עשרי האסורי בבית חבוש שהיה ,עקיבא רבי [מלכות הרוגי
ציפורניו, בי ונותני ,קני של קולמוסי מביאי והיו שנה,
מה הנח לו ואמרו ,שחיו תחת ומניחי באש, צרורות ומרתיחי
,לה אומר היה ומה תוכחות, לה מוסי היה כ ובכל ,שביד
שולחי היו לו צריכי שהיו דבר וכל .'עושיה יהיו כמוה'
סנהדרי קח: יבמות קיב: פסחי ראה] האסורי בבית לו ושואלי
שנה עשרי לסו ה"ה]. פי"ב יבמות ירושלמי :כא עירובי .יב
ובגמרא וכו''. ש"ק עונת והיה ,ליהרג יצא אסורי בבית ששהה

סא:) שהוציאו(ברכות בשעה'  ע"ר של להורג הוצאתו את מתארת
את סורקי והיו היה, שמע קריאת זמ להריגה עקיבא רבי את
.שמי מלכות עול עליו מקבל והיה ברזל, של במסרקות בשרו
מצטער הייתי ימי כל לה אמר ,כא עד ,רבינו :תלמידיו לו אמרו
מתי :אמרתי ,נשמת את נוטל אפילו  נפש בכל זה פסוק על
מארי היה אקיימנו. לא לידי שבא ועכשיו ,ואקיימנו לידי יבא

.'באחד נשמתו שיצתה עד באחד

שאליהו עד תלמידיו, ידעו ולא  הכיפורים ביום נפטר עקיבא רבי
להודיע בא הנביא

ביווכותב אלו דברי לו אמרו לא שתלמידיו ,'יהוידע ב'ה
הש ואי ב'אחד' יצאה נשמתו כי ,אלאשנפטר ,לה יב

היה והוא ,בשרו את סורקי היו להורג הוצאתו לפני יו בכל
אבל תלמידיו. איתו דברו ימי ובאות ,שמי מלכות עול מקבל
תלמידיו, איתו היו לא ,הכיפורי יו שהוא נפטר, שבו ביו

משלי במדרש ב)כמסופר 'סי פ"ט)לרבי להודיע בא הנביא שאליהו
עקיבא]. רבי של מותו על הגרסי יהושע

עצמן, מיתת ימותו אם אני תמיה ,הגדול אליעזר רבי להן אמר
משלהן קשה שלך לו אמר ,מהו שלי עקיבא רבי לו אמר

הובספר בנימי"סוד רבי להגה"צ ,"מצוה שירי" ספר את הביא "'
על מזאלשי אליהולהורקנוס הגדול אליעזר רבי צוואת

ט"ז),בנו פרק מוסר שבט בספר אליעזר(המובא רבי דברי שכל שביאר ,
סנהדרי בגמרא שאיתא ומה הסוד, פי על עמוקי היו (דהגדול

וחביריוסח.) עקיבא ר' נכנסו אליעזר 'ר כשחלה והתניא וז"ל: ,
אמר באנו, תורה ללמוד לו אמרו ,באת למה לה אמר לבקרו...
אמר פנאי, לנו היה לא לו אמרו ,באת לא למה עכשיו ועד לה
שלי עקיבא רבי לו אמר ,עצמ מיתת ימותו א אני, תמיה לה
אמר ...משלה קשה של לו אמר ימות], מיתה באיזה כלומר] מהו

עיי"ש. בטהרה, נשמתו ויצאה טהור, הוא לה

הגדול, אליעזר רבי אצל תורה סתרי לומד עקיבא רבי היה אם
אמיתי, באחדות כולם היו אז תלמידיו, אלף ד"לכ מלמדם והיה

הגזירה היתה ולא ,מתים היו ולא
רבומוב תורת את ולימד למד שלא מפני היית הקפידה שכל

חמור עונש קיבל כ ועל הסוד, פי על שהיתה אליעזר רבי
את וללמד הסוד תורת כל את לקבל יכול היה עקיבא שרבי כזה,
סור לספר בהוספותיו מדינוב מהרצ"א הגה"ק כתב וכ ישראל. בני
כמו הקדושה ניצוצי בירור כוח לנו ואי :ד"וזת טוב, ועשה מרע
ורבי הרשב"י שג ,האריז"ל בש ומובא ,הזוה"ק לימוד כוח
מפני שברח לזה והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו אלעזר
והיו ,להמערה בנו אלעזר ורבי הוא והל ,להורגו שרצה הקיסר
כמו להריגה נפש במסירות התיקו לעשות ובנו הרשב"י צריכי

הסיגי ולהעביר רשב"י, של רבו עקיבא רביוחרולי והקמשוני
ש ומסיי ה'. ברכו אשר השדה ה')מ סוד עקיבא(בספר רבי שא

לכ"ד מלמד והיה ,הגדול אליעזר רבי אצל תורה סתרי לומד היה
,מתי היו ולא ,אמיתי באחדות כול היו אז ,תלמידיו אלוג)

אלעזר רבי ובנו יוחאי בר שמעו רבי כמו  מלכות הרוגי עשרה מגזירת ניצלי היו

(ולאשניצלו קנאה, ולא שנאה, לא ,אי הסוד תורת לומדי בי כי ,
הרשב"י שאמר כמו גמור, ואחדות באהבה כול אלא ,תחרות

ע''א)בזוהר קכ''ח ד  נשא ואמר,(פרשת מע רי חי ג): (חבקוק ְְִִֵַַַָ
.יראתי מע מעי ע''ב)(אמר)ה' למהוי(קכ''ח הוה יאת הת ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

.חילתאמ לייא חביבתא יב,אנכ ,(ו דברי)יי את ואהב ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
כתיב ,ז)אלהי דברי)כתיב ,אתכ יי א)מאהבת מלאכי)יאהב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.'וג ְְֶֶאתכ

ואמר,הקודש:ובלשו מע יר ג)מח מעי(חבקוק ה' ְְְִִִַַַַָָָ
יל תחביב אנ .ירא להית ירא  יראתי. מעְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָ

תב ,ברה(ו ב(דבריוכת ,אלהי ה' את ז)ואהב מאהבת(ש ְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
בוכת ,אתכ א)ה' אתכ(מלאכי יאהב.'וג ְְְְְִֶֶֶֶַָָ

לעשות אפשר אי כי ,'ה קידוש על למות תצטרך מלמדני אינך אם
הסוד תורת לימוד ידי על אלא התיקון

קיב.)פסחיובגמרא ד)רבי את עקיבא רבי צוה דברי חמשה :
אמר ,האסורי בבית חבוש כשהיה יוחי ב שמעו
,מלמד איני אמר ,תורה למדני רבי [עקיבא [לרבי לו [רשב"י]

מלמדני אתה אי א לו אמרומוסר אבא ליוחי אומר אני
רוצהלמלכות פרה לינק רוצה שהעגל ממה יותר בני לו אמר ,

בקשת א לו אמר בסכנה, עגל והלא ,בסכנה ומי לו אמר להניק,
שרבי ורואי .עכ"ל ,גדול באיל היתלה ליחנקחשש עקיבא

רבי לו אמר זה ועל ,האסורי בבית שנה עשרי כשהיה ללמדו
מלמדני אתה אי א למלכותשמעו ומוסר אבא ליוחי אומר אני,

כא למלכות הכוונה שאי האריז"ל כתבי פי על על לבאר יש
הש קידוש על שבמיתה מלכות למדת אלא הרשעה, מלכות

כוונתו וזה העליונה, מלכות למידת שנמסר איננקרא, שא
התיקו לעשות אפשר אי כי ה', קידוש על למות תצטר מלמדני

הסוד תורת לימוד ידי על ה'),אלא אנחנו(סוד הזה מהסיפור  .
היה ,התורה סודות אצלו לומד היה עקיבא רבי א כי ,לומדי
בר שמעו רבי כמו מלכות, הרוגי בעשרה מלהיות להינצל יכול
לימוד כי ,'וכו אני תמה אליעזר רבי לו שאמר מה וזה ע"ה, יוחאי
הסוד תורת כל כי ה', קידוש על מליהרג גבוה יותר הסוד תורת
כל את ומציל מכפר אלא ,הוא רק לא ימותו, ולא שיחיו הוא

הקדוש: בזוהר שכתב כמו ,לברכהישראל נזכר האל אמר ְְִִִֵַָָָָעד

דרא אתליא ד לתא מ רקית הרה ספר האי :מע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹלרי
יליוה .מע לרי ינר מה ל :קכ"ד ד עד .תראהְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
לא יאי הרה ספר איה יל ראח האי הרקיע זהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹיזהיר

– ינ צריחבלי ליס לא הרה ספר המד י למר: רצה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ספר אה א דחי מאילנא למטע עתידי ראלי בגי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמיח

.רחמי תאלמ י יפק הרְְֲִִֵֵַַַָָֹה

הרביועל את לזכות צרי אלא ,לעצמו ללמוד מספיק לא כ
נועדה הסוד תורת כי ישראל! לכל ולהשמיע וללמד
את הכינו למע האחרו בדור הרבי את וללמד להתגלות
וכמבואר ,שלימה והגאולה משיח של תורתו לקראת העול

הקדוש. בשל"ה

הזאת החכמה בעסק תלויה הגאולה כל
ובספראפרי מחנה שמיני)דגל דרש(פרשת דרש וזהו :וז"ל כתב,

כשיתגלה היינו ,משהואיתא משה, בחינת יש ודור דור בכל כי)

(משה בחינת היה יוחאי ב שמעו משה,דרבי כבר שדרש מה וידרוש ,
,הזוהר ספר יוחאי, ב שמעו רבי הינוהיינו ,שור והנה אז

בימינו במהרה שיבנה הגאולה יהיה וממילא הקליפות כל שיתבטלו
הקליפות בטול יהיה ההוא החיבור ידי על וג ועד. סלה אמ

הקטרוגי והשבתת הגלות כ"ד)וקלות נהר ראשו מעי לאברה .(חסד
היא בה מלהתעסק ומניעתנו ,הזאת החכמה בעסק תלוי הכל

ותפארתנו מקדשנו בית בני ועכוב אחור גורמתחיי הרב הקדמת)

(חיי לע .ויטאל

מדקותיכעל הקריבו ,שמי לש לימוד תנו ,יקרי יהודי ,כ
לגרו ליוצרינו, רוח נחת לעשות הקדושה, השכינה למע
מל פני אור את לקבל יחד כאחד כולנו ונל ,נפשנו לפדות

.אמ בימינו במהרה המשיח

הרד"ל תולדות ספר
זיע"א לוריא דוד רבי הצדיק המקובל תולדות

לוריארבי יהודה ב ביחוב,דוד תקנ"ח, בשנת נולד רד"ל; :תיבות בראשי)

תרט"ז) בשנת נפטר – הלבנה] [רוסיה הרוסית רב,האימפריה היה .
על פירושי חיבר בדורו. התורה מגדולי ,ופרש מקובל ,פוסק

אליעזר. דרבי פרקי ועל הבבלי התלמוד

חייו קורות
דוד ביחוברבי בעיר ומיוחסת עשירה למשפחה נולד לוריא

האימפריה של המושב בתחו מוהילב, בפל אשר
בבלארוס)הרוסית (כיום המהרש"ל אל התייחסה משפחתו .

.שביעי דור

התורה.עוד לימוד בתחו מיוחדי כשרונות כבעל נודע כילד
לו שכר ,גדול עשיר היה לעיל שכאמור ,לוריא יהודה אביו
כחלק וילנה בעיר ללמוד עבר עשרה שתי בגיל .פרטיי מלמדי

שידוכי שאולמקשר הרב אצל למד בווילנה עבורו. אביו שיז 
עד בווילנה נשאר דוד רבי .התחת עשרה שלוש בגיל .קצנלבוג

ביחוב. לעירו חזר ואז עשרה שמונה לגיל

כמובחזרתו .בעיר התורה תלמודי את לממ דוד רבי סייע לעירו
כלכלית מבחינה בה ותמ בעירו ישיבה דוד רבי הקי כ

בראשה. עמד לא א

לועל סייע אשר פנומנלי בזיכרו דוד רבי חונ שונות עדויות פי
היתר, בי ,עוסקי חיבוריו שכ השוני חיבוריו בכתיבת
והמדרש. התלמוד בספרות שוני מקורות בי גרסאות בהשוואת

חיבר הוא שכ במיוחד פורה כתיבה בכישרו דוד רבי ניח כ כמו
יד. בכתב עדיי חלק ,חיבורי של רב מספר

עלילהבהיותו במסגרת לעלילה. קורב דוד רבי נפל ארבעי בגיל
על בפירושו פסקאות וכ בשמו מכתבי מספר זויפו זאת
נגד למרד דוד רבי כביכול קרא אלו בפסקאות .אליעזר דרבי פרקי
בה חודשי כשישה למש נכלא דוד רבי הרוסי. הצאר שלטו
במשפטו זכאי יצא זאת תקופה בסו .שליסלבורג במבצר שהה
האנציקלופדיה פי על הרוסי. בשלטו למרד הסתה מאשמת וטוהר
ככול נעוצה, זאת לעלילה הסיבה יודאיקה ואנציקלופדיה העברית

ביחוב. בעיר משפחות בי בסכסו ,הנראה

הבכוראחיו אחיו .מפורסמי רבני ה ג היו לוריא דוד רבי של
רב היה אשר לוריא אהר השני ואחיו לוריא הירש צבי רבי

.מינסק בעיר

לאחרבגיל נפטר ה'תרט"ז, שנת בכסלו 'בה ושמונה, חמישי
קשה. מחלה

הציבורית פעילותו
שלאחרהרד"ל בדור ישראל שבגדולי הבולטי לאחד נחשב

הציבור בהנהגת ג עסק שכזה ובתור מווילנה הגאו
 ה'תר"ו בשנת בווילנה מונטיפיורי משה ע נפגש הוא .היהודי

בר היהודי מצב על להעמידו מנת על ימי.ה'תר"ז באות וסיה
לשכנעו מנת על לוינזו בר יצחק הסופר ע בקשר עמד הוא
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,הסוד תורת פי על נפרש זי"ע)כ הגר"א כתב וכ)שיי אי כא וג
שהכוונה וודאי אלא ח"ו, מוסר יהיה שהרשב"י למידתלהגיד

