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  ציצית
  צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה' ה
ג הם ענפין " וחו,2קווין'  שכלולה מג,)א"מנחות לט ע( גדיל' שלישי ענף וא' ציצית ב1) א) (א(

 ,אותיות' ד'  ובכל א,ת"ושליש גדיל בת) ב (,אר מקומותוש) 3ב"עצב (ש בתיקונים "דמתפרדין כמ
 ,)דברים ו ד( 6אחד'  בסוד שמע כו,ג חוליין" וי,קשרים'  וה,ב גודלין"ולכן י) ג (.5' כו מלך4ב"שם י

)יז מ'  אשמואל( ' חמשה חלוקי אבנים כו,)ה (ורת כהנים ות,)ד(חומשי תורה ' וה
  חמשה ואלף7

)ה יב' מלכים א(
ו "יק'  שנכלל מג,11 חוליא משולשת,10י עלמין" ולכן נקרא ח,)ו (9ג בריתות" י,8

ו " וידוע ששמים הוא יק,12ל השמים" ט,פ הוא שמים" י,)ח(ל "ו במילואו הוא ט" וכן יק,)ז(ל "כנו
'  לכן ד,)י(אחרונה '  והכנף היא ה,ל השמים" לכן ט,)ב" כט עבראשית זהר( אחרונה' וארץ ה) ט(

דומה תכלת  )א"סוטה יז ע(ש " וכמ, ועשיית הציצית לקשור שמים וארץ,)יא(כנפות הארץ ' כנפים ד
) יב(ג " והוא תרי,ה" של הוי13' והכנף ד,גדיל' שלישי ענף וא'  ב, והוא קומה שלמה,'לרקיע כו

 כי ,)יג (15ג אותיות מכוונת שבהן" בתרי,14ג מצות" שלכן בעשרת הדברות כלולות תרי,שבהקומה
וטין ח'  ולכן ח,ם"והם חגת'  וכאן רחב ד,)יד (16'עשרה הם שיעור הקומה והוא גבוה עשרה ורחב ד

 והכנף פנים ,)טז(פני חיה '  והם ג, ונאגדין יחד בגדיל,)טו(מצד זה ' מצד זה וד' ג ד"הויות חו' ב

 - מאיר הבאר -
  ב"ב לט ע"יהל אור ח 1
  כל האצילות תולה במשקולת- ספרא דשקיל במתקלא ה "ב ד"צ א ע"א בספד"בהגר' עי 2
 לולב דאיהו אגודה חדא לתתא בכל כגון: ל"ב וז"א קג ע"ב ובדפוס עם ביאור הגר"ל פט ע"נדצ 3

מתפרדין אלין מינין דהדס וערבה דאינון תלת הדסין ותרין ערבות ואיהו בפרודא לעילא דענפין 
  לימינא ושמאלא ובגין דא נפרצו עליו פסול נפרדו עליו כשר

כמו לולב שהוא אגדה אחת למטה בכל אלו המינים של הדס וערבה שהם שלשה הדסים : תרגום
ושתי ערבות והוא בפרוד למעלה שהענפים נפרדים לימין ולשמאל ומשום זה נפרצו עליו פסול נפרדו 

 עליו כשר
 .א"צ ב ע"א בספד" בהגר'ועי, ב"ח טז ע" מוזכר בתז'ה'ה'ה' ו'ו'ו' ה'ה'ה' י'י' י4
   .ב"צ ד ע"א על ספד"ה בבהגר"הגה' עי, ימלוך' מלך ה' מלך ה' ה 5
 .ב ועוד כולל"ג היא י"י' א שבחי"א שם ב ע" בהגר'ועי, ג"י' אחד בגימ 6
קי אבנים מן לקבלייהו ויקח דוד חמשה חלו.  לחדש אבנא חמשאהבחמשה: א"ג רמז ע" זהר ח'עי 7

ת "א שזה חג"ז סט ע"תיקו' ועי. 'ה אלקינו 'ההנחל ואינון לקבלייהו חמש תיבין דאינון שמע ישראל 
 .ה"נ

 וכי חמשה :ב"ב קמה ע"זהר ח' ועי.  וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף:ל הפסוק"ז 8
חי במלכא דשלמא דיליה ואלף איהו שיר השירים ודאי הכי הוא חמשה אינון תרעין ופתחין דמתפת

 &: תרגום.  שנין דיובלא ואלף דא איהו אילנא דחייןואינון חמש מאה שנין דאילנא דחיי חמשי
' ועי. רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות: ב"נדרים לא ע' גמ' עי 9
 .ב בענין"צ כו ע"א בספד"בהגר
 .ו"צירופים של יה' ב שזה הו"ז טז ע"יקות' ועי. ב"א כה ע"כך נקרא היסוד זהר ח 10
שליש גדיל ושני שלישי ענף דאיהו תכלת וכל חוליא משולשת כל משולש : ב"ג רכח ע"זהר ח' עי 11

דושלישים על כלו דציצית ) &(קדושה לך ישלשו וישראל שלישיה בגין ) &(ד "מסטרא דקדושה הה
  שולשמסטרא דעמודא דאמצעיתא דאיהו תליתאה לאבהן וכל דבר מ

 ,לש מצד הקדושהו כל מש,לשתוליה משווכל ח.  ושני שלישי ענף שהוא תכלת,שליש גדיל: תרגום
 שציצית מצד העמוד ,"ם על כולוישיושל" וישראל שלישיה משום ש,"קדושה לך ישלשו"זהו שכתוב 

 לשו וכל דבר מש,האמצעי שהוא שלישי לאבות
 .פ תולדות" שעה'עי 12
 ?רביעית 13
עשר : תרגום. הני עשר אמירן דאורייתא אינון כללא דכל פקודי אורייתא: ב"ג עב צ"זהר ח' עי 14

 .האמירות הללו של התורה הן כלל של כל מצוות התורה
 .ספר הבהיר אות קכד' עי 15
 א"ז עז ע"'תיקו 16
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  :הרביעי שקושר כולם
 )à) (à (ä úåöî ïåøëæì àåä úéöéö äðä 'ìëä ììë àéäù,éøú äá ùé ïëìå " åîëå â

úéùøàá .äùòîá úåöîä äáù òåãéë àá÷åðá úéöéö úåöî ø÷éòå,øåáãá äøåúå øåëãá à17 .
îå"íù î18ïéâøãä ìëî äìåìëä äìë àéäù ìëä ìåìë ) æ" úåø çא"פו ע( .  

éá ïéâøãä ìë åðéáø ùøôîåä,â ãåñá íä óðò éùéìù éðùå ìéãâ ùéìù úéöéö úåöîù  '
âç ìù ïéåå÷"ú .ïéðòäå,åîá àåä ìëä ùøåù éë " íùù ñàúåðéãø÷ã àðéöåá19,äãîä å÷ 20, íùå 

âá àì÷úîä 'íù øùà úåéåä21 åë êåìîé êìî êìî ãåñá íäù'22úé øùàë  'ñá"ã , ììë íùå
íéøåøéáä ìëå äãîä.íéùåáìîä ãåñá ìëä íä íéøåøéáä ìëù òåãéå ,îùç ãåñá "ì23, àéäù 

éì÷ 'äâåð24,åøåòì åúìîù àéä  )שמות כב כו
25
(øåò úåðúë 26,ùôðá ä÷åáãä àéäå ,îë " ù

 - מאיר הבאר -
  .י ח בית נתיבות"ש עגו"עוד בענין פת' וע, ד"כ ע ע"שעה' עי, ב"ב קיט ע"זהר ח' עי 17
 .'כלומר בנוק 18
שלמעלה ממנו נעלם לגמרי ולכן כל הפירוט , א"צ ד ע"א בסד"ובהגר', ש צמצום י"ענינו בפת' ע 19

מראהו כמראה נחשת הכא אתלבש בההיא לבושא דאינון : א"ב רלג ע"זהר ח' עי. וההבנה מתחיל בו
) א קנה המדה"ס(הרי נחשת ודא אייתי מדידו למעבד משחתא האי ) זכריה ו א(טורי נחשת דאקרון 

ו איהו בוצינא דקרדינותא דטמיר וגניז אלא מתמן נפקת האי קנה לתתא דאתגליד מגו נהירו לא
דאשתביק מבוצינא דקרדינותא כד אסתלקת לעילא ואתגלפת גו ספירו דנציץ ולא אתידע ועל דא 

  ההוא קנה המדה איהו קיימא במדידו דמשחתא דקיימא לתתא 
כל ) התם(תיל וקנה וכלא משחתא למעבד מדידו ולזמנין קנה המדה ולזמנין קו המדה ועל דא פ

  מדידו דיחזקאל איהו הוה בההוא קנה המדה ובעובדא דמשכנא כלא הוה בקו המדה 
מראהו כמראה נחשת כאן מתלבש באותו לבוש שהם טורי נחשת שנקראים הרי נחשת וזה : תרגום

 אלא משם יוצא הקנה אינו הניצוץ הקשה הנעלם והגנוז) קנה המדה(הביא מדה לעשות מדידה זה 
הזה למטה שנגשם מתוך אור שנשאר מהניצוץ הקשה כשמסתלק למעלה ונחקק תוך הספיר שנוצץ 

  .ולא נודע ועל כן אותו קנה המדה עומד במדידת המדה שעומדת למטה
ולפעמם קנה המדה ולפעמים קו המדה ועל זה פתיל וקנה והכל מדה לעשות מדידה כל המדידות 

  .תו קנה המדה ובמעשה המשכן הכל היה בקו המדהשל יחזקאל היו באו
ת "ס חג"ונקרא קו המדה בה, ל"ב וז"ז ע"ז ל"א בתיקו" בגר'ועי, א"א כא ע"א ספד"מלשון בהגר 20

 .ה"נ
 אדם לכן מתחיל שם קומת,  שאם מתחיל בו הציור19ל הערה "וכנ, ד" א עצ"א בסד"בהגר' ע 21

 .קוים כידוע' שהוא הציור של ג
 .ה"ב בהגה" ד עצ"א בסד"בהגר' ע 22
י דאימא שנעשו לבושין אל המוחין שלו וכמו " האלו הם בסוד נהוהמלבושין: א לד"ש ז"פת' ע 23
הני מאני דרבנן ) א" ע'ברכות ו(ה " כנודע שמלבושין הם בנו,ד" בס)'א פתח א"גדלות דז (במקומו' שית

 שהיכל ,23 להיכלות'בפיש רבינו הגדול " כמ23ל בהוד"ש בנצח ומ"ל דאימא ח"ד החשמ והוא בסו,23'כו
 והם,  סוכת שלום דפרישת גדפהא,ם"ל בשלו" והוא החשמ, מלבושי הנשמותםנוגה וזוהר שם ה

 שכל עבודה ,ן שהם מוחין דגדלות"מהניצוצות שלמעלה מבירורי הכלים שהם נעשו מלבושים אל נר
שם הוא המדרגה שאין שטן ופגע אשר  ,ובירור הניצוצין אלו להעלותם לאימאשל האדם הוא בתיקון 

 שהם פנימיות של ,ן"יה דיוד"י שם אהי" ע23א שהוא הטהרה במקוה דילה ונקה"רע ואין שליטה לסט
  ].והענין בזה הוא [י דילה מוחין דגדלות ובסוד התשובה"נה

היא החלק של , ש יעקב ולאה כג"פת' ע, שהוא עומד בין הכלי לאור, ל פרק א"שער החשמ' עי 24
  .ולכן בו בדווקא יש חיוב עבודה, תלוי במעשה אדם, הנפש שיכול להיות טור או רע

 והאי איהו עונשא 2525כל מאן דחב כאלו אפשיט לשכינתא מלבושהא: ב"א כג ע"זהר ח' ע 25
 דא אוקמוה  וכל מאן דמקיים פקודין דאורייתא כאלו הוא לביש לשכינתא בלבושהא ובגין25דאדם

 25כי היא כסותו לבדה היא שמלתו לעורו במה ישכב בגלותא) שמות כב כו (25)ותפילין(בכסויא דציצית 
  :25ורו דאורייתאי דאורייתא אור חווהא אוקמוה תא חזי חשך איהו אוכמ

 וכל מי שמקיים .נש האדםו וזהו ע, כאלו הפשיט לשכינה את מלבושיה,כל מי שחטא: תרגום
כי היא " ,)ותפילין( ולכן פרשוה בכסוי הציצית .אלו הלביש לשכינה את מלבושיה כ,מצוות התורה
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äìòîì27äæî ,íù ïëìå 28ä úåöî øåëæì úéöéö úåùòì êéøö  'ùåáìä ï÷úì, ïå÷éúì àåä ìëäù 
äãà àèç" àäùåáìî àúðéëùì èéùôàã ø)ב"זהר בראשית כג ע( , íìåò àñëä ãåñ àéäù

äàéøáä29,áåèá íù ìéìëúà òøå äàéøáä íìåòã øåà úåðúë ùåáì äéä äìçúù , íãà áçå 
äéç ùôð àìàîù èùôúà )א"ספרא דצניעותא דף כט ע(éäù åìù úåéîäáä ùôð àåäå  '

äàéøáî30,á ãåñ "óìà éøøäá úåîäá ï31 )תהלים נ י(äàéøáá àåäù ,îäá ììëð äéä äìçúå " ä
ãàá"í32,òå "éöàî äàéøá ãøôð åàèç éúåì,àúîùðî äéç ùôð ,îäá "ãàî ä"í, àìã 

íù àììëúà,ïéùåáìä åìà ï÷úì ìëä íä úåöîä ìëå ,éòîå ãåñá " åîà åì äùòú ïè÷ ì
)ב ט' שמואל א(

33, äàéøáá àðð÷îã34ä íäå íéùåáì35éëåæù ïâá íé÷éãöä "ò ò"úåöî é, íäù 

                                                                                                                                                  

 חושך הוא שחור של , בא וראה. והרי פרשוה, בגלות,"רו במה ישכבוכסותה לבדה הוא שמלתו לע
 . אור הלבן של התורה,התורה

היניקה וכשחטא אדם הראשון נסתלקו ממנו המוחין וחזר בסוד : ל פרק א"ח שער החשמ" ע’עי 26
 , ואז יונקים ממנו החצונים, ונשארו הוא ואשתו ערומים,ל עור דתבונה נסתלק" ואז גם החשמ,לבד

 מקטנות 26אלהים קדושים} ג"פז ע{בחינת מ והענין כי הלבוש שלהם אז הוא .ר"ונעשה העור ההוא טו
 26ם קדושיםאלקי' ס שהוא בחי" בסוד קריעת י,)ב"ב טז ע"ב ( הנקרא נחש הנושך בערייתה,דיניקה

ז קח "תיקו(ל " וזשרז. לכן הלבוש הזה דקטנות כולו נקרא משכא דנחשא והבן זה,א"דקטנות כנזכר במ
 כי 26ל"ס חשמ" וז.ר עור" ואז הנחש החצון הטמא יונק משם ונעשה טו,כתנות עור משכא דחוייא) א"ע

 והבן ענין ,קים ממנו משם נאחזו ויונ, דאלקים26כשפתה את חוה הוא בכח זווג היסוד דיניקה עם אור
 ,ל"א בסוד יניקה מתלבש כתנות עור חשמ" כלל העולה כי כל זמן שחוזר ז.זוהמת הנחש מה עניינה

 ובבוקר חוזרין המוחין ואנו מברכין , חיצונים בלילה בסוד תרין צפריןם ואז יונקי,ל"וזה בלילה כנ
 כי ,הצפרנים להגין' רין בחיל נשא"פ שמסתלק החשמ" ואמנם אע.26א"במ' קר מלביש ערומים כנזובב

  .ו"אם היו יונקים משם תהיה יניקתן גדולה מאד ח
 .'ש יעקב ולאה י" פת'ועי

 ל למטה"נדצ 27
 כלומר בלבושים 28
 .ש בזהר"עיי 29
 א שם"א בגר"כל זה הסבר על הספרא דצניעותא כט ע 30
. ר משם הברוריםע לבר"הכלים שלו בבי' א יורד ומתלבשין בחי"כי הז: ל פרק ג"שער החשמ' עי 31

והנה הבירורים הם דוגמת המאכל כי הם סוד הבהמות בהררי אלף המבררים באכילתן בעולם העשייה 
 ומשם שייהכלי החיצון ואוכלם נוקבא דע' כ לבחי"ניצוצין ראוין אל אצילות ג' ושם בעשייה יש בחי

יצירה ואז שם חוזרת נ לאמא דעשייה וכן משם מתבררים יותר עד שעולין למלכות ל"ניתנין בסוד מ
  ).ב" לב עצ"א בסד"בהגרעל פי (ח ' ש קלי"פת' ועי' ,  וכומלכות דיצירה

' ן עי"ה שהוא תיקון לשם ב"ן שהוא נפש הבהמית נכלל באדם שהוא שם מ"ב' היינו בהמה בגימ 32
 .ח שער התיקון"ע

משה חוכל , י"יש לו נרנח,  מי שתקן כל חמשה פרצופים דעשיה):הקדמה א(שער הגלגולים ' עי 33
ומוחין כנזכר בפסוק , ויניקה, שהם עבור, שלימה בשלשה חלקיה, כל בחינה מחמשתן, בחינות אלו

 ובזה): ספר שופטים(שער הפסוקים  'ועי. נקראת נפש שלימה דעשיה', ומעיל קטן תעשה לו אמו וגו
,  היה חכם גדול,ומעיל קטן תעשה לו אמו כי הנה בהיותו קטון בן שתי שנים, נבא לביאור הכתוב

מה , כי הורה הלכה בפני עלי הכהן רבו, ל על פסוק וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי"ש חז"כמ
כי ,  דקטנות דזמן היניקה שלימיםחיןוזכה שהיה לו מו, ומזה תבין חכמתו. שלא היה יודע עלי עצמו

ל קוראים "והוא מה שרז, ס ומעיל קטן תעשה לו אמו"וז. כבר אז היה בזמן שתי שנים של היניקה
הנקרא שש , רק את גופו, ולא היה המעיל הזה מכסה גם את ראשו. אותו בשם חלוקא דרבנן כנודע

שהיא ,  הודעתיך ענין חנה אמווכבר :נודעק כ"א רק ו"שאז אין לו לז, זמן היניקה' שהוא בחי, קצוות
, כי אימא עילאה, ונודע. א"הוא ז, ושמואל בנה. ה"כמנין חנ, ג"ה דס"שהיא הוי, בסוד אימא עילאה

   :וזהו ומעיל קטן תעשה לו אמו, ובתוכם המוחין דקטנות, א"נכנסים תוך ז, י שלה"הנה
סוד , ל"וז' ח מוחין דקטנות פרק ב"ע' וע, ד" ריש ט עצ"א בסד"בהגרוכן , א"א סו ע,זהר ח' ע

 ,היה לו סוד הקטנות ההואשנים של היניקה ו'  כי כן שמואל השלים לו אז ב,הקטנות הוא היניקה
עוד שער קיצור ' וע. ל"עכ,  כי סוד מעיל זה הוא סוד שאנו קורין חלוקא דרבנן,'ס ומעיל קטן וגו"וז

 'ע פרק ה"אבי
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íùôð ùøåùî ïåäìã ïéùåáìä36,éäù ääãàá ììëð "ø,îëå "éôá äæá úåëéøàá åðéáø ù 'ñì" ã
ô"ã) èëò "â(,ëå áúãî àåä íéùåáìä åìàù íù  'âáù úåçåø"ò,îë " øäåæá ù)ב"שלח קפג ע(, 

ã íäå 'àñëáù úåéç,íéùåáìä åìàá éåìú ùðåòå øëù ìëå ,å æ"íäéãâá éôðëá úéöéöä ñ, 
ìëú ãåñá äàéøáá àñëá àåä úéöéö éë òåãéå"ú37,ðëå "ïéøåè óìà íäù ó38 ,åîäá" éøøäá ú

ðä äéç ùôð àåäù óìà"ì .  
æå"ì39ãá úéöéö  'àñëáù úåéç,ã íäù  'âáù úåçåøïãò ï40.ã  'ðä úåôðë"ì,ãå  ' íéîòô

ðë"éâ àåä ó 'éöéö"ú41,æå " ñ)א"סוטה יז ע(  äîåã úìëúåë íéì 'åë ãåáëä àñëì äîåã òé÷øå', 
÷ðå 'àðð÷î äðéá íùù ãåáëä àñë42,ðä àùåáìì ïå÷éúä àåäå "á ãåñ ùåáìä øáçúéù ì"ï, 

ãàì"î ãåñ í"ä,éìéã àùåáìî èéùôàã äî  ä)ל"ב הנ"זהר בראשית כג ע(, ãåçé äùòð äæá íâå 
äîëçì äðéá ïéá,äàéøá äðéáå úåìéöà àåä äîëçù ,ñë äùòðå "åáëì à"ã,ì " úåáéúð á

 äîëç)א"א מ"י פ"ס( ,ì ãåñá"éäìà á"í43,àñëá íéäìà íùù ,ì ãåñ íäå "úéöéöáù ïéèåç á, 
ïðáøã à÷åìç ãåñ àåäå44ò äùòðä "úåöîä é,îùç ãåñá "ì,àîéàã ,éäà íù àåäå "éääã ä"ï45, 

éòîå"ì46è÷ "åîà åì äùòú ï )ב ט' שמואל א(,èäù  'è òöîàá"æã ñ"à,÷å "ðëá åááåñ ï" ó íù
éäà"ä,ðëä ìòå "ìëú ìéúô ó"äàéøáã ú,æ  'íùã ïàìâøîã úåîù47, åø÷éò úéöéöù àöîðå 
äá 'äàúú,äàéøáì úãøåé àéäù ,äéç ùôð ,è÷ ìéòîä àåäù "ï,ïè÷ä øåàîä 48,äù  ' äðåøçà

àñëä íìùðù ãò íìùð àì,îëå " íù åðéáø ù)ג"צ כט ע"בסד( úåëéøàá, ïåæìç àåä úìëúäå 
 ,åòäåë äðù íéòáùì úçà íéä ïî äì',Àù Çéòåãéë äàéøá àåä í,àáø àîé 49 )א"מנחות מד ע(

äáø àîåäúå50,á  'éää"ï,é àåä äàìéò àîéà ïëå "í )ב"ב מב ע"זהר ח(,ð  'äðéá éøòù, àéäã 

                                                                                                                                                  
 .שאימא מקננא בבריאה, ע יג"ח דרושי אבי"ע' וע, ב"ד ע"ז כ"תיקו' עי 34
  'ח' ש קלי" פת35
שעצם הלבוש היא באמת , ושא דיליה מגופיהכהדין קמצא דלב) 'ובתוכם מלכים ד(מ "ח בכ"ע' ע 36

 .רק חיצוניות של הנפש
 .ב"ק ס ע"עוד אפיקי ים ב' ב וע"ז נה ע"תיקו' ע 37
 ב"א טו על פי הזהר בראשית יח ע"ש א"ח שער פנימיות וחיצוניות פרק יג ופת"ע' ע 38
 ה וכן סוד"ג ד"צ כט ע"א בסד"היינו של בהגר 39
 צ"א בסד"כ מבהגר"ע 40
 .ית פרק דכ ציצ"שעה 41
 .34לעיל הערה ' עי 42
ב נתיבות החכמה "והם מקבילים לל, )ב"ז כז ע"תיקו(ב שמות אלקים במעשה בראשית "ישנם ל 43

 א "י ב ע"א בס,בהגר' ע
 .33לעיל הערה ' עי 44
וכבר ידעת ענין חנה אם שמואל שהיא סוד אמא עלאה כי : שער מוחין דקטנות פרק בח "ע' עי 45

א "ס ומעיל קטן על נכון והנה מעיל גימטריא קנ"א וז"ג שהוא שם הבינה ושמואל נגד ז"ס' כן חנה גימ
 . ן"ה דההי"י של בינה המלבשת את המוחין ונקרא אהי"ן שהוא סוד נה"ה דהי"שהוא אהי

 .נ"ק' ל עם הכולל בגימ"א ומעי"מ קנ'בגין "ה דההי"אהי 46
 .א"ג קעב ע"זהר ח' ע 47
ויעש אלהים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ) בראשית א טז(פ "מלה 48

 .א"א כ ע"זהר ח'  ועי:ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים
ה חד "א ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר' ועי. א שימא רבא היא מים עלינוים"א לב ע" זהר ח'עי 49

ימא ה והענין ש"א ד"צ לא ע"א על ספד"בהגר 'ועי. ס"ה מו"ה, א"דהיינו חכמה דא–ימא רבארגשא ש
 .רבא הוא כינוי לחכמה דבריאה

  .א"וכן קלז ע, א"ר קלב ע"אד' ע 50
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íù àðð÷î51.òì úçà äìåòå  'äðù,àééñøåëì ïéøçñã íéãåã íéòáù ,îë "æá ù"äù ç" ù) óã
ò ãð"à ג"סח ע(ò "ù52,é ãåñî àåäå é"äðéáã äàìéò ï53,äðù íéòáù åðéúåðù éîé ïëìå  ) תהלים צ

 çàå "åë ùåáìä åúåà ùéáìäì éãë åôåâ úà íéèéùôî ë'54ò çååøù "úåöî é. ïåæìçä àåäå,)י
à íéä ïî äìåòù 'òì 'äðù,éòáåöå ííãà ìù äúéîä ãåñ àåäù úìëú åîãá ,àìåë éöàùã 55, 

åúáåèì àåäå,îë "ìäìå åìù øåò úåðúë èùôäì ùøåà úåðúë åùéá56, ãåñ àåäå }ò à"á { øåò
à èéùôîù ùçðä 'òì 'äðù57,æ íäå  'à èåçå ïéèåç 'úìëú ìù,æù  'æ íä ïéèåç ' úåéåàøä úåøòð

                                                                                                                                                  

, א"ג ע"ר קמ"אד'  ועי.'חכמה דבריאה דקליבסוד  הוא "תהום רבא"שכותב ש ,'בפרק ' ח קלי"ע 'עי
א על "בהגר 'ועי. שזהו שורש הטומאה שעיקר עניינו הוא הדכורא, א"א ע"צ ל"א על ספד"וכן בהגר

יסוד הוא כינוי ל" תהומא רבא"ואילו  ,'יסוד דנוקכינוי ל הוא "תהום"ש ה ואמר" דד"צ טו ע"ספד
  .דבינה
זה לא ##  ().*הוא כינוי לבינה דבריאה" תהומא רבא"ה והענין ש"א ד"צ לא ע"א על ספד"בהגר' עי

 ????ן"ההי' ב
 .42לעיל הערה ' ע 51
ממנן דסחרין כורסייא קדישא ואינון ' נזכירה דודיך מיין מיינה של תורה דודיך אלין ע: ל"ז 52

  ין רברבין שלטין ונטלין דינא מההוא יין ועל דא כתיב אשקך מיין הרקח ואינון דודים שבע
  ' וכוואלין אינון מיכאל גבריאל רפאל נוריאל

נזכירה דדיך מיין מיינה של תורה דדיך אלו שבעים ממנים שמקיפים את הכסא הקדוש : תרגום
  ואותם גדולים שולטים ונוטלים דין מאותו יין ועל זה כתוב אשקך מיין הרקח ואותם דודים שבעים

 .' וכוואלו הם מיכאל גבריאל רפאל נוריאל
ו יין מרחוק מדוכתא עילאה משיך עליה מההוא חדוה למחדי "ד ויבא ל"מרחוק הה):&(ח " זו'יע 53

  ליה כדין אתבסם רוגזא ודינא תקיפא אתכליל ברחמי למהוי כולא כדקא יאות 
ן ומאן איהו דא "ובגין כך אינון דודים רחימין עילאין בוצינין קדישין לא נהרין אלא מגו ההוא יי

שבעין אתוון דאינון בוצינין קדישין שמא גליפא קדישא דשבעין שמהן דא איהו שמא גליפא מפרש ד
  ברזא דאינון ענבין דנטרין יין עילאה כללא דאינון שבעין 

ו יין מרחוק ממקום עליון מושך עליו מאותה שמחה לשמח אותו "מרחוק זהו נאמר ויבא ל: תרגום
  כראויאזי התבסם הרגז והדין הקשה נכלל ברחמים שיהיה הכל 

ומשום כך אותם דודים האהובים העליונים המאורות הקדושים אינם מאירים אלא מתוך אותו 
ן ומיהו זה השם החקוק המפרש של שבעים אותיות של אותם מאורות קדושים השם החקוק "היי

הקדוש של שבעים השמות זהו בסוד של אותם הענבים ששומרים את היין העליון הכלל של אותם 
 שבעים

 * שזה טעותל"נ 54
ודא אכלא תדיר ושצי לההוא מלה דשויין ליה דהא בכל מה דאתדבק ביה : א"א ע"נא "זהר ח' ע 55

לתתא ושריא עלוי ההוא נהורא תכלא שצי ליה ואכיל ליה בגין דאורחוי הוא לשיצאה ולמהוי אכיל 
ההוא נהורא דהא ביה תליא שצו דכלא מותא דכלא ובגיני כך איהו אכיל כל מה דאתדבק ביה לתתא ו

ך "ה אלהי"חוורא דשריא עלוי לא אכיל ולא שצי לעלמין ולא אשתני נהוריה ועל דא אמר משה כי יהו
ך ולא "ה אלהי" הוא אוכלה ודאי אכיל ושצי כל מה דשרי תחותוי ועל דא אמר יהו55אש אוכלה

  :ו בגין דמשה בההוא נהורא חוורא דלעילא הוה דלא שצי ולא אכיל"אלהינ
 שהרי בכל מה שנדבק בו למטה ושורה .ה לאותו דבר ששמים להכלאוכלת תמיד ומוזו : תרגום

 שהרי בו , ולהיות אוכלכלות משום שדרכו היא ל, אותו ואוכל אותוכלה אותו אור תכלת מ,עליו
ואותו אור לבן ששורה .  ולכן היא אוכלת כל מה שנדבק בה למטה. מות של הכל, הכלכליוןתלויה 

כלה ואלהיך אש א' כי ה" ועל זה אמר משה , לעולמים ולא משתנה אורוכלהעליו לא אוכל ולא מ
 משום , ולא אלהינו"אלהיך' ה" ועל זה אמר . כל מה ששורה תחתיוכלה אוכל ומ,כלה ודאיו א,"הוא

  . ולא אכלכילהשמשה באותו אור לבן שלמעלה היה שלא 
 'פרק ח' ש שער הקלי"פת' וע
להפשיט עור של נחש ' כו] מאורי האש[ מברכין בורא ,ל "א וז"ז יב ע"א בתיקו"בהגר' ע 56

 , דמשכא דחוויא,עשה לו כתנות עור, ל"ג וז" כו עצ"א בסד"בהגר' וע. ל"עכ, ולהתלבש במאורי האש
 . ל"עכ, וצריך המיתה להפשיט אותו המלבוש שהוא הגוף של נחש

57 *## 



÷çöé øàá  

8 

åë äì úúì' )אסתר ב ט(
58,æ  'äàéøáã úåìëéä59,åçå "à è 'éç éàä àåä úìëú ìù"ä,äéç ùôð  

ä úåëìî  'äàúú,äàéøáì àúçðã ,ììåë àéäù íìåë ú60,ò ïëìå " äæä èåç é,)צ לעיל"סד(
æä ìë íéëøåë 'ïéèåç,ä àéäå  'â úììåëù äàúú 'äé íäù ïéåå÷"úéù åîë å',àåäå 61 êøåà 

íéèåçä,áå ìéãâ ùéìù  'óðò éùéìù,îëå " åö úùøôá ù)ò áö óã"à62( àðìéàã àæø åäéà àãå 
åë àøèñ ìëá àìéòì ïéùøôúî éåôðòã 'òå"æ åðéáø øåàéáá ù"ì :  

 )á ( ùéìùåúá ìéãâ"ú .úåãåøô íä íéãéä éë,äáåç óëå úåëæ óë 63,úå " ïåùì àåä ú
íéúðá òéøëî ÷ç,íéãøôð íéðù úåçåìä åéä ïëìù ,à ìëá  'ä 'ä ãâð úåøáã ' ìëáù úåòáöà

ãé64,îáå äøåú ïúúã àâøãá ãçéá íìåë åøîàð "ú65,îë " ù)שמות יט טז( åë éùéìùä íåéá éäéå '

 - מאיר הבאר -
ם מאי " שית ימים ברא אלהימיד פתח ואמר בארשית ברא שית ואינון: א"ז קעב ע"תיקו' עי 58
ם ימא שביעאה ורזא דמלה כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא עלאין שמעו נונין "אלהי

דרחשין בימא דאורייתא עלה אתמר שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות וכלהו שאגין על 
ין לימא הא שבע אינון  ושכינתא אתמר בה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה כל הנחלים דאזלטרפין

 לתת לה לאימא קדישא דאיהי בת שבע ים אוקינוס כלילא  הראויות]א"קמח ע [ואינון שבע נערות
משבע ימים ואמאי אתקריאת אוקיינוס בגין דכל מיני מיא ונונין ורחשין דלאו אינון דילה ויתון 

ה מקבלא ממינא אחרא לאעלא בה איהי מקיא לון ומתמן הם שבים ללכת כגוונא דתיבת נח דלא הו
 מאלין דמני קודשא בריך הוא ובגין דא כל הנחלים דאינון תלמידי חכמים כלהו משתדלי לאא

באורייתא הולכים אל הים ובעאן לאעלא לשכינתא ואיהי לא מקבלא לון בגווה אלא לאלין דמני 
יין מסטרייהו קודשא בריך הוא לאעלא לגבה דאינון שבע רועים ולשבטין דנפקין מנייהו ולכל דאת

   בהון ימא קבילת לון ויתערבון בגווה אבל לאחרנין לא קבילת לון ומתמן אינון שבין ללכתויתערבון
ם זה הים "ם מה זה אלהי"מיד פתח ואמר בראשית ברא שית והם ששה ימים ברא אלהי: תרגום

 שרוחשים בים השביעי וסוד הדבר כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא עליונים שמעו הדגים
התורה עליהם נאמר שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות וכלם שואגים על טרף ובשכינה 
נאמר בה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה כל הנחלים שהולכים אל הים הרי הם שבעה והם שבע 

א הראויות לתת לה לאם הקדושה שהיא בת שבע ים האוקינוס כלול משבעה ימים ולמה נקר הנערות
אוקינוס משום שכל מיני מים ודגים ורמשים שאינם שלה ויבאו להכנס בה היא מקיאה אותם ומשם 
הם שבים ללכת כמו תבת נח שלא היתה מקבלת ממין אחר אלא מאלו שצוה הקדוש ברוך הוא 
ומשום זה כל הנחלים שהם תלמידי החכמים כולם מתעסקים בתורה הולכים אל הים ורוצים להכנס 

א אינה מקבלת אותם לתוכה אלא רק את אותם שצוה הקדוש ברוך הוא להכנס אליה לשכינה והי
שהם שבעה רועים ואת השבטים שיוצאים מהם ואת כל הבאים מצדם ויתערבו בהם הים ) בתוכה(

 מקבלת אותם ויתערבו בתוכה אבל את האחרים אינה מקבלת אותם ומשם הם שבים ללכת
 ב"ב רס ע"זהר ח' ע 59
 יכלותכלומר כל הה 60
 קוין' ג' כלומר בחי 61
א לא מסביר שם "ע שהרי הגר"ב וצ"א זה דף קג ע"א ובדפוס עם ביאור הגר"ז דף צ ע"ל תיקו"צ 62

 שום דבר
 .קוים' א כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתיים שזה כללות הענין של ג"ב מ"י פ"ס' עי 63
אצבעאן דיד ' דברן בלוחא חדא לקבל ה' דאורייתא דהוה בתרין לוחין ה: ב"ג רמה ע"זהר ח' עי 64

  אצבען דיד שמאלא' בלוחא תניינא לקבל ה' ימינא וה
 , חמשה דברות בלוח אחד כנגד חמש אצבעות של יד ימין,התורה שהיתה בשני לוחות: תרגום

  .וחמשה בלוח שני כנגד חמש אצבעות של יד שמאל
' מש בלוחא תניינא איהי כליל לון הדברן אתייהיבו חמש בלוחא חדא וח' וי: ב" שם רנו ע'ועי

וכי אית למללא בעשרה פיות אלא ' ה' ברתא ואינון ה מעמודא דאמצעיתא עד' מכתר עד גבורה וה
אתקרי קול ולא אשתמודעין ביה עד '  ואתעבידו כלהו חדא אוף הכי ו64'כליל לון בבת יחידה י

  : קול דברים אתם שומעים)& (דאשתתף עד דבור ובגין דא
 היא כוללת אותו חמשה מכתר ,ועשרה דברות נתנו חמשה בלוח אחד וחמשה בלוח שני :תרגום
 אלא , וכי יש לדבר בעשרה פיות. והם חמשה חמשה,הבת  וחמשה מהעמוד האמצעי עד,עד גבורה

 ולא מכירים בו עד שמשתתף , קולתנקרא'  ו, כמו כן כאן. ונעשו כולם אחד,'כולל אותם בבת יחידה י
 ".מעיםוקול דברים אתם ש"פני זה  ומ,עד דיבור
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 àåäå)א"שבת פח ע( éìú ïééøåàåë äàú 'âç ãåñá àåäù"ú,úòã äùî äàúéìú éãé ìò 66 ììåëù 
á 'â íéãéä"ë,äàúéìú àîòì ,â íäù íéìàøùéå íéåì íéðäë íäù "âçã àâøãá ë"òåãéë ú67 :  

)â (ø"ã íäã ì 'à ìëá úéöéö',á  'ìéãâ ùéìùå óðò éùéìù,â ãâð íä  'é íùã úåéåä"á, 
êåìîé êìî êìî àåäù68,îëå éúáúëù ååîá íùøùù "ñá àúåðéãø÷ã àðéöåá69, ùøåù íùîù 

âã àì÷úîä 'éøôñí70,âç íäù "ú,é ïëå "é íù ãâð íä úéöéö ìëáù ïéìãåâ á"ðä á"ì,ãáå  '
î íä úéöéö"ç,î ãåñá "éáù úåéúåà ç"éåä éôåøéö á"ä,ìëä ììë íäù 71,î ãâð íäå " úåøåö ç

éáù"úåìæî á72î ãåñáå "íéàéáð ç )סדר עולם רבא כא(,äðéáî íäù 73,áù éä ììë ä"úåìæî á, 
é"íéðå÷éú á74,éî íìåëå "åîáã ïååúà á"ñ,ìëä ùøåù íäù ,íäù 75â íé÷ìçúî "çì ë 'ãå',ç  '

ãå ãñç øöåð àøåëãá íéðå÷éú '÷åðá'76 .ùåáìî ãåñá àåä àð÷éãäù òåãé äðäå,îë " ù)צ ג "סד

ç íäå  ' ìù íéãâá,)שמות כח ב( åë ïé÷úà ø÷éã ïéùåáì',åë ïøäàì ùãå÷ éãâá úéùòå '77 )א"ע
èñî áäæ 'äîëçã,ãå  'èñá ïáì 'äðéáã,äåéã àâøã àåäù "ë,÷ì ìééò æàã "òåãéëå ÷. ïàë ïëå 

åáìî ãåñá úéöéöä"ù,åáìå "é àåä ù"åéåä â"ú78é ãâð "íéðå÷éú â,] á úéöéöä ãåñ ïëå ' éùéìù
óðò,ç  'ïéìãåâ,ç ãâð  'øåëããà,ãå  'ã ãâð ìéãâ '÷åðã',ú ìù èåçá êåøë íù ïëìå úìë, ïéðòäå 

é íù éë"è íäù òåãé á 'àøåëãã79,âå  'éää"â ãâð íéðåøçà ï 'íäá úùøùðù úåîå÷î80,èòá  '
úá äæçáå ãåñéä"úòãáå ú,â íäå "äé ô"å81ä úéòéáøäå  'íùä úîìùîù äðåøçà,áù àöîðå  '

åéåä"éåäå äæçä ãò ú"éäðá äèîìå íùî úçà ä"í.íùå 82÷åð ìù äîå÷î ø÷éò ', äìòîìå íùîå 
÷ð'àøåëã ,ç ïëì  'éãøôð íäí,ãå  'ò ìéãâä íù"úìëú ìù èåç é, ãåñá )ירמיה לא כא(  äá÷ð

øáâ ááåñú,øå "ðâ àåä ú"ú,ôð àåäå "éç ù"ä,îë úéöéöä ãåñå ïéùåáìä íùù "ù :  
)ã (ø"îë ì"ëá ù"î,éôá øàåáî àåäå  'éðå÷éúá åðéáø í )ה דאיהו רזא"ג ד"לו ע( åã '

                                                                                                                                                  
ספרים של המשקולת נברא ' ד שהם ג"י חב" וע-ה "הגה*: ה"ב בהגה" א עצ"א בסד"בהגר' עי 65

'  ה, ששני הידים הן כעין שני לוחות,'כף כו 65ספרים שהן' ב הן ב" שחו,י נתן התורה" וע,ל"העולם כנ
 ,)שמות לב טז (ים חרות על הלוחות והן הכותבין מכתב אלק, כמו בלוחות65בזו' אצבעות בזו וה
 ובו נכלל כל , והוא הלשון,65י דבור עשרת הדברות לישראל" וע,י מכתב על הלוחות"והתורה נתנה ע
 .שבשני הלוחות

 .ב"ז כח ע"תיקו' ועי, 'ן א"ח מוחין דזו"ע' עי 66
 .א"ז קח ע"תיקו' עי 67
 ה"ב בהגה" ד עצ"א בסד"בהגר' ע 68
 .19לעיל הערה ' עי 69
צ "א בסד"מקורו בבהגר' וע, ב"ה טז ע"ר' ספרים שנפתחים בראש השנה המוזכר בגמ' כלומר הג 70
 ה ספרא"ב ד"א ע

 .'ש שבירה ה" עוד פת'ועי, ב הוויין אשתמודעו כלהו"ובצירוף די: א"ז יא ע"תיקו' עי 71
 .ג"ט ע"ז קי"תיקוא "ובהגר, ב"קעז עלקמן באריכות ' עי 72
 .א מבינה נביאים"ז נה ע"תיקו' עי 73
 מאודנין נפקא'  דיקנא כו)א"יח ע(צ " ספד'ועי, כלומר תיקוני דיקנא 74
 כלומר התיקוני דיקנא 75
  ה ואמר ארבע"וכן ד, ה וידוע"ג ד" יח עצ"א בסד"בהגר ענינו 'עי 76
 והדיקנא הואה "ד ד" ג עצ"א בסד"בהגר 'עי 77
 .ש"לבו' ח בגימ"וה שלג ש"ו כפול י"כ 78
 ו הוא בחי דכורא"כלומר יה 79
 ).&(ז "והוא רביעית לכל תלת המוזכר בתיקו, שמוש ומאנא ועטרה א"תרומה קנח עמ " רע'עי 80
 .י"ת נה"ד חג"חב', וא' ו בכל א"מקומות אלה מצנו יה' כלומר בג 81
 .'א פרק ב"ח ז"ע' עיב ו"סתרי תורה ויצא קנא ע' עדרי צאן עי' ם בסוד ג"בנהי 82
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øåëãá íä ìàøùé òîùã úåáéúåá à"÷,äù  'ãåä ãò íä úåðåùàø úåáéú,çàå "ãåñé àåä ã, 
åëã àåäù áúëáù äøåú éùîåç äùîç ãåñá àåäåàø,éúå úáé àåä ãçà " äøåúäù úåãî â

íäá úùøãð,áù äøåú øáçúî äáù "òáù äøåú íò ë"ô,å  'éúúåáìîëùáã "å íä å 'éøãñí 
òáù äøåúã"ô.úéöéöá ïàë ïëå ,é "à úáéú ãâð íä úåéìåç âç"ãåñéáù ã, ãâð íéøù÷ äùîçå 

ä 'éúúåáãçà ãò ,÷åðã àâøãá íéììëð íìåëå ',îë ìéãâ ùéìùä àéäù "ù. áúëáù äøåú ïëå 
é íò"ðä â"òáù äøåúá íéùøãð íìåë íä ì"ô,ôð úàø÷ð ïëìå "éç ù"ä, ùôðã àâøãá àéäù 

çå"é,é íä "äå â 'ðä"ì.äå  'ïåì úîìùîã äéãéã àâøã äàøúá,åç àåäå "øåëù è úåéìåçä åá ê
íéøù÷ä åá äùåòå.î àåäå " ù)א"מגילה יג ע( äúéä ú÷ø÷øé øúñà,éìò êåùî ãñç ìù èåçå ä, 

úéöéöáù úìëú ïååâ àåä ÷ø÷øé òáöù,åç àåäå "éëøåëù èíåá ,åéìò êåùîå 83îë ãñç " ù
 äðåùì ìò ãñç úøåúå,ä ãåñî àåäå  'éå"ðä â"àøåëãáã ì,òù "ïåì ãçééîã ãçà é )משלי לא כו(

ò úîñáúî"éöéöáù ïáì àåäå íéãñç é"ú :  
)ä (úå"ë .ø"ø àåäù ì"íéðäë úøåú ú,øå "éúù ìúáçà " ã}ò á"à {÷áù" àåä ù

øã àúééøá"ú ùàøá øëæðä é"ë,é àåäù "íäá úùøãð äøåúäù úåãî â, äøåú øáçî äæáù 
áùáúëòáù íò "îë ô"ù )אות ד'( .  