העליונה כדפירשנו].מלכות

היומכל כל לעסוק הקדוש, הזוהר בלימוד חובתנו את רואי זה
עוז, וביתר שאת ביתר הנסתר תורת ללמוד שיכולי וכמה

ולעשות. לשמור וללמד ללמוד

נפשינו ופדות גאולתינו כל תלוי שבו הדבר זה
ישראל"כולנו שבטי רבי"יחד תורת הקדוש, הזוהר ומלמדי לומדי

זזה לא אשר דרשב"י, היכלא 'ה בבית ,ע"ה יוחאי בר שמעו
מעול השכינה מש,ומתקשרי לומדי שש מקו בכל כי

ממש אתנו ונמצא בגוו ומתעטר בא הקדוש הרשב"י לנשמת.
וללמוד הקדוש להרשב"י מחוברי להיות אנו שזוכי אשרינו
גאולתינו כל תלוי שבו הדבר זהו כי הקדוש, הזוהר כל את וללמד
הזוהר וזכות המשיח, את ולהביא הגאולה את לקרב נפשינו ופדות

.בישי מרעי מני מכל ישראל ע את ומציל מג הקדוש

הזוה"ק לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור כוח לנו אין
כמובאואי ,הזוה"ק לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור כוח לנו

היכלא בהוצאת הקודש לשו ע הקדוש לזוהר בהקדמה
הרב המקובל שלו נהר המקובלי ישיבת ראש בנשיאות דרשב"י
ורבי הרשב"י שג ,ל"האריז דברי ש ומובא ,שליט"א שמואלי
מפני שברח לזה והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו אלעזר
והיו ,להמערה בנו אלעזר ורבי הוא והל ,להורגו שרצה הקיסר
כמו להריגה נפש במסירות התיקו לעשות ובנו הרשב"י צריכי
וחרולי והקמשוני הסיגי ולהעביר רשב"י, של רבו עקיבא רבי

.'ה ברכו אשר השדה מ

ואמרניצוצי לברר וטובה משובחת דר למצוא יכול "אני הרשב"י
מהעולמות השפע ולהורדת הקליפות מתו הקדושה
מסירות מאשר חזקה יותר הרבה ,התחתוני לעולמות העליוני

הש קידוש על להריגה גופנית עקיבא],נפש רבי רבו וזאת[של
הקדושה לתורה ביותר הגדולה בתכלית נפש מסירת ידי על
ותענוגי מהבלי פרישות ע התורה לימוד על מאוד מאוד שאטרח

האפשר ככל התורה סודות ואגלה תכליתעוה"ז, לכול ואפרש ,
כולה, אביוהבריאה בגנזי שנכנס כב העליו המל בגנזי ואכנס,

החוש אבריח הזה הגדול האור ידי ועל ,העליוני אורות ואגלה
,העול מ הקדושה"הגדול מ והדיני הקליפות כל ועלואבטל .

,התורה לסודות נפשו מסירת התורהוכידי סודות גילוי ידי על
שלו חיי לעול להמשי גזירות ולבטל הקליפות להכניע זכה

האחרו...וחירות הזה לדור דוקא אותו צרי הזה הגדול הכוח כל כי
של המשיח,דור מדינוב)ביאת ע"כ.(מהרצ"א ,

שנה עשרים האסורים בבית חבוש היה עקיבא רבי
ורטהימר,ובמדרש חיי יוס הרב י"ע ל"י] מהגניזה השירי שיר

על ,ח"י עמוד תשנ"ה], ירושלי 'וספר יד 'כתב הוצאת
ג)הפסוק '(א :נאמר וכו'', טובי שמני מעשרההשביעי'לריח]

עשרי האסורי בבית חבוש שהיה ,עקיבא רבי [מלכות הרוגי
ציפורניו, בי ונותני ,קני של קולמוסי מביאי והיו שנה,
מה הנח לו ואמרו ,שחיו תחת ומניחי באש, צרורות ומרתיחי
,לה אומר היה ומה תוכחות, לה מוסי היה כ ובכל ,שביד
שולחי היו לו צריכי שהיו דבר וכל .'עושיה יהיו כמוה'
סנהדרי קח: יבמות קיב: פסחי ראה] האסורי בבית לו ושואלי
שנה עשרי לסו ה"ה]. פי"ב יבמות ירושלמי :כא עירובי .יב
ובגמרא וכו''. ש"ק עונת והיה ,ליהרג יצא אסורי בבית ששהה

סא:) שהוציאו(ברכות בשעה'  ע"ר של להורג הוצאתו את מתארת
את סורקי והיו היה, שמע קריאת זמ להריגה עקיבא רבי את
.שמי מלכות עול עליו מקבל והיה ברזל, של במסרקות בשרו
מצטער הייתי ימי כל לה אמר ,כא עד ,רבינו :תלמידיו לו אמרו
מתי :אמרתי ,נשמת את נוטל אפילו  נפש בכל זה פסוק על
מארי היה אקיימנו. לא לידי שבא ועכשיו ,ואקיימנו לידי יבא

.'באחד נשמתו שיצתה עד באחד

שאליהו עד תלמידיו, ידעו ולא  הכיפורים ביום נפטר עקיבא רבי
להודיע בא הנביא

ביווכותב אלו דברי לו אמרו לא שתלמידיו ,'יהוידע ב'ה
הש ואי ב'אחד' יצאה נשמתו כי ,אלאשנפטר ,לה יב

היה והוא ,בשרו את סורקי היו להורג הוצאתו לפני יו בכל
אבל תלמידיו. איתו דברו ימי ובאות ,שמי מלכות עול מקבל
תלמידיו, איתו היו לא ,הכיפורי יו שהוא נפטר, שבו ביו

משלי במדרש ב)כמסופר 'סי פ"ט)לרבי להודיע בא הנביא שאליהו
עקיבא]. רבי של מותו על הגרסי יהושע

עצמן, מיתת ימותו אם אני תמיה ,הגדול אליעזר רבי להן אמר
משלהן קשה שלך לו אמר ,מהו שלי עקיבא רבי לו אמר

הובספר בנימי"סוד רבי להגה"צ ,"מצוה שירי" ספר את הביא "'
על מזאלשי אליהולהורקנוס הגדול אליעזר רבי צוואת

ט"ז),בנו פרק מוסר שבט בספר אליעזר(המובא רבי דברי שכל שביאר ,
סנהדרי בגמרא שאיתא ומה הסוד, פי על עמוקי היו (דהגדול

וחביריוסח.) עקיבא ר' נכנסו אליעזר 'ר כשחלה והתניא וז"ל: ,
אמר באנו, תורה ללמוד לו אמרו ,באת למה לה אמר לבקרו...
אמר פנאי, לנו היה לא לו אמרו ,באת לא למה עכשיו ועד לה
שלי עקיבא רבי לו אמר ,עצמ מיתת ימותו א אני, תמיה לה
אמר ...משלה קשה של לו אמר ימות], מיתה באיזה כלומר] מהו

עיי"ש. בטהרה, נשמתו ויצאה טהור, הוא לה

הגדול, אליעזר רבי אצל תורה סתרי לומד עקיבא רבי היה אם
אמיתי, באחדות כולם היו אז תלמידיו, אלף ד"לכ מלמדם והיה

הגזירה היתה ולא ,מתים היו ולא
רבומוב תורת את ולימד למד שלא מפני היית הקפידה שכל

חמור עונש קיבל כ ועל הסוד, פי על שהיתה אליעזר רבי
את וללמד הסוד תורת כל את לקבל יכול היה עקיבא שרבי כזה,
סור לספר בהוספותיו מדינוב מהרצ"א הגה"ק כתב וכ ישראל. בני
כמו הקדושה ניצוצי בירור כוח לנו ואי :ד"וזת טוב, ועשה מרע
ורבי הרשב"י שג ,האריז"ל בש ומובא ,הזוה"ק לימוד כוח
מפני שברח לזה והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו אלעזר
והיו ,להמערה בנו אלעזר ורבי הוא והל ,להורגו שרצה הקיסר
כמו להריגה נפש במסירות התיקו לעשות ובנו הרשב"י צריכי

הסיגי ולהעביר רשב"י, של רבו עקיבא רביוחרולי והקמשוני
ש ומסיי ה'. ברכו אשר השדה ה')מ סוד עקיבא(בספר רבי שא

לכ"ד מלמד והיה ,הגדול אליעזר רבי אצל תורה סתרי לומד היה
,מתי היו ולא ,אמיתי באחדות כול היו אז ,תלמידיו אלוג)

אלעזר רבי ובנו יוחאי בר שמעו רבי כמו  מלכות הרוגי עשרה מגזירת ניצלי היו

(ולאשניצלו קנאה, ולא שנאה, לא ,אי הסוד תורת לומדי בי כי ,
הרשב"י שאמר כמו גמור, ואחדות באהבה כול אלא ,תחרות

ע''א)בזוהר קכ''ח ד  נשא ואמר,(פרשת מע רי חי ג): (חבקוק ְְִִֵַַַָ
.יראתי מע מעי ע''ב)(אמר)ה' למהוי(קכ''ח הוה יאת הת ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

.חילתאמ לייא חביבתא יב,אנכ ,(ו דברי)יי את ואהב ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
כתיב ,ז)אלהי דברי)כתיב ,אתכ יי א)מאהבת מלאכי)יאהב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.'וג ְְֶֶאתכ

ואמר,הקודש:ובלשו מע יר ג)מח מעי(חבקוק ה' ְְְִִִַַַַָָָ
יל תחביב אנ .ירא להית ירא  יראתי. מעְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָ

תב ,ברה(ו ב(דבריוכת ,אלהי ה' את ז)ואהב מאהבת(ש ְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
בוכת ,אתכ א)ה' אתכ(מלאכי יאהב.'וג ְְְְְִֶֶֶֶַָָ

לעשות אפשר אי כי ,'ה קידוש על למות תצטרך מלמדני אינך אם
הסוד תורת לימוד ידי על אלא התיקון

קיב.)פסחיובגמרא ד)רבי את עקיבא רבי צוה דברי חמשה :
אמר ,האסורי בבית חבוש כשהיה יוחי ב שמעו
,מלמד איני אמר ,תורה למדני רבי [עקיבא [לרבי לו [רשב"י]

מלמדני אתה אי א לו אמרומוסר אבא ליוחי אומר אני
רוצהלמלכות פרה לינק רוצה שהעגל ממה יותר בני לו אמר ,

בקשת א לו אמר בסכנה, עגל והלא ,בסכנה ומי לו אמר להניק,
שרבי ורואי .עכ"ל ,גדול באיל היתלה ליחנקחשש עקיבא

רבי לו אמר זה ועל ,האסורי בבית שנה עשרי כשהיה ללמדו
מלמדני אתה אי א למלכותשמעו ומוסר אבא ליוחי אומר אני,

כא למלכות הכוונה שאי האריז"ל כתבי פי על על לבאר יש
הש קידוש על שבמיתה מלכות למדת אלא הרשעה, מלכות

כוונתו וזה העליונה, מלכות למידת שנמסר איננקרא, שא
התיקו לעשות אפשר אי כי ה', קידוש על למות תצטר מלמדני

הסוד תורת לימוד ידי על ה'),אלא אנחנו(סוד הזה מהסיפור  .
היה ,התורה סודות אצלו לומד היה עקיבא רבי א כי ,לומדי
בר שמעו רבי כמו מלכות, הרוגי בעשרה מלהיות להינצל יכול
לימוד כי ,'וכו אני תמה אליעזר רבי לו שאמר מה וזה ע"ה, יוחאי
הסוד תורת כל כי ה', קידוש על מליהרג גבוה יותר הסוד תורת
כל את ומציל מכפר אלא ,הוא רק לא ימותו, ולא שיחיו הוא

הקדוש: בזוהר שכתב כמו ,לברכהישראל נזכר האל אמר ְְִִִֵַָָָָעד

דרא אתליא ד לתא מ רקית הרה ספר האי :מע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹלרי
יליוה .מע לרי ינר מה ל :קכ"ד ד עד .תראהְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ
לא יאי הרה ספר איה יל ראח האי הרקיע זהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹיזהיר

– ינ צריחבלי ליס לא הרה ספר המד י למר: רצה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ספר אה א דחי מאילנא למטע עתידי ראלי בגי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמיח

.רחמי תאלמ י יפק הרְְֲִִֵֵַַַָָֹה

הרביועל את לזכות צרי אלא ,לעצמו ללמוד מספיק לא כ
נועדה הסוד תורת כי ישראל! לכל ולהשמיע וללמד
את הכינו למע האחרו בדור הרבי את וללמד להתגלות
וכמבואר ,שלימה והגאולה משיח של תורתו לקראת העול

הקדוש. בשל"ה

הזאת החכמה בעסק תלויה הגאולה כל
ובספראפרי מחנה שמיני)דגל דרש(פרשת דרש וזהו :וז"ל כתב,

כשיתגלה היינו ,משהואיתא משה, בחינת יש ודור דור בכל כי)

(משה בחינת היה יוחאי ב שמעו משה,דרבי כבר שדרש מה וידרוש ,
,הזוהר ספר יוחאי, ב שמעו רבי הינוהיינו ,שור והנה אז

בימינו במהרה שיבנה הגאולה יהיה וממילא הקליפות כל שיתבטלו
הקליפות בטול יהיה ההוא החיבור ידי על וג ועד. סלה אמ

הקטרוגי והשבתת הגלות כ"ד)וקלות נהר ראשו מעי לאברה .(חסד
היא בה מלהתעסק ומניעתנו ,הזאת החכמה בעסק תלוי הכל

ותפארתנו מקדשנו בית בני ועכוב אחור גורמתחיי הרב הקדמת)

(חיי לע .ויטאל

מדקותיכעל הקריבו ,שמי לש לימוד תנו ,יקרי יהודי ,כ
לגרו ליוצרינו, רוח נחת לעשות הקדושה, השכינה למע
מל פני אור את לקבל יחד כאחד כולנו ונל ,נפשנו לפדות

.אמ בימינו במהרה המשיח

הרד"ל תולדות ספר
זיע"א לוריא דוד רבי הצדיק המקובל תולדות

לוריארבי יהודה ב ביחוב,דוד תקנ"ח, בשנת נולד רד"ל; :תיבות בראשי)

תרט"ז) בשנת נפטר – הלבנה] [רוסיה הרוסית רב,האימפריה היה .
על פירושי חיבר בדורו. התורה מגדולי ,ופרש מקובל ,פוסק

אליעזר. דרבי פרקי ועל הבבלי התלמוד

חייו קורות
דוד ביחוברבי בעיר ומיוחסת עשירה למשפחה נולד לוריא

האימפריה של המושב בתחו מוהילב, בפל אשר
בבלארוס)הרוסית (כיום המהרש"ל אל התייחסה משפחתו .

.שביעי דור

התורה.עוד לימוד בתחו מיוחדי כשרונות כבעל נודע כילד
לו שכר ,גדול עשיר היה לעיל שכאמור ,לוריא יהודה אביו
כחלק וילנה בעיר ללמוד עבר עשרה שתי בגיל .פרטיי מלמדי

שידוכי שאולמקשר הרב אצל למד בווילנה עבורו. אביו שיז 
עד בווילנה נשאר דוד רבי .התחת עשרה שלוש בגיל .קצנלבוג

ביחוב. לעירו חזר ואז עשרה שמונה לגיל

כמובחזרתו .בעיר התורה תלמודי את לממ דוד רבי סייע לעירו
כלכלית מבחינה בה ותמ בעירו ישיבה דוד רבי הקי כ

בראשה. עמד לא א

לועל סייע אשר פנומנלי בזיכרו דוד רבי חונ שונות עדויות פי
היתר, בי ,עוסקי חיבוריו שכ השוני חיבוריו בכתיבת
והמדרש. התלמוד בספרות שוני מקורות בי גרסאות בהשוואת

חיבר הוא שכ במיוחד פורה כתיבה בכישרו דוד רבי ניח כ כמו
יד. בכתב עדיי חלק ,חיבורי של רב מספר

עלילהבהיותו במסגרת לעלילה. קורב דוד רבי נפל ארבעי בגיל
על בפירושו פסקאות וכ בשמו מכתבי מספר זויפו זאת
נגד למרד דוד רבי כביכול קרא אלו בפסקאות .אליעזר דרבי פרקי
בה חודשי כשישה למש נכלא דוד רבי הרוסי. הצאר שלטו
במשפטו זכאי יצא זאת תקופה בסו .שליסלבורג במבצר שהה
האנציקלופדיה פי על הרוסי. בשלטו למרד הסתה מאשמת וטוהר
ככול נעוצה, זאת לעלילה הסיבה יודאיקה ואנציקלופדיה העברית

ביחוב. בעיר משפחות בי בסכסו ,הנראה

הבכוראחיו אחיו .מפורסמי רבני ה ג היו לוריא דוד רבי של
רב היה אשר לוריא אהר השני ואחיו לוריא הירש צבי רבי

.מינסק בעיר

לאחרבגיל נפטר ה'תרט"ז, שנת בכסלו 'בה ושמונה, חמישי
קשה. מחלה

הציבורית פעילותו
שלאחרהרד"ל בדור ישראל שבגדולי הבולטי לאחד נחשב

הציבור בהנהגת ג עסק שכזה ובתור מווילנה הגאו
 ה'תר"ו בשנת בווילנה מונטיפיורי משה ע נפגש הוא .היהודי

בר היהודי מצב על להעמידו מנת על ימי.ה'תר"ז באות וסיה
לשכנעו מנת על לוינזו בר יצחק הסופר ע בקשר עמד הוא
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רבי ראה זה בספר .זרובבל ספרו את הרוסית בשפה לאור להוציא
יצא כ כמו ברוסיה. שרווחה באנטישמיות במלחמה חשוב כלי דוד
קטעי לשנות העת באותה בקשו אשר הרפורמי נגד בחריפות

התפילה. בסידור מסוימי

חיבוריו
משנה1. סדרי לששה הגהות(תרמ"ז- תרמ"ו וילנא).
וילנא.2. ס"בש נדפסו הבבלי, התלמוד על הגהות
קעניגסברג.3. במהדורת מובא ,הירושלמי בתלמוד מועד סדר על ביאור
הירושלמי.4. בתלמוד זרעים סדר על הגר"א ביאורי על הגהות
עוקצין.5. מסכת התוספתא על ביאור
אליעזר6. דרבי פרקי על ומבוא תרי"ב)ביאור ורשה).
שמואל7. מדרש על תרי"ב)ביאור ורשה).
כהנא8. דרב פסיקתא למדרש .(תרנ"ג)ביאור
וילנא.9. בדפוס נדפסו רבה, מדרש על ופירושים הגהות
.10חדש זוהר ועל הזוהר ספר על תרע"ג, ווילנא, מהדורת דוד, נפש לוריא, דוד

תרמ"ב) וילנא).
אחאי11. דרב שאילתות ספר על 'העמקהגהות הספר בתוך נדפסו משבחא. גאון

הנצי"ב. של שאלה'
תשובה'12. שערי' הגאונים שו"ת על תרי"ח)הגהות .(לייפציג
הדורות.13. סדר ולספר היוחסין לספר ותוספות הגהות - אור כוכבי ספר
אסתר.14. למגילת פירוש
הרד"ל,15. ביאור עם ,הורקנוס בן הגדול אליעזר רבי מהתנאי אליעזר, רבי פרקי

תרי"ב. ורשה,
.16,כלאו בבית רד"ל של ליפשיץ)תפילתו מכון).

זי"ע הרד"ל שבחי :א ספר
ז"ל לוריא דוד מוהר"ר בדורו הנפלא הגאון על מזעיר מעט

ובאו "הקדוש הזוהר על דוד "נפש ספר מחבר בעלאליעזר דרבי הפרקי על ר
בהלכה שו"ת ועוד והמדרשים

וברםא"ה ז"ל, הרד"ל להגאון טיבותא לאחזוקי עלינו כי יען הכותב] [אמר
לטוב, הוא ידזכור מכתב בידינו נשתייר לא ז"ל הוא שאלמלא

.בנסתרות ז"ל אליעזר הגרבי לחפשםקדשו ומאודו נפשו מסר ז"ל הוא כי
נכון כי ראיתי כן על עליו. הטובה ה' כיד ולסדרם ולהעתיקם ממטמונים,

אשר הגר"א באור אל להסמיך עמלו, לפרי וזכר לנפשו ציון אורלעשות יהילו
הזוה"ק על והגהותיו באוריו לקוטי פניני את .ק"הזוה בידיעל ה' העלה אשר (כפי

להשיגם(נגה ויפיקו יגיהו אשר ומקום, פריה. יאכל תאנה ונוצר .מעיין לכל זהרו
למקומה אלף [שיבא יהו"א שם העץ יפול אשר במקום העץ (מגלהשיפול

ויצא) פרשת  התורה על י)עמוקות בשם)(כמשרז"ל].(קהלת וקראתיה דוד. .נפש
יהיה עולם לזכר זכרונים. הם שדבריהם 'כו נפשות עושין אין מארז"ל פי על

וזי"ע לוריא)צדיק. ש, לאור המוציא בשרו, שאר).

תורה ללמוד הרצון כוח בענין נורא סיפור
ט'זה כב בהיותו כי עליו, הטובה והשגחתו 'ה מחסדי לי סיפר

של הדוכס האדו ע ז"ל אביו כבוד הערבי כבי בא שני
הביאו אשר אחד מורה ג ועמ לימודו, חדר אל בוחאב עיר
החשבו בחכמת המורה וינסהו בניו, בעד מצרפת הדוכס
שאלותיו. כל על תיכ השיב מאשר מאד ויתפלאו ,והתשבורת
בשעה יו בכל שיבא אביו כבוד ע אז וגמר מתנה, לו נת והדוכס
שהיה השעה היא הלשונות, וידיעת חכמות עמו ללמוד קבועה
ומפני ,בה בקי להיות שזכה מסכתות הט' על לחזור לו קבוע
הפנות מאז א בזה, לסרב לו אפשר היה לא אביו וכבוד אימת
אבידת צער על הלילה כל הפוגות מאי דמעה הוריד ללכת, שכמ
קול שמע הבוקר כאור ויהי המסכתות, חזרת על לו הקבוע השעה

.לעיר סמו נהרג הנ"ל המורה את מצאו כי בעיר, הברה

השמים מן שירד  לסעודה מוכן עוף
הקרואישמעתי בי להיות זכה חותנו שאבי המשתהממנו אל

על פירושו כשגמר ז"ל אליעזר הגרבי שעשה והסעודה

זוהר חלקהתיקוני לו ונתהשמי מ לו שהמציאו הפטו מהעו
שולחנו על דצניעותא)לבא ספרא כתוב ש י"ט, הערה הסול מעלות עיי).

הברכה עמק :ב ספר
קונטרס א"זיע לוריא דוד מוהר"ר המקובל הגאון הברכהמחידושי עמק

התורה סודות עקיבא ולרבי לבנו מלמד אליעזר רבי
וכהנעל במדרש וירא פרשת ריש דאותיב(צח.)בזוהר אמרו

,'כו ומסתרתא עמיקתא ליה מגלי והוי בריה, הורקנוס לימיניה
לי אולי עקיבא רבי ליה אמר כו', עילאי רזי קפ"ט מיניה קיבל
מאות שלש ליה ואולי כו', במרכבה אליעזר רבי ופתח ,אורייתא
.'כו השירי שיר דפסוקי טעמי ו"ורי עזה, בבהרת פסוקות הלכות
א ,מוחר היה וא] שעה באותה תורה הרבה ממנו שלמדו הרי
'בד לישב שלעני פי על א ,לשנות לו אסור היה הורקנוס לבנו
ש אמרו ועוד ,[מותרי ביתו ובני דבניו הפוסקי כתבו אמות

(.צט)יצחק מפומויא"ר שמעתתא נהירא הוי אליעזר דרבי יומוי כל
דסיני בטורא דאתיהיבת ומלשוכיומא שלאכו', משמע יומוי כל

לימד ולא המדרש לבית נכנס שלא אלא ימיו כל מללמד נמנע היה
ברבי בס"ד.תורה י"ט אות לקמ שיתבאר כמו ,משברכוהו

ולתלמידו הורקנוס לבנו לימד אליעזר שרבי רואי הנזכר [מהקטע
.[עלאי ורזי התורה סודות עקיבא רבי

שברכוהו לאחר גם לתלמידיו מלמד היה
דברכותובפרק 'לבקרו(כח:)ד תלמידיו נכנסו אליעזר רבי כשחלה

באבות ומשמע ,'כו חיי אורחות למדנו רבינו, לו ואמרו
נת ד')דרבי משנה י"ט אליעזר,(פרק רבי בה שמת חולי היה שזה,

למדנו דברי חמשה עזריה ב אלעזר רבי דאמר הא עלה דקתני
,בסמו לעיל שהבאתי מיתה בשעת בקשוממנו כ פי על וא

שילמד .ממנו

אליעזר האחד שם ג: ספר
אליעזר האחד שם קונטרס

יעקב בן ראובן נשמת אליעזר רבי
ביואמרו נתייחד הוא כי ,המיוחד האחד ש אליעזר רבי על

פה שבעל תורה יסוד להיות ,הראשוני התנאי גדולי
וגדלוהו ,ה"אי לקמ שיתבאר כמו הקבלה ויסוד המשנה יסוד
עוד נמצא לא כי א הגדול, אליעזר רבי בש לקרותו טוב בש
צרי שיהיה בכדי ,סת ביו"ד אליעזר רבי שנקרא אחר תנא
ורבי יעקב, ב אליעזר רבי כי] הגדול בש מה לסימנא להזכירו
בשו נזכרו לא ביו"ד שנקראו הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר
הטע שפירשו אלא ,[כ ג אבותיה בש רק ,בסת מקו

אמונה הרוגי הכוונות)בדרוש ספר סו בפירוש(הנדפס א"הגר וכ ,
חדש בזוהר שכתבו כמו ראוב נשמת בו שהיה שמפני ההיכלות

(איכה סו למירמי(ע"ב. עיטא דיהב על וכו', ראוב דאיהו חד בר ,
אליעזר רבי איהו ודא ואשתזיב ,בבירא איהו אתפיס לבירא
נשמתא ואשתזיב בבירא ויהבוהו למינות תפשוהו כד הגדול

.כא עד ,דראוב

זוהיינו"דע דפ"ק עובדאפ"א רבא וקוהלת ,דחולי פ"ב סו ותוספתא ,:טו)

(ודלאפ"ט] וניצול למינות שנתפס הגדול אליעזר ברבי
אליעזר רבי הנוסחא שהביא פס"ז התוהו עול שער המל כעמק
אליעזר דרבי עובדא שהוא ,ופירשה למינות תפשוהו כד פרטא, ב

פרטא ט"ז:)ב גדול,(ש נקרא ולכ ,[לו נזדמנה משובשת ונוסחא
שכתוב למה מכווני והדברי] .אחי גדול הבכור ראוב ש על

עמוקות ע"ב)במגלה רמז(אופ ועליו בחסד, נשמתו אליעזר שרבי
,ש עיי אליעזר רבי נשמת הקב"ה שהראהו "גדל את" משה,

ויצא בזוהר שכתוב כמו ראוב נשמת ויחי(קנ"ג:)והוא ופרשת
(:רל"ה)פ"ק דצניעותא לספרא הגר"א ובפירוש ויצא, ת"בלק ועי'

ד') הגדולה].(ט"ז ממדת שהוא לרמוז הגדול, לשו וזהו בארוכה,

בלהה עם ראובן חטא את גם תיקן
לביראויש דארמי ראוב של יוס מכירת חטא שלבד ,לבאר

ג אליעזר רבי תיק הנה שנתפס, במה אליעזר רבי שתיק
אליעזר לרבי ליה סבירא [דהכי בבלהה ראוב חטא פ"וכ סו)

(:נו באבותדשבת שכתוב כמו והוא חטא], דראוב רבא ובבראשית
הצדיק יוס על תתמה אל ט"ז, פרק נת אשתדרבי בנסיו שעמד)