îå"åë íéðáà é÷åìç äùîç ù',î àåä "íéðå÷éúá ù] ãóò èð "à א"סט עâäá "ä [ éàäå
ãç åäìåë åãéáòúàå àèøé÷á ãåã éåùã íéðáà äùîç éäéà ïáà,ää " é÷åìç äùîç ãåã ç÷éå ã

ìçðä ïî íéðáà,ú äøåáâ äìåãâ ïåðéàå "åë ãåä çöð ú 'ä ïéìàå ' ïî ïåì ìéèð íéðáà é÷åìç
ç ãåñé åäéàã ìçðä"ïéîìò é.áòúà úåëìî åäéàã àèøé÷á ïåì éåù ãëå  òáèå ãç äá åãé

åë àçöîá 'ä ïåðéàå 'åë ìàøùé òîù ïåðéàã íéðáà'84 .éôå ' íù åðéáø)ה מן הנחל"ד(  äùîç íäã
äî ãåñé ìá÷îã íéãñç"ðä ñ"ì,ìçðä àåäã ãçà àåä ãåñéáå ,à äùòð úåëìîá ìáà  'ùîî, 

à ãåñ àåäå"ãåñé àåäã ç,ãå  'úåëìî,ã ìù åöå÷å  'à øáçîã úéøá úåà àåä"ã íò ç'.  äæáå
éúùéìôä úà çöð,îë " ù)יז טז'שמואל א ( î áöéúéå 'áøòäå íëùä íåé,÷î íìèéáù "ù ù ì

 - מאיר הבאר -
 .אבל אם זה שייך לציצית או ללובש זה לשון זכר## .*'עליה'ל " נדצ 83
שמואל (ד " אבן איהי חמשה אבנין דשוי דוד בקירטא ואתעבידו כלהו חד ההוהאי: ל בשלימות"ז 84

ויקח דוד חמשה חלוקי אבנים מן הנחל ואינון גדולה גבורה תפארת נצח הוד דבהון שבח דוד ) 'ו' א
 נטיל אבניםואלין חמשה חלוקי ) כט יא' י א"דבה(' הגדולה והגבורה וגו' יך הוא ואמר לך הלקודשא בר

 בקירטא דאיהי מלכות קדישא אתעבידו בה חד וטבע לון י עלמין וכד שוי"לון מן הנחל דאיהו יסוד ח
  במצחא דפלשתאה וקטיל ליה

בקירטא דאיהי שפה דפומא צריך וכד שוי לון ' ו ה"אלהינ'  חמש אבנין דאינון שמע ישראל הואינון
למעבד לון בה כלהו אחד דבזמנא דינצח בה קודשא בריך הוא כל אומין דעלמא יתקיים בהון כי אז 

ה דהכי "ה ודאי דא שכינ"פלעבדו שכם אחד והא ש' אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה
חות ידהא ולאמלכא לה עלייהו ה בגין הכי כל אומין דעלמא עתידין לאשתעבדא ת"סליקת בחושבן שפ

  ביומין דמלכא משיחא לקיים מה דאתמר בה ומלכותו בכל משלה
והאבן הזו היא חמש אבנים ששם דוד בקלע ונעשו כלן אחת זהו שכתוב ויקח דוד חמשה : תרגום

חלקי אבנים מן הנחל והן גדלה וגבורה תפארת נצח הוד שבהן שבח דוד את הקדוש ברוך הוא ואמר 
י "ואלו חמשה חלוקי האבנים נטל אותם מן הנחל שהוא יסוד ח'  הגדלה והגבורה וגוה"לך יהו

העולמים וכששם אותם בקלע שהיא המלכות הקדושה נעשו בה אחת והטביע במצח הפלשתי והרג 
  אותו

ה וכששם אותם בקלע שהיא השפה של "ו יהו"ה אלהינ"והם חמש האבנים שהם שמע ישראל יהו
בה כולם אחד שבזמן שינצח הקדוש ברוך הוא את כל אמות העולם יתקיים הפה צריך לעשות אותם 

ה הזו ודאי זו "ה לעבדו שכם אחד והשפ"בהם כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם יהו
ה לכן כל אמות העולם עתידות להשתעבד תחת ידיה ולהמליכה עליהם "שכינה שכך עולה בחשבון שפ

 .  שנאמר ומלכותו בכל משלהבימי מלך המשיח לקיים מה
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úéáøò÷å "úéøçù ìù ù,òå "÷ã àãåçé é"äéì ìéè÷ ù, çìôì õç àåä ãåñéî àöåéù äôéèäù 
èñã åãáë"îë à"éôá åðéáø ù 'òá íù"à85 .  

)å (ø"îë ì" äîìùá ù)ה יב' מלכים א(  ìùî íéôìà úùìù øáãéå äùîç åøéù éäéå
óìàå,ïéâøãä ìë íäù ,âù  'â íä íéôìà"áç ø"ã,ä íä óìàå äùîçå "ãåñé ãò ãñçî ñ, ãåñéå 

àãç àãåçéá ãçà íéùòð åáù óìà àåä,÷ðå  'çà"ò ã"é ù"éáã úåúéøá âä86 .  
)æ (ø"÷ð ïëìù ì 'ç ãåñé"ò ïéîìò é"ä åá ììåëù ù"ãåä ãò ãñçî ç,é åîöò àåäå " â

çà"ã,é íäå "åç âú àåäù ìéãâä ìò úéöéöáù úåéì"ùîë ú"ì, ãç ïðéáùç úéøáå óåâù )ז "יקות

 .ò êøëð íâå"çà àåäù úìëú ìù èåç é"÷åð íò ãçééúîã ã',òáù äøåú "ìîëùá ô"å, )ב"ע' מ
âî àéä àéìåç ìëå 'úåëéøë,à ìëù  'äéî ììëð"å,åáù òåãéëå "å íä ÷ 'äé íéîòô"å,å íäù  '

éôåøéöííäìù ,úåîúåç äùù ,îë "ñá ù"é87,÷ðå  ' ãåñá àåäù úåîúåç)ג"ע' ח ז"ז(  àîúåç
éá íéúçã à÷ðôùåâã 'àòøàå àéîù,â ììåëã úòã  'äé"å,â  'áç ïéçåî"ã,åä ìëá èùôúîå "÷, 

ãåñéá ììëðå,å  'àøéòæ )ב"ד עעג "זוהר ח(,çà ãåñá "ã,à ìë íä ïëìå  'âî ìåìë' .  
)ç (ø"éù ìä"ïéôìà éåìéîá å,åé "ä ã"àå à"å, è àåä"ì,è ãâð "úåëéøë ì. éåìéîù òåãéå 

åîá àåä äæ"ñ, àúåðéãø÷ã àðéöåá88,è ãåñ àåäù "éçú ìù ìúíéúîä , æéðâã äøåáâá àåäù 
íù89,øåøéáä ùøåù àåäù ,íùøùá ïéîñáúî íéðéãä ìëù 90,äçú åòá÷ ïëìå " úëøáá î

äøåáâ.îëå " ù)ישעיה כו יט( êéìè úåøåà ìè éë,å àúåðéãø÷ã àðéöåáæéðâ àîéàã éåòîá  )ז "דא

 àñëá àðð÷î àéäã 91,äçú ïëìå "äãéã àâøãá éòéáùä óìàá î92. úìëúá àåäå,)ב"רצב ע
úéöéöáù,àúåîã àîìò íùù 93,ä éë  ' àåä äìëåà ùà êéäìà)דברים ד כד( , áéáñù úìëúä
äìéúôä,îëå "éôá åðéáø ù 'úåìëéäì94 àîëåà àøåäð àåä äìéúôä áéáñ øðáù úìëú ïååâù 

îã àâøãúåëì,àúåîã àðìéà äáù 95,íéúî åá ïëìù õøàá àåäå ,àùî "íéîùá ë, àøåäð íù 
 - מאיר הבאר -

 .קשתותיהןה "ב ד"ל שזה בדף מה ע"נ 85
 .9לעיל הערה ' עי 86
 ..10לעיל הערה ' עי, ג"י יד ע"א בס"כ הגר"כלומר כמש 87
 .19לעיל הערה ' עי 88
 א"וגבורה דרדלה "ב ד" ו עצ"א בסד"בהגר 'כלומר גבורה דעתיק עי 89
כל הדינים כשהם מתפשטים הם רעים וכאשר : ל"ח סוף שער מז בשינויי הנוסחאות וז"ע' עי 90

  .'ה דרוש ז"כ דרושי ר"שעה' וכן עי, שורשם מאיר בהם הנה הם מתבטלים
 .42לעיל הערה ' ע 91
 .ה שביעאה עלייהו"א ד"צ יא ע"א בספד"בהגר' עי 92
 ע"פ וירא שכך נקרא כל עולמות בי" שעה'עי 93
 .##*א"י י ע"א בס"כ בהגר"וכוונתו למש, ל שזה טעות"ג אבל נ" יהל אור בראשית יד ע'עי 94
ה זו "ז יהו"הא תנינן לית צו אלא ע) בראשית ב טז(ם "היה אל"ויצו יהו: ב" זהר בראשית לה ע'עי 95

ת דמים לאמר זו גלוי עריות מכל עץ הגן ולא גזל ום אלו הדיינין על האדם זו שפיכ" אלהי95ברכת השם
אכל תאכל ולא אבר מן החי ושפיר מכל עץ הגן אכל תאכל דשריא ליה כלא דליכלינהו ביחודא דהא 

כמה דכתיב (ל נביאים אכלו וחיו אבל אילנא דא אילנא דמותא איהו חזינן אברהם אכל יצחק ויעקב וכ
מאן דנטיל ליה בלחודוי מיית דהא סמא דמותא ) ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו) בראשית ב יז(

  :ועל דא כי ביום אכלך ממנו מות תמות בגין דקא פריש נטיעין) בגין דאיהו מפריש ליה מן חיין(נטיל 
 אלו "אלהים" , זו ברכת השם"'ה" , אין צו אלא עבודה זרה, הרי שנינו,"להיםא' ויצו ה: "תרגום

 ולא "אכל תאכל" , ולא גזל"מכל עץ הגן" , זו גלוי עריות"לאמר" , זו שפיכת דמים"על האדם" ,הדינים
 , שהרי ראינו אברהם אכל, שהתיר לו הכל לאכלם יחד"מכל עץ הגן אכל תאכל. " ויפה,אבר מן החי

ומעץ הדעת טוב ורע "כמו שכתוב ( , עץ המות הוא, אבל עץ זה.קב וכל הנביאים אכלו וחיויצחק ויע
 ועל זה ,)בגלל שהוא מפרידו מהחיים(סם המות לקח  שהרי , מת, מי שנוטלו לבדו").לא תאכל ממנו

 . בגלל שמפריד הנטיעות,"כי ביום אכלך ממנו מות תמות"
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àøååéç96,äò ãåñ àåäå "ç,äãà ìò äúéî øæâð ïëìå "äòî äì ãéøôàã ø"ç, éìá äúåà ç÷ìå 
äò"ç.æå "â úéöéöä ñ"éç ùôð àåäù ëä,éöàî äúé ãéøôàã àùåáì úåìåëãî àøäò íùù "ç, 

äàéøáì äãøéå97,ã úéöéöä ïëìå 'õøàä úåôðë , òåãéù )ב" כט עבראשית זהר (å àåä íéîùù '
åëãàø,÷åðå  'úòáåøî õøà98,ã  'õøàä úåôðë,æá úìëú ìù èåç øù÷ì úéöéö íù êéøöå  '

ïáìáù íéèåç,æù  'å íä íéèåç 'åëããàø,íéîùã àøååéç àøåäð ,äò àåä úìëúäå "ã, øù÷ì 
ãçé íéöòä éðù,äìéúôä áéáñù úìëú àåä úìëú ìéúôå .  

] æå"ëä ñáåú )איוב לח יג( äðîî íéòùø åøòðéå õøàä úåôðëá æåçàì, àåä äúéîäù 
õøàá,äáù úåôðë òáøàá ùôðá ä÷åáãä àîäåæ òìáúàì ,ã ãåñ íäå  'úåãåñé99,ã íäù  '
ïéøöé:úåðöéìå äãîçå éðñòëå éðåàú 100,ã ãâð íäù  'éì÷',ã  'ã ãâð íäáù ïéâøã ' úåéç

äáëøîáù,òå " íéãøôð äúéîä éäáù úåôðë òáøàî ùôðä ïî,øå "ì ú'á æåçà'åë úåôðë ' àåä
ì"úéöéöáù íéèåç á,ñå "åëìî àåä õøàä úåôðëá æåçàì ú"ú101,ðä äéç ùôð "ì, ãåñá àéäù 
ã',ðä úìëú "ì. íéòùøä äðîî øòðì êéøöå }ò á"á {ã íäù 'íäáù ïéâøã,éøøáðù íãä  '

øá÷á óåâáù úåãåñé,éòå "ùôðä êëãæð æ,äçúá æàå "îçåøä íò øáçúú , àìëú àøåäð 
àøååéç àøåäðá102,æå "úîä éëéøëúá íéùäì êéøöù úéöéöä ñ,ïåäìã ïðáøã à÷åìç àåäù 103, 

îë"ùøãîá ù104 ú øåãì íúåøåãì úéöéö íäì åùòå"í, àøååéç àøåäðî ïáì éãâá íäå 
íéîùáù,îëå " ù)יחזקאל לז טז( à õò êì ç÷ 'åë 'éãçàì íéöòä éðù åéäåíêãéá ,á àåäå  ãåñ

çà"é ã"ðä úåéìåç â"ì. [  
)è (èù äéàø àéáî"â ãåñá àåä ì '÷é ïååúà"è àåä åàåìéîáù å"ì,éå "è ô"éâ ìî '

íéîù,îë " ù)בראשית כז כח( åë íéîùä ìèî íéäìàä êì ïúéå 'àøåëãá àåäå. ìëù ïéðòäå 
ó÷éäá àåä äëéøë,ìåâòá ,åé øåéöá àåäå "ã.èù àöîðå "îî íéîù øôñîá íä úåëéøë ìù, 

æå"è ñ"ïëùîä úëàìîá úåëàìî ì,ì íéãîåì åðà íùîù "åë úåáà è'105, éîé ãåñá íäù 

 - מאיר הבאר -
מערב כד שלטא וקיימא לגבי בוצינא דמזרח דא אוכמא שחורה אני ונאוה בוצינא ד):&(ח "ז' עי 96

  ודא חיוורא כמה הוא יאה בההוא נהירו חוורא 
נהירו דבוצינא תרין נהורין מתחברן כחדא תתאה אוכמא עילאה חיוורא דא שלטא על דא נהורא 

  חיוורא על אוכמא ועם כל דא כמה איהי יאה 
ט ועומד אל נר המזרח זה שחור וזה לבן כמה נר המערב כששול) שיר א(שחורה אני ונאוה : תרגום

  הוא יאה באותו האור הלבן
האור של המאור שני אורות מתחברים כאחד התחתון שחר והעליון לבן זה שולט על זה האור 

 .הלבן על השחר ועם כל זה כמה הוא יאה
 . ד" ח סוף עצ"א בסד"בהגרו, ע פרק ו"ח סדר אבי" ע'עי 97
ק "וידוע שנקודות הם שייך לו, ות הם עגולים ואותיות הם מרובעיםב שנקוד"ז ה ע,תיקו' עי 98

 .'ואותיות לנוק
 .יסודות' ד שיש ד"ח יג ע"זו' עי 99

יט , יט כה, ו יד, יג א, ח- ט ז, ג לד, כג-א משלי א כב" גר'ועי', שער ב'  שערי קדושה חלק א'עי 100
 .כ א, כד ט, כב י, כט

 .כ"לכות עהמ' הוא גימ' צ' ת' של ז' כלומר הגימ 101
 א"א נא ע" זהר ח'עי 102
 .33לעיל הערה ' עי 103
אין לדורותם אלא לדור תם ואין תם אלא יעקב שנאמר , ל"וז תנא דבי אליהו רבה פרק כו 104

ונתנוהו ויעקב איש תם תם מגזל תם מגלוי עריות תם משפיכות דמים לפיכך הביאוהו ) בראשית כה(
 .'וכואצל עול מלכות שמים שהיא חמורה 

 .ב"שבת קב ע' של שבת עי 105
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ìåçä,åá åàøáðù íéàøáðä ìë øåéö àåä ïëùîä éë àåäå  'úéùàøá éîé,éäù äî ìë ïëìå ä 
î ãåñá äéä ïëùîáúéùàøá äùòíúàéøáá ,ìî çð úáùáå "ðä è"ì,åá íäå "å íäù ÷ ' éîé

÷é ãåñ íäáù úéùàøá"åá å'òåãéë úåîúåç 106.   
 )é (ø"úåëìîã àâøã õøà ì,ä  'äðåøçà.÷åðù òåãéå  'àøåëãã àîåéñá àéä,äðá " é

åáù107,ã úñôåúå  'éôñ 'éäð"î108.áå àøåëãå íä  'äæçä ãò,ã íä ïëìù "íéôåöøô å109, íäå 
õøàå íéîù ãåñá,å àåä íéîùù ',æ  'åá íéìåìë íéòé÷ø"èò íò ÷ 'ãåñéä110,ìéåå àåäù éï111 

î åðéàùíåìë ùîù,õøàì êééù àåäå ,úåëìî øúë 112,÷ð àéä ïëìå  'ä',ã íò õøàäù  ' úåãåñé
ã àåä',éçá àåä ïéìéåå íòå  'îçéúéù,ò øúë äáâ ì.÷åð ïëìå  'ùåáìîä ìù óðëä àéä, äðäå 

îùç àåä íãàä ìù ùåáìîä"äéãéã ì113,åøåòì åúìîù àéä ,éì÷ àåä íùå  'äâåð, ø÷éòå 
îùçä ìù äôåñá äúæéçà"á ìéäð"î, ãåñá )בראשית לב כה( åëéøé óëá òâéå114,îëå " ù) ברכות ו

 åë ïðáøã éðàî éðä 'åë éäìùã éëøá éðä'115,àá÷åðá àåäå ,íúæéçà íùù , úìçú ùçðäù )א"ע

 - מאיר הבאר -
 .87לעיל הערה ' עי 106
 .82 לעיל הערה 'עי 107
 'הפרק מ "מולח "ע' עי 108
ין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון שנאמר אחור וקדם דו פרצופ: א"ברכות סא ע' גמ' עי 109
שש ) מלכים א י(' ארבע רגלין דכרסיא ו' ו ד"ו פרצופין ד"אתפלג לד' ה: א"ז קכ ע"תיקו'  ועוד עיצרתני

 .שש מעלות לכסא' ארבעת רגלי הכסא ו' ו ד"ו פרצופים ד"מתחלק לד' ה: תרגום. מעלות לכסא
ב שהעליון ערבות היא "צ ח ע"א ספד" גר'ועי,  היסוד דאימאא כה שזה עטרת"גדלות דז' ועי 110

 .ע"וצ, בינה
וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ל "ב וז" חגיגה דף יב ע'עי, ל וילון"צ 111

 . 'וכוומחדש בכל יום מעשה בראשית 
 .ב"ז יט ע" תיקו'עי 112
 24, 23 לעיל הערות 'עי 113
' ועוד יש בחי. נקרא ישראל, א"כי ז, כבר הודעתיך) מזולתו) (פרשת ויצא(שער הפסוקים ' עי 114

, וירא כי לא יכול לו לישראל עצמו, ה"וזש. ונקרא יעקב, א ולמטה"העומד מכנגד החזה דז, פרצוף אחר
אשר , הוא פרק התחתון של נצח דזעיר, ויגע בכף ירכו, ולכן מה עשה. יעקב התחתוןרק , שהוא זעיר

כי הנה יעקב , פרק עליון דהוד דרחל' וגם הוא בבחי. שהוא פרק העליון דנצח דיעקב, חכמה'  בחיאהו
פנים ' שהם בבחי, כ יעקב עם זעיר"משא, ונמצא נצח דיעקב כנגד הוד דרחל, א"ורחל עומדים אב

 ):כ מזולתו"ע. (בימין ובשמאל, ס היות נוהג גיד הנשה"וז, אז נצחיהם והודהם שויםו, ואחור
תא חזי דאית לאהדרא סבא במלין קדמאין דהכי הוו עבדי ישראל עד ): ב"קיב ע(ב " זהר ח'עי 115

דאשתתפו בדרגין תתאין ירך דקא אמרן סגי אתקיפו לון ישראל בההוא ירך מרדכי הוה אחמי לההוא 
הוא ירך דיליה ועל דא הוה רגיז מלה דאתחזי ליה ואיהו ארגיז ליה בהדיה חמו חברייא רשע דהמן ה

באלין לבושין דיליה גזל ' ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמדות וגו) בראשית כז טז(מה כתיב 
  דיליה ואפיק ליה מכל ברכאן דיליה ומבכרותא 

ו דחופיא דלהון למאני דרבנן תדיר לירכין ובגין כך עילה דקא אשכחו רתיכין דיליה לרבנן איה
דלהון ולמאנין דלהון ואלין תרין מלין דסטרא אחרא הוו וכל דא בגין דגזלו לון מניה לית להו עילה 
אלא לרבנן ובגין כך הני מאני דרבנן דקא בלו מחופיא דלהון איהו והני ברכי דשלהי מינייהו הוי ודאי 

 דהוו מנייהו בעאן לרבנן דאינון כללא דההוא יושב אהלים ועל ומדלהון הוו ומנהון נטלי עילה וממה
  דא לית עילה בלא עילה ועל דא לית מלה בלא דינא וכל מלה תב לאתריה 

בא וראה שיש לחזר זקן לדברים ראשונים שכך היו עושים ישראל עד שהשתתפו בדרגות : תרגום
רדכי היה מראה לאותו המן הרשע התחתונות הירך שאמרנו הרבה התקיפו את ישראל באותה הירך מ

את אותה ירך שלו ולכן היה רוגז דבר שנראה לו והוא הרגיז אותו עמו ראו החברים מה כתוב ותקח 
בלבוש הללו שלו גזל אותו והוציא אותו מכל ברכותיו ' רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת וגו

  .ומהבכורה
שלהם עם בגדי רבותינו תמיד לירכים ולכן העלה שמצאו המרכבות שלו לחכמים הוא החכוך 

שלהם ולבגדים שלהם ואלו שני הדברים היו של הצד האחר וכל זה משום שגזלו ממנו אותם ואין 
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äåçá äéä åúàéá,äéìéã óðëä àåäå ,øàá àéäå "ë óðë éåìéî øôñîá õ"åð ó"ô ï"ä.   
)àé (ãå 'øàä úåôðë òáøà íä úåôðë"õ,ã  'òôøà íéî"õ,úéöéöä åëøöåä íù ïëìù , 

ä úåöî úà øåëæì',ãî íúåçãì  'ðä úåôðë"ì.æå "ãá åøæôðù úåìâä ñ 'õøàä úåôðë,ðë éë " ó
ë äæ éåìîá"åð ó"ô ï"éâ à 'æô"ø, úåéîäáä ùôð ãåñ ìù íéøåøéáä ìë øøáì äéä úåìâäù àåäå 

á íù ãåñî"ï116,ãá àåä ïëìù  'úåéëìî,ã ãâð íäù  'éì÷', íäù ã ãâð ' äáëøîáù úåéç
òåãéë117.ã íäå  'ã ãâð ïéøöé 'úåãåñé118,ôø àåä øåøéáä ãåñå "íéòåãéä ïéöåöéð ç119, åîë éë 

äîå÷îî äãøôð äðéëùäù, äìéã àùåáì èéùôàã )ב" כג עבראשית זוהר( ,îë" ù)הושע ב ה(  ïô
åë äîåøò äðèéùôà',ïåäìã àùåáìî ìàøùé åãáà ïë åîë ,òá øæôúäì åëøöåäå  'åàïéî, 

øåò úåðúë àåäù120,àéåçã àëùî ,ò ãâð  'ùôðä ìù úåçåë,ôòàå " úùéøô íåìù úëåñ ë
íøîåùì àúåìâá íäéìò àäôãâ121,ðëä ãåñ àåäå "ðä ó"ì,éäà éåìéî "éääã ä"ï122.æå "î ñ" ù

 éäà äåë úåøçà úåìâá íäîò '. úîàá éë òåãéå)ב"ברכות ט ע( éäà"ä øùà éäà"ä )שמות ג יד(
ò"íò íä ïéîåà áìàòîùéå åùò ,ïåäìã àììë íäù 123,éòéáøä úåìâ íù ïëìå ,ãá íäå  ' úåôðë

õøàä,ã "ò ô"ôø ãåñ àåä á"ç,àúåìâá ïåäìã øåøéáä àåäù . åøîà ïëìå )ב"שבת לב ע(  ìë
úå íéôìà éðù åì íéùîùîå äëåæ úéöéö úåöîá øéäæä"àðù íéãáò ú 'åë å÷éæçäå ' ìëî

åë éãåäé ùéà óðëá íéåâä úåðåùì',å é íä"ò ô 'óðë ìëá, ãåñ ìò æîåø úéöéö úåöî éë àåäå 
íéùåáìä ïå÷éú,äàîåèä çåø øòéáå æàù 124,éì÷áù áåèäå  'äùåã÷ì øøáúé äâåð, àåäù 

îùçä"ì,éãåäé ùéà óðëá å÷éæçéù íúåà íäå ,ò ãåñî  'øåò úåðúë íäù ïéîåà125, åøáçúéå 
îùçá"äùåã÷ã óðë ì,à ìëù  'éî ìåìë àåä',ù äùåã÷ ïéàù äøùòî úåçôá äøå ) מגילה כג

 åë íìåë àåø÷ì ãçé äøåøá äôù íéîò ìà êåôäà æà', áåèä àåäå )צפניה ג ט(îëå " ù,)ב"ע
äâåðáù,éìáúé òøäå 126ìèáúéå ,î àåäå " ù)איוב לח יג( õøàä úåôðëá æåçàì, áåèä àåä 
äâåðáù,åáù òøä äðîî íéòùø åøòðéå ,îëå " ù)ישעיה נב ב(  éøòðúä}ò â"à {òîåë øô', àåäù 

àéåç àåääã àìëéî,ò ãåñ àåäå  'ô"ø,ã  'ò íéîòô 'ãî 'ô àåä úåôðë"ø, íéâéñä àåäå 
ôöðîã"òåãéë ê )ח פרק ה"ח שער רפ"ע'(. 

)áé (äéç ùôð øáçì àåä úéöéöä ãåñù äæ øàáúð øáë,á  'ãçéá íéöòä, äðéëù ãåñ 
éöàáúåìá àøåëã,æ íò úìëú ìù èåç äëéøëä àåäå  ' ìù ïéèåçïáì,]  íéøáåñä íúåà éôìå

                                                                                                                                                  

להם עלה אלא לחכמים ולכן הבגדים הללו של החכמים הם מתבלים מהחכוך שלהם והברכים 
מהם ורוצים לחכמים הכושלות הללו זה מהם ודאי ומשלהם היו ומהם נוטלים תואנה וממה שהיו 

  .שהם כלל של אותו שיושב אהלים ולכן אין עלה בלי עלה ולכן אין דבר בלי דין וכל דבר שב למקומו
 .בברכות עם הפרשה של יעקב ושרו של עשו' ד שמקשר את הזהר עם הגמ,צ ט ע"א בספד" גר'ועי
 ?ן"ן דב"היינו ב 116
 .ג"צ לד ע"א ספד" בהגר'עי 117
 .100 לעיל הערה 'עי 118
, וזה כל קיומנו, ח שהוא החיות הנשאר בתוך הכלים של המלכים שמתו"ח שער רפ" ע'עי 119

 .ומקום תיקון שלנו
 .26לעיל הערה ' עי 120
 .ב"ז ס ע" תיקו'עי 121
 .45לעיל הערה ' עי 122
 .ד"ז פד ע"א בתיקו" בהגר'עי 123
  .ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ, ל" על פי זכריה יג ב וז124
 .26לעיל הערה ' עי 125
 ל יתבלה"נדצ 126
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ãù 'ãå ïáì ìù íéèåç 'ã ãåñá íä úìëú ìù 'ã íò äéåä úåéúåà 'ðãà úåéúåà" áåìéùá é
îùçä àåäù"òåãéë ì )א" כו עז"'תיקו( [íéîù ãåñ àåäù,àñëìå òé÷øì äîåã ïëìå ,á  ' ïéâøãä

ãçéá, øäåæá ïééòå )ô 'ò÷ êì çìùò ä"á(úìëú éàî ,àìåëã úéìëú ,ø " øîåà é ãåáëä àñë
éø÷úà,îë àåäå "ãá ïéâøã ìëã àôåñ úåëìîá àåäù ù 'õøàä úåôðë,äàéøáá àåäå , àñëá 
ãåáëä,àìéòìã ãåáëá äøáçì êéøöù 127,äîëç íò äðéá ,éöà íò äàéøá '. ìë ììëð úéöéöáå 

éåä"ä,îë "÷éù ù"íîöò úéöéöä íä å,á  'åë éùéìù',éòéáøä àåä óðëäå ,ã íäå  'ã úåãåñé '
 ïéâøãàìåë ïéìéìëã.   

)âé (éøú ìë àåä úéöéöá ïëìå"â,íéãéâå íéøáéà äîìù äîå÷ àåäù ,éøú ììëå " úåöî â
ãá íéìåìë íäù 'éåä úåéúåà"ä,îù "é íò é"ä,øëæ "å íò é"òåãéë ä )ב"מ עקב רעג ע"רע(. 

éøúä ìë íéììëð íä úåøáãä úøùòáå"æ ãáì úåöî â 'ïðáøã,åéù " äîå÷ íä úåøáãä ã
äîìù,åëå úéöéöá íéìåìë íì,ëðàá ìéçúä ïëìù "ñë àåäù é"à )ב" טז עז"'תיקו(, äðéá íùå 
àðð÷î128,ëðà "öéã éé"î129.   

)ãé (ø"åéù ì"é ìù äîìù äîå÷ íä úåøáãä ã"ñ,ãéçéä úåùø àåäå , äøùò åäáåâù 
ã åáçøå') א"עז ע ז"'תיקו

130
(,åé ãåñá íäù "ùøôî àîùã ïååúà ã,åéâì àðìéàã åé÷ù  )יטז"'תיקו  

ãà ãåñ àåäå "àìåë ìéìëã í131,ã åáçøå  'ã 'íéèåùôä úåéúåà,ãù  ' íéèåùôä úåéúåà,)א"ע
úáç ìò íéøåî"í,éä ìë ìù úåììë íäù "ñ,äîìù äáëøî ,â íäù  ' úéòéáøäå ïéåå÷

úìá÷îä,â  'íéîùã,àå  'ìá÷îä õøàá,åé íä úåèøôä ìáà "ã, àìîúî íùä úåèøôá ïëìå 
éá ' ìë íäá ììëð êëìå ïååúàéøúä"â.   

)åè (â àåä úéöéöá ïàë ïëå"ã åáçø ë',ãá  'ã ãâðë íäù úåôðë 'úåãåñé, ãåñá íâå 
âì í÷ìçúä 'ïéâøã,é íäù "âã ïååúà á 'éåä úåîù"ðë ä"ì,â íä "êë íé÷ìçúî ë,á  ' éùéìù

óðò,ã íä  'äæ ãöì íéèåç,ãå  'äæ ãöì.â ãåñá íäå  'âçá íäù úåéç"ú,éúë á )יחזקאל י כא( ãå '
ðôéííäì ãçàì ,á íäå  'áá úåéç 'ããöíééøà äåç íäù øåù "á íä àìàîùå àðéîé á 'åéåä"ú.   

)æè (ú øùð éðô éùéìùäå"á÷òéã àâøã ú,àúéòöîàá àåäå ,ãå  'â åìù íéðô"ã ë '
éåä úåéúåà"ä,ãçéá íäéðù ììåëä ìéãâä àåäù àúéòöîàá àåäå ,ãá åá íéììëðå ',ã ãåñá  '

ìéãâä ìù íéìãåâ,éáøäå úéöéöä ìë éåìú åáù åîöò óðëä àåä éò, úåëìîá íãà éðô ãåñ àåä 
íìåë ììåëù,îë " ù)יחזקאל א ה( åë äðäì íãà úåîãå'.æå " úåéçä ãåñá íäù úéöéöä ñ

òåãéë132,â íäå "ç ãåñá ë"íéøù÷ä íò úåéìåç é,äå  'óðëä àåä,ã íä ïëìå  'ãå úåéç ' íéîòô
ò àåä"ç íäù á"ãäî úéöéö ìëá é',àåäå ñç "ò ãâð íäå ã"åáéú áúôá  'áéú íò úéöéöúåä  '

òåãéë úîà íëéäìà:  
  

 - מאיר הבאר -
 א"י יב ע"א בס" בהגר'עי 127
 .42לעיל הערה ' ע 128
 .פעמים בתורה' מ נ"ב שמוזכר יצי"ג רנו ע" זהר ח'עי 129
 .'ח מלכים ז" ע'עי 130
 .א"ר קלה ע" אד'עי 131
והם מסבבים למלכות שהיא , גבורות סביב' כי יוסף בו ס, ודע: )ציצית פרק ד(פרי עץ חיים ' עי 132
, הוא חסד המתגלה בפום אמה, ב"ע' ך גי"בנ, ודכ עוד ס"וג. שנאמר ששים גבורים סביב לה, מטתו

דכתיב , חיות המרכבה' ציצית שהם כנגד ד' וד, שהוא שדי, ן"ט דמטטרו"בסוד ט, ח בכל כנף"והוא י
 .גימטריא שדי,  ושוברצואוהחיות 
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ויהי שירה חמשה  ) ה יב'מלכים א(שהוא סוד . 'שיר כו' ו דרגין בנוק"סוד תתר) יז) (ב(133
וזהו אשר לשלמה ). יח(א ראשונה דסלקא לשם "וכן הוא בה. א בתראה מלא" הוא ה,134ואלף
ועוד יש אלף ). יט (136 ודעת עצמו אלף אכסדרין,יסוד' חיהקושרן ב' ח וא" והוא סוד ה,135כידוע

א כשנכנס הדעת "וכן הוא בז). כא(ו "מאלהים והוא תתר' חלק א). כ(זעירא חותם שני במלכות 
  ).כב( באימא

  
 )á) (æé (ãàî íéîåúñå íéøö÷ ïàë åðéáø éøáã,îá äðäå "à137 åðéáø éèå÷éìá áúë 

æå íéøáã éåðùá"ì:æá "äù ç"ù )סב&(úú ø"ïîéñ å138,éâ íéøéùä øéù éë ïéðòä  'òøúú"ä, øîàå 
ôá ' äîåøú)א"קמד ע( ïéøú íéøéùä ãç øéù,òøúú éøä "ç139,úåëìîáù ïéâøã ïäå . òåãéå 

åçî äìåìëù"â,íéãñç àåä íéîéðôä ,ò àåäå "á,øúú øàùð "å,úøå åòæ úåøåáâ àåäå "åë ú', 
 åäìåë åâáå}ò â"á {åë äàîéðô àâøã ãç úéà ']ö àåäîì ïåé"æá ù" íù ç)ò èî" â&(ò "ù [

åë åîéçø øéøáúà 'íéãñç àåäå,øúúå "øéùä éìòá íä å,èñî íäå  'úåøåáâã,éçá  ' íéåìä
òåãéë,ëò "íù åðéáø ì.   

íéîñåáîä úåøåáâá àåäù òåãé øéùä éë ïéðòäå140,çîùîä ïéé àåäù 141, ïëìù ) ברכות

 - מאיר הבאר -
 לא מצאתי 133
 .8לעיל הערה ' עי 134
 . מלך שהשלום שלו–אשר לשלמה : ב"עב קמה "זהר ח' עי 135
 .א"ר קלו ע"אד' עי 136
 *לא מצאתי 137
כמה דאצטריך אתערו דחדוה לאתערא מהאי עלמא לעילא הכי אצטריך לאתערא חדוה : ל"ז 138

וחידו מעלמא דסיהרא לגבי עלמא עילאה ובגין כך עלמין קיימין בדוגמא חדא ואתערו לא סלקא אלא 
  מתתא לעילא 

ת דכל עלמין וכל נוקבין דתהומא רבא עד "באתוון גליפאן דשמא קדישא זעו ורתו סימן "שיר תתר
ק מפתחאן דהיכלין "דהאי פשיטו דרוחא עאל לגבי תרעא קדמאה דלסטר מזרח ההוא מארי דעיינין בת

  והא איהו בגליפו דשמא קדישא דתריסר אתוון דטאסין ביה תשע סרי משריין מלהטן דנורא 
יט גומרין שייפי דנורא ועאלין גו ההוא היכלא דאתקרי זבול היכל דתמן כל וההוא מארי דעיינין לק

ו דרגין "ד כתיב בנה בניתי בית זבול לך ואיהו היכלא דאית בה תתר"שבחין אתסדרן לסלקא לעילא וע
דסלקן בשבחי דתושבחתא ובגו כולהו אית חד דרגא פנימאה מכולהו דתמן אתבריר רחימו דהאי 

דא תתאה וכד אתבריר מוגו כולהו סלקא לעילא ברזא דשיר ואיקרי שיר תושבחתא ברירו דנקו
  השירים וסלקא מכל אינון שבחין ואתבריר מכולהו 

כמו שצריך התעוררות של שמחה להעיר מהעולם הזה למעלה כך צריך לעורר שמחה : תרגום
אין וחדוה מעולמה של הלבנה אל העולם העליון ומשום כך העולמות עומדים בדגמא אחת ו

  התעוררות עולה אלא מלמטה למעלה 
ת של כל העולמות וכל נקבי תהום "ו סימן באותיות חקוקות של השם הקדוש זעה ורת"שיר תתר

לשער הראשון שלצד מזרח אותו בעל העינים עם ) נכנסת(רבה עד שהתפשטות הרוח הזו מתעוררת 
ם עשרה אותיות שטסים בו חמש מאות מפתחות של היכלות והרי הוא בחקיקת השם הקדוש של שתי

  תשעה עשר מחנות לוהטים של אש 
ואותו בעל העינים לוקט גחלי אש איברי האש ונכנסים לתוך אותו ההיכל שנקרא זבול ההיכל 

בנה בניתי בית זבל לך והוא ) מלכיםא ח(ששם מסתדרים כל השבחים לעלות למעלה ועל זה כתוב 
שבחת ובתוך כלם יש דרגה פנימית אחת מכלן ששם ו דרגות שעולות בשבחי הת"ההיכל שיש בו תתר

נבחרת אהבת התשבחת הזו בחירת הנקודה התחתונה וכשנברר מתוך כלם עולה למעלה בסוד השיר 
 ונקרא שיר השירים ועולה מכל אותם השבחים ונבחר מכלם 

 .ח"כ תתרע"סה' היינו שיר השירים ועוד ג 139
בורה של הלוים והוא בהמתקת הגבורות בחסדים ששירתא מסטרא דג: ל"ד ז"ב ג ע"א ח"יה 'עי 140

 .ד והוא נהורא דעתיקא"ש שר עם יו"ח ריש שיה"ש בזו"כמ' וכו
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ïééä ìò àìà äøéù íéøîåà ïéà,îëå "äìòîì ùúåëéøàá äæî 142,æå " àåäù øéùä ìë ñ )א"לה ע
ùôðä úáçøäì143,éòå "äøåù äàåáðä æ,îë " ù)ג טו'מלכים ב ( åë ïâðî éì åç÷ 'åë ïâðë äéäå'144, 

äðéáî àåä äàåáðù145,éåä àåä íùù "íéäìà úãå÷ðá ä,çîùîä ïéé .æå "ñ146 ìù åéúåøéù ìë 
÷åðã àâøã àåäù ãåã',èñ íñáì äéä åéðéðò ìëå  'éìéãä.åñ àåäå ëä ã áåú)תהלים מב ט( íîåé 

ä äåöé 'åë éîò äøéù äìéìáå åãñç',îë "æø ù" ì)ב"חגיגה יב ע
147
(  úøùä éëàìîù íéøîåà

ìàøùé ìù íãåáë éðôî íåéá úåùçå äìéìá äøéù,èñ ìë æà äìéìáù àåäå "àèìù à148, 
âã ïéòøúå"ïéîéúñ ò149,íéîùá äìòîì ùôðäî ÷ìúñî çåøäå ,õøàá äøéù ïéà ïëìå , àåäù 

                                                                                                                                                  
' הגבו אבל, היום סוד והוא המשמח יין, ל"וז בינה לשכוי הנותן בברכתכ ברכת השחר " שעה'עי 141
 המשמח היין י"ע אשהו, לילה ובין יום בין להבחין א"וזמש, הלילה סוד והוא, המשכר יין היא' בעצמ

 כי) אלין על ה"ד א"ע מז דףז "א בתיקו"וכן בהגר, ל"עכ, לילה ובין יום בין המבחין והיא, מבינה הנמשך
 טובה וכל ב"העוה ושכר והשמחה התעוררות וכל, דרחימותא שלהובא הוא' ה יראת דקודשא דינא
 יין בענביו המשומר יין והוא 'כו שולחן לפני תערוך, ן"בצפו צפנת אשר טובך רב מה ש"וכמ, שם הכל

  .ל"עכ' כו ראתה לא עין המשמח
 ??למעלה או למטה 142
תוספת העונג והרחבת הנפש והשגת החכמה ובינה שהאדם מוכן לכך : ח ו"ש פו"עוד בפת' עי 143

 באלו הזמנים יותר מבימות החול
 לא שריא הכא אית לאסתכלא בכמה סטרין חד דהא חמינן דשכינתא): ב"קפ ע(א "זהר ח' עי 144

באתר עציבו אלא באתר דאית ביה חדוה אי חדוה לית ביה לא שריא שכינתא בההוא אתר כמה דאת 
 דהא שכינתא רוח אלהים) ה"יד יהו(ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו ) ב ג טו"מ(אמר 

  ודאי לא שריא באתר עציבו
אלא , אין השכינה שורה במקום עצובשהנה ראינו ש, אחד, כאן יש להסתכל בכמה צדדים: תרגום