(אדוניורבי על תתמה ואל כו', ממנו גדול צדוק דרבי מעשה שהרי
על תתמה ואל כו', הימנו גדול עקיבא דרבי מעשה שהרי צדוק
בת את שגידל הימנו גדול אליעזר רבי מעשה שהרי עקיבא רבי
מאנשי בביתו יש שמא חשב [אולי במטה עמו שנה י"ג אחותו

מפני בפרק חסיד דההוא וכעובדא ,מהוגני שאמר(קכ"ז:)שאינ
עד וקידשה סימני לה שבאו עד כו',] בדוק שאינו תלמיד שמא
שכבש אליעזר דרבי זה נסיו נת דרבי באבות כא ששנו הרי ,כא
משל שבגדולי הגדול לנסיו במטה עמו שהיתה שנה י"ג יצרו

בזה, לתק ונתכוו ,יוסראוב של כמי דיבמותפחז ובירושלמי ,
ב') הלכה י"ג באמו(פרק היה אולי שישאנה, אותו דחקה שאמו ,אמרו

בלהה ניצו(כאמו שהיא אבינו יעקב עד(אשת לישאנה כ כל והמתי
בהיתר. שישאנה אמו שדחקה

המשניות ס"ש את הסוגר והוא הפותח הוא
הורקנוס בן אליעזר מרבי לנו מסור פה שבעל תורה עיקר

והכ ועל לפנינו, פה שבעל תורה ומסדרי מקבלי עיקרי ה
בספרי קפ"ח)תנא פסקא שלא(שופטי ,"עול גבול תסיג "לא ,

נת דרבי ובאבות ,'כו יהושע רבי לדברי אליעזר רבי דברי תחלי
תלמידי(פ"ג) ג' שישמש לאד חובה ,תורתי דלתי על לשקוד

אליעזר ורבי עקיבא, ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי כגו חכמי
אליעזר שרבי לדבר וסימ זה, לעני יהושע מרבי א מכול גדול
עוד ולא ,יהושע רבי נגד פעמי לכפליי קרוב במשנה נזכר
בש"ס לישנא לה וא ,ברכות במשנת תחלה הפותח שהוא אלא
מקו מכל היא, אליעזר רבי ולא היא, סתמא דרישא דברכות
שכתב כ"אח מקו וכל] התנאי כל לשאר ראשונה זכרו בא
במשנה], שמו שנזכר הראשו שהוא לשבחו, זה יוחסי בספר
במשנה עוקצי מסכת רבי שחת הסוגר, הוא שג ונראה
שכבר אע"פ וחכמי אליעזר רבי בה שנחלקו דבורי דכוורת
של ושמו בדבריו המשנה לחתו בכדי ורק א ,בשביעית נשנית
הלל ובית שמאי דבית מלתיה שהובא הוא ואגב ,אליעזר רבי

מטמא מאימתי דקתניבדבש, דבורי כוורת אגב משקה, משו
הוא דשמותי אליעזר רבי ג הוי אפשר דב"ש הא בכלל וג]

בב"ב ועיי כב"ש, המשנה(פ'.)סובר מסיי שאצלנו וזה בזה],
כתבו כבר לוי, ב יהושע ורבי חלפתא ב שמעו רבי בדברי
מה ועיי] טוב בדבר לסיי בכדי הוספה שהוא ,המפרשי
תורתו שעיקר אלא עוד ולא ,[ג"פי לבמ"ר בהגהותיי שכתבתי
כדאיתא פה שבעל תורה כלהו נסדרו שאליביה עקיבא רבי של

בסנהדרי(.פ"ו)מרבי תורתו עיקר עקיבא, דרבי אליבא וכלהו
מצאנו מקו מכל ,יהושע רבי אצל ג שלמד אע"פ] אליעזר

ממה רבו אליעזר רבי ע עקיבא רבי שמפלפל בש"ס ביותר
.[יהושע רבי ע שנמצאהו

נשמת שהוא עקיבא רבי את לימד ראובן נשמת אליעזר רבי
ששבטו יששכר את להוליד גרם שראובן לפי  יששכר

תורה למדו
ויששלכ ,ראוב נשמת שהוא לעיל שביארנו מה לפי הדבר לכוו

רבי ידי על בתורתו האיר ,יששכר נשמת שהוא עקיבא רבי
ראוב בסיבת יששכר לידת עיקר כל כמו ,מצאאליעזר שהוא

מדרשי וא ,יששכר את ,בשכר אמו ללאה הש ונת ,הדודאי
מקומות] בכמה רש"י כמ"ש וספרי ספרא מכילתא שהוא] התורה
דהיינו תחלתו ג ואפשר ,בספרי אליעזר רבי בדברי מסוי

עקיבא רבי מתלמידי שסודרה מכילתא באותה דהיינוהמכילתא
דרשב"י מקומותמכילתא בכמה התורה בפירוש "הרמב שהביא

אליעזרוש"מ, רבי בדברי כ ג ההתחלה שלנוהיתה והמכילתא]
ב נחוניא מרבי אלא אליעזר מרבי קיבל שלא ישמעאל דרבי הוא

השיגהקנה וכבר ,נכו אינו עקיבא, מרבי קיבל ישמעאל שרבי קצת שאמרו ומה)

(זה על דכלהיוחסי ולהורות .[אליעזר רבי בדברי מתחלת אינה לכ ,
ה אליעזר רבי של מדותיו מיצוי ,עקיבא דרבי שאליבא הני

לתלמידיו. ושנא וחזר ממנו, עקיבא רבי שקיבל

תור הורקנוסיסוד בן אליעזר מרבי הוא הקבלה ת
האריז"ל ודברי הזוה"ק כדברי מכוונים דבריו וכל

ולאא אלא המשנה, אבי הוא במשנה בלבד המרכבהזו בסתרי
הקבלה יסוד אליעזר רבי ספרהוא בהקדמת ומצאתי ברית,

שמנוחה סודותשכתב מסרו עוזיאל ב ויונת זכאי ב יוחנ רבי
אליעזר לרבי התורהתולדות ובזוהר ,(.קמה)ד באמרו יוחנ רבי

עילאה,זכאי דחכמתא ברזא פסוקות הלכות מאות שלש אמר הוי
אליעזר לרבי אלא לו גלי ולא "מהיטבאל אשתו וש" בפסוק
שהיה פי על א הרי בזה]. בהגהה ה' אות לקמ ועיי] עמיה דהוי
תלמידיו, מכל המתגבר במעי עזריא ב אלעזר לרבי משבח ריב"ז
וא] הורקנוס ב אליעזר לרבי מסר אלו תורה סתרי זאת בכל

דחגיגה ע"ב)בההיא לפני(י"ד במרכבה ,ער ב אלעזר רבי שרצה
אליעזר רבי בה גורס שהראה קהלת ריש בפרש"י מצאתי ריב"ז,
ברוח צפה ז"דריב לעיל שכתבתי מטע והוא עיי"ש], הורקנוס ב
טפה, מאבד שאי סיד בור הורקנוס ב אליעזר רבי שביד הקודש
ב אלעזר ומרבי ,לישראל תורה תצא וממנו למודו, שיתקיי הוא
רק מוסר היה לא א ואפשר] לו חבריו ויחזירוהו ,תשכח עזריא
חבריו היו א א ,לימודו כששכח כ אחר אז ,ער ב אלעזר לרבי
תורה סתרי ליה הדר הוי לא תלמודיה, דליהדר רחמי מבקשי
שכתוב מה לפי א ,יתיישב זה ולטע .מחבריו נעלמי שהיו אלו

הנעל במדרש בראשית חדש א.)בזוהר מאות(ט' שלש דהני
דהוי הורקנוס ב אליעזר ורבי ער ב אלעזר לרבי מסר הלכות
הוצר ,ער ב אלעזר לרבי שמסר א כי במרכבה, עמיה עסקי
רבי כשישכח זה שאחר בכדי הורקנוס ב אליעזר לרבי למסור

הורקנוס] ב אליעזר רבי לו ימסר עזריא ב אלעזראליעזרא ורבי
וחביריו שמעו לרבי עקיבא ורבי ,עקיבא לרבי שמסרה הוא

מנוחה[ובהקדמת הנשיא,ברית יהודה לרבי עקיבא רבי כתוב ש
וצרי ,הוא סופר וטעות שמעו רבי ליד בא הנשיא יהודה ומרבי
רבי ליד בא שמעו מרבי שמעו לרבי עקיבא רבי להיפו לומר
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רבי ראה זה בספר .זרובבל ספרו את הרוסית בשפה לאור להוציא
יצא כ כמו ברוסיה. שרווחה באנטישמיות במלחמה חשוב כלי דוד
קטעי לשנות העת באותה בקשו אשר הרפורמי נגד בחריפות

התפילה. בסידור מסוימי

חיבוריו
משנה1. סדרי לששה הגהות(תרמ"ז- תרמ"ו וילנא).
וילנא.2. ס"בש נדפסו הבבלי, התלמוד על הגהות
קעניגסברג.3. במהדורת מובא ,הירושלמי בתלמוד מועד סדר על ביאור
הירושלמי.4. בתלמוד זרעים סדר על הגר"א ביאורי על הגהות
עוקצין.5. מסכת התוספתא על ביאור
אליעזר6. דרבי פרקי על ומבוא תרי"ב)ביאור ורשה).
שמואל7. מדרש על תרי"ב)ביאור ורשה).
כהנא8. דרב פסיקתא למדרש .(תרנ"ג)ביאור
וילנא.9. בדפוס נדפסו רבה, מדרש על ופירושים הגהות
.10חדש זוהר ועל הזוהר ספר על תרע"ג, ווילנא, מהדורת דוד, נפש לוריא, דוד

תרמ"ב) וילנא).
אחאי11. דרב שאילתות ספר על 'העמקהגהות הספר בתוך נדפסו משבחא. גאון

הנצי"ב. של שאלה'
תשובה'12. שערי' הגאונים שו"ת על תרי"ח)הגהות .(לייפציג
הדורות.13. סדר ולספר היוחסין לספר ותוספות הגהות - אור כוכבי ספר
אסתר.14. למגילת פירוש
הרד"ל,15. ביאור עם ,הורקנוס בן הגדול אליעזר רבי מהתנאי אליעזר, רבי פרקי

תרי"ב. ורשה,
.16,כלאו בבית רד"ל של ליפשיץ)תפילתו מכון).

זי"ע הרד"ל שבחי :א ספר
ז"ל לוריא דוד מוהר"ר בדורו הנפלא הגאון על מזעיר מעט

ובאו "הקדוש הזוהר על דוד "נפש ספר מחבר בעלאליעזר דרבי הפרקי על ר
בהלכה שו"ת ועוד והמדרשים

וברםא"ה ז"ל, הרד"ל להגאון טיבותא לאחזוקי עלינו כי יען הכותב] [אמר
לטוב, הוא ידזכור מכתב בידינו נשתייר לא ז"ל הוא שאלמלא

.בנסתרות ז"ל אליעזר הגרבי לחפשםקדשו ומאודו נפשו מסר ז"ל הוא כי
נכון כי ראיתי כן על עליו. הטובה ה' כיד ולסדרם ולהעתיקם ממטמונים,

אשר הגר"א באור אל להסמיך עמלו, לפרי וזכר לנפשו ציון אורלעשות יהילו
הזוה"ק על והגהותיו באוריו לקוטי פניני את .ק"הזוה בידיעל ה' העלה אשר (כפי

להשיגם(נגה ויפיקו יגיהו אשר ומקום, פריה. יאכל תאנה ונוצר .מעיין לכל זהרו
למקומה אלף [שיבא יהו"א שם העץ יפול אשר במקום העץ (מגלהשיפול

ויצא) פרשת  התורה על י)עמוקות בשם)(כמשרז"ל].(קהלת וקראתיה דוד. .נפש
יהיה עולם לזכר זכרונים. הם שדבריהם 'כו נפשות עושין אין מארז"ל פי על

וזי"ע לוריא)צדיק. ש, לאור המוציא בשרו, שאר).

תורה ללמוד הרצון כוח בענין נורא סיפור
ט'זה כב בהיותו כי עליו, הטובה והשגחתו 'ה מחסדי לי סיפר

של הדוכס האדו ע ז"ל אביו כבוד הערבי כבי בא שני
הביאו אשר אחד מורה ג ועמ לימודו, חדר אל בוחאב עיר
החשבו בחכמת המורה וינסהו בניו, בעד מצרפת הדוכס
שאלותיו. כל על תיכ השיב מאשר מאד ויתפלאו ,והתשבורת
בשעה יו בכל שיבא אביו כבוד ע אז וגמר מתנה, לו נת והדוכס
שהיה השעה היא הלשונות, וידיעת חכמות עמו ללמוד קבועה
ומפני ,בה בקי להיות שזכה מסכתות הט' על לחזור לו קבוע
הפנות מאז א בזה, לסרב לו אפשר היה לא אביו וכבוד אימת
אבידת צער על הלילה כל הפוגות מאי דמעה הוריד ללכת, שכמ
קול שמע הבוקר כאור ויהי המסכתות, חזרת על לו הקבוע השעה

.לעיר סמו נהרג הנ"ל המורה את מצאו כי בעיר, הברה

השמים מן שירד  לסעודה מוכן עוף
הקרואישמעתי בי להיות זכה חותנו שאבי המשתהממנו אל

על פירושו כשגמר ז"ל אליעזר הגרבי שעשה והסעודה

זוהר חלקהתיקוני לו ונתהשמי מ לו שהמציאו הפטו מהעו
שולחנו על דצניעותא)לבא ספרא כתוב ש י"ט, הערה הסול מעלות עיי).