ועתה קחו לי "כמו שנאמר , אין שכינה שורה באותו מקום, אם אין בו שמחה. במקום שיש בו שמחה
  .שהרי ודאי ששכינה לא שורה במקום עצוב". רוח אלקים) 'יד ה(מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו 

 אלא בנגונא ובגין דא דוד מתקרב לההוא ואית היכלא דנגונא דלית לה רשו למפתח):&(ז "תיקו' ועי
והיה כנגן המנגן ואית היכלא דנהורא דלא מתפתחא אלא לבר נש ) 'ג' מלכים ב(ד "היכלא בנגונא הה

  דהוה מתעסק בנהורא דאורייתא
 , דוד מתקרב לאותו ההיכל בנגוןלכן ו.ח אלא בנגוןו שאין לה רשות לפת,ויש היכל הנגון: תרגום

 ויש היכל של אור שלא נפתח אלא לאדם שהיה ).&ג ' מלכים ב" (נגן המנגןוהיה כ"זהו שכתוב 
 .מתעסק באור התורה

 .א מבינה נביאים"ז נה ע"תיקו' עי 145
 .ב" עא דף קמב"זוהר ח' עי 146
מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של : ל"ז 147

בלילה שירה עמי אמר ריש לקיש כל העוסק בתורה בלילה הקדוש  ודוחס' ישראל שנאמר יומם יצוה ה
חסדו ' חסדו ומה טעם יומם יצוה ה' ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצוה ה

  .משום ובלילה שירה עמי
המדריגות של ' שמאלא נכלל תמיד בימינא ולכן שם ב) ב"אפיקי ים מועד דף קטן דף יב ע(' ועי

ש שאומרים שירה כידוע בסוד שיר הלויים "והוא מ, ובלילה הדין מתבסם כי נכלל בימיןלילה ויום 
 אוביום הו, )א"ברכות לה ע(' לבסם הדינים בסוד יין המשמח שלכן אין אומרים שירה אלא על היין וכו

 'ה מושך עליו חוט של חסד ביום וכו"ז מאמר כל העוסק בתורה בלילה הקב"ולכן שייך אח, החסד גובר
וכן העוסק בתורה , י התורה מתבסמים ונכלל שמאלא בימינא" ועהדינים שבלילה אז זמן שליטת

שבלילה ', בימינו זו תורה וכו' נשבע ה) א"ברכות ו ע(ש "כ בימינא מחסד כמ"שהתורה ג', ז וכו"בעוה
 נאיי התורה ואז נכלל שמאלא בימ"כל סטרין בישין שלטין ודינא שלטא ולכן צריך לבסם הדינים ע

 . ונמשך עליו חוט של חסד ביום
 .נוגה ב' וכן שער הקלי, פרק ב' ח שער הקלי"א ע,א קמד ע"זהר ח' עי 148
ע מסתתמין ולא מתפתחין דכל נהורין "דאיהו גדליבא ותרעין : ל"וז: ל"א ז"ג רכב ע"זהר ח 149

מזיקין דאינון לילית דעיינין מלבא נפקין ותרעין דלבא אינון עיינין מסתתמין בגין דלא מסתכלין באלין 
  .כ"ע' וכוולא שלטין בנהורין דלבא דאינון מלאכים דמתפשטין בכל אברים 
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ã÷åðã àâø',úåöç ãò íåñéá äá ïéàù õøà àåäù 150,íéîùá ÷ø äøéù ïéà ïëìå ,îá íäå  éëàì
úøùä.êåùî ãñç ìù èåç íåéá ìáà ,â íùáúäì íéìåëé æàå "õøàá ë, úåöçî àåä ïëå 
êìéàå, äìòáá àøáçúàì éãë íéðå÷éú äì äùåòå äàéøáî úåìòì úìçúî äãå÷ðä æàù 

íåéá151,òîä ãåã ïëìå " øîà ä)ים קיט סבתהיל(ç åë íå÷à äìéì úåö', åøîàå )ב"ברכות ג ע(  ãò
úåçáùúå úåøéùá êìéàå ïàëî äøåúá ÷ñåò äéä úåöç,äéìéã àâøã ï÷úì . ãåñ àåäå 

ùôðä ìò çåøä úåèùôúä,ò ïëìå "ùôðä úáçøä àåä äøéù é, äìéã úåèùôúä ãåñ àåäå 
óåöøôì äãå÷ðî,áìá øåâñ ùôðä úåáöòáù ,îë "ù )בראשית ו ו( åáì ìà áöòúéå, æà àéäå 

ãáì äãå÷ð.æå "øéù ñ,øã  'íéäìàã íééøåçà àåä152,ùå  'éãåéá åéåìî"ï153øúåé íñåáî àåäù , 
ò íåñéáäå"éáã äàîéðô àâøã àåäù íéãñç é 'îë"æá ù"íù ç,îëå "åðéáø ù,é àåäå  '

øéùáù154.â àåäå "øéù ãåñ ë"ä,äù  'ä àåä"â,ä  'íéäìà úåéúåà155,ò íñáúî "é é 'ãñçíé, ìòå 
íéøéùä øéù äîìù äùò äæ ïéðò,äðéëùã íéñåéôá åðééðò ìëù ,î úåøøåòúä ãåñáå " äìéã ï

øåëãìà,äáâì äìòáã àñåéô ïëå ,äìéã úåøåáâ íñáì éãë ìëä .   
ô øäåæä øîàî íéã÷ð ïàë åðéáø éøáã øàáì éãëå ' äîåøú) óãî÷ äò"á( åøéù éäéå 

íéøéùä øéù àã óìàå äùîç,ìàå äùîç éëå íéøéùä øéù åäéà ó, ïåðà äùîç àåä éëä éàãå 
äéìéã àîìùã àëìîá ïéçúôúîã ïéçúôå ïéòøú,ééçã àðìéàã ïéðù äàî ùîç ïåðàå , ïéùîç 

àìáåéã ïéðù,ééçã àðìéà àåä àã óìàå ,éøèñî ÷éôðã ïúç ä, äùîç ïåðà ìë úéøé åäéàå 
äìë éáâì éúéîì,áå÷ã àîåé "åë ä 'åë øäð åäéà àãå',ùä øéù  ïéâøã ùîç àåä éëä éàãå íéøé
àø÷ éàäá ïåðà,øîúàã äîë ,àëä øëãà àì éàîà óìàä àîéú éàå , óìà àåää éàãå 

òå äìòáá àúúà úøáçúàã ãò åäéà àøéîèå éåä àøéîè" óìà àåää éúéîì äîìù ìãúùà ã
äàìéò àúîëçã à÷ðôùåâã åøéîèá äìë éáâì156.ò íùå "à, ïéâøã ùîç àëä àä íéøéùä øéù 

                                                                                                                                                  

ושערי . ם יוצאים מהלבי שכל אורות העיני,גן עדן נסתמים ולא נפתחיםם שהוא לב ושערי: תרגום
 ולא שולטים באורות , שהם לילית, משום שלא מסתכלות במזיקים הללו,ם נסתמותי אותם עיני,הלב
 , שהם מלאכים שמתפשטים בכל האיברים,הלב

א עם יעקב "והנה בתפלת ערבית אז חוזרת רחל להקטין עצמה ולהיות אב): ד"נט ע(כ "שעה' עי 150
בלבד למטה מן החזה ולכן אז הוא שליטת דינין גמורים ואז הוא לילה וחשך ממש וענין החשך והדינין 

  .התקיפין האלו נמשך עד חצות לילה
א כולו ואז לאה "ישראל ויעקב שהוא כל שיעור ז' פ עם בחי"ילה אז לאה נגדלת פבוהנה בחצות ל

 רחל ולכן אז נמתקים הדינין' כאלו היא ממש בחי
ש כביכול כל אינון דזכאן לאשתדלא באורייתא ומכד פליג ליליא "אמר ר: א"ג ריג ע"זהר ח'  עי151

אחסין בשכינתא ולא עוד אלא דשריא ואתיין במטרוניתא כד נהיר יממא לקבלא אנפי מלכא אתקיף ו
  ביה חוט של חסד כמה דאוקימנא

 ומכשנחצה הלילה ובאים עם ,כים לעסוק בתורהואמר רבי שמעון כביכול כל אותם שז: תרגום
 ולא עוד אלא ששורה בו חוט של חסד , מתחזק ויורש בשכינה, כשמאיר היום לקבל פני המלך,המלכה

 .כמו שבארנו
  'ר' ם גימ"י אלהי"ה אלה"ל אל" א א 152
 .'ש' ם גימ"ד מ"י יו"ד ה"ף למ"אל 153
 .140ליעל הערה ' עי 154
גאולות הראשונות שירה חדשה גאולה האחורנה שיר חדש ואז : ל"ב ז"ב יט ע"יהל אור ח' עי 155

 .'יתעלה העשיה ליצירה וכו
אוקימנא ויהי שירו של משל וכלא חד בין מאן דאמר ויהי שירו ויהי שירו חמשה ואלף הכי : ל"ז 156

דשלמה בין מאן דאמר ויהי שירו של משל כלא איהו חד וכלא איהו קאמר ויהי שירו דא שיר השירים 
וכי חמשה ואלף איהו שיר השירים ודאי הכי הוא חמשה אינון תרעין ופתחין דמתפתחי במלכא 

  דאילנא דחיי חמשין שנין דיובלא דשלמא דיליה ואינון חמש מאה שנין 
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ãúàì äùîç àä äîìùì äòáøà àä øùà úìú àä ïéøú íéøéùä ãç øéù éúàã àîìòì à÷á
åë'157.îë ïéðòä ììëå "ù,ò ïéîñáúîùë úåøåáâä àåä øéùäù "íéãñçä é,ò " ÷éáùã àçåø é

äåâá158,èò àåäù óàù  'äøåáâã,éø ãåñ "å,î "î åúåà úìá÷îù ïåéë îàøåëã åø÷éòù 
íéãñçî,ò àîéàã "ïéîñáúî é,äúåà äùåòå î úåìòäì éìë "àìéòì ï,øéùä ãåñ àåäå . àåäå 

î"æá ù"ìåáæ éø÷àã ìëéä àåäã íù ç,øúú äéá úéàã "åë éçáùá ïé÷ìñã ïéâøã å'. éìòá íäå 
øéùä,úåøåáâ íìåë ,óìàå äùîç íäù ,àå  'øúúì íéìùî íéäìàã"úéù åîë å', ãåñ àåäå 

ìåáæ éø÷àã ùã÷îä úéá )א"ה יז ע"ר(,çøåàì ïåìî úéá àåäù òåãéä ,äãéã úåëìîå ãåñéá , 
î íù øáçúîã àâøã ãåñá àåäå"àæå é"ú159,éâ î 'éá"åáæ ú"ì,åë àâøã ãç úéà åäìåë åâáå  '

åë äàîéðô' ,ò íä"äåâá éãùã àçåøä àåäù íéãñçã á,ò àåäù "éø äùòðù á"èñî å 'ãñçã, 
éòå"äàúú äãå÷ðã åøéøáá åîéçø øéøáúà æ,äãéã úåøåáâä ïéîñáúîù ,÷ìñ æàå  àìéòì à

î ãåñá øéùã àæøá"ï.î àåäå "ôá ù 'óìàå äùîç íäù äîåøú,ä íäù  ' ïéçúôúîã ïéòøú
åë àëìîá 'ä"æ ìá÷îù ç"ãåñé äéìéã àîìùã äðéáî à,òåãéë óìàä àåä íùå . ììåë àåäù 

á 'îëå úåàáö" ù)ש ח יב"שיה( åë äîìù êì óìàä',äá àåä ïëå  'ä àîéàã ïéòøú"ç, àåä óìàå 
 çåøá úòãääãéã. }ò ã"à [à àåäå 'ä éåìîã"äðåùàø à,úòãá àåäù ,îë "ëá ù" àåäù î

 åë ïéøãà óìà ììåë',à÷ðôùåâã åøéîè ãåñ àåäå 160, åá íúçðù íúåç àåäù )א"ר קלו ע"אד(
ò íéøáçúîù õøàå íéîù"é161,ëå "ì äîìù çøåè äéä æ äàìéò àúîëçá õøàá úòãä úåìâ

                                                                                                                                                  

ואלף דא איהו אילנא דחיי חתן דנפיק מסטריה ואיהו ירית כל אינון חמשה למיתי לגבי כלה יומיה 
דקודשא בריך הוא אלף שנין איהו ודא איהו נהר דנגיד ונפיק מעדן יוסף זכאה דאקרי צדיק על שמא 

  ירים קדש קדשים דסיהרא כמה דאתני בה קודשא בריך הוא ובגין כך שיר הש
ויהי שירו חמשה ואלף כך בארנו ויהי שירו של משל והכל אחד בין מי שאמר ויהי שירו של : תרגום

שלימה בין מי שאומר ויהי שירו של משל הכל אחד הוא ואת הכל הוא אמר ויהי שירו זה שיר השירים 
חים במלך שהשלום וכי חמשה ואלף הוא שיר השירים ודאי כך זה חמשה הם שערים נפתחים שנפת

  .שלו והם חמש מאות שנים של עץ החיים חמשים שנות היובל
ואלף זהו עץ החיים חתן שיוצא מצדו והוא יורד כל אותם החמשה להביאם לכלה יומו של הקדוש 
ברוך הוא הוא אלף שנים וזהו הנהר ששופע ויוצא מעדן יוסף הצדיק שנקרא צדיק על שם הלבנה כמו 

 .ך הוא ולכן שיר השירים קדש קדשיםשהתנה בה הקדוש ברו
שיר השירים הא הכא חמש דרגין לאתדבקא בעלמא דאתי שיר חד השירים תרין : ל בשלימות"ז 157

  הא תלת אשר הא ארבעה לשלמה הא חמשה בחמישאה איהו דהא יומא דחמשין רזא דיובלא איהו
ים שתים הרי שלש שיר השירים הרי כאן חמש דרגות לדבק בעולם הבא שיר אחת השיר: תרגום

 .אשר הרי ארבע לשלמה הרי חמש בחמישי הוא שהרי יום החמשים הוא סוד היובל
, שזה הרוח שהאבא נותן לאימא בביאה ראשונה ליצור אותה להיות כלי' ח מוחין דצלם ו" ע'עי 158

 .ומזה אפשר כל המשך הזיווגים והתולדות
מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ) ישיר ו (רבי שמעון פתח : ב" עהר חלק ב דף קכוז' עי 159

י הא "ברה כחמה איומה כנדגלות מי זאת רזא דתרין עלמין מתחברן כחדא ודא הוא עולם ועולם מ
שאו ) ישעיה מ כו(י כמה דאת אמר "אוקימנא דרגא עלאה לעילא שירותא דקיימא בשאלתא ואקרי מ

תתאה ותרווייהו תרין עלמין בחבורא ת דרגא תתאה לתתא עלמא "מרום עיניכם וראו מי ברא אלה זא
  חדא בקשורא חדא כחדא 

מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה ) שיר השירים ו(רבי שמעון פתח : תרגום
י הרי בארנוה דרגה "כנדגלות מי זאת סוד של שני עולמות מחברים כאחד וזה הוא עולם ועולם מ

י כמו שנאמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברא "את מעליונה למעלה ראשית שעומדת לשאלה ונקר
  .ת דרגה תחתונה למטה עולם תחתון ושניהם שני עולמות בחבור אחד בקשר אחד כאחד"אלה זא

 ע"וצ, ולא יסוד, ממשע שזה בינה ומלכות
 .ע פתח לב,ש נתיב אבי" פת'עי. ב"ל קמה ע"זהר תרומה הנ' עי 160
בורות להיות שאינן מוחין ממש אלא מכריעין לכך אינם אמנם החסדים והג: כ ציצית ג" שעה'עי 161

אבל החסדים , ובינה בלבד כנודע' לא שמות הויה ולא שמות אהיה כי שתי שמות אלו אינן אלא בחכמ
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éáãä,æù " ñ)ה יב' מלכים א( úùìù øáãéåâ ãåñá ìùî íéôìà "ø,â íäå  'éøôñíøáéçù , éìùî 
äùå úìä÷å"ù,áçã àæøá íäù "ã,îë "îá åðéáø ù"à )ב"ב יג ע"יהל אור ח(,î ïééòå " åðéáø ù

íéèå÷éìá ãåò162àú÷æòá ïéîéúçã ïéîìò óìà ãåñá  )א"ג קלב ע"זהר ח(, íéäìà ãåñ àåäù 
íééøåçàá ïéääã.   

ðä ïéîìò óìàã ãåò íù áúëå"á íä ìåî"ñ,àú÷æéò àåäù ,éá ïäå "àð÷éãã â163, àåäå 
à ììëá 'éä ïå÷éú"â,åë ãçà àåäù '.á úåøåáâä ìë ùøåù íù éë ïéðòäå àúåðéãø÷ã àðéöåá164, 

íìåë ïéîñáúî íùå165,éúä äðäå ïå÷é "úòãä ãåñá àåäù òåãé àð÷éãã â166,â àåäå " ãåñéá ë
é"úåúéøá â167,çà "ã,åîá ìåìë àåäù àöîðå "à÷æòá ñ,æå "ñ÷ð úòãäù  'à÷ðôùåâã àîúåç 
 åèã àâøã ãåñéä ïëå "á,õøàå íéîù øáçî àåä éë ,ò "ðä ïéîìò óìà é"ì. àåäù,)ג"ע' ח ז"וז(

äàìéò àúîëç àåäù à÷ðôùåâã åøéîè ãåñ,õøàá äìâúéù úòãä ùøåù .æå " øäåæá ù) תרומה

 ä ÷ø äîìù øéëæä àì ïëìù 'ä ùøåù íäù ïéâøã"ã âàúåðéãø÷ã àðéöåá, óìàä ìáà )ל"הנ
åøéîèá àåä, ãåñá àåäù )ב" מא עז"'תיקו( äñåëîå àìôåî ïåîà,àìô óìà ãåñ 168, åéîé ìëå 

ìë àåääì óìà àåää éúéîì ìãúùà"ä )שםהמרוזהר ת (,÷ðù  'ò ïë"ä ììåëù ù"â,ð ãåñá  '
åî àåäù äàìéò àúîëçã à÷ðôùåâã åøéîèá ïéòøú"ñ,òåãéë äîåã÷ äîëç .   

çð àåä óìà àåää äðäåîë ãåñéá íú"ù,àú÷æòä àåäù ,â íúçðå "àá÷åðã ãåñéá ë, 

                                                                                                                                                  

שמים 'ת ה'א' ה הנרמז בפ"אהו' אחרת והוא שמו' והגבורות בין אותם דאבא ובין של אימא הם בחי
  י"כתבראשית ב' בזוהר בפ' ארץ כנז'את ה'ו

ה דביה לאתבריאו שמיא "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ראשי תיבות אהו: ח" זו'ועי
ה ביה אתבריאת ארעא וכל מה דאית בה והוא יהיב "שמיא ו} ב"ח ע{ה בזה אתבריאו "וארעא א

תיאובתא בכל אילנין ועשבין די בארעא והוא מה דאמרו אין לך עשב ועשב מלמטה שאין עליו מלאך 
הידעת חוקות שמים אם תשים משטרו ) איות לח לג(מעלה שמכה אותו ואומר לו גדל שנאמר מל

  בארץ עוד
ה שבו נבראו שמים וארץ "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ ראשי תבות אהו: תרגום

ה בו נבראה הארץ וכל מה שיש בה והוא נתן תשוקה בכל האילנות והעשבים "ה בו נבראו השמים ו"א
 והוא מה שאמרו אין לך עשב ועשב מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו שבארץ

 הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ) איוב לח(גדל שנאמר 
 &הובא לקמן  162
 ל תיקוני דיקנא"נדצ 163
 .19 הערה 'עי 164
 .ד" יז עצ"א בסד"בהגר 'עי 165
 .ד" יט עצ"א בסד"בהגר 'עי 166
 .ב" נדרים לא ע'עי 167
  ה"ב בהגה" א עצ"א בסד"בהגר 'עי 168

  ק "ק ו"כ בי"סתרי אותיות פרשת בראשית מאמר תמצית מהמתבאר ע) 3( 
א עילאה דקיימא על כל אינון שית סמכין דקאמרן ואינון חמש " ואיהי נקודה דקיימא באת ה

רזא דא פלא ואות אלף סלקא הכא והכא כלא אות פלאות והא ד איקרי "וע. כדקאמרן ואינון פליאות
  :אוקימנא

ת אלף "ף בי"ף ומהו אלף הא תנינן אל"כי עשית אל) &(א כי עשית פלא "ד: ב"ג קצג ע"זהר ח' עי
 אית ' איהו תלת סטרין ראשית דרזא עלאה דאדם קדמאה בגין דבדיוקנא דא'בינה אבל דיוקנא דא

  כאן וגופא באמצעיתא וכלא רזא חדתרין דרועין חד מכאן וחד מ
 , אלף בינה,ת"ף בי" הרי שנינו אל,ף" ומהו אל,ף" כי עשית אל"כי עשית פלא"דבר אחר : תרגום

יש '  משום שבדמות א, ראשית הסוד העליון של אדם הראשון,היא שלשה צדדים' אבל דמות של א
 ולכן אלף ,'והוא סוד היחוד א , והכל סוד אחד, אחת מכאן ואחת מכאן והגוף באמצע,שתי זרועות
 פלא זוהי דרגה אחת ,"כי עשית פלא" , ורב המנונא סבא אמר כך,"כי עשית פלא" והיינו ,לחשבון אחד

 נתיב לא ידעו עי" ומיהו זה ,מאותם פלאות חכמה
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åéáðòá øîåùîä ïééî úåøåáâä íúåç íùù169,äàîéúñ äàìéò ïãòá àåä ïééä ùøåùù 170. 
àåäå171ä ãåñ "éåäã äðåøçà à"ä,ä  'ò"ä ù"íäî äðéðáù â,äá íéèùôúî íä íâå "äãéã ñ172 

ãåä ãò173,çàå "àä ë 'ðéàå ãáì éåìîá ÷ø åðéàù åøéîèá àåääìâð å,äãéã ãåñéá àåäå , 
åøéîèá úåéäì êéøöù.äãéã äîëç ãåñ àåäå ,åáù äàîéðô äãå÷ð ,äàøéä , åàøéú éùã÷îå 

äàìéò àúîëçã àøéîè à÷ðôùåâ ãåñ àåäå,äãåñéá øéîè àåäù ,â àåäù " ãåñ ë, )ויקרא יט ל(
äãéã äîëç174,øúú íä ïëìå "ã åà ãåòå óìàå äùîç ïéâø 'úéù åîë'.  

)çé (ø"ëù ì÷åðá àåäù åî',äá "äàøúá à,äá àåä ïë åîë "äàìéò à, àðéã éá 
àìéòìã175,øéùä äìåò íùù ,íù ïé÷ìñ íéøåøéáä ìëå 176,á àúåðéãø÷ã àðéöåáàäòîá æéðâã  

 ä íäå  'äîöò äðéáá,àå  'äðéî ÷éôðã úòãá àåä äìéã éåìî, ø÷é ùåáì àåäù,)ב"ז רצב ע"אד(
îë äìéã"éôá åðéáø ù 'ôã àúôñåúì 'øúé å)ב"ב ה ע"יהל אור ח( , ãåñ àåä íùå)ג רפד "זהר ח

äéìéã àîìùã àëìî äîìùì øùà,àìéòìã íåìù àåäù ,æå "ìù ñ"ä í'177,äù  ' àåä )ב"ע
äîöò äðéáá,àä àåä íìùå  'äãéã éåìîã,äìéã øåëá ïá àåäù ,îëå " ù)ש ח יב"שיה(  êì óìàä

åë äîìù',äðéáìå úòãì äëæù äùîã àâøã àåäå  )ים פרק וח זווג"ע'(,àì äìçúî äëæù  ' éúáø
äìéã178,ïéøãà óìà ììåë àåäå  )א"ר קלו ע"אד(,äå  'äìéã øéùá íùì à÷ìñ äðåøçà,â àåäå " ë

éù ãåñ"íéøéùä ø, øéù óìàä àåä ãç,ä 'ä íä íéøéù 'íéøéù.  
)èé (îå"ä àåäù åðéáø ù"ö ç"ò,ëá øàåáî éøäã "øúúù î"úåøåáâá ìëä íä å, àåäù 

ìã àâøã øéùäíéå179,îëå "îá íéèå÷éìá åîöòá åðéáø ù" à)&( ðëå"ì, éúééä àðéôúñîã éìåìå 

 - מאיר הבאר -
 .141הערה '  עי169
 .ל"עכ, ק"אקרי עדן סתימא והוא מוחא דע) ס"מו(והאי , ל"ג וז"ע' צ ג"א על ספד"בהגר' עי 170
 ##*'?הנוק 171
 ##*?דאימא 172
 .ב"ג רכג ע"זהר ח' עי 173
 .כל הקטע הזה קצת קשה 174
ם בגין דאית אלהים חיים "והכא אתרשים שמא קדישא דאקרי אלהי): א"ב רנז ע"ח( זהר 'עי 175

דלעילא ואלהים דאיהו בי דינא דלתתא דאיהו לעילא לעילא סתים מכלא ואית אלהים דאיהו בי דינא 
אך יש אלהים שופטים בארץ אלהים עלאה רזא דאלהים חיים כליל ) תהלים נח יב(הדא הוא דכתיב 

  לאלין דלתתא וכלא איהו חד
וכאן נרשם השם הקדוש שנקרא אלהים משום שיש אלהים חיים שהוא למעלה למעלה : תרגום

לה ואלהים שהוא בית דין שלמטה זהו שכתוב אך יש נסתר מהכל ויש אלהים שהוא בית דין שלמע
 .אלהים שפטים בארץ אלהים עליון סוד של אלהים חיים כולל את אלה שלמטה והכל הוא אחד

ק שהוא "ס דא"ן עולה למו"שכל עליית מ, ה ביה סליקו וביה סלקין"ד ד" ד עצ"א בסד"בהגר 'עי 176
 .ק"בינה דא

 ).&(ספר הפליאה ' עי 177
נתנו לו אלף חלקים , כשעלה משה להר לקבל התורה: ) פרק ח-שער השבת (חיים פרי עץ ' עי 178

 .רבתי דאדם שת אנוש' שהוא סוד א, של אור
  בינה הוא שירה דלוים: א"ח כג ע"א בתז"בהגר' עי 179
וקשיר יחודא מסתכלין ביה אי ) וקשורא(ועל דא כל מאן דצלי צלותא ):א"רלח ע(ב "זהר ח' ועי

וההוא קשורא כדקא יאות כדין אתברך איהו   כדקא יאות ואי ההיא צלותאאיהי צלותא וקשורא
  מיד ויברך אותם משה ' והנה עשו אותה וגו) &(בקדמיתא מאתר דכל ברכאן נפקין הדא הוא דכתיב 

וקושר יחוד מסתכלים בו אם היא תפלה וקשר ) וקשור(ועל כן כל מי שמתפלל תפלה : תרגום
קשר הם כראוי אזי הוא מתברך בראשונה מהמקום שכל הברכות ואותו ה כראוי ואם אותה תפלה

  .מיד ויברך אתם משה' יוצאות זהו שכתוב והנה עשו אתה וגו
ס שיר הלויים על הקרבן המשמח אלקים ואנשים דקשיר קשרין וסלקא לה לעילא שאז חדוה "וז
 .דכלא
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èù øîåà"àåä ñ,öå "ä ì"â,îî äàøð ïëå "çà ù"à ãåòù æ ' úåøåáâá àåäù úåëìîá éðù íúåç
úéù åîë',ò úåøåáâä ÷åúéî ãåñì ïåéëù øùôà åà "íéãñçä é180, äàîéðô åîéçø ãåñ àåäù 

äåâáã, ãåñá )משלי כז ה( áåèúøúåñî äáäàî äìåâî úçëåú ä, äàîéðô åîéçø éãé ìòù 
íéîñåáîå íéáåè íä íéðéãäå úåøåáâä äåâáã,îë " ù)משלי ג יב( ä áäàé øùà úà éë ' çéëåé

åë',òù "îë øéùä äùòð é"æá ù"ðëå íù ç"ì,éôä éôìå  'ä íäù"â ,äãéã ãåñé àåä óìàä, 
ïåùàø íúåç,íìåë íéøù÷úî íä íùù .ä äðäå "ä íä â 'íéäìà, àåä íééøåçàá íéäìà ìëå 

ø',ä ìë øùå÷ã ãåñéù àöîð "óìà àåä â.â òåãéå "ãçà íä úòãå ãåñé éë ë181, ãò äìåò ãåñéù 
úòãä,î éôìå "ä íäù ù"ç,ä ãåñ àåä " ç}ò ã"á {øåëãá íéèùôúîãàãåä ãò , ãåñéáå 

íìåë íéøù÷ð,äãéã úòãá íäå ,è àåäù äàøð øúåé ìáà øôåñ úåòîëå "öå ù"ò.   
)ë (ø"éçá ãåò ùéù ì 'øúúì íéìùîä"å,óìàå äùîç íä äìçúù ,àäå  ' àåä úàæä

äãéã úåëìî,äðåøçà àâøã ,ä ìù éðù íúåç íùù "â,á êéøöù ïééä àåäù  'òåãéë úåîúåç 
áá ' ãåñéá úåîå÷î )א"ג קלב ע"זהר ח( à÷æòá ïéîéúçã ïéîìò óìà ãåñ íäå .)ח שער הירח ג"ע(

úåëìîáå,ù íúåàù ÷ø ó Æì Æà ãåñá íä ãåñéá íä,Çà íä úåëìîáù íúåà ìáà Æì"ãáì ó, àåäù 
à 'àø÷éåã àøéòæ )ב"ב ע זהר ויקרא(,éçá àåäå  'äàéøáì úãøåéä äðåúçúä,æå " ïé÷ìåç óìà ñ

ò ìâòä àèçá äùî ãáàù"úåçåìä úøéáù é )לו' הקגלגולים שער ה(,îë " ù)שמות לב ז(  ãø êì
æø åøîàå" ì)א"ברכות לב ע(  êìåë êúìåãâî ãø',äàìéò àøäéæ ãåñá åéä úåðåùàøä úåçåìù 182, 

äòã àøäéñ"ç183,äùî úìë àåäù 184,éöàá  'óìà àåäù, à÷ðôùåâã åøéîèá íäù 
àúîëçá185,äãéã äîëç àåäù ,äéçã àâøã ãåñ . ïëìù )זהר תרומה שם(  äîìùã éåîåé ìë

äìë éáâì óìà àåää éúéîì çøè äåä àëìî,àâøãì úåëæìå äð÷úì äöøù  úåçåìá åîë äãéã 
úåðåùàøä,îë " ù)קהלת יב י( õôç éøáã àåöîì úìä÷ ù÷éá, åøîàå )ב"ה כא ע"ר(  ù÷éáù

äùîë úåéäì,ò "àúåîìùàá àøäéñ äúéä åéîéáù é186, ãåñ àåä äéçã àâøã äîëç éë òåãéå 
àìô óìà187,àøäéñã äàîéðô äãå÷ð àåäå ,äðáì øååéç ïååâ àåäù , ìâòä àèç éãé ìò ìáà 

ä åçøôäò àåäù äìòîì úåéúåà"éöàã ç',äîëç ,èñî úåçåì íäì ïúéðå  'äòã"åè ã" íäù ø
éá ïéîìòá"ò,îëå "éôá åðéáø ù 'ë ïå÷éúì" úåëéøàá à)ג"מג ע(,  íù àåä äàéøááù òåãéå

íéäìà,ñëä "à,àå  'íù úãøåéù úåëìî àåä íéäìàã,äàéøáì øúë äùòðå ,éçá àåäå  '
äãéã äðåúçú,äãéã úåëìî ,äùòðù äàéøáá øúë .øúëá àåä óìà ìë éë òåãéå , óìà àåäå 

à ÷ìç àåäù àøéòæ 'óìàî,äãéã ïåúçúä ÷ìç ,øúú íìùð äæáå "ïéâøã å,îå "à ÷ìç åðéáø ù '
íéäìàî,ø "îë ì"ïáäå óìà àåä íééøåçàá ïéääã íéäìàù íéèå÷éìá åðéáø ù.   
)àë (éçááù óà úàæ óìà íâå 'éöàá 'óìà àåä, àåä äàéøáá ìáà ìà"ùîî ó, ïëìå 

 - מאיר הבאר -
 .קת הגבורות בחסדיםששירתא מסטרא דגבורה של הלוים והוא בהמת: ד"ב ג ע"יהל אור ח' עי 180
 ודעת ויסוד , והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח,ל" זה ביה איהו"א ד"פא עז "א על תיקו"בהגר 181
 .ל"עכ, 'הוא א
 .ח מעולם האצילות"נרני' היא בחיש' ז' הקג "שעה 'עי 182
 ב"מ פנחס רמח ע" ענינו רע'עי 183
 .ד"ח ע"ז צ"א בתיקו"בגרו, ב"ע' ג ד"זהר ח' עי 184
 ב הובא לעיל אות יז"מה קמה ע זהר תרו'עי 185
 .א"א קנ ע" זהר ח'עי 186
 .168 לעיל הערה 'עי 187
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àãç àðååâá íä óìàå óìà,æå "ùîã àâøã ñ"éâá àåäù ä 'à"ãù ì"é188, øôñîá àåä åàåìîáå 
óìà189,áá àåäå  'éìéã ïéâøã 'òåãéë.   

)áë (ø"øúú íäù íùë ì"äá å"úåëìîá äàúú à,äá àåä ïë åîë "äðéá äàìéò à, 
â íäù"äãéã äùîç ë,äãéã ãåñé àåäù úòãá óìàå ,éçáå  'ã úåëìîáæá úñðëðù äðé" à

ðë"åéøáã ùøôì ì.  
  

  190סוד האותיות
ן באדם וכן בכולם "וכן בנר. [פ בכולם עד יסוד"בנ191ר "ק בכ"ל שאי"סוד האותיות עמש) ג(

 ומלכות של מלכות שנגלית ביותר והוא חוזר ,כי המלכות של כל פרצוף הוא כתר של האחר]. ל"כנ
אלף בכתר והוא במילואו . י מלמטה למעלה"דנשל א'  והוא א,ח אתוון" כ,'ח ה" והוא כ,192לאלף

 אין בו אחורים שבהיפוכו הוא 194ף"וכתבו הראשונים שאל. 193פרצופים' ק לרמוז שכולל כל הג"אי
. ב אין לאלף אחורים" אא197א"וכן הוא ברל. 196 והוא רומז לכתר שאין בו אחורים כידוע195ף"כ אל"ג

ד התחתון פונה למעלה רדיפו "ויו. יר תדירא ונט, דלא נאים198ד העליון פונה למטה עינא פקיחא"ויו
  אלהים אל דמי לך,ס נוקבא פונה תמיד למעלה"וכן בכלל הע. 200 מטי ולא מטי199דההוא מחשבה

)תהלים פג ב(
)ש ז יא"שיה( וכן ישראל למטה אני לדודי ועלי תשוקתו. 201

ד בכתר סתים מכל "יו. 202

 - מאיר הבאר -
 .פ ויחי"שעה 188
 .ח שער לד פרק ב"ע 189
 *ד"ב לט ע,אולי יהל אור ח 190
 ##.*פרקים' ונראה פירושו בג, פ וכן הוא בבאר יצחק"ל בג"נדצ 191
 ???שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח' עי 192
 , עמודא דאמצעיתאה"וה י, כתר עלאהה"יה א,אשכחנא תקונא כגוונא דא: ב"ז קמב ע" ת' עי193

 .י שכינתא תתאה"אדנ
 'ל שא"נדצ 194
 '??א 195
 .כ פרק ח שעתיק אין לו אחוריים"ח שער אנ"כ בע"אולי כוונתו למש 196
 ואחורא פעמים פנים "רל 197
 .ג"דת' היא תיקון ה, אשגחא פקיחא דלא נאים ונטיר תדירא) ה(ב "צ ו ע"ספד' עי 198
 .ן הוא ברדיפו דרדיף לגבי עילאה מניה"כל מ: ד"צ לו ע"א בספד,בהגר' עי 199
 צפייתן ,מה עשר ספירות בלי) ו"א מ"פ(י "ס' ועי, ש עקודים יד"פת' עי, רצוא ושוב' היינו בחי 200

 ולפני כסאו ,פה ירדופוסֹוכולמאמרו , 200 בהן ברצוא ושובודברֹו, קץתן אין להם  ותכלי,כמראה הבזק
  .200הם משתחוים

 .שרק בהצצה ובריחה, ופירושו
רבי אלעזר הוה אזיל לבי חמוי והוו עמיה רבי חייא ורבי יוסי ורבי חזקיה : ב"א פו ע"זהר ח' עי 201

ד אתער לתתא דהא אתערותא אמר רבי אלעזר הא חמינא דאתערותא דלעילא לאו איהו אלא כ
ם אל דמי לך אל תחרש "אלהי) תהלים פג ב( פתח ואמר 201)מלתא(דלעילא בתיאובתא דלתתא תלייא 

ם אל דמי לך לאתערא לגבי "ואל תשקוט אל דא הוא אתערותא דלתתא בגין לשלטאה אמר דוד אלהי
  עלאה ולאתחברא גבי ימינא

 אמר רבי .עמו רבי חייא ורבי יוסי ורבי חזקיה והיו ,רבי אלעזר היה הולך לבית חמיו: תרגום
 שהרי ההתעוררות של מעלה , הנה ראיתי שהתעוררות של מעלה אינה אלא כשמתעורר למטה,אלעזר
 זו היא ,"אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל" ,פתח ואמר.  בתשוקה של מטה)הדבר(תלויה 

 להעיר אל העליון ולהתחבר אל ,"דמי לךאלהים אל " אמר דוד . כדי לשלוט,ההתעוררות של מטה
 .הימין

שיר ז (רבי יהודה פתח ) &(' ה אל אברם וגו"אחר הדברים האלה היה דבר יהו: ב"ש פח ע"עיי 202
אני לדודי ועלי תשוקתו הא אוקמוה אבל באתערותא דלתתא אשתכח אתערותא לעילא דהא לא ) יא

  אתער לעילא עד דאתער לתתא
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 ועם קוצו 203ד במלואו"כ יו"לאלף שבצורתו גוהוא דומה . )ש א ה"שיה( ' שחורה אני ונאוה כו,צדדיו
ס במנינו ובמלואו "ד הוא כולל כל הע" והיו,ה"י הוא כמנין הוי"ובצורת יו. ה"א כמנין אהי"הוא כ

. 205מבריכה העליונה מאה אדנים. כ בכתר מאה ברכות"ג' ק. ד"קוצין ו' בג' י. 204ויקרא' ש בפ"כמ
 והיא נתמלאה מאהיה ,ף במלואו הוא מקום"קו ו. שעליו הכל,והוא מקומו של עולם בכתר כידוע

קדוש כי קדוש ' ק) א"קד עת שב פ הבונה"בס(ש "וז. ן מקום" שמילואם ביודי,ה שעליה"ומהוי
)&( נשא' נזיר בפ' ש בפ"בכתר כמ

וזה [ף "וכתבו הראשונים שכל לשון היקף וכל הקפות בקו. 206
נחלק לשנים מצה ' והק.  וכן הגלגלת, כתרוהו,מכתיר. כ מלשון הקיף" שכתר ג,שהוא בכתר] סמך

פ "ש בס" וכמ, דיוקנא דילה בתרין נונין רזא דמאה)ב"קפ ע(תצוה ' ש בפ"פלאות כמ' פ נ" ב,פרוסה
ג "וכשהיא בחו. ן"ן כלילא בתרין נוני"לכן נו. 'חצות לילה והאי דקאמר חצות כו) ב"עב צ(לך לך 

'  ויהי בנסוע הארון ויפוצו אויביך כו.ן" נודחסד אתקריאת'  וכד נהירו אנפהא בסט,ף"אתקריאת קו
וזהו שאין שר . ד" ועשרות ביו,ף" ומאות וחמשים בקו,ס של שרי אלפים באלף"וז. )&( 'ובנחה כו

ספירות ' ס וכן עצמותה אינה רק ד"וידוע ששיעור קומת המלכות אינה אלא ד. לחצי רק במאות
 .מלכות שבה'  ד,ר" אין בג:י"ם אותיות שם אדנאחרונה שה' ר וספי"ג' ברה כו' יפה כו' הנשקפה כו

 , דילהספירות'  ד,ת"דלי'  ומעיקרא נק.ו" שמקבלת מוא,ס"א אז נעשית בת ע"וכשמקבלת מז
וקבלתה ממנו . 'הות כו' ד' ה )&(ד "ד פ"ש בספ" כמ,ו"שהוא ד' ממנו נעשית ה' וכשמקבלת עוד ו

' ועוד א. מקבלת ממנו ועיקרם נשאר בו שלכן הם כפולות ש,ך"ג ממותקות שהן מנצפ"ח או ה"ה
 שרי בהו בסוד ,)&(  אלף אכסדראין דדעת,כ אלף" והוא ג,'שבו נעשית א'  והוא באות א,כלילותן

  :א"ש במ"ו דרגין כמ"חמשה ואלף תתר
)â (éàù òåãé"ëá ÷"ë íä ø"ôöðî íò ïååúà æ"èá íé÷ìçúî íäù ê"æã ñ"âá à 'ïéâøã, 
âá íäù 'ç ïåëéú éîéðô íéìëúåéðåöé207,äøåúä úåéúåà éãé ìò åðáð äéìéã íéøáéàù , íäîù 

ïéðáä ìë,ììëá íäå ,äæî äæ úåéúåàä éôåøéö ãåñ íä íéøáãî åðàù íéèøôä ìëå , éôëù 
íäáù íéèøôä éåðù àåä êë íéôåøéöä úåðúùä.å úâäðä ìë íéììåë íäå  'ïéðù éôìà, ìëå 

ëáå äòù ìëáå íåé ìëá íéðúùî íäù íäáù íéàøáðäøúúî òâø ì"äòùáù íéòâø ó, éôë 
éåä íùá íéôåøéöä éåðù ïéðò"ìëä ììåëä àåäù ä208. íùå }ò ä"à {éåä"â àåä ä"ë ë" åöå÷ íò æ

åé ìù"ã,ë ãâð "ïååúà æ,ìø ãåñ àåäå "ìëä äùòð íäáù øåçàå íéðô íéøòù à209, åîëå 

                                                                                                                                                  

אני לדודי ועלי " , רבי יהודה פתח."' וגואל אברם' ה היה דבר האחר הדברים האל: "תרגום
 שהרי אין מתעורר , אבל בהתעוררות שלמטה תמצא ההתעוררות שלמעלה, הרי פרשוה,"תשוקתו

 .למעלה עד שמתעורר למטה
203 . 
204 ? 
שחייב אדם בכל יום אשר ,  כוללת מאה ברכותכוונה: ) פרק א-שער הברכות (פרי עץ חיים ' עי 205

כי מן הבריכה , ברכות אלו מאמא עילאה לזעיר' תחלה צריך להמשיך ק. ה"יקנם דוד המלך עת
  .ברכות' מתפשטים בו הק, העליונה שהיא אימא עילאה

 אית פקודין דתליין ברגלין דאתמר בהון ורגליהם רגל ישרה על ארבעת ברי): א"קנד ע(ז " תיקו'עי
 לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו ואינון מאת אדנים י דעליה אתמר צדק"רבעיהם בלכתם ילכו דא אדנ

 קדושות רבעא' תשעים אמנים ד' מן צדקה דאיהי צלותא צ' למאת הככר דנחתין למאה ברכאן ודא ק
חמשה חומשי תורה והאי צדקה איהי אימא עלאה צדק אימא תתאה דאתמר בה ' מאה ברכות ה' ק

  מי צדק אימא תתאה צדקה אימא עלאהצדק לפניו יהלך צדק יקראהו לרגלו דא דינא ודא רח
 @#:תרגום

206 *## 
 .ח שער פרקי הצלם פרק ו"ע' עי 207
 .ד בליקוטים שם"י כג ע"א בס" בהגר'עי 208
 .אוכן הערה , 197 לעיל הערה 'ועי, ד"ב מ"י פ" ס'עי 209
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éôá úåëéøàá äæî éúáúëù 'ñì"é210,æå "éàù åðéáø ù"ëá ÷"èá àåä ø"âá ñ"ôà ìëá ', àåäå 
â ãåñ 'ìëä íéììåëù ïé÷ìåç,ø äéåâ ïèá ùà211,îà ãåñå "øðå ù"ï,âå  'éäà úåîù"éåä ä"ðãà ä" é

àúåðîéäî ìë íéììåëù212,éåä äá ùé äøéôñ ìëáù "äîìù ä,åä íäå "âá ä 'åáù íéìë, 
ïåöéçå ïåëéúå éîéðôá,éå  'éçá àåä 'íìåë íéé÷îå íäéìò äôåçä äðåéìò,åé àåäå "ùä ìù ãí, 

éçá 'äîëç,îë "åëå úéùò äîëçá íìåë ù ')תהלים קד כד(.  
èá"è íä ñ 'åéåä"ú,íúåãå÷ðá íéðåùî íäù ÷øå 213. ÷ø áúëá íéìâð íðéà úåãå÷ðäå 

ãáì äáùçîá,íäìù éåðù ãåñ àåäå ,éçáá  'äîëç,íìåë úà äéçîä àåäù , íä úåãå÷ðù 
äîëçî,é '214òåãéë úåãå÷ð 215.éôñ ìëù åðééäå  'éåä àåä"ù äâá äîì 'åáù íé÷ìç, ãåñá íäå 

øð"ï,éç úâéøãî íò ä÷åáã äîùð íìåòìå ä, ïéùøôúî àìã íéòéø ïéøú íäù )&( ,éä àåäå', 
ò åø÷éòù"úåãå÷ðä éåðù ù,îå "â ììëð î"âá ë 'íùä íéìùäì íéìë.æå "÷ðù ñ 'ë äîëç"î ç"ä 

)&(,æù "äðéáá íä úåéúåà ê,åæå "âá ð 'íéìë,éçáå  'íìåëì óé÷î äîëçëä àåä "ç. íìùð äæáå 
ãà úîå÷"î í"ä :  
 ]øðá ïëå"åë ï'[,ø "äèîì íãà ìëá àåä ïë åîëù ì,ë "øð ãåñá ïéâøã æ"åáù ï, íäù 

âá 'íéìë,ïéçåîå ä÷éðé øåáéò ãåñá íé÷ìçúî íäù 216,éçá àåä øåáéòù  'äð"ùôðä àåäå é, 
âç ä÷éðéå"éçá ú 'çåø,áç ïéçåîå "äîùð ã.â íäå  ' êåú äæ íéôåöøôíéðáð äæ,éàî "ëá ÷" ø

íééîéðôá íä íéãçàù,íéòöîàä íéìë íä úåéøéùòå ,îëå íééðåöéçá úåàîäå "æéøàä ù" ì
 íéôåöøôä øòùá)דרוש א'( åòé"ù.æáù øàåáî íùå "è ÷ø ïéà à 'ãåñé ãò øúëî íéìë, 

 úåëìî àåä éøéùòäå)úåëìîáù(217,øçàä ìù øúë àéä óåöøô ìëáù .ø " úåëìîù ì
éîéðôä óåöøôãéòöîàä óåöøôì øúë äùòð ,ïåöéçì øúë éòöîà ìù úåëìî ïëå , àåä ïë éë 

øáã ìëáå íìåò ìëá,éçáäù  'åðîî ïåúçúì øúë äùòð ïåéìòä ìù ïåúçúä, úåëìî øàùðå 
ïåöéçä óåöøô ìù ïåúçúä,úåëìîáù úåëìî ãåñ àåäå . øåáéò ãåñá àåä ïåöéçäù òåãé éë 

äð"é,úåëìîä úîå÷ àåäå ,ëìîù àöîðå éçá àåä åáù ïåúçúä úå 'úåëìîáù úåëìî, àåäå 
ìàä"ë óåñáù ó"óìàì íéìùîù úåéúåà æ218, ãåñá )ז"א מ"י פ"ס( íúìçúá íôåñ õåòð, 

øúë ãò àìéòì à÷ìñ úåëìîáù úåëìîù,ë ãåñ àåäå "ä ç',ìëä úéìëú äáù , çë äìâð äáå 
ä',ë ãåñ íäå "úéùàøáã àãáåòã ïååúà ç )א" יד עז"'תיקו(,ë àåäù  ìëå íéàøáðä ìë ììå

å ìëáù ïéâøãä 'ïéðù éôìà,îë "åðéáø ù åë äåäå äéäù äî ìëù ' úéùàøáî äøåúá ìåìë ìëä
ìàøùé ìë ãò,â ìåìëå "åá ë 'åìåëéå ãò úéùàøá éîé,æá íéììëä éììëå  ' úéùàøá ìù úåáéú

îë ïåùàø ÷åñô"ñì åøåàéáá úåëéøàá äæá ù"ô ã" ä)א"לד ע( ,òå" øîàð æ)&( òî çë ãéâä åéù
åë åîòì'.   