הברכה עמק :ב ספר
קונטרס א"זיע לוריא דוד מוהר"ר המקובל הגאון הברכהמחידושי עמק

התורה סודות עקיבא ולרבי לבנו מלמד אליעזר רבי
וכהנעל במדרש וירא פרשת ריש דאותיב(צח.)בזוהר אמרו

,'כו ומסתרתא עמיקתא ליה מגלי והוי בריה, הורקנוס לימיניה
לי אולי עקיבא רבי ליה אמר כו', עילאי רזי קפ"ט מיניה קיבל
מאות שלש ליה ואולי כו', במרכבה אליעזר רבי ופתח ,אורייתא
.'כו השירי שיר דפסוקי טעמי ו"ורי עזה, בבהרת פסוקות הלכות
א ,מוחר היה וא] שעה באותה תורה הרבה ממנו שלמדו הרי
'בד לישב שלעני פי על א ,לשנות לו אסור היה הורקנוס לבנו
ש אמרו ועוד ,[מותרי ביתו ובני דבניו הפוסקי כתבו אמות

(.צט)יצחק מפומויא"ר שמעתתא נהירא הוי אליעזר דרבי יומוי כל
דסיני בטורא דאתיהיבת ומלשוכיומא שלאכו', משמע יומוי כל

לימד ולא המדרש לבית נכנס שלא אלא ימיו כל מללמד נמנע היה
ברבי בס"ד.תורה י"ט אות לקמ שיתבאר כמו ,משברכוהו

ולתלמידו הורקנוס לבנו לימד אליעזר שרבי רואי הנזכר [מהקטע
.[עלאי ורזי התורה סודות עקיבא רבי

שברכוהו לאחר גם לתלמידיו מלמד היה
דברכותובפרק 'לבקרו(כח:)ד תלמידיו נכנסו אליעזר רבי כשחלה

באבות ומשמע ,'כו חיי אורחות למדנו רבינו, לו ואמרו
נת ד')דרבי משנה י"ט אליעזר,(פרק רבי בה שמת חולי היה שזה,

למדנו דברי חמשה עזריה ב אלעזר רבי דאמר הא עלה דקתני
,בסמו לעיל שהבאתי מיתה בשעת בקשוממנו כ פי על וא

שילמד .ממנו

אליעזר האחד שם ג: ספר
אליעזר האחד שם קונטרס

יעקב בן ראובן נשמת אליעזר רבי
ביואמרו נתייחד הוא כי ,המיוחד האחד ש אליעזר רבי על

פה שבעל תורה יסוד להיות ,הראשוני התנאי גדולי
וגדלוהו ,ה"אי לקמ שיתבאר כמו הקבלה ויסוד המשנה יסוד
עוד נמצא לא כי א הגדול, אליעזר רבי בש לקרותו טוב בש
צרי שיהיה בכדי ,סת ביו"ד אליעזר רבי שנקרא אחר תנא
ורבי יעקב, ב אליעזר רבי כי] הגדול בש מה לסימנא להזכירו
בשו נזכרו לא ביו"ד שנקראו הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר
הטע שפירשו אלא ,[כ ג אבותיה בש רק ,בסת מקו

אמונה הרוגי הכוונות)בדרוש ספר סו בפירוש(הנדפס א"הגר וכ ,
חדש בזוהר שכתבו כמו ראוב נשמת בו שהיה שמפני ההיכלות

(איכה סו למירמי(ע"ב. עיטא דיהב על וכו', ראוב דאיהו חד בר ,
אליעזר רבי איהו ודא ואשתזיב ,בבירא איהו אתפיס לבירא
נשמתא ואשתזיב בבירא ויהבוהו למינות תפשוהו כד הגדול

.כא עד ,דראוב

זוהיינו"דע דפ"ק עובדאפ"א רבא וקוהלת ,דחולי פ"ב סו ותוספתא ,:טו)

(ודלאפ"ט] וניצול למינות שנתפס הגדול אליעזר ברבי
אליעזר רבי הנוסחא שהביא פס"ז התוהו עול שער המל כעמק
אליעזר דרבי עובדא שהוא ,ופירשה למינות תפשוהו כד פרטא, ב

פרטא ט"ז:)ב גדול,(ש נקרא ולכ ,[לו נזדמנה משובשת ונוסחא
שכתוב למה מכווני והדברי] .אחי גדול הבכור ראוב ש על

עמוקות ע"ב)במגלה רמז(אופ ועליו בחסד, נשמתו אליעזר שרבי
,ש עיי אליעזר רבי נשמת הקב"ה שהראהו "גדל את" משה,

ויצא בזוהר שכתוב כמו ראוב נשמת ויחי(קנ"ג:)והוא ופרשת
(:רל"ה)פ"ק דצניעותא לספרא הגר"א ובפירוש ויצא, ת"בלק ועי'

ד') הגדולה].(ט"ז ממדת שהוא לרמוז הגדול, לשו וזהו בארוכה,

בלהה עם ראובן חטא את גם תיקן
לביראויש דארמי ראוב של יוס מכירת חטא שלבד ,לבאר

ג אליעזר רבי תיק הנה שנתפס, במה אליעזר רבי שתיק
אליעזר לרבי ליה סבירא [דהכי בבלהה ראוב חטא פ"וכ סו)

(:נו באבותדשבת שכתוב כמו והוא חטא], דראוב רבא ובבראשית
הצדיק יוס על תתמה אל ט"ז, פרק נת אשתדרבי בנסיו שעמד)

(אדוניורבי על תתמה ואל כו', ממנו גדול צדוק דרבי מעשה שהרי
על תתמה ואל כו', הימנו גדול עקיבא דרבי מעשה שהרי צדוק
בת את שגידל הימנו גדול אליעזר רבי מעשה שהרי עקיבא רבי
מאנשי בביתו יש שמא חשב [אולי במטה עמו שנה י"ג אחותו

מפני בפרק חסיד דההוא וכעובדא ,מהוגני שאמר(קכ"ז:)שאינ
עד וקידשה סימני לה שבאו עד כו',] בדוק שאינו תלמיד שמא
שכבש אליעזר דרבי זה נסיו נת דרבי באבות כא ששנו הרי ,כא
משל שבגדולי הגדול לנסיו במטה עמו שהיתה שנה י"ג יצרו

בזה, לתק ונתכוו ,יוסראוב של כמי דיבמותפחז ובירושלמי ,
ב') הלכה י"ג באמו(פרק היה אולי שישאנה, אותו דחקה שאמו ,אמרו

בלהה ניצו(כאמו שהיא אבינו יעקב עד(אשת לישאנה כ כל והמתי
בהיתר. שישאנה אמו שדחקה

המשניות ס"ש את הסוגר והוא הפותח הוא
הורקנוס בן אליעזר מרבי לנו מסור פה שבעל תורה עיקר

והכ ועל לפנינו, פה שבעל תורה ומסדרי מקבלי עיקרי ה
בספרי קפ"ח)תנא פסקא שלא(שופטי ,"עול גבול תסיג "לא ,

נת דרבי ובאבות ,'כו יהושע רבי לדברי אליעזר רבי דברי תחלי
תלמידי(פ"ג) ג' שישמש לאד חובה ,תורתי דלתי על לשקוד

אליעזר ורבי עקיבא, ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי כגו חכמי
אליעזר שרבי לדבר וסימ זה, לעני יהושע מרבי א מכול גדול
עוד ולא ,יהושע רבי נגד פעמי לכפליי קרוב במשנה נזכר
בש"ס לישנא לה וא ,ברכות במשנת תחלה הפותח שהוא אלא
מקו מכל היא, אליעזר רבי ולא היא, סתמא דרישא דברכות
שכתב כ"אח מקו וכל] התנאי כל לשאר ראשונה זכרו בא
במשנה], שמו שנזכר הראשו שהוא לשבחו, זה יוחסי בספר
במשנה עוקצי מסכת רבי שחת הסוגר, הוא שג ונראה
שכבר אע"פ וחכמי אליעזר רבי בה שנחלקו דבורי דכוורת
של ושמו בדבריו המשנה לחתו בכדי ורק א ,בשביעית נשנית
הלל ובית שמאי דבית מלתיה שהובא הוא ואגב ,אליעזר רבי

מטמא מאימתי דקתניבדבש, דבורי כוורת אגב משקה, משו
הוא דשמותי אליעזר רבי ג הוי אפשר דב"ש הא בכלל וג]

בב"ב ועיי כב"ש, המשנה(פ'.)סובר מסיי שאצלנו וזה בזה],
כתבו כבר לוי, ב יהושע ורבי חלפתא ב שמעו רבי בדברי
מה ועיי] טוב בדבר לסיי בכדי הוספה שהוא ,המפרשי
תורתו שעיקר אלא עוד ולא ,[ג"פי לבמ"ר בהגהותיי שכתבתי
כדאיתא פה שבעל תורה כלהו נסדרו שאליביה עקיבא רבי של

בסנהדרי(.פ"ו)מרבי תורתו עיקר עקיבא, דרבי אליבא וכלהו
מצאנו מקו מכל ,יהושע רבי אצל ג שלמד אע"פ] אליעזר

ממה רבו אליעזר רבי ע עקיבא רבי שמפלפל בש"ס ביותר
.[יהושע רבי ע שנמצאהו

נשמת שהוא עקיבא רבי את לימד ראובן נשמת אליעזר רבי
ששבטו יששכר את להוליד גרם שראובן לפי  יששכר

תורה למדו
ויששלכ ,ראוב נשמת שהוא לעיל שביארנו מה לפי הדבר לכוו

רבי ידי על בתורתו האיר ,יששכר נשמת שהוא עקיבא רבי
ראוב בסיבת יששכר לידת עיקר כל כמו ,מצאאליעזר שהוא

מדרשי וא ,יששכר את ,בשכר אמו ללאה הש ונת ,הדודאי
מקומות] בכמה רש"י כמ"ש וספרי ספרא מכילתא שהוא] התורה
דהיינו תחלתו ג ואפשר ,בספרי אליעזר רבי בדברי מסוי

עקיבא רבי מתלמידי שסודרה מכילתא באותה דהיינוהמכילתא
דרשב"י מקומותמכילתא בכמה התורה בפירוש "הרמב שהביא

אליעזרוש"מ, רבי בדברי כ ג ההתחלה שלנוהיתה והמכילתא]
ב נחוניא מרבי אלא אליעזר מרבי קיבל שלא ישמעאל דרבי הוא

השיגהקנה וכבר ,נכו אינו עקיבא, מרבי קיבל ישמעאל שרבי קצת שאמרו ומה)

(זה על דכלהיוחסי ולהורות .[אליעזר רבי בדברי מתחלת אינה לכ ,
ה אליעזר רבי של מדותיו מיצוי ,עקיבא דרבי שאליבא הני

לתלמידיו. ושנא וחזר ממנו, עקיבא רבי שקיבל

תור הורקנוסיסוד בן אליעזר מרבי הוא הקבלה ת
האריז"ל ודברי הזוה"ק כדברי מכוונים דבריו וכל

ולאא אלא המשנה, אבי הוא במשנה בלבד המרכבהזו בסתרי
הקבלה יסוד אליעזר רבי ספרהוא בהקדמת ומצאתי ברית,

שמנוחה סודותשכתב מסרו עוזיאל ב ויונת זכאי ב יוחנ רבי
אליעזר לרבי התורהתולדות ובזוהר ,(.קמה)ד באמרו יוחנ רבי

עילאה,זכאי דחכמתא ברזא פסוקות הלכות מאות שלש אמר הוי
אליעזר לרבי אלא לו גלי ולא "מהיטבאל אשתו וש" בפסוק
שהיה פי על א הרי בזה]. בהגהה ה' אות לקמ ועיי] עמיה דהוי
תלמידיו, מכל המתגבר במעי עזריא ב אלעזר לרבי משבח ריב"ז
וא] הורקנוס ב אליעזר לרבי מסר אלו תורה סתרי זאת בכל

דחגיגה ע"ב)בההיא לפני(י"ד במרכבה ,ער ב אלעזר רבי שרצה
אליעזר רבי בה גורס שהראה קהלת ריש בפרש"י מצאתי ריב"ז,
ברוח צפה ז"דריב לעיל שכתבתי מטע והוא עיי"ש], הורקנוס ב
טפה, מאבד שאי סיד בור הורקנוס ב אליעזר רבי שביד הקודש
ב אלעזר ומרבי ,לישראל תורה תצא וממנו למודו, שיתקיי הוא
רק מוסר היה לא א ואפשר] לו חבריו ויחזירוהו ,תשכח עזריא
חבריו היו א א ,לימודו כששכח כ אחר אז ,ער ב אלעזר לרבי
תורה סתרי ליה הדר הוי לא תלמודיה, דליהדר רחמי מבקשי
שכתוב מה לפי א ,יתיישב זה ולטע .מחבריו נעלמי שהיו אלו

הנעל במדרש בראשית חדש א.)בזוהר מאות(ט' שלש דהני
דהוי הורקנוס ב אליעזר ורבי ער ב אלעזר לרבי מסר הלכות
הוצר ,ער ב אלעזר לרבי שמסר א כי במרכבה, עמיה עסקי
רבי כשישכח זה שאחר בכדי הורקנוס ב אליעזר לרבי למסור

הורקנוס] ב אליעזר רבי לו ימסר עזריא ב אלעזראליעזרא ורבי
וחביריו שמעו לרבי עקיבא ורבי ,עקיבא לרבי שמסרה הוא

מנוחה[ובהקדמת הנשיא,ברית יהודה לרבי עקיבא רבי כתוב ש
וצרי ,הוא סופר וטעות שמעו רבי ליד בא הנשיא יהודה ומרבי
רבי ליד בא שמעו מרבי שמעו לרבי עקיבא רבי להיפו לומר
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,למדי ונמצינו ,[הנשיא שמעויהודה רבי של קבלתו דברי שא
ותיקונ דבריהבזוהר וקרובי ,אליעזר רבי של מקבלתו יסוד ,י

הרבה במקומות ברמזיה שוי הראשונילהיות המקובלי וגדולי ,
ורבינו ,ותלמידיו "הרמב כמו הזוהר ספר בימיה נגלה שלא ז"ל
מאמרי לאור משתמשי היו ,הכבוד באוצר הלוי טודרוס ורבי בחיי,
,גבאי ב מ"והר הריקאנטי וא הזוהר, במקו אליעזר רבי הפרקי
שותי בהיות זאת בכל ,הזוהר ספר בימיה נגלה שכבר עה"ק, בעל
הפרקי דברי מלחבב יד זזו לא ותלמידיו, "הרמב רבותיה מימי
במעט טרחתי ולכ הזוהר, ספר ע יחד תמיד להביא אליעזר רבי
הפרקי שעניני אי ,הרבה במקומות המעיי ולעורר לרמוז ידיעתי
עניית לפי וא ,הזוהר דברי ע אלו בעניני מכווני אליעזר רבי
יוס ,קדושי דעת ה' שחננו ומי ותלמידיו, האר"י דברי ע דעתי

בקרבו. חכמה אוצרות גנזי למצוא בזה לקח

שהגדיל  אליעזר רבי של גדולתו להם נתודע הברייתא בזמן רק
זכאי בן יוחנן רבי תלמידי כל על

עלולפי ,הגדול אליעזר רבי בש קריאתו על שכתבתי הטע
להרבי לעשות והגדיל ריב"ז, תלמידי כל על שהגדיל
נזכר שלא מה יתכ בזה ,תלמידיו ידי על בישראל תורה ולהעמיד
בשלהי רק] במשניות מקו בשו הגדול אליעזר רבי זה בש
טוב יו בתוספות שכתוב כמו המשנה מעיקר אינו אשר סוטה,
בברייתות, רק [כ ג ישנו בירושלמי שבמשנה אלא עיי"ש, ש
עקיבא רבי הראשוני התנאי בימי נסדרה שעיקרה במשנה כי
סידור ימי עד כ כל זה נתברר לא עדיי אפשר ותלמידיו,

ש שראו ,וגבורתו תקפו מעשה כל ראו שאז ,פתחרביהברייתות
ותלמידיו אליעזר רבי מדברי המשנה ושכל ,המשניות בו וחת

גדלוהו אז ,תלמידיו הגדולותלמידי טוב בש.

ואפשר ...משורש ה ה אלו, פסוקות הלכות מאות ששלש
תולדות בזוהר שהזכירו פסוקות הלכות מאות שלש

ע"ב) ה"עילאה(קמ דחכמתא ברזא אמר זכאי ב יוחנ רבי דהוי ,
מהיטב אשתו וש" בפסוקלרבי אלא לו גלי ולא וגומר, "אל

וירא פרשתבראשית בזוהר הוא וכ ,ע''א)אליעזר צט ד):

מאתים אֹותֹו ולּמד ּפסּוקֹות, הלכֹות ֹותמא ׁשלׁש ּזהע ּבבהרת לּמד
ּׁשיריםה ׁשיר ּפסּוקי ׁשל טעמים עּׂשר וׁשּׁשה

לירי''ווא לי ליוא סקת, הלכת מאה לת הע בהרת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
עקיבא רי עיני והו .יריה יר פסקי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָטעמי

קאס להאי מטא ד קדמיתא. אא רואתח מיא. שירנחתי) ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
ב) השירי,אני אהבה חלת י חי נידר תיא ניְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָסמכ

הוה ולא וגעי יתאבכ קלי וארי עקיבא יר למסל יכיל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָלא
. הות אכינ מדחיל ְְְְְֲִִִִֵַַַָָממל

ת,הקודש:לשוקס הלכת מאת ל עה בהרת דְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹול
יר סקי ל טעמי רע וה מאתי תא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָולד
הא וחזרה מעת, תלגז עקיבא רי עיני והי ,יריְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָה

לפסק יעה ב)בחה. שיר)נידר תיא סכני ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָ
והרי ,ללס עקיבא רי יכל לא ,אני אהבה לתח י חיְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹֹ
הכינה ראתמ מדר היה ולא לק והרי .הבכ לְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹק

. היתהְֶָָָ

יצא  ּׁשיריםה ּבׁשיר ׁשהיּו עליֹונים וסֹודֹות עמּקֹות ּכל לֹו הֹורה
רּבי! וי רּבי! וי ,ֹומרא והיה ,מים עיניו ונבעּו ּובכה, עקיבא רּבי

מּמ יתֹום נׁשאר ׁשהעֹולם
ואמיארי .יריה יר י הוה איע ורזי אעמיק ל לי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

היכי י ימ קס חד  לי לא מאהא ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָלי

יק עי ולא .גיני אה רי אדק עלמא, ליחריב ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָלא
י י(ע''א צט ת(דקד מסגיאת רייתי.י אית א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ

,יר ווי אמר, והוה מיא, עיני ונבעי וגעי עקיבא יר נפיק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָלבתר
י חימיא אר ל עאל .מ ית עלמא ארא ,יר ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָווי

.לה ואתיב לי אלְְְֲִֵָָו

ירהקודש:לשו הי ניעלי וסדת עמת ל ל ְְְֲִִֶֶָָָֻהרה
,מ סק  י א בעה יעוה ,יריְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹה
לפניו צהר ולא ,גלל להע את יחריב לא ה''ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹדי
יר יצא אחר .  הדה מרב ב י ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻהרת
להע רי! וי רי! וי אמר, והיה ,מי עיניו ונבע בכה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָעקיבא
,תא אלו ,החכמי אר ל אליו נכנס .מ ית ארְְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָנ

.לה ְִֵֶָוהיב

ׁשּנּתנה ּכּיֹום מּפיו מאירה הּׁשמּועה היתה אליעזר רּבי ימי ּכל
סיני ּבהר

הוהלי חיק(שעתא)על ינו יעדר רי איק ,אליעזר לרי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
לאעלא חזרת עאה, עלמא עלמא אי ,ואמר תח .יְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָָָָָָל
לכ ווי רעי רי לכ ווי .ינאב נהיר ל אה מ לאגנזאְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
ל יחק רי אמר .עלמא מ די ימא חי תר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָרי
אתיהיבת ימא מימ אמע נהירא הוה אליעזר רי ימְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָי

.דסיני ְְִַָטרא

הקודש:לשוי ציאה .אליעזר לרי [השעה] ל דחקה ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָהיתה
להע ,להע אי ואמר, תח .ל על תא ו ְְְִַַַָָָָָָָָָזרעתיו
לכ אי .רמא רא ל חה מ להנז להתס זרח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעלי

ה ה חינ הי תרת י לכ אי זרעת, מי ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
המעה היתה אליעזר יר ימי ל ,יצחק רי אמר .לְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהע

.סיני הר נה  מיו ְְְִִִִִֶַַַָָמאירה

ולא ,לכּתב יּוכלּו לא ,ֹופריםס העֹולם ׁשל אנֹוׁש ּבני ּכל יהיּו ׁשאּלּו
מחכמתי תלמידי חסרּו

רייתאאמרגמרא)א וא(סברית סברית וחכמתא מרית ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ
יכלי לא פריס עלמא אאינ ני ל יה א .ְְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָעבדית
ואנא עינא חלאכ אא מחכמתי למידי חסרי ולא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלמכב
טיבתא למי אא הוה, ולא .אי תי מא אא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמרתי

.ימ ייר ְִִִֵַַלרהי

הקודש:לשוילמד וחכמה יהבנ וגמרא] למדתי] רה ,ְְְְִִֵַַַָָָָָאמר
,פריס להע ל אנ ני ל יהי א ,יתיע ְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָו
,עי מכחל אא מחכמתי תלמידי חסר ולא ,בלכ כלי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
טבה להחזיק אא היה ולא . תה מי אא תימר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואני

.מ יתר ְִֵֶַָלרתיו

מהם יֹותר מאיר ׁשהיה ֹורׁשהא ,ולּלבנה לּׁשמׁש אמרּו ,ׁשמים ׁשמים
ׁשנח הרי

ואמרוהו מתינ נפק עד י סנלא ההא ימ אלי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
חיא א נפק ד .עקיבא יר  הוה ולא .רְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָטה
ונגיד נחית ודמא רי ל וגריר מאני זע ,מית עקיבא יְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָר
אמר ,מיא מיא ואמר, לברא נפק בכי, וח הוה .קניי ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָעל
.אתח הא מנה ייר נהיר הות תאנהיר אמל לסיהראְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָ

עדהקודש:לשו ,י ל לסנ תא מ אלי ְְְֲִִִֶֶַַָָוהי
עק רי  היה ולא .רטה ואמר מתנ צאה.יבא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹ

ל רטו ג קרע .ת עקיבא רי תא מצא הת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָצאה
ואמר: החצה יצא בכה. צוח היה .זקנ על ונמ ירד וד ,רְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
מה יתר מאיר היה רהא ולבנה, מל אמר ,מי מיְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

.נח ְֲֵֶַהרי

ּבטּוח והּצּדיק ׂשמחה,  לצאת רֹוצה הּצּדיק ׁשּנׁשמת ּבׁשעה
ׂשכרֹו לקּבל ּכדי ּבמיתתֹו

את(דל רה יקה מת עה יהדה רי אמר ע''ב) ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָצט
הא הדא ,כר ללק די מיתת חט יקוה מחהְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
,מק זה מאי .ניה ללק מחה, .לקראת רו ראו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָדכתיב,

כינה. ילג ארה חו .אמר דקא האהל תחְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמ

לצאתהקודש:לשו רצה יקה מת עה יהדה, רי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאמר
זה .כר ללק די מיתת טח יקוה מחה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
?מק מאיזה .ניה ללק מחה ,לקראת רו ראו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָתב

הכינה. אל  ארצה חו .אמרנ מ האהל, תחְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמ

מכאהשירי שיר סודות שקיבל הוא עקיבא שרבי רואי
אליעזר. מרבי

ורבהובעני :וז"ל היוחסי כתב ומעשיו חכמתו גדולת הפלגת
היו שא ומדותיו חכמתו עצימלספור וכל גוילי השמי

עכ"ל. לחכמתו יספיקו לא דיו הי ומי קולמסי הלבנו

הלכות מאות כמה דבר בכל למד
ז'בסו פרקדסנהדרי(ש),פטירתו בשעת אליעזר רבי שאמר

שנגללי תורה ספרי כשני שה זרועותי שתי לכ אוי
הנעל במדרש וירא ובזוהר](.צט)וי דרועי תרי לכו וי :הלשו

לומר שרצונו משמע כו', די יומא דישתכחו תורות תרי לכו
תורה ספרי כשני הש"ס וללשו פה, שבעל ותורה שבכתב תורה

נת דרבי באבות וכ(ה"כ משמע(פרק לא תורה ספרי [שני] 'כב
[כלבכ יהיו א שאמר: ש השירי ושיר ש נת דרבי ובאבות

אד בני וכל מגילות ואר ושמי קולמסי ואגמי דיו הימי
חסרתיה לא ואני שלמדתי, תורה לכתוב מספיקי אי ,לבלרי
למדו שלא ממנו חסרוה לא שתלמידיו לומר שרצונו בס"ד ש בהגהותיי ופירוש)

חסרוני לא שאמר ש וזוהר "ואדר בסנהדרי שאמרו מה וכעי מעט, א כי

(בשפופרת כמכחול אלא תלמידיבי מכחול זכרות שמטביל כאד אלא ,
כ') רמז סו בראשית ובילקוט ט"ו פרק סופרי במסכת ריב"ז,(ועיי אמר שכ

ולא ,עזה בבהרת הלכות מאות שלש שונה שאני אלא עוד ולא
ש הנעל ובמדרש ש "ובאדר ,מעול בה ששאלני אד היה

אשא,(צ"ח:) ואזל ,ש ואמר ,לה לימד פטירתו שבשעת ֵאמרו,
ואפשר [הגה"ה פסוקות הלכות מאות שלש עזה בבהרת ואולי
שהזכירו פסוקות הלכות משרש ה ה ,אלו פסוקות הלכות ש'

תולדות בזוהר(:ה"קמ)דחכמתא ברזא אמר זכאי ב יוחנ רבי דהוי
לר"א, אלא לו גלי ולא וגו' מהיטבאל" אשתו וש" בפסוק עילאה

בראשית ח"בז א')וכ"ה ער)(ט' ב ולר"א לר"א לו דגלי אי' וש)דלשו ,
כי והיינו דדינא, פסקא הלכות בהו דתלי משמע פסוקות הלכות
הגה"ה.] ע"כ :דמיתו ק"מת הוא ,הנגעי שרש שמה הדיני שרשי
הלכות אלפי 'ג ל"וא הלכות ש' שונה שאני אלא עוד ולא

:קשואי בנטיעת

הקבלה חכמת ורזי ועופות חיות שיחת ידע
בראשיתובזוהר ד')חדש 'עקיבא(ט לרבי אליעזר רבי שגילה

חלוני וידיעת ,ומזלות כוכבי שיחת השרת מלאכי שיחת
וזמניו בעתותיו פ"וחמה שלפני בהצעה בס"ד ש"וכמ בה בקי ר"א (שהיה

(אליעזר דרבי בפרקי לפניו כתובי שהיה הכוזרי בש אליעזר דרבי שיחתמפרקי
ובסו] ועבוריה תקופות ידיעות הרוחות שיחת ועופות דקלי

ד ב' נראה(כח.)סוכהפרק וממנו בריב"ז, אלו מדברי חושב
מסר התורה שסודות לעיל שכתוב וכמו אליעזר, רבי שקיבל

הנעל ומדדרש ,[אליעזר לרבי ליה(ש)ריב"ז ואולי(ע"לר)ו"רי
כד כו' מיא נחתי דר"ע עינוי והוו ,השירי שיר דפסוקי טעמי

וגו' באשישות סמכוני פסוקא להאי עקיבאמטא רבי יכיל לא
דשכינתא מדחילו ממלל הוי ולא וגעי בבכייתא קלי' וארי למסבל

עילאי רזי כו' ליה אורי תמ ליהדהוות ואומי בשה"ש דהוי
קב"ה ליחרוב דלא היכי כי מיניה פסק בשו לשתמש דלא אומאה
מסגיאות ברייתא ביה דישתמשו ה"קוב בעי ולא בגיניה, עלמא

במתניתי ר"ע שאמר וזה ביה, דאית דידי)קדושתא לא(ספ"ג ח"ו
שאי הידי את יטמא שלא שה"ש על מישראל אד נחלק
קודש הכתובי שכל השירי שיר בו שנית כיו כדאי כהע"כ

,קדשי קודש השירי שירושיר סודות שקיבל הוא עקיבא שרבי
.אליעזר מרבי השירי

כנבואה היו ודברי  הקודש לרוח ראוי היה
ובענישלהי בירושלמי שכתב מה להביא ראיתי .צדקתו הפלגת

,לה ואמרה קול בת יצתה ביבנה לעלייה שכשנכנסו סוטה
,מה אחד הקט ושמואל ,הקודש לרוח שראוי שני ביניכ יש