 - מאיר הבאר -
210 * 
, ראש נברא מאש, 211ראש ובטן וגויה, ש בנפש זכר ונקבה"שלש אמות אמ) ו"ג מ"פ(י " ס'עי 211

 .וגויה מרוח מכריע בינתים, ובטן נברא ממים
 .193לעיל הערה ' עי 212
 &ז "תיקו' עי 213
 והעשירית ,מיני נקודות' ת המנוקדין בטעשרה הויוה ולכל "א ד"ז א ע"א בתיקו" בהגר'עי 214

 .קטנות' וה, תנועות גדולות' ג ה"ח יז ע" תז'ועי, ת-בניקוד צבאו
 .ח"נקודות ג בע' עי 215
 .מ"ח שער עי"ע' עי 216
 . שער כד פרק ג שזה באמת המלכות דמלכות דמלכות'עי 217
 .ג"י ב ע"א בס" בהגר'עי 218
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æå" äùî øîàù äî ñ)&( ä çë àð ìãâé äúòå 'åë',ðãà íù ïàë øëæðå "é,ðãà àåäù "é, 
à ãåñ 'ðãàã"é,úåëìîáù úåëìî úâøãî ìò äøåîù ,øæåç øåà ãåñá íä äáù .é  'ðãàã" é
óåñá,äáù äîëç úãå÷ð ,îë "ëá åðéáø ù"î219.àù àöîð  'ðãàã"äãéã úåëìî àåä é, àåäå 

â"à ëóì,éäàã óìà åîë "ïåéìò øúëá ä,îë ïéðòäå " ù)&( åë ïåøçà éðàå ïåùàø éðà',éà " ï
ðàå"é220,úìçú àåä øúëù 221ïåöøä ,äáùçîä ùøåù ,äùòîä óåñ úåëìîå 222 úéìëúä 

ïåøçàä,ïåöøä úìçúì äìåòù .à ãò à÷ìñã éðà ãåñ àåäå "ñ223,åúìçúá åôåñ õåòð àåä ïëìå  
ë ãåñ àåäå "ç, ðãà íù ïàë øëæð ïëìå"é,à àåäù  'ëì íéìùîù äãéã"ç,çàå " ë,)ז"א מ"י פ"ס(

è äùî øéëæä 'æã íéðå÷éú"à,è ãåñá íäù "îë åìù ñ"ñì åøåàéáá åðéáø ù"ô ã" á)ג כד "פ

 ë ãåñ íä íùå"ïååúà æ,ëå "ðãà ç"úîìùî é. äòø õøàä úáã åàéöåä íéìâøîä éë ïéðòäå, )א"ע
åë ')&( ,àøäéñã àâøã àéäù,éòå "îâô æ÷åðá å',î àåäå " äùî ù)&(  éúìáî åøîàé ïô}ò ä"á {

åë úìåëé 'øáã íù àåäå224÷åðá àåäù ',î àåäå "åøîàéù ù225 )&( ú"äá÷ðë åçë ù, ïëìå )&( 
ë àð ìãâé äúòå"ðãà ç"é,òøî ï÷ú äæáå "ïéâøãä ìë ä :  

]ìà"úëá ó"åë ø' [ø"âá àåä óìà ì 'âã íéøúë 'éôåöøôí, úåîù ìë ììë àåäå 
åðîéäîãàú,åðéáø øàáîù åîë  )ב"צ יג ע"סד(â íäå  'éåä äéäà úåîù"ðãà ä"é,éâá  'áé"÷226, 

éà ãåñ àåäå"ðä ÷"ì,àù  'éçá íìòð àåä 'íìòðå øéîè àåäù øúëáù äðåéìò227 ùôúð ïéàå 
ììë ïååâá228 :  
]àù'íééøåçà åá ïéà  [ø" äæ øåéöáù ìâ åá äéäé åëôäú íà "åúøåö ë, ïéàù àöîðå 

éøåçà éåðù åáììë íé.íéðô åìåë àåä øúëù òåãéëå ,éçá íâ  'â àåä åáù àá÷åð"Äá ëÀôÄðíé229. 

 - מאיר הבאר -
אמר לו והא : ב"ח מ ע"תז' ועי. א המלכות דמלכותהי' ג שכותב הפוך שהי"א ד ע"יהל אור ח' עי 219

אתמר כל הכורע כורע בברכות דאיהו אל עליון דאתכלילן בה עשר איך אנון כפולים תמן עשר תנינין 
למהוי תמן תרין כריעות דהא כריעות אנון עשר מעלא לתתא זקיפות עשר מתתא לעלא ורזא דמלה 

דאדני עד אלף ' י עד זקיפות מן י"עות בעשר מן אלף דאדנא הכרי"ו ה"א וא"ד ה"א יו"ד ה"א יו"ף ה"אל
ד "א יו"ף ה"ה ובגין דא כל הכורע כורע בברוך אל"י איהו יהו"מן אדנ} ג"מ ע{' י איהו אהיה י"מן אדנ

א הא הכא זקיפה חד והכרעה חד הכרעה באהיה זקיפה "ו ה"א וא"ד ה"א וכל הזוקף זוקף בשם יו"ה
  ה תנינא והכרעה תנינא במאי כ זקיפ"ה וכלא באדני א"ביהו

אמר לו והרי נתבאר כל הכורע כורע בברכות שהוא אל עליון שנכללים בו עשר איך הם : תרגום
כפולים שם עשר שניים שיהיו שם שתי כריעות שהרי הכריעות הן עשר ממעלה למטה וזקיפות עשר 

י " בעשר מן אלף של אדנא הכריעות"ו ה"א וא"ד ה"א יו"ד ה"א יו"ף ה"ממטה למעלה וסוד הדבר אל
ה ומשום זה כל "י הוא יהו"מן אדנ' י הוא אהיה י"י עד אלף מן אדנ"של אדנ' עד עשר זקיפות מן י

א הרי כאן זקיפה אחת "ו ה"א וא"ד ה"א וכל הזוקף זוקף בשם יו"ד ה"א יו"ף ה"הכורע כורע בברוך אל
 .יפה שניה וכריעה שניה במהה והכל באדני אם כן זק"וכריעה אחת הכריעה באהיה זקיפה ביהו

 .א"ז ז ע"תיקו'  עי220
בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול , כתר הוא רצון, ל"ג וז"ע' כז "א בתיקו" בהגר'עי', ל בחי"נדצ 221
 ל"עכ, פרצופים' נגד ה, ודיבור
 .א"ע זז "תיקו' עי 222
 .220 הערה 'עי 223
 . נרא הלמחקו– דבר והוא שם 224
 *נראה למחקו 225
 .א"ג ריז ע"זהר ח' עי 226
 .'צ ריש פרק ד" סד'עי 227
228  
 .196לעיל הערה ' עי 229
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íéðéã íä íéøåçàå íéîçø àåä íéðôù òåãéë ïéðòäå230, ãåñá )&( åë íäî éðô éúøúñäå', ìáà 
íéøåîâ íéîçø øúëá íù.éàù åîëå "ëá ÷"èá íä ø"æã ñ"âá à 'åáù íéìë,éöà úåììëá ïë  '

è íä"úéøéùòä úåëìîå ñ,ò àåä øúëå "÷,éà àåä íùå "÷,íéîçøä úåãî ìë íùå , íù ïéàå 
ììë íéðô úøúñä.îëå " ù)&( òà ïåçà øùà úà éúåðçå"åëå éàãë åðéàù ô', ìëä åéðéðò ìëå 

åéúçúù äîì íéðå÷éú,ãåñéä ãåñì äðåéìò äâéøãîì íúåìòäìå íîñáì , úåéçöðä àåäå 
îëå"îá äæá ù"úåëéøàá à :  

]ëå"ìøá ä"åë à' [éôá åðéáø åøàéá äæ øáã 'ñì"ô é"á )ד"מ(ìøù " íä íéðô íéøòù à
à øãñë úåéúåàä éôåøéö 'íìåë íò,á ïëå  'íìåë íò231,éùäù ãò êìåäå úçåô àåä øòù ìëå " ï

à óåøéö ÷ø äì ïéà',éúäå "íéðôá ììë óåøéö äì ïéà å,úåéúåàä ìë ìù øåçà àåäù . øåçàáå 
éúä óøèöú"éùä íò å"ï,çàå "úä ë 'øä íò 'íìåë ïëå,áìù ãò êìåäå äáøúî àåä  ' ÷ø äì ïéà

à óåøéö 'àä íò øåçàá',åë øåçàá ììë óåøéö äì ïéà óìàìå '232, øáëå íìåë ìù íéðô àéä éë 
ñì éøåàéáá äæá éúëøàä"é233.àù àöîðå  'øúëáù äðåùàø àâøã àåä,÷ð ïëìù  'äãéçé, ïéàå 

éçáá óåúéù äì 'àùøù àåä íéðôá ÷øå ììë øåçàïåäìåëã ,æå "ìî ïåùàøä áéúð ñ" úåáéúð á
ë íäù"éå úåéúåà á 'úåãå÷ð234,ì íø÷éòå " ãåñá à) עוקצין&( é"é éáäåà ìéçðäì ïéîìò ù"ù235, 

àìôåî àåä ïåùàøäå, )איוב כח ז( åë èéò åòãé àì áéúð',à úåà àåäù  'ïåäìåëã àììë àåäù. 
îë ïéðòäå"ëáå íéðå÷éúá ù" î)&( úà ïåðéà íéìéëùîäååë ïåå',ø "ìø ãåñá íä úåéúåàäù ì" á

ìøå íéðô íéøòù"øåçà á,øéäæé ïéðîë "äé å"åà é"ø,äéå øäåæë "åà é"ø,øéäæé "äé àåä å"åà é" ø
íéðôä àåäù,äéå "åà é"äìòîì äèîìî øåàä ÷åìéñ àåäù ïåäìã íéøåçà àåä ø, øáëã øåà 

äåä236,éúð ïéðîë íä íìåë íéøòùäå "á237,ùçá åðéà ïåùàøä ìáà  åäìåëã àììë àåäå ïåá
éìéëùîäå ïéðîë ÷ø øàùðå"í,úéà ãåñ àåäù "ï,úéàä øòù "ï238 )יחזקאל מ טו(,àäù  ' àùøù

íìåëã.   
íìåèéáå íéàøáðä íåé÷ ïéðò àåä íéøòùä ìù øåçàå íéðô ãåñù ïéðòäå,òù " íéðôä é

äèîì äìòîìî äéåäì íúàéöéå íúåàéöî ïéðò àåä,éåìâì íìòäî ,òå " ìù íéøòùä é àåä øåçà
äìòîì äèîî íøå÷îì íúøæçå íìåèá.ã äãîä å÷ ãåñ àåäå àúåðéãø÷ã àðéöåá239, ïúåðù 

ìëì äáö÷å äãî,øåçàì íéøæåç äãîä úåìëáå ,ì ïéðò ïéðò äæå "äîëç úåáéúð á )א "י פ"ס

íäá íéëìåäù íéëøãä íäù ,çàå "òøôîì á÷òä ìò íéøæåç ë,ò íä íìåëå " äîëç ô,)א"מ
øá øöåé ìù ä÷åîòåîá íéìåìëå úéùà"äîåã÷ äîëç ñ,úåøåáâä ùøåù íù ïëìå ,òù " ïúéð é

 - מאיר הבאר -
 .ועוד הרבה, ח שער המלכים פרק ח"ע' עי 230
 .אוכן הערה , 197 לעיל הערה 'ועי, ד"ב מ"י פ" ס'עי 231
 .ל שזה טעות"נ 232
 .לא זכינו לזה 233
 ב"י ג ע"א בס"בהגר 234
 ב"י ה ע"א בס" בהגר'עי 235
יהי על רזא דאבא , כל מה דנפק ברזא דא נפק, יהי אורל "ב וז" זהר בהקדמת בראשית טז ע'עי 236

ויהי , למהוי שירותא לאתפשטא למלה אחרא אור, ר אתהדר לנקודה קדמאהולבת, ה"ואימא דאיהו י
 .ל"עכ, אור דא רזא סתימא, אור דכבר הוה, אור

 .א"י ב ע"א בס" בהגר'עי 237
שער האיתון ל "א וז" ירושלמי עירובין לג ע'ועי', מ ביאורי הזהר דף כח שזה שער הנ" הגרמ'עי 238

 .שהוא משמש כניסה ויציאה
 .20, 19לעיל הערות ' עי. בוצינא דקרדינותא דמדיד משחתין, ל"ב וז" עח"ח נ" ז'עי 239
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øáã ìëì äáö÷å äãî ,åë éîé úúð úåçôè äðä' )תהלים לט ו( ä éðòéãåä 'åë éîé úãîå éöé÷' ) שם

 àä ìáà  'éçáá íéàøáðä ìë ùøåù ãåñ àåä 'ììë äáö÷å äãî íù ïéàù úåéçöðä, ïëìå.)'ה
øåçà íù êééù ïéà,îå "ùøåù îìä ìë "àá íù àåä úåáéúð á ' øåéöá,é íäå "é äìòîì å" å

äèîì240.â íäå "àëåôéäá ë,éù  'àîéúñ äãå÷ð àåä,åäå  'äúåèùôúä àåä241 ãåñ àåäå 
úåàéöîä,çàå "åä òøôîì øæåç àåä ë 'éä íãå÷ 'øåçà ìò äøåîù,íìòäì éåìâî øæåçù , å÷î 

äãå÷ðì.îå "éçáá ìëä î 'úåãçàå íéðô,ðëôäúùë éøäù å242â àåä "äæ øåéöá ë, ìò äøåî àåäå 
 úøæç}ò å"à {éçáì øåòéùå ìåáâî äéåää ìë 'úé åãåçé éåìéâå úåéçöð'.éå "äé ãåñ àåä ïåéìòä å" é

øåà,å "å àåä ïåúçúä é"ä é"øåà é243,øéäæé íäå "äæë å"ø,ãä ïëìå  'éâ åìà úåáéú 'ò"ú, àåäù 
ò äùòðù ïîæä ãåñ"äãîä å÷ é244íåöîöäå ,øåù àåäå øúëá àåäù úåëìîä ù, úìçúù 

ïåøçàä úéìëú ìò àåä ïåöøä,â äøåî ìáà "úåéçöðì øæåç ïåøçàä úéìëúù ë, øúëä ãåñ 
à ãò à÷ìñã úåëìî àåäù"ñ,îë äìòîì ú÷éøãæàã àðáà à÷øæ ãåñá "ëá íéðå÷éúá ù"î 

)&(,â àåäå "àä ãåñá ë ' äæ øåéöáéåä íù ìò äøåî àåäù "ä245,äé ãåñ àåäå "åà é"éå øä" é
øåà,éù  'äéã"é,å "éäéåã é,àä øåéö àåä  'ðä"ì,åé "é,øàùðå 246éäé ãåñ "ä,úåéçöðä ãåñ àåäù , 

â íäù 'éä íéðîæä"åä ä"éäéå ä"ä,èñá äéä  'á íù åäúä íìåòá úåëìîã"ï,åá äåä  ' ïéðù éôìà
åá"òåãéë ÷,òì àåäù øúëá àåä äéäé "âì úåéçöðì åìòéù ì"ãàî úåðåéìò úåâøãîì ø247. 
ëåî" ù)&( éäé àåää íåéá"éåä ä"ãçà ä,äé ãåñ àåäå é"åé ä"ðä é"àá íéìåìëù ì ' àåäù øúë

çà"òåãéë ã,áå  'íéîòôåç ãåñ íä äéðéî ïé÷ôðã øåà "øúëî ïé÷ôðã á,äåò íäå "äåòå æ" á
îë" ù) מנחות&( äåòù"äá àøáð æ 'äåòå"åéá á"ã.ë ïå÷éú ùéøá ïééòå " á)ñ óã"ò à"á( 

 åðéáø éøåàéááåíù248.   
ò éë òåãéå"åé ãåñá àåä øúë àåä ÷"ã,æå "å ãåñá à'249,îë "ù )ץ דרוש "כ חזרת הש"שעה

é ãåñá "òã íéðå÷éú â"÷,é íäù "éãåé â"áã ïíéðäë úëø,èå  'æã"è íä à 'éåå"åáù ï,æ éë " à)'ה
å ãåñá àåä"÷,âå "ãáì úôñåú ãåñá åá íä ø250,àùî "òá ë"éä ìë ÷"úåòéá÷á åá ñ, ïéàù 

 äðúùîò"òåãéë íéðåúçúä é.æå "à úåà øåéö ñ 'é àåäù 'å ìò 'éå 'åá ÷åáã äèîì', äøåî àåäå 

 - מאיר הבאר -
 .'ף ה"ח אח"ע' עי 240
א ולכן הו' המחשבה הוא בבהילו וברגע א, ל"ה עשר ספירות וז"ח ד"א מ"י פ"א ס"בהגר' עי 241

א ולית נימא ונימא "ז ע"ז ל"בתיקו' ועי, ל"עכ', והקול הוא באריכות לכן הוא בצורת ו', בצורת י
דסלקא באוירא ' מבועא דיליה י' דשערה דעתיקא קדישא דלא נפקא ממבועא עלאה והאי נימא איהי ו

 .כ"ע, עד אין סוף ונחתא עד אין תכלית
 ל כשהתהפכו"נדצ 242
 .ב" יג עצ"א בסד"בהגר 'עיו, ב" כב עבראשיתזהר  ' עי243
 .20לעיל הערה ' עי 244
 'באמצע וועד י' ואות ו' ו פעמיים י"כ' כלומר גימ 245
 ה"י מיהי ויהי נשאר יהי"כלומר אחרי שמורידים יו 246
 .ד"צ לט ע"א בסוף סד" ליקוטי הגר'עי 247
ה ועליה "תרין היכלין לתרין אתוון דאינון י' ב, ל"א וז"א עובדפוסים שלנו ע, ב"ל סג ע"נדצ 248

של בראשית ' ל ב" ר-' תרין היכלין כו' ב: א"הגר' פים הבין דרכה והוא ידע את מקומה "אתמר אלקי
 .'י התלבשות בהיכלין דב"וע' ז בה"ד ועוה"ב ביו"ואמרו עוה' ה כו"ש כי בי"ה וז"וזה השם של בי

 .241 לעיל הערה ' ועי,ל"עכ', א ו"ד וז"ק נקרא יו"א ע"עה "צ כ"א בסד"בהגר' עי 249
ולכן לא נחשב דעת , וסוד זה הדעת לא היה בעולם התהו, ל"ד וז"ע' צ א"א בסד"בהגר' עי 250

א "לכן זש, כי כל מה שלא היה בתחלה קודם התיקון אינו אלא תוספת ולא נחשב במנין, בספירות
 . וכן שער המלכים פרק ו.ל"עכ, ס שלימות"ג שלאחר התיקון יש בו ע"ק אע"נקרא ו



÷çöé øàá  

29 

ò úçâùä ìò"æá ÷"à,á éë  'àá ïéâøã"à,à  'åé ãåñ"åá ïîæä úâäðä êøåöì åáù íéðå÷éúä ã '
ïéðù éôìà,åáù íéîçøä úåãî ìë íäù ,÷á äéäù åîë íé÷øôì íäù íéðå÷éúä ìëå  íé úòéø

óåñ, ä 'ëì íçìéåë í' )&(,åë äòøôá äãáëàå áéúëå ' )&(, àð÷éã øé÷åàì éòáã )&( . äîëá ïëå
úåàìôðå íéñðä éåìéâ ãåñá íéãçåéî íéðîæ.ä ìà ïðçúàå íé÷éãöì ïëå  'åë ')&( îëå" åðéáø ù

 íéèå÷éìá)ג"צ לח ע"בסוף סד( ,áäå 'òì øåîùä úåéçöðä úâäðä ãåñ àåä" óìà øçà ì
éòéáùä251.æå " úåà øåéö ñ,éù  'åä ìò ÷áåãî äìòîì 'åá ïîæä úâäðä ìò åúô÷ùä ãåñ àåä '

ïéðù éôìà,éå  'åá ÷áåãî äèîì 'åä ìù ïîæä úâäðä úøæç úåéçöðä àåä 'éä ìà', ãåñ àåäå 
úåîìåòä úåéìò,æù "ò ãò äìåò à"øúë ÷.î àåäå "æ ìù ãåã ìù øåðë ù 'äåòá ïéîéð"æ,òìå " ì

ïéîéð øùò ìù,øîæ øåùò ìáðá øîàðù åë åì å',àðù äðåîù ìù çéùîä úåîé ìùå  ' ìò çöðîì
åë úéðéîùä' )&(.äåò úâäðäù "æ íä æ 'íåãà éëìî,çä êìî ãåñá çéùîä úåîéáå  ' øãä

èòáúøãåñéä ,äåò ìùå "é àåäù øúëä ãåñá á 'îëå"ù :  
]åéå"åë äðåô ïåéìòä ã' [ø"áù ì 'éãåé"àä ìù ï',åé " úåèøôá åúçâùä ìò äøåî ïåéìòä ã

òåä ì 'æ àåäù"îëå ú"äìòîì ù,àøéãú øéèðå íéàð àìã àçé÷ô àðéò àåäå 252 ,éù ' úøåö àåä
äìåâò ïéò,â àåäå "éáã äàìéò àøååç ë 'æã àðéòã ïéðååâ ïàçñúî"à )ב"דף קלו ער "אד' עי(, 

îëå"ô óåñá ù"ñã ààúåòéðöã àøô )&( åé ãçééúà" àìéòì éåâøãá ÷éìñ ïë øúáå éåãåçìá ã
àìéòì,éôå 'é øéäð àìã àåä àèéîøåãäù åðéáø íù  'åá"æã ïéðééòá ã"à,éåâøãì ÷éìñ ïë øúáå , 

éì 'òìã äàìéò"÷,òå "òã àøååç øéäðã é"ò ÷"åéä é"ã,úåçå÷ô åéðéò æà .ò " áúëå êéøàäù ù
íù,é ãåñì ãåò ÷éìñù  'åòé äàìéò àøéåàã"ù,äàìéò ãñç ùøåù íùù ,øåàä ùøåù àåäå , 

òä íåé÷ ìë éåìú åáåíìå,åé àåäå "éåàî ÷éôðã ã"øåà øàúùàå ø253.ôá ïééòå "ñã á" ã)&( åé" ã
åéì ìéæà"åë ïéîéúñ ìëî íéúñã ã 'é øéäð àì ãë éåå 'åá"åë ã 'åé øéäð ãëå"åá ã" àøååç æà ã

éá øéäð àðéòã 'é àåäå 'äàìéò.òã àðéò úîàáå "àøéãú øéèð ÷254íìåòä íåé÷ êøåöì , àåäù 
ïåéìòä ïåöøä úô÷ùä ãåñå ìò  'ïåéìòä ãåçéìå áåèì óåñá øæçåéù ïéðù éôìà, êéøàäù åîë 

î éäìàä äæá 'é ãåñ àåäå åéáúëá åèàöåì íééç äùî 'å ìòã' :  
]åéå"åë åôéãø äìòîì äðåô ïåúçúä ã' [îë àåä"íåúñä øîàîá ù} ò å"á{ )ô 'ñ çð ä

ò"à(øà "åë éãé úîéøà ù 'åë àìéòì äàìéò àúåòø ãëã 'éôà àùéø àåääååë ÷éôàã éàî ÷ '
éøúáà óãøîì äàìéò äáùçîã åòøäùéøôúà åñéøô ãç äéðéî àøäðúàìå , àåää åâîå 

 - מאיר הבאר -
ש "וכן הוא בפת(היא כנגד בינה השמיני הוא כנגד אבא ' שהאלף הז) ג"ג ע(ברית מנוחה ' עי 251

 .ש מאה"וזה " דג"לד עצ "א על ספד" בהגר'ועי, ואלף העשירי כנגד כתר) ג"ע י"אבי
 .198לעיל הערה ' עי 252
  .כ"ע, ר"מאויר אתגליא או' כד אפקי י, ל"ב וז"ז כ ע"תיקו 253

ו "לש' ועי. ש"א ע"ע לג ע"וכן הוא בפירוש בב. והאור נשאר למעלה, הוא שמאיר' דהיינו הי
 , אור גורמת להוויית- היא הכתרהרי החכמה מאוירא יציאת היינו '  היתאייצש ,ג"א פ ע"חביאורים 

שאויר הוא חכמה ואור ' ח שער דרושי הצלם פרק א"ע' עי [על ידי החכמהעצמו מאיר הכתר שדהיינו 
אוירא הוא אור הגנוז שאינו , ל"ה בגין דאית וז"א ד"ח יט ע"א על תז"בבהגר' ועי ].ע"וצ, הוא בינה

ג "א ח ע"יהל אור ח' עי. 'גנוז באות יכ אור המאיר מושג לכל והוא אור ה"משא, מושג כלל כמו האוירא
סתים , ס"רזא דא' והוא נק, אור דא רזא סתימא קאי על אוירא עלאה בין גולגלתא ומוחא, ל"וז

והוא אתפשט מרזא , שהוא חכמה תתאה', ל י"ואתפשט ממנו מהאי אוירא הנ, דסתימו כמבואר שם
  .ל"עכ, ]מהמסדר[ומוחא והוא זווג הנעלם דמטי ולא מטי דאוירא , דסתרא דאויר עלאה
ב "ע כב ע"ב'  עי).ב"צ ה ע,א בספד"על הגרו"לש(דנפק מניה הוא חכמה אבא ' היאויר הוא הכתר ו

 ורק הארת ,האור עצמו שהוא סוד החיוורתי נשאר גנוז באוירא שהוא סוד גניזת האור באוירא, ל"וז
 .כ"ע, ק"האוירא נפיק להאיר בפנים דע

 .ב"צ ו ע"מלשון הסד 254
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åë àñéøô àåää ãò éèî àìå éèî äàìéò äáùçî àåääã åôéãøá àñéøô', éàä ùèá ïéãë 
àñøôã åøéäðá òãééúà àìã äáùçîã åøéäð255åë '. íù åðéáø éøåàéáá ïééòå )ב טז "יהל אור ח

 , èå÷éìáúåëéøàá äæä øîàî ìò íé,ììë òãééúà àìå ïåéìò àåä àøéåàù íéøáãä ììëå )א"ע
ã÷å"íéùã÷ä ùã÷ ïéáå ùã÷ä ïéá íëì úëøôä äìéãáäå ñéøôúàã åñéøô ãåñ àåä à )&(, ïéá 

ãñç ïéáå äðéá,åî ïàë ïëå "ìãøã ãñç íùå äàúéìú àùéø àåä ñ"à256, ãåñ àåä àîåø÷å 
ã àøéåà àåä åéìòå ùéøôúàã åñéøôàðéðú àùéø ììë ñôúà àì,à úåà ãåñ àåäå  'äæ øåéöá, 

é 'àçé÷ô àðéò ãåñá äèîì øåàä àöåé íùîù àøéåà äàìéò,éå  'åî ïåúçúä"ñ, àîåø÷å 
åä ãåñ àøéåàã 'íäéðéá ÷éñôîä,åë òé÷ø  ')בראשית א ו( ,æå" àìå éèî äàìéò äáùçî àéääã ñ

éøúáà óãøîì äìéã åòøå àñéøô àåää ãò éèî 'äðúàìäéðéî àø,éçá àåä íù éë òåãéå  'åã"ð, 
åîã åùéèá àåäù"ã÷á ñ"îë íìòð âååæ àåäù à"íù åðéáø ù,îë äìòîì äðåô àåä ïëìå " ù

åðéáø :  
]÷åð 'åë äðåô' [÷åðã àâøã ìë ïëù 'äìòîì ãéîú äðåô úåéäì,â àåäå "÷åðá ë ' àúúìã
úåìéöàã,ìá÷ì äìòîì úåìòì ãéîú äðåöøù ,ìåëî úìòôúî àéäù í,òå "øîàð æ )&( íéäìà 

åë êì éîã ìà'.åîá àåä ïëå "ñ,íùù óàå 257éçá êééù ïéà  'ììë àá÷åð,î " ùøåù íù î
úåøåáâä, àúåðéãø÷ã àðéöåáíù æéðâã ,ïéôéìâä ìë íùîå 258, àåä åôéìâ ìëå ïåäìã àùøùå 

úåøåáâ ãåñá,åéâì ïéòé÷ù íäù 259,åã ìë ìù ùøåùå "åîå àøéåàî àåä úåìéöà ìëã ð" ñ
îïåäìã åùéèá260.é ãåñá íäå  'è íäù 'èå',è  'åë ïéøåäð ïåðéà åàì ïéìëéäì ïéìëéä',îë " ù

 éãå÷ô úùøôá)ב"רסח ע( ôáå 'íù çð,é úåàã ïéëîñ òùú íäå  'è øçà ïéôãø íäå ' íäå ïéàìéò
é ãåñ 'éå äàìéò 'èã äàúú 'é úåàá ïéëîñ',é äùòð ïåäìã àììëå  'éå', ïéîéé÷ã íä ïéàúú 

äáùçîá,è íäù äîëçá  'é úàã ïéëîñ',èä øçà óãøîì ïåäìã àúåòø íäå  'àá ïéîéé÷ã"ñ, 
åéøçà óåãøì å÷ùç åùøùî àáù øáã ìëù,îë "úåëéøàá íù åðéáø ù,é ïàë ïëå  ' ãåñ äàúú

î"é øçà óãøîì ñ 'àøéåàã äàìéò, ãåñá àåäå )&( åú÷åùú éìòå éãåãì éðà,éãåãì éðà ,é  '
óìàä ìù äàúú,åùú éìòå åé àåä åú÷"äàìéò ã, ïéâøãä ìë óåñ íäù äèîì ìàøùé ïëå 

åë éãåãì éðà øîàð íäéìòå äìòîì äìòîì íùøùå 'ïáäå :  
]åé"åë øúëá ã'[ - ø"éù ì 'øúë ìò äøåî,éù åîëù  'åéããö ìëî íåúñ, øúë ïë åîë 

éìâúà àìå íéúñ àåä261ììë ,÷ðã  'ïéà262,éôà âùåî ïéàù  'åúåàéöî,îå " åðéáø ù]äøåçù éðà 
äåàðå [îì åúðååë"æá ù"ù çéä" ù)ò äð óã"à ד"סט ע(åë éðà äøåçù  'åë óåð äôé áéúë ' åøéôù

 - מאיר הבאר -
' וכו, כאשר הרצון העליון למעלה' אמר רבי שמעון הערמתי ידי בתפילה וכו: גום לעבריתתר 255

נפרש פרסה , רצון של המחשב העליון לרדף אחריו ולהתנהר ממנו' וכו, ואותו ראש הוצאי מה שהוציא
וכך מכה ' וכו, אותו מחשבה עליון מגיע ולא מגיע עד אותו פרסה* ומתוך אותו פרסה ברדיפת, אחד

 .תו הארה של מחשבה שלא נודע באור הפרסהאו
 ע"וצ, א ולא חסד"ס מתלבש גבורה דרדל"ג שבמו" ה עצ"א בסד"בהגר 'עי 256
 .א לית שמאלא בהאי עתיקא"ר קכט ע" אד'עי, א"כלומר בא 257
  כלומר –ה גלופי "ב ד" יא עצ"א בסד"בהגר 'עי 258
 ה בעטפוי"א ד" כט עצ"א בסד"בהגר 'עי 259
 .ה והכלל"א ד" ו עצ"א בסד"בהגר 'עי 260
תא חזי נקודה חדא שירותא מתמן למימני דהא מה דלגו מההוא נקודה לא ): &(ח "זו' עי 261

ואית נקודה לעילא סתים ולא אתגלייא כלל ולא אתיידע ומתמן . אתיידע ולא אתייהיב למימני
 &שירותא

 איןק אקרי "ע ,ל"ב וז"ז רפח ע"דא' עי 262
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åë ïååúà ìëã åìéìëã àæøá ééçã àðìéàã àôåðã 'åë úà àåääá åìéìëúàå ' åäéà úà éàäå
 àìå äåâá úìéìëúà éäéàã ïéâá äðéî øáì àøçà åîéùø ãéáò àì úà éàä åäìåëã àçáù

 åîéùø ãéáòåé úà éäéà ïàîå åæéðâå åøéîè øá" ìë àøçà åîéùø àìá àãç äãå÷ð éäéàã ã
åë ïåì úéà ïååúà 'é øá úà àåääã àøååçá øàúùà åîéùø àåääå ' àìá àãç äãå÷ð åäéàã

åë àøçà øúàã åøååç 'åë øúà éì úéì éðà äøåçù íùå 'éã àîùá àäã ' à÷ìñì àðéø÷úà
òå àìéòì"åë éðà äøåçù ã 'ìã àðå÷úáåë ïéâøã ìë ùéø àìéò'263.ò "úåëéøàá ù,éù  ' ìò äøåî

øúëì úåëìîã å÷éìñ,ïéâøã ìëã àùéø àåäù ,ìëä ììëð íùù . ùàøá øåù÷ä óåñä àåäå 
ìëä,øúëì à÷ìñ àá÷åðã òåãéëå  ) א"פקודי רלט עזהר(,é úåàá àåäå  'ìëî øúñð àåäù, ïëìå 

åøååç äéá úéì,îëå "ù )&(åë åøúñ êùåç úùé ', ïéàù  åðéáø úðååë àåäå ììë äâùäå éåìâ íù
ïàë :  

]åë óìàì äîåã àåäå' [- ø"åéù ì"óìà úøåöá àåä éåìîá ã264ùîëå "ì, àåä ïëìå 
úéù åîëå øúëá',éã ïéâøã ìë ììåë àåäù "ñ,ìëä ììëð óìà úåàáù åîë , àåä åøôñîá ïëå 

íéøùò,éøùòå "éâ íî 'úë"ø,é ãåñ àåäå " ñ}ò æ"à {øùé øåàá,éå "àá ñ íéììëð íìåëù øæåç øå
øúëá,ìëä øæåç íùù .îëå "úåéåää ìë ùøåù íùîù äìòîì ù, ãåñá ìëä øæåç íùìå 

ãåçéä ìà úéìëúä,ìø íäù "ìøå íéðô íéøòù à"øåçà à265,à úåàù  'íìåë ììåë.æå "øú ñ" ê

 - מאיר הבאר -
יפה נוף שפירו דנופא ' כתיב יפה נוף משוש כל הארץ וגו' וגושחורה אני ונאוה : ל בשלימות"ז 263

  דאילנא דחיי ברזא דכלילו דכל אתוון 
דכד אתוון מתחקקן ואתרשימו באילנא דחיי סלקן אתוון כולהו ואתרשמו בחד את ואתכלילו 

  בההוא את וכיון דאתכלילו ביה כולהו אפיק לון לבתר 
ביד רשימו אחרא לבר מינה בגין דאיהי אתכלילת וההוא את איהו שתחא דכולהו האי את לא ע

  ' בגוה ולא עביד רשימו בר טמירו וגניזו ומאן איהי את י
דאיהי נקודא חדא בלא רשימו אחרא כל אתוון אית לון רשימו אחרא על גבי אתריה דכתיב תמן 

  דאיהי נקודה חדא דלא חוורו דאתר אחרא ' וההוא רשימו אשתאר בחוורו דההוא את בר י
  נקודה חדא ' האי נקודה ירתא כלה דא בתיקונהא ואיהי נקודה חדא גו חילהא ומשרייאה ואתקרי יו

הא אתקשטת בתיקונא עילאה ואמרת שחורה אני לית לי אתרא ' וכיון דסלקא בשמא דא ואתקרי י
  אתקרינא לסלקא לעילא ' לאתכללא אחרנין בגוואי בזמנא דא דהא בשמא די

יקונא דלעילא ריש כל דרגין בהאי אתכלילנא בגווי לסלקא לעילא ולית ד שחורה אני ונאוה כת"וע
לי השתא אתר פשיטו אחרא לאתגליא הא אתכסינא בלא חיזו אחרא ברזא דנקודה חדא לסלקא 

  נקודה לנקודה 
יפה נוף יפי ' יפה נוף משוש כל הארץ וגו) תהלים מח(כתוב ) שם(' שחורה אני ונאוה וגו: תרגום

  ים בסוד ההכללה של כל האותיותהנוף של עץ החי
שכאשר נחקקות האותיות ונרשמות בעץ החיים עולות כל האותיות ונרשמות באות אחת ונכללות 

  באותה אות וכיון שנכללו בו את כלן הוא מוציא אחר כך
ואותה האות היא השבח של כלם האות הזו לא עושה רשם אחר חוץ ממנה משום שהיא נכללת 

  'רק טמירות וגניזות ומי זו זו האות יבתוכה ולא עושה רשם 
שהיא נקדה אחת בלי רשם אחר לכל האותיות יש רשם אחר על גבי מקומו נאמר שם ואותו הרשם 

  שהיא נקדה אחת בלי הלבן של מקום אחר' נשאר בלבן של אותה האות פרט לי
נקדה ' ת יוהנקדה הזו ירשה הכלה הזו בתקוניה והיא נקדה אחת תוך צבאותיה ומחנותיה ונקרא

  אחת
הרי שהתקשטה בתקון עליון ואומרת שחורה אני אין לי מקום ' וכיון שעולה בשם הזה ונקראת י

  נקראתי לעלות למעלה' להכליל אחרים בתוכי בזמן הזה שהרי בשם של י
ועל כן שחורה אני ונאוה כמו התקון שלמעלה הראש של כל הדרגות בזה התכללתי בתוכי לעלות 

עת מקום של התפשטות אחרת להתגלות הרי התכסיתי בלי מראה אחר בסוד של למעלה ואין לי כ
 נקדה אחת לעלות נקדה לנקדה

264  
 .אוכן הערה , 197 לעיל הערה 'ועי, ד"ב מ"י פ" ס'עי 265
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åéá úåéúåà"úåøáã ã266, áéúëå )&( íéáåúë íä äæîå äæî.á íäå "é ô',éçáá ìëä íù êà  '
íéðô,ììë øåçà íù ïéàù 267,â éðùä ãöá úåøáãä íéàø÷ð åéä ïëìå "äæ ãöá åîë ë,îë " ù

æø" ì)א"ד עק שבת( åáð ïåâë íéàø÷ð úåçåìáù áúë"áåá á"åë ï'.øå "ïë äéä àì íùù ì268 àìà 
éçáá ìëä 'îë íéðô"îá ù"à,åé ìù åöå÷ íòå "éäà ïéðîë àåä ã"øúëá àåäù ä, úøùòá ïëå 

àá ìéçúî úåøáãä 'ñîåëá íéé 'ðä íù ïéðîë"ì :  
]åé úøåöáå"åë é' [ø"åé úåà êëìù ì"àä åîë øúëá ã 'éä ìë ììåëù"ñ, íù ãåñá àåäù 

éåä"åé øåéöá ä"é269,éä ììë àåäå "ñ.éù "åçá ä"å á"åæá ä"åé ìù åöå÷å ð"øúëá ã. àåä ïë åîë 
é úåàá 'òì æîåø åøôñîáù"ñ,åé åàåìéîá ïëå "ã,éù  'âá àåä"âá ø 'ã ïéöå÷éáä, àòæâå àùéø 

àìéáùå270,å "æ íä ã"ú,å  'åá"÷,ãå  'òåãéë úåëìîá :  
]÷ 'â"åë øúëá ë' [úåëøá äàî ãåñ àåä øúë äðä,ïàëøá ìëã àøå÷î àåäù , ïééòå 

 äøåú éøúñá)ô 'ò óã êì êìò å"á(åë àîìò éàäì àúçðì àùôð àéòá ãë  ' äàî äì øñîå
àìéò ïéâøãì àîìùàì àîåé ìëã ïàëøáã ïàçúôîì ïáùåçë ïé"ì ê"åë ê'271,â íäå " ãâðë ë

 - מאיר הבאר -
 ג"תרי מוצא את וכן בהן בלולות מצות ג"שתרי קטורת מלאה: ל" זטו' סי ג"פי (רבה במדבר 266

 שכל, ללמדך. בראשית ימי' ז כנגד יתירות' וז מצות ג"תרי כנגד לרעך אשר עד אנכי מן יש אותיות
  .ב"ע' ב י"רשב מאמרי שער' עי. כ"ע, התורה בזכות אלא נברא לא העולם

שמביאים מקורו מספר ', א פרק א"ח שער ז"חבקוק ועפ "שעה' עי' ך עמודי אור שבכתר עי"לגבי תר
עוד '  ועי.הקנה בן נחוניא' ר בתפילת וכן אצילות במסכת מצאתיואמנם , והנה לא מצאתי שם. הבהיר
 .יג א"א ש"פת' ועי, א"י יד ע"א על ספ"בבהגר
 .196לעיל הערה ' עי 267
ש בבית נתיבות נתיב הצמצום פרק " פת'ועי, )שם' כ בתוס"כמש(תוב נבוב בלוחות כלומר לא כ 268

 .'ד
269 . 
דהא רזא דיליה מראש ', אלקינו יי' כל יחודא שלים הכא איהו יי, ל"ב וז"ג ע"ג ר"זהר ח 'עי 270

אלקינו דא גזעא , דא רישא עלאה אוירא דסלקא' יי, ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא, צורים איהו
ל בשער "אריז' ועי, ל"עכ, ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות, דא שבילא דלתתא' יי, ר גזע ישידאתמ

' חכמה ובינה ודעת הנז, מוחין' שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מן ג, ל"ב וז"ע' י ה"מאמרי רשב
והם הם , אבאמצעית) א ושוריק"נ(ו "ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"באדרא רבא ונרמזים ביו

ד "באות יו, ל"ב וז"ע' א ז"יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ב"ג סוף ע"בלק בדף ר' בפ' שרשא וגזעא ושבילא הנז
ד "ולכן ביו, ושבילא קוץ התחתון, ד"גזעא גוף היו, אית ביה קוצא וגזעא ושבילא קוצא הוא קוץ העליון

, ובשביל התחתון בינה,  עליוןובקוצא נקשר כתר, ד הוא חכמה"כי גזעא גוף היו, ר"התחברות כל ג
 . ל"עכ, כידוע' א שהוא י"א של השם שהוא קוץ הימין של ה"והוא נעיץ בינה בה

 לנחתא להאי עלמא אומי לה קודשא בריך הוא למיטר פקודי אורייתא 271)נפשא( כד בעיא 271
 271 לאשלמא לדרגין עלאין כחושבן271דברכאן דכל יומא 271ולמעבד רעותיה ומסר לה מאה מפתחאן

ך דהא כלהו אתמסר לה בגין לאתקנא בהו לגנתא ולמפלח לה ולנטרא לה מארצך דא גנתא "ך ל"ל
 אביך דא שכינתא ת דאיהו תריסר שבטין עלאין ומבי271ומולדתך דא גופא דאתקרי אילנא דחיי(דעדן 

 ואין אביו אלא' גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע וגו) משלי כח כד(אביך דא קודשא בריך הוא שנאמר 
א "נ (271)קודשא בריך הוא ואין אמו אלא כנסת ישראל אל הארץ אשר אראך דא איהו האי עלמא

ומולדתך דא אילנא דחיי ומבית אביך תריסר תחומין שבטין עלאין אל הארץ אשר אראך דא איהו האי 
  271271)עלמא

ר את מצוות ו משביע אותה הקדוש ברוך הוא לשמ, לרדת לעולם הזה)הנפש(כשרוצה : תרגום
של ברכות של כל יום להשלים את הדרגות העליונות   ומוסר לה מאה מפתחות,ורה ולעשות רצונוהת

 זה גן ,"מארצך" . שהרי כולם נמסרו לה כדי לתקן בהם את הגן ולעבדה ולשמרה.ך"ך ל"כחשבון ל
 .ה זו השכינ,"ומבית אביך" . שבטים עליוניםב"י שהוא , שנקרא עץ החיים, זה הגוף"ומולדתך. ("העדן

 ואין אביו אלא הקדוש ברוך ."' וגוגוזל אביו ואמו ואמר אין פשע" שנאמר , זה הקדוש ברוך הוא"אביך"
 זה "וממולדתך"א "ס( ). זה הוא העולם הזה,"אל הארץ אשר אראך" . ואין אמו אלא כנסת ישראל,הוא

 ). העולם הזה זהו"אל הארץ אשר אראך" , שבטים עליונים, תחומיםב"י "ומבית אביך" ,עץ החיים
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ä"äå ç"â,à ìëù  'ðì ÷ìçúî', òåãéë )&( úåàìåì íéùîçå úåàìåì íéùîç272, ìë íéììåë íäå 
î úåöîä"ìîå ò"ú,ù äùò úåöîäî "ç,ñùå "ì ä"äá ú"â.æå " äì øñîúà åäìåë àäã íù ù

åë äì àøèðìå äì çìôîìå àúðâì åäá àð÷úúàì ïéâá',îë àåäå "äãàá ù" ø) בראשית ב טו&( 
âá åäçéðéå"äøîùìå äãáòì ò,îá äãáòì "ìîá äøîùìå ò" ú)א" סט עז"'תיקו(,  äøéîùä àåäù

èñä úåéç õéøô äá õåøôé ìáì"à.ä ùøåù éë òåãéå "äå ç"á íä â ' ìá÷îù úòãä ìù ïéøèò
øúëî,áù  'åçî íä ïéçåî"á,áå  'øúëî àåä ïéøèò,÷ð ïëìù  'ïéøèò.â àåä úòãå "îá ë íå÷

øúë273,ì øôñîá íä ïëìå "ì ê"ê,ãåä ãò íéèùôúî íäù òåãéë 274,â  'âç"ãáì ú,áå  'åðã" ä
ãáì,ïàçúôî äàî íäù øîà ïëìå ,úéùá ìéìëã àçúôî àåä úòãäù  )&(,â àåäå " àîúåç ë

 à÷ðôùåâã)ג"ע' ח ז"ז( ,òå" øîàð æ)&( äå 'á íäøáà úà êøáìë275,á íäå  'ë íéîòô" ìë íäù ì
úåëøá äàîä. î àåäå" ù)&( äîù ìëáå íäøáàì äúéä úá, íä ïàëøá äàîù òåãéë 

àá÷åðá,úéù åîëå '.ò íä úåéúåàäù òåãé äðäå "íàåìéîá á,ë íä úåãå÷ðäå " õî÷ íàåìéîá ç
åë çúô',îë "éôá åðéáø ù 'ñì" é)ג"ד ע

276
(, äàî øôñîá íäå.äðéáá íä úåéúåàäù òåãéë , 

äîëçá úåãå÷ðå,îë øúëá íéìåìë íäéðùå "ë ïå÷éú ùéøá ù" á)א"עא ע( á'åë úéùàø 'åòé" ù
éôáå 'íù åðéáø277 :  

]åë äðåéìòä äëéøáî' [ø"÷ð ïëìù ì 'äðåéìòä äëéøáî íéàá íäù úåëøá278, àøå÷î 
ïéàëøá ìëã,â íäù òåãéë  'âá øå÷îå ïéòîå ìçð ïéâøã"ø,äðéáá ìçð  )א יא "שער מאמרי רשב

 ,äðéáá òáù àåäù íéìçð äòáùì åäëäå )&(ëå î" ù,)ב"ב מב ע,זהר ח(  äîëçá ïéòîå,)א"ע
æ åðîîù òåãéë 'úòãä íéìçð,æì èùôúî äðéî ÷éôðã øäð "ú, íùîù òåãéë äîëçá ïéòîå 

ìçðã åëéùî,øúëá àåä íìåëì øå÷îå ,úåëøáä ìë íùîå , ìëä ãñçäå íéîçø éøòù ìëù 
íùî,÷ íùîå  'ðãà íù úåëìîì íéëùîð úåëøá"øúëá äùøåùù é,éà ãåñá "ðàå ï"é279, åîë 
úéù 'êåîñá.ãå  'ðãàã"÷ óåìéçá àåä é 'àá"á ú"âì úéòéáøä àåäù ù"úåëìî ø,÷ äáå  '

ïéàëøá280,íéðãà äàî íù ïëìå 281ðä íù ãåñá "ì,÷ð äèîì äîå÷îáù  'ã',äéðòå äìã  )&(, 
 íåìë äîøâî äì úéìã)&( ,àìéòì äìéã å÷éìñ ìáà, ïîúî úøæâúéàã øúàì ú÷éøãæàã àðáà 

 äðô ùàøì äúéä íéðåáä åñàî ïáà, íù äùòð )&(îëå" ù, )ב" מז עז"'תיקוו, א"א כד ע"זהר ח(
÷ ãåñá 'ïéàëøá.æå "ðãà íù ñ"ãä óìçúîùë é '÷á 'éäà íù øôñîá àåä æà" éôåìéâá ä

éãåé"ï282,ðä íùù "øúëá àåä ì,æå " ù)&( ðà" ïåùàø é}ò æ"á {ðàå"åë ïåøçà é', íéðãàä åéä ïëìå 
ñëî"ó283,ù ãåñ ðä í"ì.ïéôåñëã ïéîìòî àåäå 284,ì÷ùä úéöçîî íéðãàä åùòðå , ò÷á 

 - מאיר הבאר -
 *מקור 272
  .'ח מוחין דצלם ח"ע' עי 273
 .א שזה כתוב לגבי בינה"ע' ז ח" תיקו'עי 274
 .181ז לעיל הערה "א תיקו"גר' אמנם עי, ן שם"רמב' עי, בכל היא בפשטות ביסוד 275
 .ב"ב ע"א כ"חנראה שמקור יותר טוב הוא יהל אור  276
 .##*א"א ראיתי שם גרל 277
אלהים , חכמה עלאה שהיא ברכה ומשם חיים כולם כענין אלהים חיים): &(ספר הפליאה  'ועי 278

 .'וכו מלשון בריכה הוכשתאמר ברכ. בינה חיים חכמה
 .א"ז ז ע"תיקו'  עי279
 .385 ולקמן הערה 205לעיל הערה ' עי 280
 .205 לעיל הערה ' עי281
 .י"אקנ' וכן הוא גימ, קסא' י בגימ"ד ה"י יו"ף ה"אל 282
 כ"א עה"קס' גימ 283
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úìâìâì )&(,àúìâìâã éúøååç úøàä ãåñá íäù 285,ìãøã ãñç íùù "íìåòä ìë íéé÷îä à, 
íìåòä íåé÷ì úåðáø÷ íäî åð÷ð ïëìù,îë " ù)&( äðáé ãñç íìåò. íéãåîòì íéðãàä ïëå 

ïëùîä ìë úîå÷ íäéìòù,íìåòä ìë ììë àåäù .ëìå ÷á ãåñá àåä ï"ò,ñç àåäù "ò ã"á,÷å  '
òöîàá,÷  'ïéàëøá,íìåòä íåé÷ì íåé ìëá íúåà êøáì êéøöù .e÷äå ó÷éä ïåùìî àåä ó, íäù 

úéù åîë àúìâìâî 'ñá êåîñá"ã. ïúéåì àåä àúúìã ïúìâìåâá èùôúîä éúøååçä éë òåãéå 
çéøá ùçð286åë '287,öú øôñîá àåäå "å288,åëìî ïéðîë "ú,àîä ãåñá íäå ðä íéðãà ä"ì, íäù 

ö"î íéùø÷ì å"ç,ãå  'úëåøôì ãáì,ú ïàë ïëå  'ãáì,öå "ãáì å,úäå  'ú ãåñ íä ' ïéîìò
ïéôåñëã289,ãî íäù  'ãì íéáùçð íä øåçàì íéëùîðä éúøååç 'íéðãà äàî øôñîá íä, ïëìå 

åëìî ïåáùçá íä"ú.æå "àî úåéúåàä ñ 'ö ãò 'öú ïåáùçá íä"úéåì ïåáùçá å"ï,÷äå  'äéøçà í
íìåë ììåë,ðä íéðãà äàî àåäå "úåëìîáù ì,úéåìî úåëøáä ìá÷îù "ðä ï"ì, ìëã àøå÷î 

ïàëøá.úä ãåñå  'öå"úéåìä éë àåä å"ñøúñð ï290îë ïôåã êøã àá÷åðì øéàîå "æ åðéáø ù"éôá ì '
íù )ב"צ יב ע"בסד(, äîàã àîåôá æåðâä ãñçä àåä äðäå291,à íù ãåñ "ì, ãåñ úåëìîì øéàîå 

ðãà"é,ùòðå ö ä"íéðãà å292.ãä ø÷éòå  'úä íäù ' àåäù ïôåãä úçú íéæåðâ íéøàùð ïéîìò
ìéãáîä úëåøôä,÷ ïéá ìéãáîä àåäå "ëéäì ÷"ì293,ã íäå  'ðä íéðãà"ì,úäù  ' íä ïéîìò

ìãøã äðéáã ãñç íùù àúìâìâî"÷ àåäù à"÷294,ëéäå "ðãà àåä ì"ò úìá÷îù é"äñéøôä é295 
ïôåãä àåäù, áéúë ïëìå )&( ä úà úàáäååë íéñø÷ä úçú úëåøô', úåàìåìä íéøáçî íäù 

ä íäù"äå ç"ãåñéá íéøáçúîù â,î àåäå " ù)א"שבת צט ע(  íéáëåëë úåàìåìá íéñø÷ ïéàøð
òé÷øá,åë íéáëåë äðáìå äîç åáù òé÷øä àåäù  ')ב"חגיגה יב ע( ãåñéá àåäù òåãéë296, íùå 

ðä ïúéåìä øéàî"ä íñáîù ì"ò â"ä é"ð íäù ç 'ðå '÷ ãåñ 'øáðä úåë"ïáäå ì :  
]åë åàåìéîá óå÷å' [ø"å÷ù ì"éâ åàåìéîá ó 'å÷î"í,íìåò ìù åîå÷î àåäù  )&(, ùøåùù 

äîëçî ìéçúî íìåòäù íù ìëä,á àåäù  'úéù åîë úéùàøáã 'êåîñá, óåöøô ìëù 
äîëçî åúéùàø297,éçá ùøåùä ÷ø àåä øúëå  ' åîë íìåë ó÷éäå ïåúçúä ìò äøåùä äìòî ìù

úéù',ð àåä ïëìù ÷ 'íå÷î,åëåúá ãîåòä úà óé÷î íå÷îäù åîë ,òå " íéëàìîä íéìàåù æ)&( 

                                                                                                                                                  
 .א"ז רפח ע" אד'עי 284
 .א" ח עצ"א בסד"בהגר 'ב ועי"ר קכח ע" אד'עי 285
 .ג" יא עצ"א בסד"בהגר 'עי 286
 .ונחש עקלתון 287
ר "ש במ"וז, שהוא אחד' אלף והן א' ק גי"ד שמביא מגינת אגוז שתשר"ע' ב א"יהל אור ח' עי 288

' אלפים וחצי שהם ג' ץ מספרם ג"כפולות כמנפ' ה ועוד ה"ו חיילות משבחים להקב"שתצ) ויקרא ב(
ברכות ) ב"ז ע"ב כ"זהר ח(ל "כנט ופלגא והן היאורים "הן תצ) תצה' גי' עד ק' מא(ו "וחצי ועם תצ

ט יאורין ופלגא "ש תצ"וז' ן והן אלף חסר א"ק בזו"תשר' כסדרן וא' בחשבון ושני מיני אותיות הם א
 .כ"ע', בסטרא דא וכו

289  
 .ב"ב עד ע" ב'עי 290
 .א"ר קמב ע" אד'עי 291
 י"ל אדנ"לגבי א' & עי 292
 &א ב"בהגר' עי 293
 .ד" יב עצ"א בסד"בהגר 'עי 294
  .רסהל הפ"נדצ 295
296  
 א"צ א ע"א בסד"והובא בהגר, אתר דשירותא אשתכח) ב"רפט ע(ז " א297
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éà"åãåáë íå÷î ä,éàù "â àåä ä"â ãåñá åá íéìåìëä ø 'ïéùéø298,Çà àåäå Äéï299, íéìåëé ïéàù 
ãåáëä íå÷î ñåôúì,æå "î ñ" íéëàìîä ù)&( ä ãåáë êåøá 'åîå÷îî,éù òåãéë " íéðå÷éú â

è íé÷ìçúî 'æì"ãå à 'éãåçì 'ñààá÷åðì åëîú )א"צ יח ע"סד(,êåøáå ùåã÷ ãåñ íäå , úåéçäù 
 ùåã÷ íéøîåà) ïéìåç& (è åáù 'úåáéú,è ãâð  'æã"äøéöé ãâð úåéç åáù à, àåä íéðôåà êåøáå 

äéì éøîàã )שם(,éùòá íäù äàá÷åð ãâð ,ã äáù ',ã ÷ø íù ïëìå  'îëå úåáéú" äæá åðéáø ù
îá"à )&(,ä ãåáë êåøá éøîà ïëìå  'åäùàá÷åðä à,åîå÷îî ,íù äìåòå øúëá äùøùù , 

÷ úìá÷î íùîå 'ùîë ïéàëøá"ì.éàù ïéðòäå "÷300â ìë ùøåù ìò äøåî øúëáù  ' úåîù
àúåðîéäîã301,àù  'ìëì ïåùàøäå ùøåùä àåäù øúëá àåä,éå  'æá"è åáù à 'íéðå÷éú,è "ñ, 

øèò íò íéìùîå 'éì ãåñéä',÷å  '÷ äáù àá÷åðá 'ïàëøá.â ãâð àåäå  'åîùéäà ú"éåä ä"ðãà ä" é
ìëä íéììåëù,æå " åðéáø ù]åë åàåìéîá óå÷å 'éäàî äàìîúð àéäå"éåäîå ä"éìòù ä' [ø"àù ì" é

éàã"éäà íä ÷"éåäå ä"íäìù úåðåùàø úåéúåà ä, ììåë àåä íùä ìù ïåùàøä úåà íìåòìù 
íùä ìë,÷äå  'íù àåäù àá÷åðá àåä,îë "ðãà àåäù ù"é,áî úåàìîúîù  'éäà úåîù" ä

éåäå"ä,éãåé éåìéîáå "éâ àåä ï 'íå÷î,ø "ñ÷ ìù éåìéîä ì"÷ àåä íéèåùôä øéñäá à"î, éåìéîå 
ò"éåäã á"î àåä ä"íå÷î éøä å. àâøã àåä éåìéîä ïéâøãä ìëáù òåãéå }ò ç"à {àá÷åðã302, åîë 

éåä éåìéî"éôìàã ä"ãà àåäù ï"é åìù éåìéîä í"åç ãåñ è"åúùà ä303, àâøã àåä íå÷îäå 
îë àá÷åðã"éôá åðéáø ù ' úåëøá úëñîì)אות כ'

304
( î ïéðòá" ù)ב"ו ע(  íå÷î òáå÷ä ìë

åë åúìôúì 'åòé"ù :  
 ]îë"ôá ù 'åë àùð' [ø"îë ì"ôá ù ' øäåæá àùð)ë÷ óãò æ"á( òøô ìãâ äéäé ùåã÷ 

åùàø øòù,éùéø øòùå áéúëã àä íåùî  'é÷ð øîòë,åë àìéòìã àðååâì éîã éàäáã '305. àåäå 
òã úåøòù ãåñá"÷,àéùãå÷ã éùåã÷ ìë íùã ,÷ðå  'Àá íùã ùåã÷ÄðÄîé ìë àúìâìâã éøòùã ïé

ùåã÷ ïáùåçë éøòùã éîéð øùòå äàî òáøà äéá úéà éöå÷å éöå÷,îë "ãàá ù" íù ø) çë÷ óã
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 .ב"ז טז ע"תיקו' עי 298
 . תליא איןהק נקרא אין דבי"ע) ב"דף רפח ע(ז " בא'עי 299
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 , עמודא דאמצעיתאה"וה י, כתר עלאהה"יה א,אשכחנא תקונא כגוונא דא: ב"ז קמב ע" ת' עי301

 .הי שכינתא תתא"אדנ
 .ח שער התיקון פרק ג"ע 302
 .ח שער התיקון פרק ג"ע 303
נשים האשה והבית שהוא מקום כי האדם והאשה ' ענין הקביעות מקום כי שי לאדם ב, ל" וז 304

ה שהיא נוקבא על משקל חכמה "כ נקראת אדמ"הם דכורא ועיקר הנוקבא הוא המקום וכן הארץ כי ע
 'קים וכואל' ה ה,מן החכמה וכן נקראת ארץ בסוד שם מ

וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו ) &(ליואי מה כתיב בהו : ל בשלימות"ז 305
תער על כל בשרם כיון דעברי שערא ועבדי כולי האי כדין אקרי ליואי טהור ולא קדוש אבל האי נזיר 

אשר יזיר ) &(' וכל ימי נדר נזרו וג) &(בגין דאתפרש מהאי סטרא אקרי קדוש ולא טהור בגין כך כתיב 
 נקא דבהאי דמי רושער ראשה כעמ) &(גדל פרע שער ראשו משום הא דכתיב ) &(' קדוש יהיה וגו' ליי

קוצותיו ) &(יהודה בר רב בשערי ממש אשתמודע דאיהו קדישא דכתיב ' לגוונא דלעילא אמר ר
  :תלתלים

העבירו תער על כל וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת ו"לוים מה כתוב בהם : תרגום
 משום , אבל נזיר הזה. אז נקראים הלויים טהור ולא קדוש, כיון שהעבירו שער ועשו כל זה,"בשרם

קדש יהיה ' אשר יזיר לה' כל ימי נדר נזרו וגו" בגלל כך כתוב , נקרא קדוש ולא טהור,שנפרד מצד זה
 שבזה ]שער ראשו כצמר נקיו[ " נקארושער ראשה כעמ " משום זה שכתוב,"גדל פרע שער ראשו 'וגו

צותיו וקו" שכתוב , בשערות ממש נודע שהוא קדוש, אמר רבי יהודה בר רב.ן העליוןודומה לגו
 ".תלתלים
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ò"á(ìãáäå äùéøô ïåùìî àåä ùåã÷ ïéðòå ,åéúçúù íéôåöøô ìëî ìãáåî àåäù , íäî ùéøôå 
ë ïéøéîèã øéîè ïé÷éúòã ÷éúò àåäãùî"ù306 :  

]åë ó÷éä ïåùì ìëù íéðåùàøä åáúëå' [ø"÷ úåàù ì 'áåáñå ó÷éä ïåùì ìò äøåî,ò " é
ìëä úà óé÷î àåäù øúëä,øúëã øúë àåäù àúìâìâá àåäå 307,îë ááåñå óé÷î àåäù " ù

)&( ã 'øçåñì øáåò óñë ì÷ù úåàî,éúøååçä ìù ó÷éä ïåùìî àåäù ,îë "éôá åðéáø ù 'ñì" ã
ôá" à)ב"יב ע(. îå"óå÷á úåô÷ä ìëù åðéáø ù,åùøùì øáã ìë øéæçîå ááåñä ìâìâä àåäù , 

ïåéìòä ïåöøä úéìëúì íéååù íìåë íéàøáðä ìë úøæç íùå, ïéå÷ ÷åìéç íù ïéà äæ ãöîù 
ìåáâå äãîå.åîî àåä äãîä å÷ úìçúä úéùàø éë ïéðòäå "ñ, íùù àúåðéãø÷ã àðéöåá308, 

òã äîëç ãåñá àåäå"÷309,úéùàø ÷îåò àåäå 310ù àðééðîã àúåøéù íùî311, úìçúä íùå 
ïéå÷ êøã äãîä,â ãåñá íäù  'åéåä"íù øùà ú312îë àì÷úîä ùøåù íäù "îë ùíéîòô ä, 

øåîâä áåèì íéøæåç íìåëå ùøåùä ãåñá ìëä íù àúìâìâá ìáà,îë áåè ÷îåò àåä ïëìù " ù
ñá"ô é"åòé â"éôá ù ' åðéáø)&313( ,ãç ìù íéëøã é÷åìéçå ïéå÷ øåãñ íù ïéàå"ø ø ãñç ìëä ÷

øåîâ,äåùá óé÷î àúìâìâ ãåñá àåä ïëìå  :  
]åë íéðùì ÷ìçð óå÷äå' [ïéà÷æò óìàá íéîåúçå íéîåúñ ïàë åðéáø éøáã, øàáìå 

î íéã÷ð åéøáã"ô øäåæá úåéúåàä øîàîá ù ' äåöú)ò ô÷ óã"á(ä éàä  ' äìéã àð÷åéã åäéà
åâî ïé÷ôðã ïéëéúø ïéëîñ ùîç ïåðéàå äàîã àæø ïéðåð ïéøúáàðéöåá , ïéðøçà ùîç ïåðéàå 

òå äðéî ïé÷ôðã"òå àúéòöîàá àîéé÷ã äãå÷ðå ïéðåð ïéøú ä àã àðååâë àäð÷åéã ã"å ã ' àîéé÷
åð àã àðååâë øéãú åäééðéá"éøúà åäéà àëäã ïéâá ï 'åë àøèòúàì'314,åòé "ù. úåéúåà éøúñáå 

æá"ç )ä óã 'ò" à& (ä 'øéäð àåää åâî ïé÷ôðã ïéëéúø ùîç äì úéà à÷ìñ ãë àðéöåáã å
øúàì 'ð ïåø÷à ïéìàå àúçùî úãáòã øúáì úùéðëúàå"ð úåàìô ' ãåã éòá àã àæø úåàìô

åë àëìî ' àúúìã ùîç åâ àøäðì ùîç åãéáòúà àøèòúàì äì ïé÷ìñå ïéøäð ãë ïéìàå
ð åäðéàå äðéî ïé÷ôðãå 'åë àìéòì äì ïé÷ìñå ïéøäð úåàìô'315,åòé "úåëéøàá ù. úåà éë ïéðòäå 

 - מאיר הבאר -
 .כלומר בבית עולמים 306
 .ב" ה עצ"א בסד"בהגר 'עי 307
 .20 19 לעיל הערות 'עי 308
 ו צ"א בסד"בהגר(א "יש לזה סתירות בדברי הגר (ה ואתעבידו"ג ד"ח יח ע"א על תז"בהגר'  עי309

 )מ"ואכ) ה והכלל"א ד"ע
 .ה"א מ"י פ"ס 310
 .ב" לא עבראשיתזהר ' עי 311
  .ה במתקלא"ד ד" א עצ"א בסד"בהגר 'עי 312
 בכל ,313 דשם וותרנותא דכולא,א"רא א כי הוא נק, הוא כתר- עומק טוב: ל"ה ז"א מ"ל פ"נדצ 313

 .ג תיקונים הוא רחמים עד אין קץ שאין שם דין כלל" וי313תיקונים' הז
ן רזא דמאה ואינון חמש סמכין רתיכין "איהי דיוקנא דילה בתרין נוני' האי ה: ל בשלימות"ז 314

ן ונקודה "תרין נונין - דנפקי מגו בוצינא ואינון חמש אחרנין דנפקין מינה ועל דא דיוקנהא כגונא דא ן
ן בגין דהכא איהו אתריה לאתעטרא "קיימא בינייהו תדיר כגוונא דא נו' דקיימא באמצעיתא ועל דא ו

  אבל דא איהו ברזין דספרא דחנוך והכי הוא ודאי' ואף על גב דרזין אחרנין אינון ברזא דה
מודים ומרכבות סוד של מאה והם חמשה ע' זו היא ציור שלה בשתי אותיות נ' אות ה: תרגום

היוצאים מתוך הנר והם חמשה אחרים שיוצאים ממנה ועל זה ציורה כמו זה ןן שתי נונין ונקדה 
עומדת ביניהן תמיד כמו זה נון לפי שכאן הוא מקומה להתקשט ואף ' שעומדת באמצע ועל זה אות ו

 . באמתאבל זה הוא בסודות ספרו של חנוך וכך הוא' על גב שסודות אחרים הם בסוד אות ה
 האי אית ליה חמש רתיכין דנפקי מנו ההוא נהירו דבוצינא כד סלקא לאתרה :ל בשלימות"ז 315

  ואתכנישת לבתר דעבדת משחתא
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ä 'úåëìîáå äðéáá ïéá÷åð íäù ïéîìò ïéøúá àåä316,ò "àðéöåáî ïé÷ôð íäù ù.é éë òåãéå " ä
áá íùøù 'àðéöåáå àøéåà åäìåëã íéùøù íäù íéðåéìò317,éù  'äå àøéåàî àåä ' àåä

îàúåðéãø÷ã àðéöåá,àáà àøåëã ùøåù äæù ,àîéà ùøåù äæå ,ä íäå "î ïé÷ôðã â àðéöåá
àúåðéãø÷ãâá äãîä å÷ íùù  '÷ïéå,áá æçåà òéøëî éòöîàäå ìàîùå ïéîé  'ïéå÷ä, úøåö àåäå 

ä 'ùîî318,ä úåà ùøåù íù ïëìå '.ä ùøåù íùã íâå "äå ç"àðéöåá åâ ùèá àøéåàã â319 âååæá 
íìòð320,íìåòä íåé÷ åáù ,èñ äðäå  'îä íäù àìéòì à÷ìñì àåä úåøåáâã" íéøåøéáäå ï

ì àìéòì ïé÷ìñãàúåðéãø÷ã àðéöåáåîá "ñ,îà ïëìå äã ø ' à÷ìñ ãë ïéëéúø ùîç äì úéà
éøúàì 'î ãåñá"ï,ä åìàå  'ð íä àðéöåá åâî ïé÷ôðã ïéàìéò 'úåàìô, àìôåî ïîà ãåñá íäù 

äñåëîå321,÷åðì àìéòì äì ïé÷ìñ íä ïëìå '.òå "ãåã øîà æ,åë úåàìôð äèéáàå éðéò ìâ  ')&( ,
î àåä äéàøä íäáù ïéðééòã ïéðååâù òåãéëàúåðéãø÷ã àðéöåá,áà  øåàä àåä àøéåàã øåà ì
îë ïéðååâ åøéäðúéà äéðéî ÷ø ïéðååâ åá ïéàù"ëá ù"î.  

}ò ç"á {ä ùéù åîë äðäå"ð íäù â 'èñî úåàìô 'àðéöåáã,ä íä ïë åîë "â ïåø÷àå ç" ë
ð 'àøéåàî íäù úåàìô,ïéò úá àðéòã àøåäð àåäù 322é '323,ä ïëìå  'ïéðåð ïéøúá äìéã àð÷åéã, 

ø"áù ì 'ã úåà ìù ïéå÷ä 'ä ìù 'á úøåöá íä ' äæë ïéðåð,ä àåä òöîàá äãå÷ðå '.éå " ì
ä ãåñ àåäã"äå ç"â,åäå  'úòãä àåäù ãåñé àåä òöîàá324úåøåáâì íéãñç ïéá òöîàá , àåäå 

á íäã àøèòúàì íù àîéé÷ 'úòãä ìù ïéøèò,åä àåäå  'äáù',äá àåä ïëå  ' àâøãá äàúú

                                                                                                                                                  

א גל עיני "פלאות רזא דא בעא דוד מלכא למיקם על חמש רתיכין אלין כד' ואלין אקרון נפלאות נ
בידו חמש לנהראגו חמש דלתתא ואביטה נפלאות מתורתך ואלין כד נהרין וסלקין לה לאתעטא אתע

  ודנפקו מינה 
פלאות נהרין וסלקין לה לעילא ואתעטן ואתקשרן גו אינון תשע סמכין אחרנין ואינון ' ואינהו נ

  ד לעילא לעילא "תשע סלקין לאת יו
לזה יש חמש מרכבות שיוצאות מתוך האור של המאור כשעולה למקומה ומתכנסת לאחר : תרגום

  שעשתה מדידה
פלאות על סוד זה רצה דוד המלך לעמד על חמש מרכבות הללו כמו ' ראים נפלאות נואלו נק

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך וכשאלו מאירים ומעלה אותה להתעטר ) תהלים קיט יח(שנאמר 
  נעשים חמש להאיר לתוך החמש שלמטה ושיצאו ממנה

תוך אותם תשעת העמודים פלאות מאירים ומעלים אותה למעלה ומתעטרים ונקשרים ב' ואותם נ
 ד למעלה למעלה"האחרים ואותם התשעה מעלים את האות יו

 א"א לד ע"זהר ח' עי 316
 .א יצאו אוירא ובוצינא"ב דרדל"והכלל מחו: א"צ ו ע"ב ספד”בהגרא' עי 317
 .' בצורת ה', ף פרק ג"ח שער אח"י ע'ע 318
 .'בטש מאן דבטש וכוכ שם "בעניין משב "רפט עז "אד' עי 319
 .א שבטישה היא זווג נעלם"צ יג ע"א בספד" בהגר'עי 320
בראשית תמן איש דאתמר ביה ויעקב איש תם ודא יומא תליתאה דהא תלת ):ב"צ ע(ז "תיקו' עי 321

אומנין הוו עד הכא יומא קדמאה ויומא תניינא ויומא תליתאה כל חד אפיק אומנותיה יומא קדמאה 
אתוון ' בינה וה' חכמה ן' כתר י' ליל תלת ספירן אן כ"אמר ליה ההוא אמון מופלא ומכוסה דאיהו אי

  עלאה' ך מעלמא דאתי אינון לקבל ה"מנצפ
בראשית שם איש שנאמר בו ויעקב איש תם וזה היום השלישי שהרי שלשה אמנים היו עד : תרגום

כאן היום הראשון והיום השני והיום השלישי כל אחד הוציא את אמנותו היום הראשון אמר לו אותו 
ך "אותיות מנצפ' בינה וה' חכמה ן' כתר י' ן הכולל שלש ספירות א"ן מפלא ומכסה שהוא איאמו

 העליונה' מהעולם הבא הם כנגד ה
 .א שזה מלכות"א רכו ע"זהר ח' עי 322
 .א שם אבל לא מוזכר שם שזה אוירא"ב וגר"ז ע ע"י תיקו'וע, ב"א לא ע"זהר ח' עי 323
 .181ליעל הערה ' עי 324
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àá÷åðã.á åìà äðäå  'íéîòôð  'éìåìë úåàìôøúëá í,á àåä úòãä éøäù  ' ìá÷îù ïéøèò
ùîë íùî"ì,÷ àåä ïëìå  'àãç àãåçéá íä øúëá íù ÷ø, íéììëð úåøåáâä ãéîú íùã 

íéãñçá ïéîñáúîå.úåëìîì íéàáùë ìáà ,äñåøô äöî ãåñá àåä íù 325,áì ÷ìçúî  ' ïéðåð
ã ãåñ àåäå 'ðãàã"éàì éòéáøä àåäù é"ï,â "÷á óìçúîù ø',ãäù  'á úøåö àåä'îë ïéðåð " ù

ãá 'ä ìù' :  
]îëå"ñá ù"åë êì êì ô' [ø"îë ì"ò íù øäåæá ù"åë íå÷à äìéì úåöç ô',æå "ì: àäã 

 éðååâ éøúá à÷ðéã ïéâá úåöç øîà÷ã éàäå àåä àðéã øúà ìëáå åäéà àúåëìîã àðéã äìéì
èñá àäôðà àøéäð àøçà àúåâìô àäã àåä àðéã àúééîã÷ àúâåìô éàãå ãñçå àðéãá '

ãñçã,òå "éàãå áéúë äìéì úåöç ã326,ëò "ì. ïîæ æà ïåùàøä úåöçáù òãåðë äæá äðååëäå 
äðéùä,åîò ú÷áãðå àøåëãä éøåçàá úøæåç àéä àá÷åðä æàù ,èò ãåñá íä æàå  'úåøåáâã. 

åéðôì äàáå åðîî úøñðð æà úåöç øçàå,éçáá äàìá úåöç âååæ ãåñá òåãéë  'áô"ô, úåöçîå 
úúäì ìçø íâ ìéçúî êìéàåò ï÷"äøåúá íé÷ñåòù íé÷éãöä é, äãå÷ðä äúåà íéìòî æàù 

é úìôú úòá ø÷åáá óåöøô ãåñá äúåà íéùåòå úåìéöàì äàéøáî"ç,éçáá åîò úâååãæîù  '

 - מאיר הבאר -
כך איהי ' איהי מדה לעשר יריען ארך היריעה האחת דא ו' כמה דנקודה י): ב"כ ע(ז "תיקו' עי 325

עלאה וחצי ' ואמה ה' ד עשר אמות אורך הקרש ודא י"כלילא מעשר אמות הה' אמה מסטרא דאות ו
  ה פרוסה לחם עוניתתאה חצי האמה בגין דאתקרי מצ' תתאה ואמאי אתקרי ה' האמה ה

כך היא ', זה ו, )שמות כו ב" (אורך היריעה האחת", היא מדה לעשר יריעות' כמו שנקודה י: תרגום
 ,עליונה'  ואמה ה,' וזה י,"עשר אמות ארך הקרש" זהו שכתוב ,כלולה מעשר אמות' אמה מצד האות ו

 לחם ,ת מצה פרוסה משום שנקרא,התחתונה חצי האמה'  ולמה נקראת ה.תחתונה' וחצי האמה ה
  .ניוע

דבגינייהו הוות מצה פרוסה לחם עני עני ודאי ובההוא זמנא תהא שלימה כגוונא ):ב"כט ע(עוד ' ועי
והיה אור הלבנה כאור החמה ואמאי הוות מצה פרוסה ) 'ישעיה ל(ד "דחברתה דאיהי מצה שלימה הה

' ובגין דא מצה פרוסה ד'  דרגל דילה למהוי לה מצוה ומצה פרוסה אשתארת' בגין דאסתלק מנה ו
  ובגין דא אמרין הלל גמור והלל שאינו גמור בפסח לקבל מצה שלימה ומצה פרוסה ' מצה שלימה ה

 כמו שחברתה , ובאותו זמן תהיה שלמה. עני ודאי,שבגללם היתה מצה פרוסה לחם עני: תרגום
 , ולמה היתה מצה פרוסה,)&ישעיה ל " (והיה אור הלבנה כאור החמה" זהו שכתוב ,שהיא מצה שלמה

 ומשום זה מצה ,' ומצה פרוסה נשארה ד, הרגל שלה להיות בו כמו מצוה,'משום שהסתלק ממונה ו
 כנגד מצה שלמה ומצה , ולכן אומרים הלל גמור והלל שאינו גמור בפסח,' מצה שלמה ה,'פרוסה ד

 .פרוסה
כי הוא ודאי והא אתער קמי תא חזי לילה דינא בכל אתר והא אוקימנא מלי וה: ל בשלימות"ז 326

ל "חצות לילה א) תהלים קיט סב(דרבי שמעון אמר ההוא ינוקא בריה דההוא גברא אי הכי אמאי כתיב 
הא אתמר בפלגות ליליא מלכותא דשמיא אתערת אמר אנא שמענא מלה אמר ליה רבי אבא אימא 

נא דמלכותא איהו ובכל  דהא מלה דפומך קלא דבוצינא להוי אמר אנא שמענא דהא לילה די326ברי טב
 בדינא וחסד וודאי פלגותא 326)חצות(אתר דינא הוא והאי דקאמר חצות בגין דינקא בתרי גווני 

קדמיתא דינא הוא דהא פלגותא אחרא נהירו אנפהא בסטרא דחסד ועל דא חצות לילה כתיב ודאי קם 
באינון זכאי דזכו בה רבי אבא ושוי ידוי ברישיה וברכיה אמר ודאי חשיבנא דחכמתא לא אשתכח בר 

השתא חמינא דאפילו ינוקי בדרא דרבי שמעון זכו לחכמתא עלאה זכאה אנת רבי שמעון ווי לדרא 
  :צפרא ואשתדלו באורייתא דאנת תסתלק מניה יתבו עד

 והרי הערתי . וכך הוא ודאי,נו את הדבריםהעמד והרי , הלילה הוא דין בכל מקום,בא וראה: תרגום
 הרי , אמר לו".חצות לילה" למה כתוב , אם כך,מר אותו הילד בנו של אותו האיש א.לפני רבי שמעון

 אמר בני , אמר לו רבי אבא. אני שמעתי דבר,אמר. נאמר שבחצות הלילה מתעוררת מלכות השמים
 ובכל מקום הוא , שהרי הלילה הוא דין המלכות, אני שמעתי, אמר.הנר שהרי דבר פיך יהיה קול ,טוב
 וודאי שהמחצית הראשונה היא . בדין וחסד,)חצות( משום שיונקת בשני צבעים ,ר חצות וזה שאמ.דין
קם רבי אבא .  ועל כן חצות לילה כתוב ודאי, שהרי במחצית האחרת היא מאירה פניה בצד החסד,דין

 . רק באותם הצדיקים שזכו בה, ודאי חשבתי שאין נמצאת חכמה, אמר.רך אותויושם ידו בראשו וב
 אוי לדור . אשריך רבי שמעון.י שאפילו ילדים בדור של רבי שמעון זכו לחכמה עליונהכעת ראית

 .קר והתעסקו בתורהוהב  ישבו עד.שאתה תסתלק ממנו
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áô"á.æå "åë äìéì úåöç ù',àøåëãî ú÷ìçð æàù ,á íäå  'íéôåöøô. ãåñá íéììëð íäù òåãéå 
åð"åæ íäù äèåùô ï"ð,ð  'àìàîùá àá÷åðá äôåôë, åðå"àøåëãá àðéîéá äèåùô ï, }ò è"à {å '

íäéðéáù ãåñé àåä åäééðéá,îëå "éôá åðéáø ù 'ô øäåæì ' êúåìòäá)ב"ג יג ע"יהל אור ח( åòé"ù. 
èñá íãâð ïëìå"ïåúì÷ò ùçð ïúéåìå çéøá ùçð ïúéåì íä à,åã íäù "èñã ð"â íäù à"á ë '

ïéðåð,ð  'ïå ùçðã 'ïèùã,ð  'ä äôåôë àéä àìàîùá ùçðãäéìéã àá÷åð àå,àáðæ 327éîåôá ä 
 òøä äàøð åðéàå ïåúì÷ò ùçð àéäå ,)&( ' äúôî åáù 328,åë äðôåèú úôåð éë)ב"צ לו ע"ספד(