הורקנוס ב אליעזר ברבי עיניה השני)ונתנו שאמר(שהוא וזה ,
שופטי פרשת קע"ג)בספרי מגיע(פסקא אליעזר רבי כשהיה ,

המדבק כו', שמדבק מי מה ,עלינו חבל אומר, היה זה לפסוק
היו עונותיכ גר ומי ,הקודש רוח עליו שתשרה הוא די בשכינה

פ"ח ובסנהדרי] וגו', מבדילי(:ס"ה)ע"ר זו בברייתא גרסינ
בנפשיה אליעזר רבי דידע אליעזר רבי במקו(הזה קול הבת מ)

הקודש לרוח ראוי שהיה(נבואה וזה(של ממנו, נמנע הדור ועו
עליו שרתה לא הדור שבעו א זה ובכל כו', עלינו חבל שאמר
מפיו היוצא שכל נבואה, כעי בו מצאנו מקו מכל הקודש, רוח

דפסחי ו' בפרק נביא, מפי כיוצא מתקיי לרבי(ס"ט.)היה שאמר
'ח פרק בסו וכ ,מיתתו תהא בשחיטה השבתני בשחיטה עקיבא

ח(ס"ח.)דסנהדרי על אני תמה מיתתשאמר ימותו א הדור כמי
קשה של אמר עקיבא ולרבי ,לשמשני באו שלא על עצמ

בראשית חדש [ובזוהר ,עקיבא(ט')משלה לרבי תהיהשאמר מוכ
ריח גופ שהיה ,אמונה הרוגי מעשרה שיהיה רמז והוא ניחוח, לריח

קרב של בהיכלותניחוח פקודי בזוהר שאמרו וכמו וגופא(רנ"ד:),
ובפ"ו :ה"פכ נת דרבי באבות ועיי כו'], דקורבנא ברזא כו' דלהו

הלכה(ס"ג.)דעירובי שהורה תלמידו, גוריא ב יהודא על שאמר
שאמרו וא שנתו, הוציא ולא ,שנתו זה יוצא א תמהני בפניו,
כ לה, והשיב ,אתה נביא וכי אשתו, שלו אימא לו שאמרה ש
זה מקו מכל מיתה, חייב רבו בפני הלכה המורה כל מקובלני
מיתה חייבי כי ,אליעזר רבי של דיבורו מפני הוא שנתו בתו שמת
מת אינו בכרת וא ,דוקא שנת תו למות דינ אי שמי בידי

דשבת פ"ב התוספות מדברי וכדמוכח ,מיד(.כה)וריש כרת, ד"ה
יבמות(.ב)ובכריתות איש, אשת (ז.)ד"השכ וכל דחנקתיה. ד"ה

.שמי בידי במיתה

וקבל(ג.)חגיגהובריש יד פשוט ,יוסי דורמסקית ב י"לר אמר
הני תימא ולא וחזרו, למקומ יוסי עיני יחזרו וכו', עיני
אלא ,"ל ויק אומר "ותגזר וכעי דיבורו, משו שהיה לומר שיש

דמגילה פ"ג בסו מצאנו(:כה),אמ בתועבת ובדוק צא שאמר
הנמצא דבר לשעבר זה שהרי פסול, שמ בו ומצאו אחריו ובדקו
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,למדי ונמצינו ,[הנשיא שמעויהודה רבי של קבלתו דברי שא
ותיקונ דבריהבזוהר וקרובי ,אליעזר רבי של מקבלתו יסוד ,י

הרבה במקומות ברמזיה שוי הראשונילהיות המקובלי וגדולי ,
ורבינו ,ותלמידיו "הרמב כמו הזוהר ספר בימיה נגלה שלא ז"ל
מאמרי לאור משתמשי היו ,הכבוד באוצר הלוי טודרוס ורבי בחיי,
,גבאי ב מ"והר הריקאנטי וא הזוהר, במקו אליעזר רבי הפרקי
שותי בהיות זאת בכל ,הזוהר ספר בימיה נגלה שכבר עה"ק, בעל
הפרקי דברי מלחבב יד זזו לא ותלמידיו, "הרמב רבותיה מימי
במעט טרחתי ולכ הזוהר, ספר ע יחד תמיד להביא אליעזר רבי
הפרקי שעניני אי ,הרבה במקומות המעיי ולעורר לרמוז ידיעתי
עניית לפי וא ,הזוהר דברי ע אלו בעניני מכווני אליעזר רבי
יוס ,קדושי דעת ה' שחננו ומי ותלמידיו, האר"י דברי ע דעתי

בקרבו. חכמה אוצרות גנזי למצוא בזה לקח

שהגדיל  אליעזר רבי של גדולתו להם נתודע הברייתא בזמן רק
זכאי בן יוחנן רבי תלמידי כל על

עלולפי ,הגדול אליעזר רבי בש קריאתו על שכתבתי הטע
להרבי לעשות והגדיל ריב"ז, תלמידי כל על שהגדיל
נזכר שלא מה יתכ בזה ,תלמידיו ידי על בישראל תורה ולהעמיד
בשלהי רק] במשניות מקו בשו הגדול אליעזר רבי זה בש
טוב יו בתוספות שכתוב כמו המשנה מעיקר אינו אשר סוטה,
בברייתות, רק [כ ג ישנו בירושלמי שבמשנה אלא עיי"ש, ש
עקיבא רבי הראשוני התנאי בימי נסדרה שעיקרה במשנה כי
סידור ימי עד כ כל זה נתברר לא עדיי אפשר ותלמידיו,

ש שראו ,וגבורתו תקפו מעשה כל ראו שאז ,פתחרביהברייתות
ותלמידיו אליעזר רבי מדברי המשנה ושכל ,המשניות בו וחת

גדלוהו אז ,תלמידיו הגדולותלמידי טוב בש.

ואפשר ...משורש ה ה אלו, פסוקות הלכות מאות ששלש
תולדות בזוהר שהזכירו פסוקות הלכות מאות שלש

ע"ב) ה"עילאה(קמ דחכמתא ברזא אמר זכאי ב יוחנ רבי דהוי ,
מהיטב אשתו וש" בפסוקלרבי אלא לו גלי ולא וגומר, "אל

וירא פרשתבראשית בזוהר הוא וכ ,ע''א)אליעזר צט ד):

מאתים אֹותֹו ולּמד ּפסּוקֹות, הלכֹות ֹותמא ׁשלׁש ּזהע ּבבהרת לּמד
ּׁשיריםה ׁשיר ּפסּוקי ׁשל טעמים עּׂשר וׁשּׁשה

לירי''ווא לי ליוא סקת, הלכת מאה לת הע בהרת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
עקיבא רי עיני והו .יריה יר פסקי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָטעמי

קאס להאי מטא ד קדמיתא. אא רואתח מיא. שירנחתי) ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
ב) השירי,אני אהבה חלת י חי נידר תיא ניְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָסמכ

הוה ולא וגעי יתאבכ קלי וארי עקיבא יר למסל יכיל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָלא
. הות אכינ מדחיל ְְְְְֲִִִִֵַַַָָממל

ת,הקודש:לשוקס הלכת מאת ל עה בהרת דְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹול
יר סקי ל טעמי רע וה מאתי תא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָולד
הא וחזרה מעת, תלגז עקיבא רי עיני והי ,יריְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָה

לפסק יעה ב)בחה. שיר)נידר תיא סכני ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָ
והרי ,ללס עקיבא רי יכל לא ,אני אהבה לתח י חיְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹֹ
הכינה ראתמ מדר היה ולא לק והרי .הבכ לְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹק

. היתהְֶָָָ

יצא  ּׁשיריםה ּבׁשיר ׁשהיּו עליֹונים וסֹודֹות עמּקֹות ּכל לֹו הֹורה
רּבי! וי רּבי! וי ,ֹומרא והיה ,מים עיניו ונבעּו ּובכה, עקיבא רּבי

מּמ יתֹום נׁשאר ׁשהעֹולם
ואמיארי .יריה יר י הוה איע ורזי אעמיק ל לי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

היכי י ימ קס חד  לי לא מאהא ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָלי

יק עי ולא .גיני אה רי אדק עלמא, ליחריב ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָלא
י י(ע''א צט ת(דקד מסגיאת רייתי.י אית א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ

,יר ווי אמר, והוה מיא, עיני ונבעי וגעי עקיבא יר נפיק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָלבתר
י חימיא אר ל עאל .מ ית עלמא ארא ,יר ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָווי

.לה ואתיב לי אלְְְֲִֵָָו

ירהקודש:לשו הי ניעלי וסדת עמת ל ל ְְְֲִִֶֶָָָֻהרה
,מ סק  י א בעה יעוה ,יריְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹה
לפניו צהר ולא ,גלל להע את יחריב לא ה''ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹדי
יר יצא אחר .  הדה מרב ב י ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻהרת
להע רי! וי רי! וי אמר, והיה ,מי עיניו ונבע בכה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָעקיבא
,תא אלו ,החכמי אר ל אליו נכנס .מ ית ארְְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָנ

.לה ְִֵֶָוהיב

ׁשּנּתנה ּכּיֹום מּפיו מאירה הּׁשמּועה היתה אליעזר רּבי ימי ּכל
סיני ּבהר

הוהלי חיק(שעתא)על ינו יעדר רי איק ,אליעזר לרי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
לאעלא חזרת עאה, עלמא עלמא אי ,ואמר תח .יְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָָָָָָָל
לכ ווי רעי רי לכ ווי .ינאב נהיר ל אה מ לאגנזאְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
ל יחק רי אמר .עלמא מ די ימא חי תר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָרי
אתיהיבת ימא מימ אמע נהירא הוה אליעזר רי ימְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָי

.דסיני ְְִַָטרא

הקודש:לשוי ציאה .אליעזר לרי [השעה] ל דחקה ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָהיתה
להע ,להע אי ואמר, תח .ל על תא ו ְְְִַַַָָָָָָָָָזרעתיו
לכ אי .רמא רא ל חה מ להנז להתס זרח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעלי

ה ה חינ הי תרת י לכ אי זרעת, מי ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
המעה היתה אליעזר יר ימי ל ,יצחק רי אמר .לְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהע

.סיני הר נה  מיו ְְְִִִִִֶַַַָָמאירה

ולא ,לכּתב יּוכלּו לא ,ֹופריםס העֹולם ׁשל אנֹוׁש ּבני ּכל יהיּו ׁשאּלּו
מחכמתי תלמידי חסרּו

רייתאאמרגמרא)א וא(סברית סברית וחכמתא מרית ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ
יכלי לא פריס עלמא אאינ ני ל יה א .ְְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָעבדית
ואנא עינא חלאכ אא מחכמתי למידי חסרי ולא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלמכב
טיבתא למי אא הוה, ולא .אי תי מא אא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמרתי

.ימ ייר ְִִִֵַַלרהי

הקודש:לשוילמד וחכמה יהבנ וגמרא] למדתי] רה ,ְְְְִִֵַַַָָָָָאמר
,פריס להע ל אנ ני ל יהי א ,יתיע ְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָו
,עי מכחל אא מחכמתי תלמידי חסר ולא ,בלכ כלי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
טבה להחזיק אא היה ולא . תה מי אא תימר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואני

.מ יתר ְִֵֶַָלרתיו

מהם יֹותר מאיר ׁשהיה ֹורׁשהא ,ולּלבנה לּׁשמׁש אמרּו ,ׁשמים ׁשמים
ׁשנח הרי

ואמרוהו מתינ נפק עד י סנלא ההא ימ אלי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
חיא א נפק ד .עקיבא יר  הוה ולא .רְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָטה
ונגיד נחית ודמא רי ל וגריר מאני זע ,מית עקיבא יְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָר
אמר ,מיא מיא ואמר, לברא נפק בכי, וח הוה .קניי ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָעל
.אתח הא מנה ייר נהיר הות תאנהיר אמל לסיהראְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָ

עדהקודש:לשו ,י ל לסנ תא מ אלי ְְְֲִִִֶֶַַָָוהי
עק רי  היה ולא .רטה ואמר מתנ צאה.יבא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹ

ל רטו ג קרע .ת עקיבא רי תא מצא הת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָצאה
ואמר: החצה יצא בכה. צוח היה .זקנ על ונמ ירד וד ,רְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
מה יתר מאיר היה רהא ולבנה, מל אמר ,מי מיְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

.נח ְֲֵֶַהרי

ּבטּוח והּצּדיק ׂשמחה,  לצאת רֹוצה הּצּדיק ׁשּנׁשמת ּבׁשעה
ׂשכרֹו לקּבל ּכדי ּבמיתתֹו

את(דל רה יקה מת עה יהדה רי אמר ע''ב) ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָצט
הא הדא ,כר ללק די מיתת חט יקוה מחהְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
,מק זה מאי .ניה ללק מחה, .לקראת רו ראו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָדכתיב,

כינה. ילג ארה חו .אמר דקא האהל תחְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמ

לצאתהקודש:לשו רצה יקה מת עה יהדה, רי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאמר
זה .כר ללק די מיתת טח יקוה מחה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
?מק מאיזה .ניה ללק מחה ,לקראת רו ראו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָתב

הכינה. אל  ארצה חו .אמרנ מ האהל, תחְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמ

מכאהשירי שיר סודות שקיבל הוא עקיבא שרבי רואי
אליעזר. מרבי

ורבהובעני :וז"ל היוחסי כתב ומעשיו חכמתו גדולת הפלגת
היו שא ומדותיו חכמתו עצימלספור וכל גוילי השמי

עכ"ל. לחכמתו יספיקו לא דיו הי ומי קולמסי הלבנו

הלכות מאות כמה דבר בכל למד
ז'בסו פרקדסנהדרי(ש),פטירתו בשעת אליעזר רבי שאמר

שנגללי תורה ספרי כשני שה זרועותי שתי לכ אוי
הנעל במדרש וירא ובזוהר](.צט)וי דרועי תרי לכו וי :הלשו

לומר שרצונו משמע כו', די יומא דישתכחו תורות תרי לכו
תורה ספרי כשני הש"ס וללשו פה, שבעל ותורה שבכתב תורה