äìéã ïééåúéôá íãàì äáù áåè úö÷ äàøîù äìçúá.ïå  ' àåäù àðéîéá àøåëã àåä ïèùã
ë òø åðéà"òåãéë äéìéã àá÷åð åîë ë,õøàá ïàë ìâøîä àåäå ,ñîå íéîùì äìåòå ïéè, ïëìå 
èåùô àåä,åë äöøà áöåî íìåñ  ')&( ,îëå"îá äæá ù"úåëéøàá à )&(.åã úìéìë ãåñáå " ð

èñã"÷ ãåñ àåä à',÷  'çã"äéùòá ÷,îë "íéèå÷éìá åðéáø ù )ד"ב מ ע"יהל אור ח
329
(, àåäå 

åã úåììë"èñã àìàîùå àðéîé ð"íùã à.òøá æîøð äæ ãåñå "ô î ' ñçðéô)ò áðø"à( øòâ ãåòå 
÷ úéç÷ ìâø øáúé äð 'ðä øàúùéå äð÷ ïî"ä äðä ãéî ä ' äðä ïåéöì ïåùàø àåáé ÷æçá íéäìà

åë íðä'330.ëù àåäå "àðéãã àô÷åúá äìéì ãåñá àúåìâá äùåã÷ã àá÷åðù æ,éì ãåñá " àìá ì

 - מאיר הבאר -
 .ה"ל זנבי"נדצ 327
 .ודכר מקטרג, א מפתה"דסט' ב שנוק"צ לו ע"א בספד"בהגר' עי 328
, ועשיה כלו רע, ר"ה טו" עויצירה, בריאה כלו טוב, ע"עולמות בי' ש ג"ר י"ק ט"סוד ח, ל" ז329

, א"ז, א"א, שמות שכוללן הכל' ג, הכללות' שהן ג, ה"ונו, ג"וחו, ב שניהם רחמים"ושרשן למעלה חו
בין בקדושה ובין , ל"ד וז"ו ע"ב ט"עוד יהל אור ח' ועי, ל"עכ, ובקריאתו, והשם בכתיבתו, ק"אקי', ונוק
 למעלה שניהם טובים ובעשיה מדור הקליפות ע"עולמות בי' נ והן בג"א אית ימינא ושמאלא דו"בסט

', ושמאלא בעל מחלוקת איש לשון בל כו, א"כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב, שניהם רעים
אתוון ' ושם ב, ר מטה ונחש"ה טו"וביצירה ע, דגיהנם' ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק"והן אותיות ח

ושם , ן בה חטא לעולם כי היא מסתלקת קודם החטאאבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אי, ר"ט
  . ל"עכ, ה"ר ומנח"או, ש"אתוון י' ב

באתרהא דבקדמיתא קנה וסוף קמלו ' דאיהו חוטא זעירא תבר לה וייעול ה' דא ח ובגין: ל"ז 330
מן ' ה לתברא ליה גער חית קנה גער חיה בישא ח"קנה שלטנותא דרומי וסוף לכל מלכין דעתיד קב

ועוד גער חית קנה יתבר רגל קוף מן  מות רגליה יורדות) &(רגליה מן מחמצת דאתמר בה חמץ ואתבר 
ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן ) &(זק יבא ואלהים בח' הנה יי) &(קנה וישתאר הנה מיד 

כל הנפש לבית יעקב ששים ושש ששים לאתערותא ) &(בתר אלף ומאתן ואמר בוצינא קדישא ' הנה ס
שש שנים תזרע ) &(ב לקיים בהו "שנים לע'  ראשון ושש לאתערותא דמשיח שני אשתארו ודמשיח

ראשית תבואתה אם כן ' שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה דאתמר קדש ישראל ליי
רנו ליעקב שמחה אלא ארבע גאולות עתידין למהוי לקבל ארבע כוסות דפסח בגין  )&(לעיל מה כתיב 

ין בארבע פנות עלמא ואינון דיהון רחוקין מאומין אקדימו לרנו ותניינין לשתין דישראל מפוזר
ד "ה דרכיב עלייהו הה"ב ופורקנין אלין יהון בארבע חיון בשם יהו"ותליתאין לשתין ושית ורביעאין לע

כי תרכב על סוסך מרכבותיך ישועה דלקבלייהו יתער לתתא ארבע דגלין ותריסר שבטין ברזא ) &(
ב אנפין "ה ימלוך לעולם ועד תריסר אתוון אינון לקבל תריסר שבטין וי"ה מלך יהו"מלך יהוה "דיהו

דתלת אבהן דאתמר עלייהו האבות הן הן המרכבה ואינון עשר שבטין אלף שנין תרין שבטין מאתן 
 ד לכל חיה מתלת חיון"ב שנין בתר אלף ומאתן ואינון כ"ב שמהן דאינון ע"ב אתוון תליין ע"שנין ומי

ד צורות כת אחת אומרת קדוש וכת "וקרא זה אל זה ואמר ואינון תלת כתות מן כ) &(ד רזא דיליה "כ
  :ב אתוון דעבד דינא בעמלק"תניינא אומרת קדוש וכת תליתאה אומרת קדוש מיד אתער שמאלא במ

 . שבתחלה קנה וסוף קמלו.במקומה'  ותכנס ה, תשבר אותה,שהוא חוט קטן' ומשום זה ח: תרגום
 גער "גער חית קנה" .ר אותוו שעתיד הקדוש ברוך הוא לשב,נה שלטון של רומי וסוף לכל המלכיותק

 "גער חית קנה" ועוד ".רדות מותורגליה י" שנאמר בה , ושבר רגליה מן המחמצת,מחמץ'  ח,חיה רעה
ראשון לציון הנה הנם " "זק יבאואלהים בח' הנה ה" מיד ,ף מקנה וישאר הנה"שבר רגל הקוי
כל הנפש לבית יעקב ששים " ,ואמר הנר הקדוש. אחר אלף ומאתים'  הנה ס".לירושלים מבשר אתןו

 נשארו שש שנים לשבעים , ושש להתעוררות משיח שני, ששים להתעוררות של משיח ראשון,"ושש
קדש " שנאמר ,"ר כרמך ואספת את תבואתהושש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמ" לקיים בהם ,ושנים

לות ו אלא ארבע גא,"רנו ליעקב שמחה"אם כן מה כתוב למעלה . "ראשית תבואתה' ישראל לה
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ä'331,îë "åë äîåã àùî ù 'åë ìéìî äî øîåù' )ישעיה כא יא(,áà ãåñá àéä æàå " íé÷åáã à
à ìúåëá'332,åã "ð,àéä ÷ ãåñá '.éò ïëìå "èñä ÷ðåé æ"éìâøî à 'óå÷ã, ìàéøáâ àá ãåñ àåäù 

 äáø àîåäúå àáø àîéá íéá äð÷ õòðå) שבת&( åë úåãøåé äéìâø éë ')&(.  êùåðä ùçðä àåäå
àìàîùáù äìéã á÷òá333,òì ìáà àáì ãéúäîà íåôá ãñç äìâúé æàù 334, ãñç ìù èåç æà 

àäôðà åøéäðàå øéäð,éìò øîàð åéùëòù äî åë éðà äøåçù ä ')ש א ה"שיה( , éðàù éðåàøú ìà
åë úøåçøçù ')&( .àäôðà åøéäð ãëå,äìéì ãåñá àéä æà , àøúë âìôúàã äìéì úåöç àåäå 

îëå àúåëìîã"ôá ù ' àá) óãò åì"à(,ø " äá áøòúà àùéã÷ àøúë âìôúàã àúòùá øîà ù
äàìéò ãñç àøåëã ïàîå àøåëã.îë àåäå "ù,øéñðä ïîæ úåöçá æàù ä,éçáá äàá äàìù  '

áô" ô]âä"÷åð ìù àøåëã àåäå ä 'îë"ò íéèå÷éìá åðéáø ù"ë335[,â ãñç æàå " äá ìåìë ë
ò úîñáúàã"àøåëãã íéãñç é,á íäù  'å ïéðåð 'åäééðéá,íøáçîã ãåñé .   

åæ íò øáçúîã éùéìùä óúåù àåä øúë éë òåãé äðäå"ïåäìã àâååæá ð, íäùë äìçúå 
åçä æà íé÷åáã" íéìåìë âáá íäéðù 'øúëá íùøùá ïéøèò,å÷ ãåñá àåä ïëìå "ó. úòùáå 

áô åîò àâååãæàì äøéñðä"ô,÷ä âéìôúà æà  'áì øúë ìù 'ïéðåð,ä "äå àøåëãì ç"àá÷åðì â, 
ò àîñáúàìå àâååãæàì äëéøö ïëìå"àøåëã é. íù àåä ïëå ) óãì ã ב"עלז(ò " äìéìä úåöçë ô

åë 'åë úàæ éø÷úàã àøúë éàä 'åì ùéàî éëåë úàæ äç÷ ' àéìéì úåâìôá ìéìë àìåë àëä óåà
åë 'åëòì íëåàå ìàøùéì øååç àúòù ãçá"åë í 'åë âìôîë úåöçë éëä óåà'336,ò " ïéðòä ìë ù

                                                                                                                                                  

 ואלו שיהיו ,זרים בארבע פנות העולםו משום שישראל מפ,עתידות להיות כנגד ארבע כוסות של פסח
 והרביעיים לשבעים , והשלישיים לששים ושש, והשניים לששים,מות יקדימו לרנוורחוקים מהא

כי תרכב על סוסיך " זהו שכתוב ,ה שרוכב עליהם" יהיו בארבע חיות בשם יהולות אלוווגא. ושנים
ה מלך " בסוד של יהו, שכנגדם יעורר למטה ארבעה דגלים ושנים עשר שבטים,"תיך ישועהומרכב

 ושנים עשר פנים , שתים עשרה אותיות הן כנגד שנים עשר שבטים,ה ימלך לעלם ועד"ה מלך יהו"יהו
 , שני שבטים, אלף שנים, והם עשרה שבטים. האבות הן הן המרכבה, עליהםשל שלשת האבות שנאמר

ד לכל "והם כ. ב שנים אחר האלף ומאתים" שהם ע,ב שמות"ב אותיות תלויים ע" ומי,מאתים שנה
 כת אחת ,ד צורות" והם שלש כתות מכ,"וקרא זה אל זה ואמר"ד הסוד שלו " כ.חיה משלש חיות

ב " מיד מתעורר השמאל במ, וכת שלישית אומרת קדוש, קדוש וכת שניה אומרת,אומרת קדוש
 . אותיות ועושה דין בעמלק

 .'כ דרושי סדר שבת דרוש א"שעה' ב ועי"ב לח ע,י זהר ח'ע 331
 .שער ח פרק וח "י ע'ע 332
ועמיה מטה , ל"נצח שוקא ימינא ומניה אתשקיין משרייא דנוריא: ב" עהר חלק א דף כוז' עי 333

והוא צולע על ) בראשית לב לב(הוד שוקא שמאלא דעלה אתמר ליעקב , עמיהראובן ותרין שבטין 
ועמיה מטה אפרים ותרין , דאיהו ממנא על אסוותא דגלותא, אלומניה אתשקיין משרייא דרפ, ירכו

  . שבטין
 : תרגום

 .א"ר קמב ע" אד'עי 334
 .ומותא ועוד כמה מק"א צו ע"ל שזה זהר ח"אבל נ. א"א קנח ע"ז עם בהגר,תיקו' עי 335
 למסבל אמאי הוה בפלגות ליליא 336ועוד שאלתא דילכון יתיר על מטול דלא יכיל בעירא: ל"ז 336

ולא ביממא ואמאי מיתו כל אינון חלשין דבתר רחיא אלא כלא רזא עלאה הוא בין מחצדי חקלא וכלא 
 אדם יפיפית מבני) שם מה ג(בנביאה מהימנא זכאה חולקיה דמשה דעליה כתיב ) א אתבשר"נ(אתכשר 

ם "אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהי) שם ח(ם לעולם "הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהי
יפיפית מבני אדם משת וחנוך הוצק חן בשפתותיך מנח ובניו על כן ) &(ששון מחבריך  ך שמן"אלהי

דרגין ך מאברהם ויצחק שמן ששון מיעקב מחבריך משאר נביאי וכי גבר דסליק ב"ם אלהי"משחך אלהי
ה "ת אתקרי אש"עלאין דלא סליק בר נש אחרא לא ידע מה דאמר אלא הכי תנינן האי כתרא דאקרי זא

לזאת יקרא אשה אמאי משום כי מאיש לקחה זאת מאן הוא איש ) בראשית ב כג(כמה דאת אמר 
כי זה משה האיש האיש הזה ואקרי ) שמות לב א(ההוא דאקרי זה ודא הוא איש דכר כמה דאת אמר 

יש זה וזה איש וזאת אתנסיבת מזה דאקרי זכר ובגין דא איהי תמר דכר ונוקבא דלא סליק דא בלא א
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úåëéøàá.äðåøçàä äìåàâá àåä ïëå ,îë "ð åðàøà íéøöî õøàî êúàö éîéë ù' úåàìô)&( .
÷ ãåñî àùéã÷ àøúë âìôúé æà íâ ïëì 'áì 'ïéðåð,ä øàúùéå  'á úøåö àåäù 'ùîë ïéðåð"ì. 

÷ä ìâø úøéáù ãåñ àåäå '÷ã'äð,ä øàùéå 'äð.îëå "åë íìâø èåîú úòì ù ')&( .  
æå" ïàë åðéáø ù]åçá àéäùëå"å÷ úàéø÷úà â"ó [ø"áà ä÷åáãù úòá ì" íéììëð à

ãçé,èñá àäôðà åøéäð ãëå  'ïéôðàá ïéôðà úøãäúà æàù ãñçã,åð úàéø÷úà æà " àåäù ï
åæã àâååæ"àéìéì âéìôúàå ð,ò àøåëãî úîñáúî àéäå "åä é 'íäéðéáù :  
]åë òåñðá éäéå' [ø"îë ì"ô øäåæá ù ' êúåìòäá)ò äð÷"à(åë ïåøàä òåñðá éäéå  'ø" à
åë øîà 'ð 'åë éúëåã éøúá éàîà àøåçàì øæåðî åäéàã 'ð '÷åð äôåôë 'åð"åãã àììë äèåùô ï" ð

åë',ééòå "úåëéøàá ïéðòä ìë ù337.øåàááå íù åðéáø é )ב"ג יג ע"יהל אור ח(,ðù  ' ãåñ àåä

                                                                                                                                                  

כתמרות עשן מה עשן סליק חוור ואוכם אוף הכא כלא כליל בה ) שיר ג ו(דא תמר כמה דאת אמר 
  :ם"בפלגות ליליא למעבד נימוסוי בחד שעתא חוור לישראל ואוכם לעעכו

ויחלק ) בראשית יד טו(ג לא עביד נימוסוי מנא לן מאברהם דכתיב ובעוד דהאי ליליא לא אתפל
 א"מ(מהו כחצות כמה דאת אמר (336עליהם לילה דאתפלג למעבד נימוסוי אוף הכא משה אמר כחצות 

כמפלג דמשה ידע דלא יעביד ) 336כעלות גדיש אוף הכא כחצות) איוב ה כו(כעלות המנחה )  יח לו&
א עביד ליליא נימוסוי עד דאתפלג בפלגות בתראה עבד נימוסוי הדא נימוסוי עד דאתפלג והכי הוה דל

ויהי בחצי הלילה מאי בחצי בפלגות בתראה בזמנא דאיהי שלטא ואשתכח האי זאת ) &(הוא דכתיב 
  :למעבד נמוסין תדירא וכל נימוסא דאתעביד בליליא בפלגותא בתראה אתעביד

ל למה היה בחצות הלילה ולא והבהמה לסבועוד שאלה שלכם יותר על המשא שלא יכולה : תרגום
ים אלא הכל הוא סוד עליון בין קוצרי השדה והכל יביום ולמה מתו כל אותם החלשים שאחר הרח

יפיפית מבני אדם הוצק חן "אשרי חלקו של משה שעליו כתוב  .בנביא הנאמן) התבשר(הכשר 
ששון  משחך אלהים אלהיך שמן אהבת צדק ותשנא רשע על כן "בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם

מחבריך יפיפית מבני אדם משת וחנוך הוצק חן בשפתותיך מנח ובניו על כן משחך אלהים אלהיך 
מאברהם ויצחק שמן ששון מיעקב מחבריך משאר נביאים וכי גבר שעולה בדרגות עליונות שלא עולה 

ה כמו שנאמר " נקרא אשת"אלא כך שנינו הכתר הזה שנקרא זא .שום אדם אחר לא יודע מה שאומר
 וזהו איש זכר כמו "זה" מי הוא איש אותו שנקרא "קחה זאתוכי מאיש ל"לזאת יקרא אשה למה משום 

ומשום כך  .שנאמר כי זה משה האיש האיש הזה ונקרא איש זה וזה איש וזאת נלקחה מזה שנקרא זכר
ר ו מה עשן עולה לבן ושחהתמר הזה זכר ונקבה שלא עולה זה בלי זה תמר כמו שנאמר כתמרות עשן

  עבודתר לעובדיואף כך הכל כלול בה בחצות הלילה לעשות הנהגותיה בשעה אחת לבן לישראל ושח
  .כוכבים ומזלות

ועוד שהלילה הזה לא נחלק לא עושה הנהגותיו מנין לנו מאברהם שכתוב ויחלק עליהם לילה 
כעלות " "כעלות המנחה"מו שנאמר מהו כחצות כ(שנחלק לעשות הנהגותיו אף כאן משה אמר כחצות 

וכך היה שלא עשה  .כשמתחלק שמשה ידע שלא יעשה הנהגותיו עד שיתחלק)  אף כאן כחצות"גדיש
הלילה הנהגותיו עד שהתחלק בחצי האחרון עשה הנהגותיו זהו שכתוב ויהי בחצי הלילה מה זה בחצי 

ות תמיד וכל הנהגה שנעשית במחצית האחרונה בזמן שהיא שולטת ונמצאת זאת הזאת לעשות הנהג
 .בלילה נעשית במחצית האחרונה

א "ס(דאיהי נ רבי אלעזר אמר הכא אית לאסתכלא ) &(' ויהי בנסוע הארון ויאמר משה וגו: ל"ז 337
' כפופה נוקבא נ'  כפופה הא ידיעה נ נמחזרא לאחורא הכא בתרי דוכתי אמאי ואי תימא) מנוזרא

 נא באתר דא ויהי בנסוע הארון אמאי אתהדר לבתר כגוונא דאפשוטה כללא דדכר ונוקבא והא אוקימ
) עמוס ה ב(לא אתמר בגין דהיא בגלותא והא אוקמוה חברייא דכתיב ) &(באשרי יושבי ביתך נ ח " ת

נוסע לפניהם דרך ' וארון ברית יי )& ( לעילאאלא מה כתיב' נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל וגו
והא שכינתא על גבי ) א עמיה"נ(ן נטיל עליה "כיון דהוה נטיל ארונא נושלשת ימים לתור להם מנוחה 

ה לא בעי "ג דאינון סטאן מארח מישר קב"ה לגבייהו דישראל דהא אע"ח חביבותא דקב"ארונא יתיב ת
  :לשבקא לון ובכל זמנא אהדר אנפוי לקבלייהו דאי לאו הכי לא יקומון בעלמא

) חוזרת(שהיא '  נתבונן רבי אלעזר אמר כאן יש לה,"'וגוויהי בנסוע הארון ויאמר משה : "תרגום
פשוטה כלל '  נ,כפופה נקבה'  הרי ידוע נ,כפופה'  ואם תאמר נ.מחזרת לאחור כאן בשני מקומות למה

בא וראה .   זהגמאוד למה חזר לאחר כך כ,"ויהי בנסוע הארון" והרי בארנו במקום זה ,של זכר ונקבה
נפלה לא תוסיף " והרי פרשוה החברים שכתוב , משום שהיא בגלות,אמרהבאשרי יושבי ביתך לא נ' נ

סע לפניהם דרך שלשת ימים לתור ונ' וארון ברית ה" אלא מה כתוב למעלה ,"'קום בתולת ישראל וגו
בא .  והרי השכינה יושבת על גבי הארון,)עמו(ן נוסעת עליו " כיון שהיה נוסע הארון נו,"להם מנוחה
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àøôòì úáéëù àùéø àúåìâáã àá÷åðä,øáãî àáðæå ,äìéã àùéø àåä áçøä ãöå ,ðå  ' àåä
àúåìâã àðîéñ,åð øîàð àì ïëìù "éøùàá ï )&(,éò ïëìù "ñ ïéá ÷ñôä ïéà æ 'îì ' íé÷ðåé íäù

äðéáã íéøåçàî,ñ æçàð íùîù "î.åð í÷ù ïåéë ìáà "éá ïåäééð,ñ éøãáúà æà " äæå ïàëì äæ î
ïàëì.] âä"åã ãåñ íäå ä"èñã ð"à338,ñ  'å àåäù àøåëã',ãå  '÷åð 'î àéäù"òåãéë í,ò "ë.òå " ù

â"á ïéá äðéëùäù ë 'íé÷éãö,ìàøùé àåäù ÷éãöì ïåéìò ÷éãö ,îå "îñå í"äðåáúå äðéá íä ê, 
î"ïéðá ìò àòéáø àéä ãë í339,àîéúñã àúòùáå 340÷ð  'îñ"ê.îð ÷ð ïåøà ãåñé éë àö ' êîñ

àîéàî ìá÷îã ãåñéã ïéøå÷î ïéúéù,î ãåñá ìàøùéå "í,åð øãäà àúåìâáå "éáâì éåôðà ï '
îñã"ä êîåñ ãåñá ê 'íéìôåðä ìëì,îë "äåøá íëîñå øæç ù" ÷) ברכות&( . ãåñé íä íéìôåðäå

úã úåëìîå"åë àìéòì ÷éìúñà ú',] àîéàî íåúé óñåé ãåñé éë íòèäå,ìî ïëå  'ù úîééúñð
ãåäáå äæçá,ò åëåîñéù äî ìò íäì ïéàù íéìôåð íä ïëìå "ë.[.   

ðä úëéôäå 'àá"îñî á"îì ê 'ìàøùé ìò ïéðá ìò àòéáø ãåñá àåä,ò " êéøàäù ù
íéàøåð íéøáãá,î ïàë åðéáø éøáã ïéáú äæáå "ù,åë êéáéåà åöåôéå  'åë øîàé äçåðáå', ãåñá 

ìåëã àçééð äìéã àâååæ,á íäå  'ïéðåðäçåðáå ìùå òåñðá éäéå ìù .] ò"åðéáø éøáãá ù341 ãåñ 
øîæã é÷åñôî äìôúä øåãñ ïéðòá àøåð 'ô ãåñá åðéìò ãò 'äçåðáå òåñðá éäéå,ò "ë. [ äî éôìå

úëùááù  'àá÷åðå àøåëãá íä ïéðåð,ä "äå ç"â, äøåù éùéìùä óúåù øúë æà ïåäìã àâååæáå 
íäéìò,àìåëã àãåçé ãåñ àåä íùå ,à ìë íäù 'ä ïúåð  'á÷äå íé÷ìç" íéøáã øùò ïúåð ä

íäéðù ãâðë342,÷ úåà íù ïëì ',÷ úìá÷î àéä æàå  'ãàî ïáäå ïéàëøá :  
 ]åë íéôìà éøù ìù ãåñ äæå' [ø"úåëìîå øúë ãåñá íä äìùîîå úåøøù ìëù ì, àåäù 

äëåìî øúë,îëå "ä êì ù 'åë ùàøì ìëì àùðúîäå äëìîîä ')& (éôà 'åë àúåâøâ ùéø'343, 
íìåëåøúëä ãåñî ,ìî íâù àúåëéúçúù ïéâøãì øúë äùòð àúúìã ä, íéøùä ìë ïëìå 

øúë ãåñá íùî àåä íéìùåîå.éàã àâøãá åéä íìåë ìàøùéá ïëå "îë øúëá àåäù ÷"ù ) ד

 ,' àá íéôìà éøù íäå ',÷á úåàî éøùå ',éá úåøùò éøùå ',÷á íéùîç éøù ïëå,)א"ב ה ע"ע
÷ ãåñ àåäù 'áì âéìôúàã 'äù ïéðåðñá í '}ò è"á {ïéâøã,÷á íä àãç àììëá íäùë ', 

áì ú÷ìçðùëå 'íéùîç éøù íä,á àéäù úåàîì ÷ø úåøùò éöçì åà óìà éöçì øù ïéà ïëìå  '

                                                                                                                                                  

 הקדוש ברוך , שהרי אף על גב שהם סוטים מדרך הישר,ש ברוך הוא לגבי ישראלוראה חביבות הקדו
 .  שאם לא כך לא יעמדו בעולם,כנגדם ובכל זמן מחזיר פניו ,הוא לא רוצה לעזבם

 .ג"ג יג ע"יהלאור ח' עי 338
 .ח שער טו"ע' עי, היינו בחסרון שאין זכות בתחתונים 339
א שם שזה זמן "הגר' ופי. חת ליה דנפיק מינהסתים לאימא דהא אתפתב "צ טו ע"ספד' עי 340

 .התיקון
 .ד"יג ע 341
  נדה ' גמ' עי 342

  א /תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא) 1(
 הולד מלובן ומזורז תנא המשמש מטתו ליום תשעים כאילו שופך דמים מנא ידע אלא אמר נמצא

וך הוא ואביו ואמו תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקדוש בר' אביי משמש והולך ושומר פתאים ה
 מזרעת אודם מואביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין א

שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית 
להפטר מן העולם הקדוש העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל וכיון שהגיע זמנו 
 אינשי פוץ מלחא ושדי ריברוך הוא נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח לפניהם אמר רב פפא היינו דאמ

 בשרא לכלבא דרש רב חיננא בר פפא מאי דכתיב עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר
ריש גרגותא משמיא ' יוהמתנשא לכל לראש אמר רב חנן בר רבא אמר רב אפ: ב"ב צא ע"ב' עי 343

 .מוקמי ליה
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îë äáù ïéâøã"ù :  
]åë úåëìîä úîå÷ øåòéùù òåãéå' [ø"ì,ã íà éë ïéà äîì íòè ïúåð  'ïéâøã: éøù 

íéôìà,åë úåàî éøùå ', íå÷î ãåñá íä éë àåäå úåëìîä,ãá àéäù òåãéë äîå÷î ø÷éòå  '
úåðåúçú,éäðá àøåëãã "åìù î344,òù "åë øçù åîë äô÷ùðä úàæ éî øîàð æ' )ש ו י"שיה(

345, 
ãá íäù 'ðä ïéâøã"ì,ãåñéá øçù åîë ,íù àéìâúàã ãñç ø÷åáä øåà íùù ,îëå "ô øäåæá ù '

 õ÷î)ò âø"à(ò "åë øåà ø÷áä ô') &( àèìù àì ø÷åá éúàã àúòùá àäã  àìà ììë àðéã
èñá øéäð àìåë 'íäøáàã,÷éãöä óñåéã àøèñ àåä àã øèîî äâåðî ,ò " ïéðòä ìë ù

úåëéøàá346.ëá øàåáî ïëå "î,èñá äðáìë äôé  'ãåäã,èñá äîçë äøá  'çöðã347,á íùù  '
úåøåàî,åë ãåäá éäéàå çöðá åäéàã òåãéë '348.úåìâãðë äîåéà ,úåëìî àéäù úéòéáøä àéä , 

 - מאיר הבאר -
 . 82לעיל הערה ' עי 344
 .ע"ש וצ"לא מצאתי קשר בין דברי הרב כאן לפסוק בשיה 345
יזרח שמש דא הוא יעקב דנהירו דיליה כנהירו דההוא בקר בקר לא עבות בגין דההוא בקר : ל"ז 346

 דהא בשעתא דאתי בקר לא שלטא דינא כלל אלא כלא נהיר בסטרא לאו איהו חשוך אלא נהיר
דאברהם מנגה ממטר דא הוא סטרא דיוסף הצדיק דאיהו אמטיר על ארעא לאפקא דשאה וכל טיבו 

  :דעלמא
אמר רבי שמעון תא חזי בשעתא דליליא עאל ופריש גדפוי על עלמא כמה גרדיני טהירין זמינין 

הון דדינין מתערין בכמה סטרין לזנייהו ושלטי על עלמא כיון לנפקא ולשלטאה בעלמא וכמה מארי
דאתי צפרא ונהיר כלהו מסתלקי ולא שלטי וכל חד וחד עאל לדוכתיה ותב לאתריה כמה דאת אמר 

והאנשים שלחו אלין מאריהון דדינא דהוו שלטין בליליא המה ) &(הבקר אור דא בקר דאברהם ) &(
 אינון גרדיני נימוסין דאתיין מסטרא )דדינא דקאמרן וחמוריהםהמה אינון מאריהון א "ס(וחמוריהם 

דמסאבא דלאו אינון קדישין ולא שלטין ולא אתחזון מכי אתי צפרא ואינון מסטרא דאינון חמרי 
 בהו ימינא ושמאלא רחמי ודינא דרגין אי דקאמרן דהא לית לך דרגין עלאין דלא אית346גרדיני נימוסין

ושה ומסאבין מסטרא דמסאבא וכלהו דרגין על דרגין אלין על אלין ובכל על דרגין קדישין מסטרא דקד
לקיימא בסטר ) ח קיומא"ז(אתר דבקר דאברהם אתער בעלמא כלהו מתעברי ולא שלטי בגין דלית לון 

ה עבד יממא וליליא לאנהגא כל חד וחד לסטריה כדקא חזי ליה זכאה "ימינא אלא בסטר שמאלא וקב
  :דין ובעלמא דאתיחולקהון דישראל בעלמא 

 משום שאותו בוקר ,"בוקר לא עבות" .כאורו של אותו בוקר שאורו , זהו יעקב,יזרח שמש: תרגום
 . אלא הכל מאיר בצד של אברהם, הדין לא שולט כלל, שהרי בשעה שבא הבוקר,אינו חשוך אלא מאיר

  .ל טוב העולם שהוא ממטיר על הארץ להוציא דשא וכ, זהו הצד של יוסף הצדיק,"מנגה ממטר"
 כמה שומרים מזיקים , בשעה שנכנס הלילה ופורש כנפיו על העולם, בא וראה,אמר רבי שמעון

 ושולטים על , וכמה בעלי הדינים מתעוררים בכמה צדדים למינם,ט בעולםומנים לצאת ולשלומז
 ושב  וכל אחד ואחד נכנס למקומו, כולם מסתלקים ולא שולטים, כיון שמגיע הבוקר ומאיר.העולם

 שהיו , אלו בעלי הדין,"לחוווהאנשים ש" . זה בוקר של אברהם,"הבוקר אור"כמו שנאמר . למקומו
 הם שומרי ")ריהםווחמ" , אותם בעלי הדינים שאמרנו"המה(" ,"ריהםוהמה וחמ" .שולטים בלילה

ם די והם מצ.שבא הבוקראז  שאינם קדושים ולא שולטים ולא נראים מ,מאהוקים שבאים מצד הטוהח
 ,שהרי אין לך דרגות עליונות שאין בהם ימין ושמאל. קים שאמרוו שומרי הח,של אותם החמורים

 , וכולם דרגות על דרגות.מאהו וטמאות מצד הט,שהו דרגות על דרגות קדושות מצד הקד,רחמים ודין
ין  משום שא, כולם עוברים ולא שולטים, ובכל מקום שמתעורר הבוקר של אברהם בעולם.אלו על אלו

 להנהיג כל אחד ה והקדוש ברוך הוא עשה יומם וליל. אלא בצד שמאל, לעמוד בצד ימין)קיום(להם 
 . אשרי חלקם של ישראל בעולם הזה ובעולם הבא.ואחד לצד שלו כראוי לו

 .גם זה לא מצאתי 347
, הזהר בשם מקומות כמה ועוד' ט כ"אנ ח"בע מובא" בהוד ואיהי בנצח איהו "של זה מושג 348
 שמביא, ג"ע לב ב"ח כללים ו"לש' עי איברא. מצאתי ולא בידינו המצויים הזהר בספרי חפשתי אמנם
 בתרין ושכינתיה הוא בריך קודשא איהו י"אדנ ק"יקו חזי תא, ז"התיקו ל"וז א"ע לד ז"מתיקו לזה מקור
 בצדיק מאירה שאינה ואספקלריא המאירה אספקלריא ואינון לשמאלא י"אדנ לימינא ק"יקו שוקין

 בימין ה"הוי שוקים בשני ושכינתו ה"הקב הוא י"אדנ ה"הוי וראה בא: תרגום [י"יאקדונק חד תרוייהו
, ]י"יאקדונק יחד שניהם בצדיק, מאירה שאינה והמראה המאירה המראה הן ואלו, בשמאל י"ואדנ

 ק"אקי ה"הוי כי, והענין. ק"אקי ה"בהוי ל"ר -' כו משבחת והיא ה"ד שם בביאורו רבינו ל"וז. ל"עכ



÷çöé øàá  

44 

âãðë äîåéà àéäãâ íäù úåì"ø,äáëøîáù éòéáøä ìâø ,ã ãåñá íäå  'ðãà úåéúåà"ãá é '
äìéã ïéâøã,éàù "â àåä ï"ø,äð íäå "â ãâð íäù àøåëãã é"áç äãéã ø"ã, àåä äæ ãâð ïëìù 
ðà úåéúåà"ðãàã é"é.ãå  'éçá úéòéáøä àåä 'äîöòá,ã àéäù  'íåìë äîøâî äì úéìã) &(349, 

äáù úåëìî àåäå.åéä äæ ãâð ïëìå â "ã ë 'ìàøùéá úåøøù éðéî,àá íéôìà éøù  'ðãàã"é, éøù 
ãá úåàî 'ðãàã"÷á óìçúî àåäù é 'ùîë"ì,ðá íéùîç éøù  'äìéã,éá úåøùò éøù  'äìéã, 

÷ð ïëìå 'ã 'ä ãåñá 'ã ' úéåä)ãôñ" ö& (ãá ÷ø àåä äîå÷îå äùøù úìçúù 'ãáì ïéâøã, 
çàå"å úìá÷î ë 'æî"à,åî åìùî äì ïúåð àåäù "÷,äù ä í"úéù åîë íúåììëå ç', úéùòð æà 

ä',äå  'á ãåñ ìò äøåî 'åæ íäù ïéðåð"ð,å  'ãåñé åäééðéá,åä àåäå  'äáù 'ùîëå"ì, úéùòð æàå 
÷î äàìî 'äéìò äøåùù øúëã ïéàëøá.   

â òåãéå"åù ë"ñ ãåñ íä ã 'îå',â íäå "å÷ ë"íúåîéìùá ó,âáà úåéúåà ãåñ àåäå "ä ã', 
áàù"øåçàáù ïéøåëã íä âà íé 'à"áà á"åé àåä â"ã,é "àøåëãã ñ,çàå "ã ë ' àá÷åð àåä

äéìéã íéøåçàá úãîåò,ã úñôåúå "åìù ñ.çàå "åä àøåëãî úìá÷îùë ë 'ä äùòð', ãåñá íäå 
òáåøîå ùìåùî ìåôë èåùô øéù,îë "íéðå÷éúá ù )א"ד ע(éù  'éå øúëá"åçá ä"äé á"âçá å"ú, 

àøåëãã àâøã íù ãòå,áà íäå "ðä â"åçàá ìäáøúîå êìåäù íéø,çàå "ãá òáåøî øéù ë '
éåäã ïååúà"éäðá ä"àá÷åðá íäù î,÷ð ïëìå  'å 'åá íééúñî àåäù àøåëã', úîééúñî àá÷åðå 

äá '÷ðå 'ä 'ïáäå äàúú :  
]ä åðîî äúìá÷å"åë ç' [ø"åù ì 'ä àåä àøåëãî úìá÷îù" íúåììëå åðîî úìá÷îù ç

ãåñéá,ääù "çàå ãåä ãò íéèùôúî íä ç"ìëð ëòåãéë ãåñéá íéì.ä ãåñ àåä ïëå "â, òåãéë 
ä úìá÷î äìçúù"íé÷úåîî íðéàù àîéàî â,çà ìáà " äðåùàø äàéáá àøåëãî úìá÷î ë

ä"íé÷úåîî â,éòå "éìë úéùòð æ350,ä úéùòð àéä æàå  'ã ãåñ íäù 'ðã ïéâøã'÷'á'ä'351,äù  ' àåä
äìòáì äàåùð äúåéäá,åë äùà àø÷é úàæì  ')&( ,îî úìá÷îù åðééäåä åð"íé÷úåîî â,éòå " æ

î äìòî àéä"ãéîú ï,ôöðîä ïëìå "úåìåôë íä ê,åá øàùð ïø÷éòù åðééäå , åðîî úìá÷î àéäå 
àå"á íä ë 'ôöðî íéîòô"ê:  

]à ãåòå 'åë ïúåìéìë' [ø"îë ì"îá åðéáø ù"à )ד"ב א ע"יהל אור ח(úåéúåàä ãåñá , 
ôöðîù"óåñá íä ê,àå  'çà íéìùî"óìàì ë352.ë øãñë íäå "çïååúà ,ëù " íä íîöò ïååúà á

ä"àøåëãã ç,çàå "ä ë"ôöðî íä â"ãåä ãò úòãî íéèùôúîã ê,çàå " ãåñéá íìåë íéììëð ë
óåñáì íéìùîä óìàä ãåñ àåä, íä íùù }ò é"à {àë íéììëð',éçáì íìùð íùå  'ë"ç, ãåñá 

                                                                                                                                                  

 י"אדנ ה"הוי ח"ת בפנים ש"וז. בהוד ואיהי בנצח איהו כי, ה"בנו שרשם י"אדנ ה"והוי ב"בחו שרשם
 דחכמה מסטרא לח איהו: מכאן ואולי - העורך הערת. (ל"עכ', כו שוקין בתרין ושכינתיה ה"קב איהו
, בצדיק ונטיל אדאמצעית בעמודא נטיל קדמאה דאויר בגין סגי בחמימו איהו דאימא מסטרא קר איהו

 לח הוא: תרגום. [והוד בגבורה נטילת, חמימא דאיהי, ואימא, ונצח בחסד נטיל, קר דאיהו, וחכמה
 האמצעי מעמוד לקח הקדמון שהאויר בגלל, מספיקה בחמימות הוא. אימא מצד קר הוא החכמה מצד

 קכד ז"תיקו - ]דוהו גבורה לקחה, חמה שהיא ואימא. ונצח בחסד לקח, קר הוא וחכמה. בצדיק ולקח
 .)ב"ע

' ב ד"דרגין ששרויין על היראה שהן כח'  חשיב כאן ג-' פקודא כו: ג"ז פ ע"א בתיקו"בהגר' עי 349
' א פתח כו"בראשית ר' ב' בראשית ז' בפ) &(ש "הוא היראה דלת להן כמ' שד' ן ד"י אי"אותיות אדנ

 ש"ע
 .שער כג פרק וח "ע' עי 350
 ).שער לד פרק גח "ע (תתאה'  ה, בוגרת, קטנה, נערה351
 .ג"י ב ע"א בס" בהגר'עי 352
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åúøåáâ ùéàë éë )שופטים ה כא(
353.éá øòúà úéøá éë ïéðòäå  'íéãéã ïéòáöà354,äå ë í" ïé÷øô ç

éáã 'á ìù úåòáöà 'íéãéä,ä ïàë íäå "äå ç"ë íäáù â"ïååúà ç.÷ðå  ' íù ãåñá úåòáöà
åàåìéîá à÷ðôùåâã àîúåç,÷ð íìåëå  'ò"úòãä ù,à ìëå  'áöà"ò355,÷ð ãåñéä ïëå  'áöà" ò

òåãéë,ò "ä ìëã ù 'éá ïéìéìë úåòáöà 'åèã àâøã àåäå"òåãéë á:  
]â àåäå"åë óìà ë' [óìàù òåãé ïéøãà )א"ר קלו ע"אד( úòãá íä,äá "äå ç"â,à ìë  '

ú"íééçä õò êìäî àåäù ÷ )מדרש זוטא שיר השירים פרשה א
356
(,á àåäù  'òã úåîù"ñ÷ á" à

åç"á,úòãä ïåäáù ,â äìâúî úòãäå "àá÷åðá ë,àá÷åðä ìéáùá åø÷éò ìëå ,îë " úòãì ù
åë êëøã õøàá ')&( ,ìã àéä äìçúù"ú,ðò ïéà " úòãá àìà é)&( ,÷ äúòãã"ì ) שבת לג

 - מאיר הבאר -
353   

  :  פרק טז- שער השבת - ספר פרי עץ חיים ) 3(
כמו שיסוד , המתפשטין למטה מהכוס, אצבעות' שכנגדן י, ח"ג ה"ה, ג"יש בו כללות חו,  אבאביסוד

כי כאיש , ולפי שרוב התפשטות מעלה הארה כנגדו למעלה. אבא מתפשט ויוצא למטה מיסוד אמא
 .לאכפייא דינין, בסוד השיב אחור ימינו, בורתוג

לקבל דא חמש אצבעאן בידא דבר נש והבריח התיכון באמצעיתא רב : ב"ג קפו ע"זהר ח' עי 354
ועלאה מכלא ביה קיימין שאר אחרנין ואינון חמש בריחין דאקרון חמש מאה שנין דאילנא דחיי אזיל 

תימא הוא על מה ) א סתימא"נ( ומלה  דידאבחמש אצבען ) א אתגזר"ס(בהו וברית קדישא אתער 
  .ד כל ברכאן דכהנא באצבען תליין פרישו דידא דמשה"דאמרת וע
 בו עומדים , גדול ועליון מהכל, והבריח התיכון באמצע,כנגד זה חמש אצבעות ביד האדם: תרגום

דש ו וברית ק,והם חמשה בריחים שנקראים חמש מאות שנים שהולך בהם עץ החיים. שאר האחרים
 ולכן כל ברכות הכהן , על מה שאמרת, הואאמית) נסתר( ודבר ,בחמש אצבעות היד) נמול(מתעורר 

 .פרישת ידי משהועל זה היתה  ,תלויות באצבעות
בראשית , ל"ג וז"ע' ח ז"ז' עי. ן"ה במילוי יודי"שם הדעת אהו' שזה גימ) מגלה עמוקות עו(' עי 355

ה בזה "א, דביה אתבריאו שמיא וארעא, ה"יבות אהוראשי ת, ברא אלקים את השמים ואת הארץ
ל אדיר במרום עמוד עד "ברמח' ועי, 'פ פרק ו"ח חו"פע' ועי, ה ביה אתבריאת ארעא"ו, אתבריאו שמיא

ת "ובאמת הוא ר, ונקרא גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא, י"ו ה"י וי"ף ה"ע סודו אל"הנה אצב, ל"וז
וסוד זה כי , אצבעות' נה היד היא כללות אחד ומתחלקת להוסוד זה כי ה, את השמים ואת הארץ

בראשית א (והענין כי הנה כתיב ויעש אלהים את הרקיע ) תהלים ח ד(אראה שמיך מעשה אצבעותיך 
שמים נעשו ' וזה כי הנה כתיב בדבר ה, ואמרו במדרש שהוא מקרא שהרעיש בן עזאי את העולם) ז
אך האמת הוא , והיינו כי מן הפה יצאו הדברים, ה בסוד דבורוהיינו שבריאת העולם הי) תהלים לג ו(

וזה נעשה על ידי הידים שהם , אך להשתלם הוצרכו להגיע לבחינת מעשה, שזהו לראשית מציאותם
והאמת כי הידים האלה ', ובלא כן לא היו נעשים וכו, והם באמת מגיעים הדברים לבחינת עשיה, ת"חג

ג וזה ממש ענין של עשרת "וכן הידים חו, ג"ח וה"חילוק של הדעת הוהוא ממש ', מתחברים ביסוד וכו
' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי) שמות לב טו(הדברות ובהם נאמר מזה ומזה הם כתובים 