נת דרבי באבות וכ(ה"כ משמע(פרק לא תורה ספרי [שני] 'כב
[כלבכ יהיו א שאמר: ש השירי ושיר ש נת דרבי ובאבות

אד בני וכל מגילות ואר ושמי קולמסי ואגמי דיו הימי
חסרתיה לא ואני שלמדתי, תורה לכתוב מספיקי אי ,לבלרי
למדו שלא ממנו חסרוה לא שתלמידיו לומר שרצונו בס"ד ש בהגהותיי ופירוש)

חסרוני לא שאמר ש וזוהר "ואדר בסנהדרי שאמרו מה וכעי מעט, א כי

(בשפופרת כמכחול אלא תלמידיבי מכחול זכרות שמטביל כאד אלא ,
כ') רמז סו בראשית ובילקוט ט"ו פרק סופרי במסכת ריב"ז,(ועיי אמר שכ

ולא ,עזה בבהרת הלכות מאות שלש שונה שאני אלא עוד ולא
ש הנעל ובמדרש ש "ובאדר ,מעול בה ששאלני אד היה

אשא,(צ"ח:) ואזל ,ש ואמר ,לה לימד פטירתו שבשעת ֵאמרו,
ואפשר [הגה"ה פסוקות הלכות מאות שלש עזה בבהרת ואולי
שהזכירו פסוקות הלכות משרש ה ה ,אלו פסוקות הלכות ש'

תולדות בזוהר(:ה"קמ)דחכמתא ברזא אמר זכאי ב יוחנ רבי דהוי
לר"א, אלא לו גלי ולא וגו' מהיטבאל" אשתו וש" בפסוק עילאה

בראשית ח"בז א')וכ"ה ער)(ט' ב ולר"א לר"א לו דגלי אי' וש)דלשו ,
כי והיינו דדינא, פסקא הלכות בהו דתלי משמע פסוקות הלכות
הגה"ה.] ע"כ :דמיתו ק"מת הוא ,הנגעי שרש שמה הדיני שרשי
הלכות אלפי 'ג ל"וא הלכות ש' שונה שאני אלא עוד ולא

:קשואי בנטיעת

הקבלה חכמת ורזי ועופות חיות שיחת ידע
בראשיתובזוהר ד')חדש 'עקיבא(ט לרבי אליעזר רבי שגילה

חלוני וידיעת ,ומזלות כוכבי שיחת השרת מלאכי שיחת
וזמניו בעתותיו פ"וחמה שלפני בהצעה בס"ד ש"וכמ בה בקי ר"א (שהיה

(אליעזר דרבי בפרקי לפניו כתובי שהיה הכוזרי בש אליעזר דרבי שיחתמפרקי
ובסו] ועבוריה תקופות ידיעות הרוחות שיחת ועופות דקלי

ד ב' נראה(כח.)סוכהפרק וממנו בריב"ז, אלו מדברי חושב
מסר התורה שסודות לעיל שכתוב וכמו אליעזר, רבי שקיבל

הנעל ומדדרש ,[אליעזר לרבי ליה(ש)ריב"ז ואולי(ע"לר)ו"רי
כד כו' מיא נחתי דר"ע עינוי והוו ,השירי שיר דפסוקי טעמי

וגו' באשישות סמכוני פסוקא להאי עקיבאמטא רבי יכיל לא
דשכינתא מדחילו ממלל הוי ולא וגעי בבכייתא קלי' וארי למסבל

עילאי רזי כו' ליה אורי תמ ליהדהוות ואומי בשה"ש דהוי
קב"ה ליחרוב דלא היכי כי מיניה פסק בשו לשתמש דלא אומאה
מסגיאות ברייתא ביה דישתמשו ה"קוב בעי ולא בגיניה, עלמא

במתניתי ר"ע שאמר וזה ביה, דאית דידי)קדושתא לא(ספ"ג ח"ו
שאי הידי את יטמא שלא שה"ש על מישראל אד נחלק
קודש הכתובי שכל השירי שיר בו שנית כיו כדאי כהע"כ

,קדשי קודש השירי שירושיר סודות שקיבל הוא עקיבא שרבי
.אליעזר מרבי השירי

כנבואה היו ודברי  הקודש לרוח ראוי היה
ובענישלהי בירושלמי שכתב מה להביא ראיתי .צדקתו הפלגת

,לה ואמרה קול בת יצתה ביבנה לעלייה שכשנכנסו סוטה
,מה אחד הקט ושמואל ,הקודש לרוח שראוי שני ביניכ יש

הורקנוס ב אליעזר ברבי עיניה השני)ונתנו שאמר(שהוא וזה ,
שופטי פרשת קע"ג)בספרי מגיע(פסקא אליעזר רבי כשהיה ,

המדבק כו', שמדבק מי מה ,עלינו חבל אומר, היה זה לפסוק
היו עונותיכ גר ומי ,הקודש רוח עליו שתשרה הוא די בשכינה

פ"ח ובסנהדרי] וגו', מבדילי(:ס"ה)ע"ר זו בברייתא גרסינ
בנפשיה אליעזר רבי דידע אליעזר רבי במקו(הזה קול הבת מ)

הקודש לרוח ראוי שהיה(נבואה וזה(של ממנו, נמנע הדור ועו
עליו שרתה לא הדור שבעו א זה ובכל כו', עלינו חבל שאמר
מפיו היוצא שכל נבואה, כעי בו מצאנו מקו מכל הקודש, רוח

דפסחי ו' בפרק נביא, מפי כיוצא מתקיי לרבי(ס"ט.)היה שאמר
'ח פרק בסו וכ ,מיתתו תהא בשחיטה השבתני בשחיטה עקיבא

ח(ס"ח.)דסנהדרי על אני תמה מיתתשאמר ימותו א הדור כמי
קשה של אמר עקיבא ולרבי ,לשמשני באו שלא על עצמ

בראשית חדש [ובזוהר ,עקיבא(ט')משלה לרבי תהיהשאמר מוכ
ריח גופ שהיה ,אמונה הרוגי מעשרה שיהיה רמז והוא ניחוח, לריח

קרב של בהיכלותניחוח פקודי בזוהר שאמרו וכמו וגופא(רנ"ד:),
ובפ"ו :ה"פכ נת דרבי באבות ועיי כו'], דקורבנא ברזא כו' דלהו

הלכה(ס"ג.)דעירובי שהורה תלמידו, גוריא ב יהודא על שאמר
שאמרו וא שנתו, הוציא ולא ,שנתו זה יוצא א תמהני בפניו,
כ לה, והשיב ,אתה נביא וכי אשתו, שלו אימא לו שאמרה ש
זה מקו מכל מיתה, חייב רבו בפני הלכה המורה כל מקובלני
מיתה חייבי כי ,אליעזר רבי של דיבורו מפני הוא שנתו בתו שמת
מת אינו בכרת וא ,דוקא שנת תו למות דינ אי שמי בידי

דשבת פ"ב התוספות מדברי וכדמוכח ,מיד(.כה)וריש כרת, ד"ה
יבמות(.ב)ובכריתות איש, אשת (ז.)ד"השכ וכל דחנקתיה. ד"ה

.שמי בידי במיתה

וקבל(ג.)חגיגהובריש יד פשוט ,יוסי דורמסקית ב י"לר אמר
הני תימא ולא וחזרו, למקומ יוסי עיני יחזרו וכו', עיני
אלא ,"ל ויק אומר "ותגזר וכעי דיבורו, משו שהיה לומר שיש

דמגילה פ"ג בסו מצאנו(:כה),אמ בתועבת ובדוק צא שאמר
הנמצא דבר לשעבר זה שהרי פסול, שמ בו ומצאו אחריו ובדקו
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אליעזר רבי של דבורו פי על שנתהווה לומר אפשר ואי כבר, בה
כנבואה.עכשיו, היא הרי אלא

הקץ זמן ידע

ובזוהרבראשית ג')חדש הק(ט"ז זמ הקודש ברוח שצפה נראה,
אלפא ,'כו נש בר ימטא דלא וי עקיבא לרבי ואמר
דסנהדרי י' בפרק לטעמיה הוא ואולי] באשלמותיה ולא שתיתאה

(ט"צ)דשבת י"ט פרק ובריש שנה,] מ' המשיח עיר(ק"ל)דימות
מתי והיו אליעזר כרבי עושי שהיו ישראל באר היתה אחת
גזרה, לא העיר אותה ועל ,המילה על גזרה גזרו אחת ופע ,בזמנ

דתענית 'ג פרק ובסו(:ה"כ),נענה ולא הגשמי על כשהתפלל
לכבודו קול בת יצתה ,רבנ מרנני והוו ונענה, עקיבא רבי והתפלל

ב ג בזה כיוצא מצינו מציעא[מיהו דבבבא ז' פרק(.פ"ה)לכבודו
גדול שזה לא ,ואמרה [שמעו ברבי אלעזר רבי של בנו יוסי ר' של

שמות ובזוהר כו', מעביר זה אלא בחלמא,(ט"ו.)מזה, ליה דאחזיאו
אפרסמונא טורי י"ב וכשהתפלל כו', הזה הע בעד תתפלל אל
על דליחוס מקב"ה ובעי ואפודא, חושנא דלבש ההיא עייל דכיא

.'כו עלמא

עקיבא רבי תלמידי עם שיהיה מה ברוה"ק צפה

דברכותובפרק לה(כח:)ד' אמר לבקרו, תלמידיו ונכנסו כשחלה
לפי בהגה"ה 'ז אות לעיל הערותי ,חביריכ בכבוד הזהרו
לחזור הוצר למה כו', חביב" חביר כבוד יהי" באבות שלנו גירסא
אלו תלמידיו כלל שעיקר לומר ויש פטירתו, קוד זה על ולצוות
ברוה"ק שצפה פטירתו ביו בזה שרמז הוא ואליו ,עקיבא רבי היה
כבוד נהגו שלא על למות ,אל כ"ד עקיבא רבי תלמידי שעתידי

פ"ו ביבמות כדאיתא בזה, לצוותו(סב:)זה אליעזר רבי הקדי ולזה
זה. על לתלמידיו שיזהיר ,כ על

לאור המוציא הערת

ויסתלקו שיגנזו התורה סודות כל על והצטער בכה עקיבא רבי
העולם מן

ובזוהר]הנעל מדרש וירא צ"ח:)פרשת ד)מדבש מתוק בפירוש ,
לשונו: וזה כתב: תמ"ז, בעמוד אליעזרש רבי שכעס מה

הוא הטע אצלו, תורה ללמוד באו שלא על וקילל החכמי על
הרבה שאמר כמו מרבותיו, תורה הרבה קיבל אליעזר שרבי לפי
,מה שקיבל מה כל את למסור רוצה והיה מרבותי, למדתי תורה

אחריו הבאי שללהחכמי דתנור במעשה שברכוהו לפי אבל ,
נט:)עכנאי מ"עקיבא(ב רבי וג אצלו, ללמוד החכמי באו לא לכ ,

,אחרת בתשובה ממנו להשתמט כ מצטערענהו אליעזר רבי והיה
מ ובטל נעדר יהיה מיתתו ידי שעל לפי ,התורה כבוד על מאוד

שבאוה החכמי על כעס לכ מרבותיו, שלמד תורה דברי כל עול
בכה עקיבא ורבי תורתו, כל למסור זמ לו אי שעכשיו לבקרו עתה
ביקש לכ ,העול מ ויסתלקו שיגנזו התורה סודות כל על והצטער
לו שגילה היה וכ ,שיכול מה עתה הפחות לכל לו שיגלה ממנו

כא בזוהר כמבואר נוראי לעיל)סודות העתקנו).[

הנסתר בתורת הגדול אליעזר רבי

בזוהרי"ג:)חדש איכה)ראוב של גלגול היה אליעזר רבי כי מובא
שעל מלכות הרוגי עשרת גזירת זו, ומסיבה ישראל, בכור
שקולי היות בשל החכמי עשרת על נגזרה הקבלה תורת פי
רבי על חלה לא ,לבור יוס את שהשליכו השבטי עשרת כנגד
את להשלי ציווה רק אלא יוס במכירת שות היה שלא ,אליעזר
אותו העלו א לבור אליעזר רבי את השליכו כ ועל ,לבור יוס

אותו. הרגו ולא מכ לאחר

יששכרבספר י"ב)בני מאמר תשרי חודש מאמר)מכיו כי ,מובא
שבלבל חטאו על בתשובה תמיד שעסק זה היה שראוב
ומכיוו ,לתשובה הנוגע בכל כמותו לפסוק ראוי אביו, יצועי את

כרתי" מסירה ש"עידי פוסק אליעזר הפוסקשרבי מאיר לרבי (בניגוד

כרתי) חתימה ראשעידי תשובה; זמני שלושה ישנ תשרי ובחודש ,
רבה והושענא החתימה, זמ  כיפור יו ,הכתיבה זמ  השנה
שזמ כמותו לפסוק יש ,לשלוחי הפתקי מסירת זמ שהוא
בתשובה לחזור נית אז ועד ,רבה הושענא עד קיי התשובה
שמכוחה לסיבה אלו, דברי מקשר הוא .הדי גזר את ולשנות
בפסיקתא כמובא מחלציו יצא אליעזר שרבי ,רבינו משה התפלל

אחא. רבי בש

הגדול אליעזר רבי של פטירתו

וחבריו,לפני עקיבא רבי לידו עמדו אליעזר רבי של פטירתו
אליעזר רבי .הנידוי בגלל אמות ארבע בריחוק והתיישבו
בא לא ואיש שידע הרבי התורה דברי כל על מאוד הצטער

ממנו הנידללמוד בכלל,וי)(בגלל הדור חכמי של מות את חזה וא ,
מיד ."כול משל קשה של" עקיבא: רבי של ביסורי מותו ואת

"הנדר הותר" יהושע רבי אמר ס"ח.)כשנפטר סנהרי).

המסערבי החל השבת יציאת ואחרי שישי, ביו נפטר אליעזר
על אלישע מדברי עליו ספד עקיבא רבי .נקבר ש ,ללוד
ישראל רכב אבי, "אבי יואש: שאמר הדברי אות אליהו,

"ופרשיו(נת דרבי אבות יד; י"ג, ב', מלכי יב; ב', ב', מלכי).
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כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, 
 

הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.