וזה ממש החותם של , וזה ממש הקשר של השמים והארץ ביחד, מתקשרות הבחינות זו בזו' בנוק
, ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר, שר השמים והארץה שהוא בפרטות זה של בחינת ק"אהו

' ועי, ל"עכ, ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה דברים בעניני ההנהגה', נגד ה' וזהו הנחתם בה
והיא טבעת ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-חותמא דגושפנקא , ל"ב וז"ג ע"ז ע"א על תיקו"בהגר
בדעת יחודא , ת את השמים ואת הארץ"בר,  שמים וארץוהוא חותמא דגושפנקא דחתים, המלך
 .ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"דהוי

 החיים מכוון כנגד גלגל החמה אחרים אומרים עץ החיים מכון כנגד גלגל חמה מהלך עץ: ל"ז 356
בראשית ק שנה וכל פלוגתא דמי "ק שנה אף עץ החיים ת"רבי מאיר אומר מה גלגל החמה ת. שנה

  יוצאים
  פ "שעה' ועי

  '  דרוש ב- פרשת בראשית -שער הפסוקים ) 2(
שהם , ק שנה"מהלך עץ חיים ת. ל"ש רז"ס מ"וז. ק"הם ת, ועשר מעשר, כלול מעשר, חסדים' מהה

' הם ה, וכנגדו כתף שמאל, הם כמנין כתף ימין, ק חסדים"והנה ת. א"המתפשטים בז, חסדים' ה
 .גבורות
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)ב"ע
357,ä úéùòð æà úòãä àøåëãî äúìá÷áå  'å äá óñåðù',ä àåäù "éåìéîá à,ùîç " ä

ìàå"ó,îë "äìòîì ù,ä íäù  'äá"âç ñ"ð ú"ä,óìà àåäù úòãä éùùäå ,øúú íäå " ïéâøã å
ò"ãåñéá íéìùîù é,óìàì íéìùî óåñá óìàäù ,ä íä ïëìå  'àå ãáì 'ãáì,ä  'ôöðî"àå ê '

ñáîë óå"úåëéøàá äìòîì ù:  
  

דאיהו קדש '  פרשתא קדמאה קדש כו)ב"עיג (ש בסוף הקדמת זוהר "כמ. ר בחכמה"בכ358
'  שבה התחילה תורה שנק,דבראשית'  ב,ידוע שהוא בחכמה' ב. 359בוכרא דכל קודשין עלאין

בראשית (רגום יונתן ש בת"וכמ )&('  ראשית חכמה כו, ובה ראשית הגילוי,360אין'  כי הכתר נק,ראשית

 והיא נקודה בת , ראשית חכמה,בחכמה' וכן ר. מ" וידוע הוא בזוהר ותיקונים בכ.' בחוכמתא כו)א א
 362'ג' נ. )ש א ה"שיה( שממנה ואז נקראת שחורה אני ונאוה , שהיא בשעת המולד נקודה קטנה,361עין

הדרת ' עש שהוא בחכמה ו"ג לבד הרי"ב תשצ"ט י"הם אותיות כ [363ג"ר צת"ש בט"ס שמות יכ"וז
 והוא ,והענין כי הכתר הוא אין ואינו נראה כלל. ד שהיא אז נגד השמש"ושם נג]. א" דף כ364קדש

כ שנתמלאה " ואח. חכמה שלה,' והוא המולד אז נקראת ר,כ נראית נקודה חדא" ואח,בשעת דיבוקה
שבת , )&( בסוד שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו ,366' נקודה בהיכלי,365 שבת,בינה' בעיגול והוא ש

 את לאסגאה 367ושתי שבתות עגולא ורבועא. )&(ש בהקדמת הזוהר " כמ,העיגול ומקדשי הנקודה
ף "וכן כ. )א"ז ה ע"תיקו( פ עם מלכות רביעית לכל תלת"רוחות ב' ק דילה בד" ו)&( תחום שבת
)א"הוריות יב ע( ף"מושחו כמין כ. )& (ף"ש כל משיחה בכ"בחכמה כמ

ומשיחה משמן הקודש . 368
מ " וש)א"עח קי(במדבר ' ש בפ" והוא מקום הברכה כמ,370ברכה' ונברא העולם בב. 369ומוידוע מק

 - מאיר הבאר -
 .ח"ג ולא ה" שיש להם רק הו פרק גשער כח "י ע'ע 357
  א"ב מ ע"יהל אור ח 358
 דאיהי קדש בוכרא דכל קודשין עלאין 'קדש לי כל בכור דא י) שמות יג ב(פרשתא קדמאה  :ל"ז 359

 פירין ואיבין כדקא יאות 359ד דאיהו אפתח רחמא למעבד"פטר כל רחם בההוא שביל דקיק דנחת מן יו
  ואיהו קדש עלאה 

 .שים העליוניםו הבכור של כל הקד,שושהיא קד'  זו י,"קדש לי כל בכור"ה פרשה ראשונ :תרגום
 והוא , שהוא פותח את רחמה לעשות פירות כראוי,ד"שביל הדק ההוא שיורד מיו ְב,"פטר כל רחם"

 . ש עליוןוקד
 &לעיל הערה ' עי 360
 .א שזה מלכות"א רכו ע"זהר ח' עי 361
362 ??  
  'כוץ ו"א שזה שם אבגית"ז כ ע"תיקו' עי 363
 .ל"עכ) 'ץ וכו"מאבגית(ש "ד יכ"ת שהוא נג"תכוין לשם ת, ל"וז' ח שבת פרק ח"פע' עי

364  
365  
 ' מעיין חתום דא ראשית נקודא בהיכליה כו)ב" ע'פ (ט"תיקונים תיקון כ' עי 366
 . 433לקמן הערה ' עי 367
368   

  א /דף יבתלמוד בבלי מסכת הוריות ) 4(
 דכיא תנו רבנן כיצד מושחין את המלכים כמין נזר ואת הכהנים כמין כי מאי כמין כי באפרסמא

כ נותנין לו שמן בין "אמר רב מנשיא בר גדא כמין כף יוני תני חדא בתחלה מוצקין שמן על ראשו ואח
 ריסי

369 ? 
 מסופא ארישייהו 370 כל אתוון קמיה370כד בעא למברי עלמא אתו: ב"א ב ע"לשוןה זהר ח' עי 370

  ' וכו למיעל ברישא אמרה רבון עלמין ניחא קמך למברי בי עלמא370שריאת את ת
עאלת את ב אמרה ליה רבון עלמא ניחא קמך למברי בי עלמא דבי מברכאן לך לעילא ותתא אמר 

  :370ה הא ודאי בך אברי עלמא ואת תהא שירותא למברי עלמא"לה קב
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, )&(יברכך ' ש על פ"וכמ. ק"בסוד יב' ש חכמה נחית בברכה בימינא דכהנא קדושה כו" וכמ,הרבה
ומסיימת ' והתורה מתחלת בב. 'איהו ברוך כו'  יברכך בחכמה כו,כפולות' מתנות שהם בז' שהם ו

. )& ( העולם דומה לאכסדרה,'ונברא העולם בב, )&('  נתיבות פליאות חכמה כוב" בל,ד"בלמ
ו פרצופים " ושם התחלת ד,והוא בית הכל. )& (' כל מה דהוי ולא הוי ויהויין כו,ובבית כלול הכל

ש עד " כמ,)& ( ושמו אחדה"וי אבל בכתר ה,ד של השם"ד של יו" ו,)& (ש באדרת האזינו" כמ,נ"זו
 ,שנים'  ולכן שם ב,'ל בכתר קודם הבריאה בב" ור.371)& ( היה הוא ושמו אחדלםרא העושלא נב

 שנעשו אות ,'ל בבינה הם א"ר). &(' ש במחשבה עלה לבראת שנים ולבסוף במעשה נבראו א"וכמ
'  הרי ג,וזהו סוד כל העולם וכל התורה ).&(ד "ב דס"ש בפ" כמ,ס הנסירה" וז,א של השם" ה,'א

' ש הציע השמים כו" והוא המייחד כמ,'א'  והתורה שמתחלת ב,'וא'  ב,)א" ענדה לא( שותפין באדם
' ורמוז בה כל הג. )י' א סי"ר פ"ב( מי בראך ומראה בעוקצה לאחוריה לאלף' ואומרים לב, )&(

ף "וכ.  הרי כאן הכל,ל"ו פרצופים כנ" ד,ו"מורכב מד' והב. ל"ל לכתר כנ" בעוקץ הנ,ל"פרצופים הנ
 לכן ,לבד' מורה על מל' ור.  לכן חסר העוקץ,' פרצוף ב,א"פרצופים לבד שהוא בזו "מורה רק על ד

ש בך "וז, )&( משמן משחת קדש ,ל"כ הברכה כנ"ף הוא ג"ובכ. ל" והוא במולד כנ,'כ הו"חסר ג
וכן כל . ס ברוך" וז, הוא ברוך מהם,ו"ך והוא"אותיות הן בר'  וכן הג.372ברך ')&(יברך ישראל 
 והן , דכורין ונוקבין,ושם במאזנים התחלת המתקלא. ב הכל שם כידוע"ר כרו"בב כ"הצירופים רכ

ף בהפוכו פך "וכ. )& ('דכורין ונוקבין במאזנים לעלות כו. )& ('כפות המאזנים כף זכות וכף כו
שזה השם עוקר דיורין . 373 והוא אדון כל הארץ,הוא ירושה והשמדה' ור. ברכות' ק'  והוא גי,השמן

ומקדשי תיראו . ל כי היא המורשת"כנ' נ שלה כף זכות כו" ושם בדו,ן בחכמה דילהומושיב דיורי
ש "וכמ, )&( ואמרו אני נאמן ליפרע ואני נאמן לשלם שכר ,374י" וכאן הוא השם אנ,)& ('אני ה

ש "וכמ, )&('  ומקדשי תיראו דא נקודה דאמצעיתא דאית לדחלא כו,בזוהר ששם הוא מקום היראה
 &(ש "א ונוקבא וכמש"דחד דרגא אינון בז, )&(אם אין יראה אין חכמה , )&(' ראשית חכמה יראת ה

תרין אינון דמתחברין כחדא ואינון תרין נקודין ' כו' ח פתח ראשית חכמה יראת ה" בראשית ר)ב"ז ע
ובהפוכו ממטה למעלה ' ד שרי בהאי אתר יראה ודא כו"וע' נ כו"ר זכי ב"בגין דאיהו אילנא דטו' כו

ה אדון "ש מלך ממ" כמ, שהוא שר השרים)& (ש"ח ריש שה"ועיין בז. דון כל הארץהוא שר א
ספרים שיר השירים '  ואמרו ג,ובהתמלאותה מיסוד באר מים חיים נעשית שיר השירים. האדונים

כי .  ונכון הוא,ב והוא צרור החיים"ש היא ירושת העה" כי ברי,ואמרו הראשונים. )& ('בחכמה כו
כשמה ' ונק, )&(ש החכמה תחיה בעליה " וכמ, ששם מקום החיים כידוע,בחכמהצרור החיים הוא 

 לכך כאן היראה ,ר"ד טו" וכאן הוא עה, וכן כל החיות, במקום הזהה וכן נקראת השכינה חי.השם חי
 והוא ,דאחד גדולה' ד. ש"ברי'  לכך צריך ליזהר כאן הרבה שלא להחליף ד,ש"ונאחז הרע ברי. ל"כנ
 ויקוב חר )&(ב והוא סוד בן המצרי שכתו. ' להדבק באשת חיל יראת ה,ימנותאד להזהר במה"ע

 נקיב מה דהוי )א"עקו (אמור ' פ' וע. סוד גדול ונורא' ל בעוקץ הד"ר) ב" עזוהר אמור קה' ע(בדלתו 
ד כתיב איש אמו ואביו תיראו דחילו דאימא אקדים " ע,'בתראה הוה נוקבא דינקא כו' ה' סתים כו
את , )&(' ש רק אין יראת אלהים כו" כמ, באלהיםה כי יראה תלוי,וענין הדחילו שם. 375'לאבא כו

 ולפיכך הוא 377' ש376'ובמלואו ורבועו הוא ר. מ ירא אלהים" וכן אמרו בכ,)& (האלהים אני ירא

                                                                                                                                                  

'  התחילה האות ת.פניו כל האותיות מסופם לראשם באו ל,כשרצה לברוא את העולם: תרגום
   שאני, נוח לפניך לברוא בי את העולם, רבון העולמים, אמרה.להכנס בראש

 שבי מברכים אותך , נוח לפניך לברוא בי את העולם, רבונו של עולם, אמרה לו.'נכנסה האות ב
ת תהיי הראשית  וַא, הרי ודאי שבך אברא את העולם, אמר לה הקדוש ברוך הוא.למעלה ולמטה

 .לברוא את העולם
 .שהגרסא היא לבד' & עי 371
 ".ב"ב גליפן ושם של כ"כ שהוא כ"והוא סוד ב' וכ' ב: ובמקומו איתא, נמחק ביהל אור" ברך'" 372
 ' &עי 373
374  

  :ל בשלימות"ז 375

 : תרגום
 ם"י אלהי"ה אלה"ל אל"א' א 376
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 ולא ,את האלהים דייקא.  כי לקח אותו אלהים להקרא בשמו,ל אל תמר בו" ור,ר בשם הזה"ד טו"עה
 והרוח תשוב ,סוד הגבול) &(ואמר לעולמו די . ש"בר) &(ק שנה "מהלך ת. )& (ד"ספבסוף ' את ה

ושם הוא צרור . מקום החיים) &(שמשם ויפח באפיו נשמת חיים , )&(אל האלהים אשר נתנה 
  :)& ( כי אין מחסור ליראיו,ושם משלם שכר טוב ליראיו'  ואמרו שבריש ינוחו כו,החיים

ëá"åë äîëçá ø' -çù íòèä ÷ð äîë 'ëá"ïéùãå÷ ìëã àøëåá àéäù ø378, ìëáù 
îë äîëçî àúåøéù íå÷î"ëá ù"î379,ãáì ùøåù ãåñá ÷ø åðéà øúëù ,é àéäå  ' äðåùàø úåà

íùä ìù380.Èùå éðäëã äùåã÷ä àåä í,ïëìå 381÷ð ìàøùé íâ  'ò"øåëá ù,îë " ù)&(  éøåëá éðá
ìàøùé,îë " ù)&( äáùçîá åìò ìàøùéù, áéúëå )&(  åéäú íéùåã÷íëùéã÷î éðà ùåã÷ éë. 

àåäå382å  'øåëáã,àøëåá àøá àåäù ,íçø øèô ,åéî ÷éôðã "ã,åù "åæ íä ã" íéìåìëä ð
äîëçá383.  

]åë äîëçá ùéø ïëå'[ ø"øù ì 'åë ïéò úá äãå÷ð àéäå úéùàø ìò äøåî' - éøáã ìëå 
ãàî íéîåúñå íéøö÷ ïàë åðéáø,ò ïáåé åéøáã øàáìå "î ô"òøá ù" î)ô ' çîø óã ñçðéô

ò"á(384åë íëéùãç éùàøáå ãåòå  ' àã àðååâë àøäéñ úåä ïéðîéæì àäðø÷á àìéòì úìëúñî 

                                                                                                                                                  
 ם"ד מ"י יו"ד ה"ף למ"אל 377

 @@רלחפש מקו. כלומר הספירות 378
ומהאי ) א"רצ ע( וכן ,'הוא נהירו דחכמתא כו' אתר דשירותא אשתכח כו) ב"רפט ע(ז "דא' עי 379

  'האי חכמתא שירותא דכולה כו' עדן איקרי שירותא בעתיקא לא אקרי כו
 ' עי 380
 .ז"ל עכ"נדצ 381
 .ישראל' ת שהוא בחי"ת 382
 .ג שבדעת שבחכמה"נ כלומר החו"ב שזה הזו,צ טז ע"א בספד"בהגר' עי 383
דכד הוו מקדשין ירחין על פי בית דין ' ועוד ובראשי חדשיכם אמרו רבנן דמתני: ל בשלימות"ז 384

 הוה  הוו משיאין משואות בראשי ההרים והוו אמרין כזה ראה וקדש לזמנין סהרא הות כגוונא דא
   לזמנין מסתכלא במזרח כגוונא דא מסתכלא לעילא בקרנהא ולזמנא מסתכלא לתתא כגוונא דא

לזמנין למערב כגוונא דא כ לזמנין לדרום ולזמנין לצפון והאי איהו אסתכלותא דילה לשית סטרין 
גדולה גבורה תפארת נצח והוד יסוד נקודא דנגיד עליה מלגו היא חכמה ' דכליל לון תפארת דאיהו ו

 לזמנין וההיא חוט דאסחר עלה איהו כתר וההיא נקודה איהו לזמנין עטרה ולזמנין כסא למיתב עליה
 כל כבודה בת מלך )& (שרפשף להדום רגליו ואמאי אתקריאת לבנה על שם לבון ההלכה דאיהי מלגו

אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ) &(פנימה ובאשא דבינה דנחית עלה איהי מתלבנת ורזא דמלה 
דרת  דינא סומקא בגבורה דתמן בינה אתלבנת מסטרא דחסד דתמן חכמה ואתהי"דנומאי דהוה א

ה ומה גרים לאתהפכא מדינא לרחמי צדיקים גמורים דסיהרא מסטרא דעץ הדעת טוב ורע איהי "יהו
ושפלה איננה והיא כהה ולית לה ) &(קליפא דיליה חשוכא אם בהרת שחורה היא יצר הרע שפחה 

מדילה אלא ההוא חוט דנהיר בה דאיהו לוה לה בליליא דאיהי גלותא ואתעבר מנה ביממא דאיהו 
  :וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה) &(א דאתי דביה עלמ

ועוד ובראשי חדשיכם אמרו חכמי המשנה שכאשר היו מקדשים חדשים על פי בית דין היו : תרגום
משיאין משואות בראשי ההרים והיו אומרים כזה ראה וקדש לפעמים היתה הלבנה כדוגמא זו היתה 

כלת למטה כדוגמא זו לפעמים מסתכלת למזרח כדוגמא זו מסתכלת למעלה בקרניה ולפעמים מסת
לפעמים למערב כדוגמא זו כ לפעמים לדרום ולפעמים לצפון וזוהי אות כ ההסתכלות שלה לששה 

  גדולה גבורה תפארת נצח הוד יסוד' צדדים שכוללת אותם התפארת שהיא אות ו
א כתר ואותה הנקדה ההיא נקדה שמושכת עליה מבפנים היא חכמה ואותו החוט הסובב עליה הו

  לפעמים עטרה ולפעמים כסא לשבת עליה לפעמים שרפרף להדום רגליו
כל כבודה בת מלך פנימה ) תהלים מה(ומדוע נקראת לבנה על שם לבון ההלכה שהיא מבפנים 

אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ) ישעיה א(ובאש הבינה שיורד עליה היא מתלבנת וסוד הדבר 
 אותיות אדני דין אדמה בגבורה ששם הבינה התלבנה מצד החסד ששם חכמה וחזרה ומה שהיתה
  ה"אותיות יהו

ומה גרם להתהפך מדין לרחמים צדיקים גמורים שהלבנה מצד של עץ הדעת טוב ורע הקלפה שלה 
ושפלה איננה והיא כהה ואין לה משלה ) ויקרא יג(היא חשך אם בהרת שחורה היא יצר הרע שפחה 
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åë 'åë ïéðîéæìå àã àðååâë ' åäéà äìò øçñàã èåç àåääå äîëç àåä åéâìî äìò ãéâðã äãå÷ð
 åéìâø íåãäì óøôøù ïéðîéæìå äìò áúéîì àñë ïéðîæìå äøèò ïéðîæì éäéà äãå÷ð àåääå øúë

åë 'úà éàîàåò äðáì úàéø÷" àùàáå äîéðô êìî úá äãåáë ìë åéâìî åäéàã äëìää ïåáéì ù
åë úðáìúî éäéà äìò úéçðã äðéáã 'äòã àøäéñã"åè ã"éì÷ éäéà ø ' íàå äëåùç äéìéã

åë àéä äøåçù úøäá ' àéìéìá äì äåì åäéàã äá øéäðã èåç àåää àìà äìéãî äì úéìå
ìò åäéàã àîîéá äðéî øáòúàå àúåìâ åäéàãéáã éúàã àî 'åë íëì äçøæå ' àøäéñ ìáà

äòã"åë åäéà äðéî åéâìã äãå÷ð àéää ç 'éòå"ïéðòä ìë ù.àåäå , àâøã àéä àá÷åðù òåãé éë 
àøäéñã,ìàøùé ìù íäéùòî éôì úãøåéå äìåò àéäã  ,óåöøô íéîòôì ãáì äãå÷ð íéîòôì, 

éøîâì úøúñð íéîòôì.â äá ùé éë òåãé àåäå  'òä àâøã ãáì ïéâøãäðåéì385, ãåñá íäù 
á÷òéå ÷çöé íäøáà úåáàä,úéáå äãùå øä  )א"פסחים פח ע(. úåëìî úãå÷ðì äëæ íäøáàù 

øä ãåñá äáù,äìù çåôú àåäù 386,ãåñéä úøèò ãâð àåäù .äãù úãå÷ðì äëæ ÷çöéå , àéäù 
ãåñé ãâð,÷ "ç õ"é387.éçáì á÷òéå  'úéá óåöøô,úá äæçá àåäù "ú,îë "éôá åðéáø ù 'ôì '
úåìòäáê )&(ò " ô)&( åë åá øáãà äô ìà äô 'åòé"ù.   

øæåç øåàá ïéâøãä íä úåëìîá éë òåãéå388,øúë àåä äìéã úåëìî úãå÷ðå 389, àåäù 
ïéà390,ùá ãåñ àåäå "åôúä ø"ç,éâ  'ìà" øñç ó}ò é"á {ãç,óìàì úîìùî äìéã äãå÷ðù , àåäå 
ÆàäÆìÇàì øæåçä óÆìó,ùîë " ì)&( øúëá àåä óìàù,÷ðå  ' åæ äãå÷ðäøèò, úøèòá àéäù 

úéøáä,øúë ïåùìî íâå .   
áäå 'äãéã ãåñéä ãâð àåä,äãéã äàîéðô äãå÷ð àåäù ,êìî úá 391, ïéòî àåäå 

äîëçä392,ãåñé ãâð àåäå ,åéìâø íåãäì óøôøù àåäù 393.ãåñéá àåäù òåãéëå , åéìâø úçúå 
                                                                                                                                                  

 חוט שמאיר בה שהוא לוה אותה בלילה שהיא גלות ועובר ממנה ביום שהוא עולם הבא אלא אותו
  וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה) מלאכי ג(שבו 

, ל"ש נקודות טז וז"פת' ועי', רביעא לכל תלת'נקראת ' נוקשה שמבואר שם, א" ה עז"יקות' עי 385
 ,בפה'  הג,בטבור'  הב,בעטרת היסוד' הא, א"ה בזשרשים ומקומות אשר היא דבוק' נוקבא יש לה ג

שבהיותה נקודה לבד היא ,  שלכך נקראת נקבה כנודע, כי עיקר יציאתה הוא במקום שיש נקב,והענין
ובהתגדלה לגמרי כתרה נגד ,  כתרה במקום פה הטבור, וכשהיא פרצוף עד החזה למטה,בעטרת היסוד

  .@ע בדבר"וכאן הוא מחלק התחתון לשנים וצ. ל" עכ, בסוד כלת משה,א"הפה יסוד אימא שבדעת דז
ת כידוע " קראו הר יצחק קראו שדה יעקב קראו בית והוא דרגא דחגאברהם&  בית עולמים ' ועי

ת "הר שהם עושים יסוד בולט לחוץ הר המור גבעת הלבונה אין הרים אלא אבות חג' שחסדים נק
חקל תפוחין והיא ' דגבורות נוק'  קראו שדה מסטדחסד ואין כאן מקומו יצחק' א שנבנה מעט"דרגא דז

וימצא ' ן דנוק"ג שהם מ"ש ויזרע יצחק בארץ ההיא הם סוד ה"ן כמ" זרועה בסוד מי גשמים מדהש
יעקב קראו בית ' ש ויברכהו ה"י הזיוג וז"ע' א ליסוד דנוק"ברכאן דנפקין מז' מאה שערים הם סוד ק

ג אל "ת שעולה למעלה מחו"כ ת" אלא אשה והוא גאין בית' ת שמשם מתחיל כתר נוק"דת' מסט
  ונמשך משם טיפה' ש ברכות אביך גברו על ברכות הורי כו" כמעתהד

 .'י פרק ה"ח עגו"ע' ועי, 'עטרת יסוד דנוקדהיינו ' עי& היינו בשר התפוח נדה  386
חי  דאיהו יצחק בהיפוך 387 איהו נטיל לשמאלא קץ חי387וצדיק: ב"א השמטות רנב ע"זהר ח' עי 387

  .עלמין קשיר בשמאלא
 .  חי העולמים קשור בשמאל. קץ חי שהוא יצחק בהפוך,שמאללוצדיק נוסע : תרגום

  .כלומר שזה גידול מתוך עבודת התחתונים ולכן יש לו בו עילוי אחר עילוי@@ 388
  .כתר מלכות באור חוזר' כלומר המלכות דמלכות באור ישר היא בחי 389
 שכתר נקראת אין' & עי 390
א שמשמע שזה חכמה ולא יסוד ויתכן שרבינו כאן מעמיק בדברי "א שם יד ע"ז וגר"יקות' עי 391

יסוד ' ומשה היה בחי, משה' והוא בחי, ג שמשמע שזה דעת"שם דף נ ע' אמנם עי, ע"א שם וצ"הגר
 .ד"ה כג"ד ד"ואולי זה בדף נז ע.ע מקורו"וצ'  אבל כאן משמע שזה יסוד דנוק, חכמה
  .ל ולכן ביסוד שהוא מקור השפע נובע מה שמושרש בחכמה"חכמה כנכל התגלות שורש ב@@ 392
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åë' )&(,àëìîã àø÷é íùîã ,îë " úéùàøá úåìëéäá ù)î óã"ò ä"à394(òàå "éúëã â úçúå á
åë àëìîã àø÷é ïéâá åéìâø',åòé "éôá ù 'úåëéøàá åðéáø395.  

éçáå 'åéìò áùéì àñëã àâøãá àåä äæçá óåöøô,îë " ù)&(  úáùì íãà úøàôúë
úéá.ïéëåùç ïéðååâá úùáìúî àéä æà àúåìâá äðäå 396, àéä éë úøâåñîå úøâåñ úøúñð àéäå 

                                                                                                                                                  
393  
ג דכתיב " נטיל היכלא דספיר רוחא דאקרי לבנת הספיר ואע394יוסף הצדיק עמודא דעלמא :ל"ז 394

ותחת רגליו בגין יקרא דמלכא והכי הוא ודאי ולבתר עמודא דא נטיל יתיר דאיהו רזא ) שמות כד י(
עד הכא מתחברן דרגין ומתחברן דא בדא לאשתלמא דא עם דא למהוי דרזין באתר דהיכלא שביעאה 
זכאה חולקיה בעלמא דין ובעלמא ' ם וגו"ה הוא האלהי"יהו) א יח לט"מ(כלהו חד כלא כדקא חזי וכדין 

 394)ן"ג בהכרעה הכא ומוסיף הווי"א ל"ד(דאתי מאן דידע לקשרא לון ולאתדבקא במאריה הכא הכרעה 
כל נשמתין ל דכפין ונפילה דאפין לאמשכא רעותא דרוחא עלאה נשמתא והשתחואה וקידה ופרישו

 דמניה נפקי נהירו וברכאן לאשלמא כלא מלעילא 394)ג סוף"א ל"ד(דאיהו תליא לעילא עד אין סוף 
כדקא יאות ולמהוי כלא בשלימו מתתא ומלעילא וכל אנפין נהירין בכל סטרין כדקא יאות כדין כל 

ויאמר לי עבדי אתה ) ישעיה מט ג(עותא אתעביד לעילא ותתא ועל דא כתיב גזרי דינין מתבטלין וכל ר
  :ה אלהיו"אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהו) תהלים קמד טו(ישראל אשר בך אתפאר וכתיב 

 ואף על גב . הרוח שנקראת לבנת הספיר, היכל של ספירלקחיוסף הצדיק עמוד העולם  :תרגום
 שהוא סוד , יותרלקח ואחר כך העמוד הזה . וכך הוא בודאי,ד המלך בשביל כבו,"ותחת רגליו"שכתוב 
 עד כאן מתחברות דרגות ומתחברים זה בזה להשתלם זה עם זה . במקום של ההיכל השביעי,הסודות

 מי . אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא."' וגוהוא האלהים' ה" ואז , הכל כראוי,להיות כולם אחד
 ופישוט והשתחואה וקידה )ן"בהכרעה כאן ומוסיף הווי(כאן הכריעה . ושיודע לקשרם ולהדבק ברבונ

, )סוף( הנשמות שתלוי למעלה עד אין סוף לכלם ונפילת אפים להמשיך רצון הרוח העליון נשמת ידי
 , ולהיות הכל בשלמות מלמטה ומלמעלה,שממנו יוצאים אורות וברכות להשלים הכל מלמעלה כראוי

 , וכל הרצון נעשה למעלה ולמטה, ואז מתבטלים כל גזרי הדין.צדדים כראויוכל הפנים מאירות בכל ה
אשרי העם שככה לו אשרי העם " וכתוב ,"ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר"ועל זה כתוב 

  ".אלהיו' שה
 @@ :ל"ז 395
  @@.ה אתפחיא"ב ד"ח כג ע"א בתז" בהגר'עי 396
 אבל האי קשת דאתחזי בעלמא 396)א הכי"ד(לא הוא אמר רבי יהודה ודאי כ ):ב"עב ע(א "זהר ח' עי

 וכד יפקון ישראל מן גלותא זמינא האי קשת לאתקשטא בגוונוי ככלה דא 396ברזא עלאה קיימא
 לא תצפי 396)אמר לי(ל ההוא יודאי כך אמר לי אבא כד הוה מסתלק מעלמא "דמתקשטא לבעלה א

 נהירין ויתנהיר 396 מתקשטא בגווני396)ג בעננא"א ל"ד( עד דיתחזי האי קשת בעלמא 396לרגלי דמשיחא
לעלמא וכדין צפי ליה למשיח מנלן דכתיב וראיתיה לזכור ברית עולם והשתא דאתחזיא בגוונין 

 דלא ייתי מבול אבל בההיא זמנא אתחזייא בגוונין נהירין 396)והיא לזכור(חשוכין מתחזיא לדוכרנא 
 וה להאי ברית דאיה"לם וידכר קבומתקשטא בתקונא ככלה דמתקשטא לבעלה וכדין לזכור ברית עו

 וכתיב 396ה אלקיהם ואת דוד מלכם"ובקשו את יהו) הושע ג ה(ד "בגלותא ויקים לה מעפרא הה
 אשר אקים מעפר כמה דאת 396ה אלקיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם"ועבדו את יהו) ירמיה ל יט(

לאקמא לה מעפרא וית עולם אקים את סכת דוד הנופלת ועל דא וראיתיה לזכור בר) עמוס ט יא(אמר 
ישעיה נד ( הוא דכתיב 396ואמר הכי אבא דבגין כך אדכר באורייתא פורקנא דישראל ודוכרנא דילה ודא

  :אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך ומגער בך) ט
 , עליון אבל קשת זו שנראית בעולם עומדת בסוד).כך( ודאי הכל הוא ,אמר רבי יהודה :תרגום

 אמר לו . עתידה קשת זו להתקשט בצבעים ככלה הזו שמתקשטת לבעלה,וכשיצאו ישראל מהגלות
 אל תצפה לרגלי משיח עד שתראה )אמר לי( , כשהיה מסתלק מהעולם, כך אמר לי אבא,אותו יהודי

  שכתוב,מנין לנו.  ואז צפה למשיח,שטת בצבעים מאירים ויואר לעולםו מק)בענן(קשת זו בעולם 
 שלא יבא )רווהיא לזכ( , נראית לזכרון, וכעת שנראית בצבעים חשוכים".ר ברית עולםווראיתיה לזכ"

 ואז ,קון כמו כלה שמתקשטת לבעלהישטת בתו אבל באותו זמן נראית בצבעים מאירים ומק.מבול
כתוב  זהו ש,ר הקדוש ברוך הוא את הברית הזו שהיא בגלות ויקימה מהעפרו ויזכ".ר ברית עולםולזכ"
אלהיהם ואת דוד מלכם אשר אקים ' ועבדו את ה" וכתוב ,"אלהיהם ואת דויד מלכם' ובקשו את ה"

ר ברית ווראיתיה לזכ" ועל זה ".פלתואקים את סוכת דויד הנ" כמו שנאמר , אשר אקים מעפר,"להם
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äãéã äãå÷ðä,äàéøáì ãøåéù úåëìî øúë ãåñá øàúùàã ,äøåçù àéä æàå ,îëå " ìà ù
 úøçøçù éðàù éðåàøú)&( ,ãåâðä úòù àåäù ììë äá ìëúñäì íéìåëé ïéà æàù397ùîî , 

èòá ä÷åáãå àøåëãá äø÷éò úììëð àéäù'óåöøô ãåñá åãâðë äàá äðéàå ãáì åìù , äì ïéàå 
àúåìâá àéìéìá äì äåìã äì øéäðã èåç ÷ø,éîìòì àøéáî ÷éñô àìã àøéáã àòåáî àåäù ï 

)&(.àúåìâá äìéã äøéîùä ãåñ àåäå ,éøîâì íéðô øúñäá àåä ìáà ,äòã àøäéñ àéäã " ã
åè"ïéàøëåð ïéùåáìá àùáìúîã ø398,úé åúçâùä ãåñ àåäå  ' íéñð íäå òáèä úåòöîàá åðéìò

íéøúñð,éäìà íù ãåñá "äàéøáá àåäù í399àúúìã ïéâøãå .åçäå "åç àåä äæä è" ãñç ìù è
äìò êéùîã400åèã àâøãî "á,çá ùáìúîå "è401çð ìù "èùå ù"ï,åã "ïåäìã ð,á íäù  'éì÷ '

äàòéáø àúåìâá íéìùåîù íéòåãéä402.åäå  'àøéáã àòåáî àåä òöîàá403ðä "ì, øù÷ä àåäù 
úé åðéáù 'ðë ïéáì"é,ç íäá åèìùé àìù àúåìâá ïåì àøèðì  'èå 'ðä"ç ì"åë íúåìëì å',îë " ù

åë íúåéäá úàæ íâ óàå 'åë íéúñàî àì ')&(. øá ïëå" åðâç íåéì äñëá ä)&( , àîåé åäéàã
éá éñëúà àøäéñã ä)&(, ìò àçúô ìòðàå éñëå éôç àâøè÷î àåääã ïéâá àðéãá àîìò íéà÷å 

åë àëìî 'îë"òøá ù"ô î ' øåîà)ò çö óã"á(404åòé "ù.ãìåîä øçà ìáà , ãåñá úøéäðúéà æà 

                                                                                                                                                  

וב  וזהו שכת.לת ישראל וזכרונהו שלכן נזכרה בתורה גא,ואמר כך אבא.  ולהקימה מהעפר,"עולם
  ".ף עליך ומגער בךור מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצואשר נשבעתי מעב"

 
397 ?? 
ש "ולא כמ, ה עם הלכה שיגלה הכל בפירוש" מרע-ה האדם ואשתו "ג ד"ע' ג ג"יהל אור ח' עי 398

א "בהגר' עי', ר שלא ילמדו הפנים כמו שמפרש והולך וכו"התורה עכשיו בלבוש הסיפורים בשביל הע
ש "וכל מ, וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי, אינו מאיר לעולם] אורו של משה[, ל"ג וז"ג ע" מז"על תיקו

' לא תואר לו כו' ושם מחולל מפשעינו ובחבורתו כו, ח"מ עליו הכל על התפשטות אורו בת"בזהר ובר
, ל"עכ, ח בעולם הזה"ב שמחולל מפשעינו היא הצער של ת"א ע"ז מ"א בתיקו"עוד בהגר' ועי, ל"עכ
והוא גנוז ברמז , סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד, ל"ד וז"ח ע"ב כ"יהל אור ח' ועי

', ו כמו דברים בטלים ובהן גנוז כל האורה והתורה וכו"שהן לפי הנראה ח', ס וכו"והן הגדות שהן בש
נעשה חול דברים וזהו מחולל מפשעינו ש, וזה שבקש משה שלא יגנז הסוד באלו הדברים ולא ניתן לו

  .ל"עכ, של חול והוא מפשעינו
 .לא חפשתי מספיק

 .ששם אלקים היא בבריאה' & עי 399
 ' &גמ' עי 400
 'וט' היינו אותיות ח 401
והן , א"נ של ס"דמוץ ותבן הן זו, שן דארס נחש בין שיניו, ל"ד וז"ח ע"ז ל"א על תיקו"בהגר' עי 402

וזה [, והן בין שן ושן, תיות אמצעיות דנחש ושטןפנחס והן או' מ פ"בלק וברע' ש בפ"כמ, ט דחטה"ח
 .ל"עכ] ג והענין"א ע"צ ל"א על ספד"בהגר' א מפתה ומקטרג עי"נ של הסט"שהזו

יש לשביל העליון בחינה עליונה והיא הנקראת שביל , ל"ד וז"ח ע"י כ"שער מאמרי רשב' עי 403
או שביל , א הנקרא נתיב לא ידעו עיטוהו, תחתונה בסוד מיין נוקבין' בסוד מיין דכורין או נתיב בבחי

והאי לא מתפרש מן , דבירא) א"ט ע"ש דכ"ד(כמו שהיסוד נקרא מקורא , והוא הנקרא עמיקא דבירא
' והיינו דאמרי, תולדות' כדאמר בפ, לא מתפרש מן בירא לעלמין' כדרך שמקורא דביר, בירא לעלמין

, ל"א נתיב לא ידעו עיט עכ"כד, ותתא' ילבההוא נתיב דלא אתידע לע, בראשית' אחרי מות ובפ' בפ
בתוך הבינה בסוד מיין נוקבין ' לומר דלא אתידע לעילא בבחינת מיין דכורין ולא לתתא בבחינתו השני

 ????.ל"עכ, כי נעלם הוא ועמוק עמוק מי ימצאנו
פקודא דא לתקוע שופר בראש השנה דהוא יומא ) &(' בחדש השביעי באחד לחדש וגו :ל"ז 404
תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו והא אתמר דהאי ) &( כמה דאוקימנא והא אוקמוה דכתיב דדינא

איהו יומא דסיהרא אתכסי ביה וקאים עלמא בדינא בגין דההוא מקטרגא חפי וכסי ואנעל פתחא על 
מלכא אתר דדינא שריא למתבע דינא על עלמא ואי תימא איך אתיהיב ליה רשו לההוא מקטרגא 

ה למתבע דינא על כל עלמא ושוי ליה "ע דינא אלא ודאי בידא דהאי מקטרגא שוי קבלחפאה ולמתב
ה "ה עביד ליה ושוי ליה קמיה למהוי דחילו דקב"יומא ידיעא למתבע קמיה כל דינין דעלמא דהא קב
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äìéã äàîéðô äãå÷ð405,ãåñéä ãâð äáù äîëç àåäù 406 ïååâ àåäã øååç,äòã àøäéñ äáã "ç. 
òå"÷ð äæ ù 'äðáì,äìù éåìéâä úéùàø àåäå ,ïéò úá äãå÷ð ãåñ àéäå 407, ïéðééòù úòáù 

àúåìâá åîë ïéîéúñ,îë "åë ïùéú äîì äøåò ù ')&( ,åë úåøã÷ íéîù ùéáìà áéúëå ')&( ,
íéîùã àâøã àåäù àðéò éàä ìò ïéîúñã àðéò éðéáâ íäù408,ëå àîéúñ ïéò úá äãå÷ð æà  ï

íéøúñð íéñðá ìåãâ íìòäá äçâùää,ø ãåñá àéä æàå  'äãå÷ð å÷ä úåîã àåäù409 úéìâúîä 
ãìåîä øçà,äìéã äîëç úéùàø àåäå ,ïéò úá äãå÷ð àéäå ,äîëçã àâøã àåä ïéòù òåãéë 410, 

äìåàâã àæø àåäå,òù "ä ìôéå øîàð æ ' åéúåòìöî úçà ç÷éå ïùééå íãàä ìò äîãøú íéäìà
 äðúçú øùá øâñéå)&( ,îë"ë ïå÷ú ùéøá ù" ç)ò äö óã"à óã çð ïå÷éú &(ø çúô " øîàå ù

åë úøâåñ åçéøéå 'åë çøé àã åçéøéå éàî ' úøâåñîå úøâåñ äìéã äãå÷ð éäéàã àëìîã àúøáå
åë ë àã àðåâë'411.äìåàâä úòì äìéã àðéðá àåäå ,úåìâä àåä äîãøúã ,îëå " íù åðéáø ù

                                                                                                                                                  

סלקא ושריא על כלא ורזא דא והאלהים עשה שייראו מלפניו מאי עשה עשה להאי מקטרגא ואתקין 
  .י סייפא שננא על כל עלמאליה קמיה למהו

 שהוא יום הדין כמו ,ע שופר בראש השנהו מצוה זו לתק,'בחדש השביעי באחד לחדש וגו: תרגום
 והרי נתבאר שזהו יום שבו מתכסה , והרי פרשוה שכתוב תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו.שבארנו
 המקום , הפתח על המלך משום שאותו המקטרג חופה ומכסה ונועל את, והעולם עומד בדין,הלבנה

 ,ע דיןותנת רשות לאותו המקטרג לכסות ולתביואם תאמר איך נ. ע דין על העולםו לתב,שהדין שורה
ע ום לו יום ידוע לתב וֹש,ע דין על כל העולםום הקדוש ברוך הוא לתבאלא ודאי ביד המקטרג הזה ֹש

 שתהיה יראת הקדוש ,תו לפניו שהרי הקדוש ברוך הוא עשה אותו ושם או,לפניו את כל דיני העולם
 עשה את המקטרג ,"עשה" ו מה. וסוד זה והאלהים עשה שיראו מלפניו.ברוך הוא עולה ושורה על הכל

 .הזה והתקין אותו לפניו להיות חרב שנונה על כל העולם
405  
 ?א"דז 406
 .322לעיל הערה ' עי 407
 .ב"ר קכט ע"אד' א עי" דאא לאפוקי"דז 408
ב עמודים "שטחים וי' ליקוט בכל גשם מרובע יש ו: ד"י כה ע"א ס"גר' היינו קו ונקודה עי 409

ד שהוא נקודה קו "נקודים בין גבולי האלכסון שהם בנוים כולם על היו' ב גבולי אלכסון וח"י) שהם(
' ש בפ"ד כמ"שהשם כולו בנוי על היווזה ) ה"ו של הוי"שטח וכן הוא יה' קו ד' נקודה ו' ל י"ר(ושטח 

ז כמנין אותיות "ה הם כ"שבהוי' ו ועם הגשם שכוללם והוא אות הד"ויקרא והוא כי חשבונם כ
 ???י"ש בס"ה עם הקוץ כמ"שבתורה ונגד חושבן השם הוי

410 ??? 
ם איהי בת יחידה איהי בת מלך פנימה איהי אמתא דילה ועלה אתמר "בראשית ברא אלהי: ל"ז 411

ויריחו סוגרת ) &(מאי ויסגור פתח רבי שמעון ואמר ' ם תרדמה על האדם ויישן וכו"אלהי' ויפל ה) &(
 דאיהי נקודה דילה סוגרת דמלכאומסוגרת מאי ויריחו דא איהי ירח דאיהי גופא דילה אמתא מברתא 

ת אלין מאי הטבעו' לעמת המסגרת תהיין הטבעות וגו) &( אתמר ובגינה*) ומסוגרת מלגאו כגוונא דא 
תרין אודנין דלבא דאינון עגולין כטבעות ולבא איהו לשמאלא הכי פתורא צריך לשמאלא שלחן 

הלב שומע לבתים לבדים מאי 411אוקמוהו מארי מתניתין ושמועה תליא בלבא א  ובגין ד411בצפון
ם לבתים אינון תרין בתי לבא מאי לבדים אינון תרין כליין תרווייהו לבר עלייהו אתמר והיו תואמי

  ראשו} ב"קו ע{מלמטה תרי כנפי ריאה ויחדיו יהיו תמים על 
את האמה שלה ) היא(את בת יחידה היא בת מלך פנימה ) היא(ם "בראשית ברא אלהי: תרגום

מה זה ויסגר פתח רבי שמעון ואמר ' ם תרדמה על האדם ויישן וכו"ה אלהי"ועליה נאמר ויפל יהו
ירח שהוא הגוף שלה האמה מבת המלך שהיא הנקודה שלה ויריחו סגרת ומסגרת מה זה ויריחו זהו ה

מה זה הטבעת אלו ' ובשבילה נאמר לעמת המסגרת תהיין הטבעת וגו סגרת ומסגרת מבפנים כמו זה כ
שני האזנים של הלב שהם עגלים כטבעות והלב הוא לשמאל כך השלחן צריך לשמאל שלחן בצפון 

ה זה לבדים אלו שתי הכליות שניהם בחוץ עליהם לבתים לבדים מה זה לבתים אלו שני בתי הלב מ
  נאמר והיו תואמם מלמטה שני כנפי ראה ויחדו יהיו תמים על ראשו 
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úåëéøàá åùåøéôá. àåä äìåàâä úìçúäå ïéðééòã åçé÷ô,îë " úåàøî äàøàå íéîùä åçúôð ù
 íéäìà)&( ,ðä ïéò úá àåäå"ãìåîä øçà úéàøðã ì,òå "äåàðå éðà äøåçù øîàð æ )ש א ה"שיה(, 

ùîë"îë ì"æá ù"äù ç"ù )ð óã"ò ä" à& ( éàåâá ïéðøçà àììëúàì àøúà éì úéì éðà äøåçù
åë àã àðîéæá 'çà øúàã åèéùô àìá äøåçù àðàã ïéâáå éîçîì åùø åëì úéì éðåàøú ìà àø

åë åæéðâå åøéîèá àðà àäã éá éæçîì ïåìëéú àì ììë éì'412.äìéã øúë úãå÷ð ãåñá àåäå , æàù 
ììë äá íéàåø ïéà,ùîë "åë åøúñ êùç úùé áéúëã øúëä àåäù ì ')&( , áøòîã àðéöåá àåäå

àîëåà åäéàã,áøòîá úãîåò æàù ãåâðä úòá àåäù ,èòá àåäå  ' ãåñéäòåãéë áøòî àåäù, 
àøåëãã ïéâøã óåñ àùîù ùìçúà íùã.çàå "øåà ø÷áä ãåñá çøæîì úö÷ äèåðùë ë,éçá  '

ãåñéä,øéàäì úìçúî äåàðå àéä æà ,äìéã äîëç ïéò úá àåäå ,äðáìë äôé øîàð äéìòù , 
çøæîã àðéöåá øååç ïååâ äá éæçúîù:  

]æå"åë úåîù ñ' [íéîåúñ åðéáø éøáã,òìðäå "éôá ã 'øáãâäù åé 'ðä úåîù" ì}ò àé"à {
ôä ãåñ ìò íä÷åñ, äô÷ùðä úàæ éî )&( , úåìâãðë äîåéà äîçë äøá äðáìë äôé øçù åîë

)& .(â ãâð íäå"äìéã ø,â íäù  'ïéâøã:à  'ãåâðä úòá,éçá  'äìéã øúë,èòá àåäù  'åñéä"ã413, 
âð íù àåäå"ã,îë "ïî÷ì åðéáø ù.ëé íùå "éá äìçú ù',äðáìë äôé àåä .ùå  àåä ãåâðä úò

ð'øçù åîë äô÷ù,äøåçù àéä æàù , úøçøçù éðàù éðåàøú ìà )&( ,ðä àåäå 'ð ìù'ãâ, àåäå 
ð ãåñ 'àúåìâ úòá äìéã,òù "åøîà æ,åð øîàð àì äî éðôî "åë ïúìôî äá ùéù éðôî éøùàá ï '

)&( ,åë äúåàøì íéìåëé ïéàù'414àúåìâá äøåçù àéäã ,ôòàå "äåøá ãåã íëîñ ë"ò ÷"îñ é"ê 
äðéáã äàìéò415,àúåìâá àìéìá äì äåìã äìéã èåç àåäå .âå "âð ìù ã"èò àåä ã ' ãåñéä
éòéáùä àåäù,æ ',é  'å ìò 'òåãéë416.   

 - מאיר הבאר -
ד שחורה אני ונאוה כתיקונא דלעילא ריש כל דרגין בהאי אתכלילנא בגווי "וע: ל בשלימות"ז 412

 אחרא ברזא לסלקא לעילא ולית לי השתא אתר פשיטו אחרא לאתגליא הא אתכסינא בלא חיזו
  דנקודה חדא לסלקא נקודה לנקודה

ע {ובגין דאנא שחורה בלא פשיטו דאתר אחרא אל תראוני לית לכו רשו למחזי לי כלל לא תיכלון 
  למחזי בי דהא אנא בטמירו וגניזו ברזא דחד נקודה דלא אתידע בה אתר כלל} א"ע

הדרגות בזה התכללתי בתוכי ועל כן שחורה אני ונאוה כמו התקון שלמעלה הראש של כל : תרגום
לעלות למעלה ואין לי כעת מקום של התפשטות אחרת להתגלות הרי התכסיתי בלי מראה אחר בסוד 

  של נקדה אחת לעלות נקדה לנקדה
ומשום שאני שחורה בלי התפשטות של מקום אחר אל תראני אין לכם רשות לראותני כלל לא 

 .סוד של נקדה אחת שאין נודע בה כלל מקוםתוכלו לראות בי שהרי אני בטמירות וגניזות ב
 .א"היינו בעטרת היסוד דז 413
 נראה למחוק 414
415  
בההוא זמנא דמייחדא קודשא בריך הוא בשכינתיה כלהו חיוון מקבלין דין מן ):&(ז "י תיקו'ע 416

דין ברכאן וכלהו בקדושה ובגין דא תקינו קדושין וברכאן לכלה ולקבל ברכה וקדושה ויחוד דקודשא 
יך הוא הכי צריכין ישראל דיהא יחודא דילהון בקדושה וברכה והכי כל מזונייהו בברכה וקדושה בר

בה אתקדשת כלה ' כגוונא דא ם' ובגין דטבעת איהי י] ב"כה ע[' ולית קדושה בפחות מעשרה דאיהי י
' לקבל הוצריך תרין סהדין דאינון ' ואתעבידת ז' וצריך לאעלא לה באצבעא דילה דאיהו דיוקנא דאת ו

בההוא זמנא צריך לברכא לה בשבע ברכאן דירתא ' וכד איהי טבעת ברישא דאצבעא אתעבידת ז' ה
  כלה

 , כל החיות מקבלים זה מזה ברכות,באותו זמן שמתיחד הקדוש ברוך הוא עם שכינתו: תרגום
 כך ,הוא וכנגד ברכה וקדשה ויחוד של הקדוש ברוך . ולכן תקנו קדושין וברכות לכלה,שהולם בקדווכ

 ואין קדושה פחות ,שהו וכן כל מזונם בברכה וקד,שה וברכהוצריכים ישראל שהיחוד שלהם יהיה בקד
 וצריך להכניס אותה . בה מתקדושת כלה, זה םגמאוד כ,' ומשום שטבעת היא י.'מעשרה שהיא י
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èá íùå"ãìåîä øçà äìéã äãå÷ð ìò àåä ø,ãåñé ãâð àåäù ,è àåäù  'òåãéë, àâøã 
áåèã417.î àåäå "òøá ù" î)ב"ג רמח ע"ח( ã àðååâë àäðø÷á àìéòì àéä ïéðîéæìã à418 

è úåà ãåñ àåäù',èòî ÷ø äîçä ïî ä÷çøúð àì ïééãò æà éë , äèîì äîçäå áøòîá àéäå 
äãâð úçøåæå àéìéìá äðéî,ðä äøåöá ùîî àéä æàå "ì.îë " äúîéâô äîç äúàø àì íìåòî ù

 äðáì ìù)&( ,äìéã ùéø úãå÷ð ãåñ àåäå, äîëç úéùàø )& .(áäå 'á àåä'äîçë äø,áù  '
òåãéë äîëçá ) ב"א ל ע"חזהר(ðëå "ì.øáå "åà àåä ä"äá øéàîù ãåñéáù ø, øååç ïååâ àåäå 

äìéã,ïéò úá ,åà àåäå "ïéòä ø,úåîéìùá äàìîúð àì ïééãò ìáà ,ïåôöá äöøôä ïééãòù , 
îë"åë çúôú ïåôöî ù ')&( ,óåöøô ãåñá èòî èòî ï÷úúäìå úåðáäì úãîåò ÷ø.   

ëé íùå" úøåö ãåñ àåäù ìåâéòá äàåìéîá àåä ùë 'àìåâòá,éäå  'äðáìë äôé àåä, 
îë äðéá ùàá úøéäðúà àéäã"òøá ù"ðä î"ì,ù úåà ãåñ àåä íùù ',îà ãåñá òåãéë "ù419, 

éù àéäå"äðéá ïéìôú ìù ï )א"ז כז ע"תיקו(,æ ìò øúë "à,úö íùå "úåìâãðë äîåéà ãåñ àåä â, 
éâá àåäùî 'åìâãð"ãåâðä úòáù äìéã øúë ãåñá àåäå ú:  

                                                                                                                                                  

ת היא  וכשהטבע,ה" וצריך שני עדים שהם כנגד ה,'ונעשית ז'  שהוא דמות של האות ו,באצבע שלה
  . באותו זמן צריך לברך אותה בשבע ברכות שיורשת הכלה,'בראש האצבע ונעשית ז

 
 .א"ג כא ע"זהר ח' עי 417
דכד הוו מקדשין ירחין על פי בית דין ' ועוד ובראשי חדשיכם אמרו רבנן דמתני: ל בשלימות"ז 418

 הוה  כגוונא דאהוו משיאין משואות בראשי ההרים והוו אמרין כזה ראה וקדש לזמנין סהרא הות 
   לזמנין מסתכלא במזרח כגוונא דא מסתכלא לעילא בקרנהא ולזמנא מסתכלא לתתא כגוונא דא

לזמנין למערב כגוונא דא כ לזמנין לדרום ולזמנין לצפון והאי איהו אסתכלותא דילה לשית סטרין 
ליה מלגו היא חכמה גדולה גבורה תפארת נצח והוד יסוד נקודא דנגיד ע' דכליל לון תפארת דאיהו ו

וההיא חוט דאסחר עלה איהו כתר וההיא נקודה איהו לזמנין עטרה ולזמנין כסא למיתב עליה לזמנין 
 כל כבודה בת מלך )& (שרפשף להדום רגליו ואמאי אתקריאת לבנה על שם לבון ההלכה דאיהי מלגו

יכם כשנים כשלג ילבינו אם יהיו חטא) &(פנימה ובאשא דבינה דנחית עלה איהי מתלבנת ורזא דמלה 
 דינא סומקא בגבורה דתמן בינה אתלבנת מסטרא דחסד דתמן חכמה ואתהדרת י"דנומאי דהוה א

ה ומה גרים לאתהפכא מדינא לרחמי צדיקים גמורים דסיהרא מסטרא דעץ הדעת טוב ורע איהי "יהו
כהה ולית לה ושפלה איננה והיא ) &(קליפא דיליה חשוכא אם בהרת שחורה היא יצר הרע שפחה 

מדילה אלא ההוא חוט דנהיר בה דאיהו לוה לה בליליא דאיהי גלותא ואתעבר מנה ביממא דאיהו 
  :וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה) &(עלמא דאתי דביה 

 , אמרו חכמי המשנה שכאשר היו מקדשים חדשים על פי בית דין,"ובראשי חדשיכם"ועוד : תרגום
  לפעמים היתה הלבנה כדוגמא זו. והיו אומרים כזה ראה וקדש, בראשי ההריםהיו משיאין משואות

 לפעמים מסתכלת למזרח ,  ולפעמים מסתכלת למטה כדוגמא זו, היתה מסתכלת למעלה בקרניה,
 וזוהי ההסתכלות שלה , ולפעמים לצפון, לפעמים לדרום,כ  לפעמים למערב כדוגמא זו, כדוגמא זו

דה שמושכת ונק.  גדולה גבורה תפארת נצח הוד יסוד,' שהיא ו,כוללת אותםלששה צדדים שהתפארת 
 ,דה ההיא לפעמים עטרהו ואותה הנק, ואותו החוט הסובב עליה הוא כתר,עליה מבפנים היא חכמה

 ,ומדוע נקראת לבנה על שם לבון ההלכה.  לפעמים שרפרף להדום רגליו,ולפעמים כסא לשבת עליה
אם " וסוד הדבר , ובאש הבינה שיורד עליה היא מתלבנת," בת מלך פנימהכל כבודה" ,שהיא מבפנים

 התלבנה מצד , ששם הבינה,מה בגבורהוי דין אד" ומה שהיתה אדנ,"יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו
 שהלבנה , צדיקים גמורים,ומה גרם להתהפך מדין לרחמים. ה" ששם חכמה וחזרה אותיות יהו,החסד

 , שפחה, היא יצר הרע,"אם בהרת שחורה" ,שךופה שלה היא חי הקל,ורעמצד של עץ הדעת טוב 
 שהוא לוה אותה בלילה שהיא , ואין לה משלה אלא אותו חוט שמאיר בה"ושפלה איננה והיא כהה"

  . "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" שבו , ועובר ממנה ביום שהוא עולם הבא,גלות
 

מהם יצאו ו,  סוד גדול מופלא ומכוסה וחתום בשש טבעות,ש" אמות אמשלש) ב"ג מ"פ(י "ס' עי 419
 .הם נולדו אבות ומאבות תולדות ומ,אש מים וירא
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]ëä éë ïéðòäååë ïéà àåä øú' [éàù òåãéëå"â àåä ï"ø420,øúëá àåäå .èñá àá÷åðå  '
úåìâãðë äîåéà àéä øúëã,â íäù "ø,úîìòð àéä æàù .òå "î íéøîåà æúøùä éëàì,éà " ä

åöéøòäì åãåáë íå÷î )ט"קדושה של מוסף של שבת ויו&(,éàù "âá ä"ø421,â ãåñá íäå  ' ïéùéø
øúëá,â àéäå "íúåîë ë,îì íéìåëé ïéàå äá ñôú.ãåáëä íå÷î àåäå , äîëç àéä äìéã ãåáëù 
äìéã422,eç àåä øúëå äãå÷ð àåää ìò øçñàã àè423,îëå "äìòîì ù,øúëá àåä íå÷îù , 

ãåáëä íå÷î àåäå.åìâãðáå "âð íù æîåøî ú"â ã"ë,îë ãìåîä úòùá øúëá àåäù "ù. åìàå 
âä 'ëé øãñë íä úåîù"èá ù"úö ø"äèîì äìòîî â,øúë äîëç äðéá ,ë  øåà ãåñá àåä íù é

ùîë äèîì äãéã øúëå øæåç"ì.áåúëä ãåñ àåäå ,ðâ ìà "áàá úåàøì éúãøé æåâà ú"çðä é" ì
åë ')&( ,ðâù"òåãéë àá÷åð àåä ú424,ø àåäå "à ú'á äîåé'é äø'äô,áà "é.çðå "ð àåä ì' úåìâã
ç'ì äî'äðá,â íäù  'øàåáîë äìéã ïéâøã.   

æå"î ñ"äéñ éñëéî äòù äòáøàå íéøùò ùåë àø ')&( ,ë äðäù" íä ùãçä ìù íéîé ç
ë"íéúò ç425,é "åë áåèì ã',àá÷åðá íäå ,ïîæå úò ãåñ äáù 426.é íäå "éå äàåìéîá ã" ã

äðåøñçá.ë ãåñå "ïååúàá íä åìà íéúò ç,ë "ôöðî íò æ"ê,ìàå "óåñá íéìùîã ó427. òåãéë 
ïéãì íéöçå ãñçì íéöç úåéúåàäù,à ãåñá òåãéëå "á ì"àå í"á ú"ù.ëìå àá ï 'ëä àåä" ç

éçá àåäù 'úåëìîáù äðåøçàä,éçá àåäå  'óìà ãåñ àåäù øúë, éøîâì àøäéñ äñëúî æà 
ïáäå:  

 ]çàå"éù àåäå ìåâéòá äàìîúðù ë"äðéá ï[,úð øáë  'éùù"îà ãåñá äðéáá àåä ï"ù, 
áù ãåñ àåäå"ú,ù  'á"ú428,úéù åîëå äúåîéìùå äìéã éåìéî ìò äøåîù '. àìåâéò ãåñ àåäå 

åãéëò,î ãåñá "îñå í"ê,àòåáøå àìåâéò íäù ,îñù "àìåâéò äðéáá ê429,ä êîåñ  ' ìëì
 íéìôåðä)&( ,â ãåñá íäå ' øéåàå íéîù ïéâøã}ò àé"á {õøàå,ù ùà àåä íéîùù ',àá øéåàå  '

çåø,î õøàå "íéî úîîåã í430,íéîî úàøáðù 431,îë "ñá ù" é)& (éôá úåëéøàáå ' íù åðéáø) ו

  . )ג"ע
ëé íù àåäå"ä ùð"ì,éäù  'ëá äñëúð 'àìåâéòá äéìëéäá äãå÷ð,ù ãåñá àåäå  'ðä"ì. 

 - מאיר הבאר -
 .321לעיל הערה ' עי 420
 .ב"ז טז ע"תיקו' עי 421
422  
423  
424  
' ס ד" וז,ולות בדגש רפה רך וחזקכפ'  סוד ז,ל"ב ז"א כז ע" יהל אור ח' עי' &עי&, בקהלת  425

 .' והוא כח דמעשה בראשית בפסוק א,כוכבים' יסודות מתנהגין בז'  שד,ח עתים" וסוד כ,שבועות בירח
 מקץ ,ב"ז ע"וירא קטוכן הוא בזהר (מלכות הוא כינוי ל "עת" ש,ד" כב עז"א על ת"בבהגר ' עי426

 .)ב"עה "תרומה קנ'  ופ,א"עח "קצ
 .ג" עי ב"א בס" בהגר'עי 427
 .ב"א כג ע"זהר ח' עי 428
דלית אפשר , ט"מ, דבר פשוט הוא שאינו מרובע, ומאי לישנא דשבט. קידספר הבהיר ' עי 429

 :ואי מרובע בגו ריבועא לא רהטי, אלא עיגולה בגו ריבועא רהטי, מרובע בגו מרובע אחר
 ים עשרהשתמות ושבע כפולות ושלש ִא, עשרים ושתים אותיות יסוד) א"ב מ"פ(י "ס' עי 430

, ש"שלש אמות אמ. יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים, ש" שלש אמות אמ,430פשוטות
 .אויר רוח מכריע בינתים' א, שורקת' ש, דוממת' מ

 וארץ 431שמים נבראו מאש, 431אויר מים אש, ש בעולם"שלש אמות אמ) ד"ג מ"פ(י "ס' עי 431
 . מכריע בינתים431נבראת ממים ואויר מרוח
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âä äðäå 'ëé úåîù"èá ù"úö ø"úë óåøéö íä â"ø,ù øàùðå "á é"ö è"á øôñîá â"øåà ô, àåäå 
à ãåñ 'áå',íìåòä ììë àåäù ,á àåä úéùàøáù  'íìåòä àøáð åáù432,á àåäå " éäé ãåñ øåà ô

øåà éäéå øåà,äðéáå äîëç , øúëå à àåä 'øúëá àåäù éëðàã,éùéìùä óúåù , àåä íùå 
éàã àãåçé"òåãéë ï,â íäå  'ïàë íéøëæðä ïéâøã,âá  'ðä úåîù"çëá ì"øàåáîë äãéã á:  

]åë äãå÷ðä éùã÷îå ìåâéòä úáù' [ïàë åðéáø éøáã øàáì,î íéã÷ð " úîã÷äá ù
 øäåæä)ò ä óã"á(åë àðòîù àðàå  'à"éò àã éúåúáù úáù íåçú äàâñàì ú àòåáøå àìåâ
åë åâìã 'éùðòã àìåëî øéúé äðéî àìçãì úéàã àúéòöîàã äãå÷ð àã åàøéú éùã÷îå ' äúéî

úîåé úåî äéììçî áéúëã åðééäå,äéììçî éàî , øúàì àòåáøå àìåâéòã ììç åâì ìàòã ïàî 
åë àéøù äãå÷ð àéääã ' àìã äàìéò íéúñã àåää àéøù äìòå éðà éø÷éà äãå÷ð àéääå

ðééäå àéìâúàä å 'åë'433.ò åøåàéáá åðéáø áúëå "æå æ"ì) &:(åë äàâñàì úà  'å íä" úåëìî íò ÷
äàéøáá äãéã ùã÷ä ìëéä,] âä"îë ä"äìçúá íù ù,åù " åà äàéøáá åà úáù íåçú íä ÷

úåìéöàá åà äøéöéá,éçáä éôì ìëä ',úìú ìëì äàòéáø àéäå  )א" ע'ז ה"תיקו(
434,úâç " í

 - מאיר הבאר -
 .370לעיל הערה ' עי 432
 תחום שבת שבתותי דא 433 את לאסגאה433ואנא שמענא מאבא דאמר הכי ודייק: ל בשלימות"ז 433

 חד 433 לאדכרא433ו ואינון תרין ולקביל אינון תרין אית תרי קדושתי דאית לנ433 ורבוע דלגואעגול
 תבין 433 דאנן מקדשין תלתין וחמשה תבין ובקדוש433תין וחמשויכלו אית ביה תל 433ויכלו וחד קדוש

ה וכנסת ישראל אתעטר בהו ובגין דעגולא ורבועא דא אינון שבתותי "וסליק כלא לשבעין שמהן דקב
 שבת עלאה הכא לא אתכליל בשמור אלא בזכור דהא 433כלילן תרוייהו בשמור דכתיב תשמורו דהא

כא דשלמא דיליה ושלמא דיליה זכור איהו ועל דא לית מלכא עלאה בזכור אסתיים ועל דא אקרי מל
) ישעיה נז יט(ף ובגין כך כתיב תרי זמני "ב וחד יוס"מחלוקת לעילא בגין דתרין שלומות לתתא חד יעק

) בירמיה לא (ולקרוב דא יוסף לרחוק כמה דאת אמר  שלום שלום לרחוק ולקרוב לרחוק דא יעקב
) דברים לב יז(תצב אחותו מרחוק ולקרוב כמה דאת אמר ות) שמות ב ד(ה נראה לי "מרחוק יהו

תשמורו ) ויקרא יט ל( נקודה עלאה דקיימא בהיכליה ועל דא כתיב 433חדשים מקרוב באו מרחוק דא
 יתיר מכלא 433 דאית לדחלא מינה433 ומקדשי תיראו דא נקודא דקיימא באמצעיתא433אתכליל בשמור

חלל  433 מחלליה מאן דעאל לגו433ה מות יומת מאןמחללי) שמות לא יד(דענשיה מיתה והיינו דכתיב 
 ועל דא כתיב תיראו וההיא 433 שריא ופגים ביה מות יומת433נקודהדדעגולא ורבועא לאתר דההוא 

  :433ה וכלא חד" ועלה שריא ההוא דסתים עלאה דלא אתגליא והיינו יהו433נקודה אקרי אני
גול י זה הע"שבתותי" . לרבות תחום שבת"את"ק י ודי,ואני שמעתי מאבא שאמר כך: תרגום

לו ואחד ו אחד ויכ, שיש לנו להזכירושות וכנגד אותם השנים יש שתי קד, והם שנים,בוע שבפניםיוהר
 והכל ,בותידוש שאנו מקדשים יש שלשים וחמש תי ובק,בותילו יש בו שלשים וחמש תוויכ. דושיק

ם שהעגול והרבוע הזה  ומשו.עולה לשבעים שמות שהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל מתעטרים בהם
 "שמור" שהרי השבת העליונה כאן לא נכללה ב".רוותשמ" שכתוב , שניהם כלולים בשמור,הם שבתותי

 והשלום שלו הוא . ועל זה נקרא מלך שהשלום שלו,"זכור"ם בו שהרי המלך העליון סת,"זכור"אלא ב
 ולכן כתוב .ף"ב ואחד יוס" אחד יעק,משום ששני שלומות למטה,  ועל כן אין מחלוקת למעלה".זכור"

 לרחוק כמו שנאמר . זה יוסף"ולקרוב",  זה יעקב"לרחוק" ,"שלום שלום לרחוק ולקרוב"ם יפעמי
 מרחוק זו ".חדשים מקרוב באו" כמו שנאמר , ולקרוב".תו מרחוקוותתצב אח" ,"נראה לי' מרחוק ה"

 זו ,"ומקדשי תיראו" .כלל בשמורנ] והוא[ ,"רוותשמ"ועל זה כתוב . הנקודה העליונה שעומדת בהיכלו
מחלליה " והיינו מה שכתוב .הנקודה שעומדת באמצע שיש לירא ממנה יותר מן הכל שענשו מיתה

 למקום שאותה הנקודה שורה , מי שנכנס לתוך החלל של העגול והרבוע,"מחלליה" מי הם ,"מות יומת
 סתום ועליה שורה אותו ה,קראת אני והנקודה ההיא נ".תיראו" ועל זה כתוב ".מות יומת" ,ופוגם בו

  . והכל אחד,' והיינו ה,העליון שלא התגלה
 

 נקודה ,' ב, בחינת מלכות בעצמה,' א,מקומות' שורשה של הנוקבא בד: א פתח מא"שא" פת' עי 434
 ובחזה , בעטרת היסוד,434 והם מקומות של נקבים, בדעת דיליה,' ד,ת בחזה" בת,' ג,בעטרת היסוד

  ה סוד הדעת ובפ,בסוד הטבור
 א שמוש מנא ותגא"מ תרומה קנח ע" רע'עי
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éäðå"í,ã íä  'ã',ç  'éáñ íéôìàíåçúä àåäå á. [ äìéã äðéá àåä àòåáøå àìåâéò àã éúåúáù
òöîàá ùã÷ä øéò àéäù,éçá éúù äáå ',ñ äðåáúå äðéá  'îå',àòåáø åâá àìåâéòå , êåúá äðéá 

äðåáú,çàå "íåçúä ë.åøîà ïëìå ,çàå øéòä úà òáøî íåçúä úà ãåãîì àáä " úà ããåî ë
 ïéîåçúä)&( ,é äðåáúù éôì ïéîåçúä úà òáøîåïéðáì à÷ð,â íä êëéôì "åë àòåáøá ë'. 

åàøéú éùã÷îå,ø "äîìù úîëç ì435,ïéò úá 436,úáù ìù úá 437éù "òåãéë äðéá ï. àåäå 
ëøîä"ìåâéòä ìù æ, òöîàá ùã÷ä ìëéä )&( ,íìåë úà àùåð,å ïéèùôúî àìåâéòîù " áéáñ ÷

úáù íåçú àìåâéòä,äàøéä ãåñ ïàëå ,åë äàøé ïéà íà  ')&( ,é 'ðãàã"åë é'. úîåé úåî øîàå 
)& (àòåáøå àìåâéò ãâð,á íäù  'úåúáù.   

åâì ìàòã ïàî,ø "úîåé úåî ììçä úà íéâôå ììç êåú ñðëðù ì, éàä äøåù íùù éôì 
äãå÷ð.åë äðîî àøéì ùéå ',÷ð äãå÷ð àéääå  'éðà438,äîëçî äúìçúä éë , íùä êìéàå íùîå 

ðãà"é.ä àåä äìéã øúë ìáà  'íùä ìù äðåøçà,á äìåìëå æ"òåãéë à439.÷ð ïëìå  'ðà"é, øúëå 
ä äìù'.   

æå"åë àéøù äìòå ù',ø "ììë äìâúð àìù äìéã øúë ì,ëò "øåöé÷á íù åðéáø ì. äæáå 
éøáã åðáåé440ïàë ,î "äéìëéäá äãå÷ð àéä úáùù ù,ø "é àéä äãå÷ðäù ì 'äìéã äîëç, 

ðä éùã÷îå ãåñ àåäù"ì,éìëéäá àåäù äéçá àìåâéò àåäù äðéá  'ãéã äðéáä,îñ ãåñ "ê. ïëìå 
ù ãåñá àåä'úá,ïéò úá äãå÷ðä àéä úáù ,ùäå  'àìëéä àåä.   

]åë úåúáù éúùå' [äðåáúå äðéá íä úåúáù éúùù,àòåáøå àìåâéò íäù ,â íäå " ë
á ãåñ 'èá úåîù"ëé ø"ðä ù"ì,øù  'äîëç äìéã äãå÷ð àåä,ùå  'äðéá.áå  'á úåéúåà 'ëå ' íä

äãå÷ðä íäáù àòåáøå àìåâéò,ù á 'ëå àòåáø àåä 'àìåâéòá.èå "åç ãåñ àåä é"ãà úùà ä" í
î íù éåìéî"ä441.á ãåñ íäå  'éù ïéðéù"â ìù ï 'ã ìùå íéùàø 'íéùàø442. øúåé òåáøäù òåãéë 

 - מאיר הבאר -
י 'וע. שזה נקודת המלכות היורדת לבריאה, ע פתח ל"ש נתיב אבי"י פת'וע, ה י'  מלכים א'עי 435
ג שזה עטרת היסוד "שם י ע'  ועי'נוקיסוד דא ו ה'מלך שלמה' 'בחיש, ה ואמר"ג ד"צ ל ע"א בספד"בהגר

 .א"דז
 .322לעיל הערה ' עי 436
 .ב"א כג ע"זהר ח' עי 437
 א" דכמה דאתמר (ה אזהר להו לישראל לאתקדשא" ובגין דא קב):ב"דף רד ע(א "זהר ח 'עי 438
והייתם קדושים כי קדוש אני מאן אני דא קודשא בריך הוא מלכות שמים ) ויקרא יא מד ()דכתיב

ה "כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהו) שמות לד יד(י אחר דכתיב ם אקר"קדישא מלכותא אחרא דעעכו
  :קנא שמו
 )שכתובא "כמו שנאמר ס( , ומשום זה הקדוש ברוך הוא הזהיר את ישראל להתקדש:תרגום

 המלכות , מלכות השמים הקדושה, זה הקדוש ברוך הוא,"אני" מי זה ".שים כי קדוש אניווהייתם קד"
קנא ' כי לא תשתחוה לאל אחר כי ה" שכתוב ,נקראת אחרומזלות ת כוכבים האחרת של עובדי עבוד

  ".שמו
 439 במיעוטה שנעשית ראש לשועלים, סיהרא,את המאור הקטן: א"צ כו ע"א בספד"בהגר' עי 439

 ובירדה בבריאה נעשית ,ה זנב לאריות"א אחרונה של הוי" דבאצילות נקראת ה,ונקראת שם אלקים
 .ע"ראש לשועלים לעולמות בי

 .ל דבריו"נדצ 440
 .ח שער התיקון פרק ג"ע' עי 441
 דארבע ראשין לקבל דתלת ראשין '  ש442מסיני שין של תפלין הלכה למשה: ב,ז י ע"תיקו' עי 442

ואינון בשחר שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב שתים  שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך
  המלך היושבים ראשונה במלכות ולקבל אלין שבעה אית שבעה רואי פני 442לפניה ושתים לאחריה

שבע " כנגד ,של ארבע ראשים  , ש של שלש ראשים,שין של תפילין הלכה למשה מסיני: תרגום
 ובערב , והם בשחר שתים לפניה ואחת לאחריה).אסתר ב ט" (הנערות הראויות לתת לה מבית המלך
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òéáø ìåâéòä ïî,úáù éîåçú ãåñá àåä ïëå ,òåáøä êåúá ìåâéòäù ,îë äðåáú êåúá äðéá " ù
åðéáø.] òåáøä ïî øúåé ìåâéòä ïàëù óàå,ù îñ ãåñá àåä ìåâéòä"ê,î òåáøäå "í, ãåñ àåä 

îë òåáøä áéáñ ìåâéò"îá åðéáø ù"à,éôáå  'ôá øäåæì 'êì çìù) &.(î " íéùøôî åðà ïàë î
â ãåñ àåä òåáøä êåú ìåâéòäù 'ãå 'îëå"ù:  

]å"ãá äìéã ÷ 'åë úåçåø' [îë øàåáî àåä"äìòîì ù,á ãåñá àåä íåçúù  ' ìëì íéôìà
ãö,ãá íäå  ' úåçåøúâç ãåñá"í, íäù }ò áé"à {áá 'ïéâøã,äàúúå äàìéò àúáëøî ,úâç " í

éäðå"î,åá àåä íåçúäù "÷,úìú ìëì äàòéáø àéäå .åá ïàë àåäå "úáù íåçú àåä äìéã ÷, 
äðéá àåä úáùã,úòãä íúåç àåä äìéã íåçúå ,à÷ðôùåâã àîúåç  )ג"ע' ח ז"ז(, àåäù 

åá èùôúî"÷443,å íäå  'âã úåîúåç 'äé úåéúåà"òåãéë úòãáù å444,à ãåñ àåäå "ú445, íäù 
ë"úòãáù ïååúà á,á äçîùðå äìéâð "ê) &(446,îåôá æéðâã ïùéì àåäù à447,ç íäå  'íéôìà448, 

                                                                                                                                                  

היושבים ראשונה רואי פני המלך " יש שבע , וכנגד השבע האלה.שתים לפניה ושתים לאחריה
 ).אסתר א יד" (במלכות

 .'ה ד"ח תפילת ר"פע' עי 443
444   

  :  פרק ג- שער הלולב -ספר פרי עץ חיים ) 16(
, ו"אותיות יה' הם ג, ד"ל שהם חב"מוחין הנ' כי הג, כי הלא נודע, בסוד השמות,  נבאר כוונתןועתה

ולכן בכל קצה וקצה יש בו שם , חין אלומו' ק כלול מג"וכל קצה מן הו. דעת כנודע' ו, בינה' ה, חכמה' י
לכן כשתכוין בדרום , ו"צרופים שיש ביה' והוא סוד , והענין. רק שאינן דומין זה לזה, ו"של יה' א

 ,וסוד הענין. י"ובמערב וה. ו"הי, ובמטה, ה"ובמעלה יו. ה"ובמזרח וי. י"הו, ולצפון. ו"לצרוף יה
 .א"ב רסא ע"זהר חכנאה שמקורו מ, ב,צ ו ע"א בספד"י בהגר'ע 445
ש אתתקנו ואתיישבו אנפין באנפין "ת ב"כד אתתקנו לאתחברא ברזא דא): ג"סו ע(ח "זו' עי 446

ד "ונוקבא כד בעא לאתחזאה לגביה היא אומרת דהא אתקשטא ברעו דאימא וכל אתוון אתתקנו וע
  הביאני המלך חדריו לאתתקנא ולאתקשטא כדקא יאות 

ך ורזא דא אשר " עשרין ותרין אתוון רשימין עילאין וכד איהו בך"וכל דא בגין דנגילה ונשמחה ב
  נשבעת להם בך 

  
ש הם התתקנו והתישבו פנים בפנים ונקבה "ת ב"כשהתתקנו להתחבר בסוד של א: תרגום

כשרצתה להראות לפניו היא אומרת שהרי התקשטה ברצון האם וכל האותיות התתקנו ועל זה 
  ט כראויהביאני המלך חדריו להתתקן ולהתקש

ך וזהו הסוד "ך עשרים ושתים האותיות הרשומות העליונות וזהו ב"וכל זה כדי שנגילה ונשמחה ב
 אשר נשבעת להם בך

) א ועלייהו"נ(פומא ברתא דמלכא ובה לשון למודים דאיהו צדיק ועלה ):ב"קע ע(ז "תיקו' עי 447
 קול ודבור }447קסז {האתמר כחוט השני שפתותיך ומדברך נאוה באורייתא פומא כללא דכלא מינ

 ניובגין דא כחוט הש' מתתקנא בשמא דה' פומא דקיקא סתימא באות י' ק מינה הבל דאיהי ה"דאינון ו
  שפתותיך ומדברך נאוה

נאמר כחוט השני שפתותיך ) ועליהם(הפה בת המלך ובה לשון למודים שהוא צדיק ועליה : תרגום
פה קטן ' ה ממונה הבל שהיא ה"בור שהם וומדברך נאוה בתורה הפה הכלל של הכל ממנו קול וד

 ה ומשום זה כחוט השני שפתותיך ומדברך נאוה"מתתקן בשמו של יהו' סתום באות י
שבעה שבעה זכר ונקבה ) &(ה לאעלא עמיה שנים שנים "תיבת נח מני קב: א"ג רנו ע"י זהר ח'ע 448

 דמנטרין חגין וזמנין דאינון לקרבנא לאגנא על נח ועל כל אינון דעאלין עמיה לתיבה אוף הכי אלין
ה ותרין יומין דשבועות ובגין דאינון "ימים טובים שנים שנים שבעה שבעה שנים שנים תרין יומין דר

יומין דסוכות נח ' יומין דפסח ז' תרין מנייהו בספק הא אית שני ימי הפורים באתרייהו שבעה שבעה ז
וסכה תהיה לצל ) &(ד "ת עלייהו דישראל ההמכל החי סכה קא אגינ) &(לקבל יום השבת והאי איהו 

י ברכאן " מכל החי חדיומם מחרב סכה קא אגינה מה תיבת נח לאגנא אוף הכי סכה לאגנא ועו
ספיראן מעילא לתתא ומתתא לעילא ואיהו לקבל ' ברכתא דמינין בה אשתלימו י' ט' דצלותא מאינון ט

אלפים תרין ' ות שבת בתחומא דיליה דאיהו חא' מכל החי שכינתא אגינת על אלין דנטרין י נח ועוד
יומין דאתמר עלייהו וביום השמיני ' אות ברית דאיהו בח' מכל החי אלין דנטרין י אלפין לכל צד ועוד

  :תפלין בתמנייא פרשיין' ל החי אלין דנטרין אות יכימול בשר ערלתו ועוד מ
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á íäù 'âçã ïéúáëøî"äðå ú"é449ùîë "ì450,æå "á íäù åðéáø ïàë ù"ã ô ' úåëìî íò úåçåø
úìú ìëì äàòéáø àéäù.àåä íåçúä ãåñå ,ò äâäðää ìåçä úåîéá éë "èî é"å íäù è ' éîé

å úéùàøá"íù ïð÷îã ÷,å íùù  'åë ãåáòú íéîé úùù ãáòã àâøã àåäå ïéøèñ') &.( ìáà 
äàéøáá àåä úáùá,æ ãåñá òåãéë  'îëå úáùã øöåéã úåìëéä"ôá ù 'ùáå äîåøú"î, íåéá 

åãåáë àñë ìò áùéå äìòúð éòéáùä) &(,äðéá àðð÷î íù éë 451 äçåðî íåé éòéáùä àåäù, 
äåòã àâøã"á,àìåëî åøéç íùù ,åéðåãàî éùôç ãáòå .æ íäå  'íùã ïéàìâøî úåîù452, ïëìå 

å"å íä äàéøáã ÷ 'íùã úåìëéä,äèîìå ïåöøä ìëéäî .äìéã äðéá äîöò úáùå , àðð÷î àéäù 
éìëéäá àåä íùäíùã ,êìî úá äãå÷ðä ,á "ù ú',ùîë "ì.÷ ìëéäá àåäå "äàéøáã ÷, íåçúå 

å íä äìù"ðä ÷"ì,ìù ìåáâ àåäù èîã àâøãì äøéöéì äàéøáä íåçúì õåç úàöì à" úåîé è
ìåçä.   

æå"øéòì øåáéò ïéùåòù ñ )ב"עירובין לב ע(íåçúä ïåáùçá åðéàå , õåçî ìéçúî íåçúäù 
åøåáéòì,ïåöøä ìëéä ãåñá àåäå ,÷ ìëéä úçú "ùãå÷ä øéòä àåäù ÷.ïåöøä ìëéäá íùå , íù 
ïé÷éùðä,ééî êéãåã íéáåè éë "ï) &(,òáù íäù àéñøåëì ïéøçñã ïéãåã íé453,àã íäù " á

                                                                                                                                                  

 שבעה שבעה זכר ונקבה לקרבן ,יםבת נח עמו שנים שנתי]ב[צוה הקדוש ברוך הוא להכניס : תרגום
 כמו כן כאן אלו ששומרים חגים וזמנים שהם ימים ,בהילהגן על נח ועל כל אלו שנכנסים עמו לת

 ומפני שאלו , שנים שנים שני ימי ראש השנה ושני ימים של שבועות.טובים שנים שנים שבעה שבעה
 שבעת ימי הפסח שבעת ימי , במקומם שבעה שבעה, שני ימי הפורים יש הרי,שנים מהם בספק

כה תהיה לצל ווס" זהו שכתוב ,כה מגנה על ישראלוהס. "מכל החי" וזהו , נח כנגד יום השבת,הסכות
י " ח,"מכל החי" ועוד .כה להגןו כמו כן כאן ס,בת נח להגןי מה ת.נה מחרביכה היא מגו הס".יומם

ות ממעלה למטה וממטה  ברכת המינים בה נשלמות עשר ספיר,הן תשע תשעמ ,ברכות התפלה
 , אות שבת בתחום שלו,'נה על אלו ששומרים יי השכינה מג,"מכל החי"ועוד .  והיא כנגד נח,למעלה

אות ברית שהוא בשמונה '  אלו ששומרים י,"מכל החי" ועוד .ם לכל צדי אלפי,שהוא שמונת אלפים
תפלין '  אלו ששומרים אות י,"מכל החי" ועוד ".וביום השמיני ימול בשר ערלתו"ימים שנאמר עליהם 

 . בשמונה פרשיות
 'אנפי תלת חיוון עלאין דאינון כו) )א"ה ע(ז ,ד בשם התיקו"צ לג ע"א בספד"בהגר' עי 449
 ?@@@@לקמן 450
 'ח מיעוט הירח פרק ג"וע, ב"ד ע"ז כ"'תיקו' ע 451
ות מיצירה מד' כדי שיעלה ז, ב אחר"כ יכוין בשם מ"אח: ) פרק ח- שער השבת (פרי עץ חיים ' עי 452

שמות מרגלאין הנודעים בזהר פרשת יתרו ' ויוצא ז, ב"גימטריא מ, ו"ה יה"והוא שם אהי, לבריאה
כ יכוין לקבל "אח. 'ר דבריאה לנצח הוד יסוד דאצילות במזמור שיר ליום השבת וכו"כ אנו מעלין ג"אח

עולין שבעה שמות ט ש"ואלו האלף רמז לתתמ, מאלף עולמות שיוצאין ונוצצין מבינה, שפע הקדושה
  .' וכוכ"ע. כנזכר לקמן', מרגלאין וכו

מ פרשת יתרו בפסוק זכור את "כנזכר בר, אותיות אלו' שמות אלו מז' איך יוצאין ז,  שתחשובוצריך
, ה היא בחסד" אלף דאהי-וכסדר הזה יכוין בהם עתה , שמות מרגלאין' יום שבת ומהם יוצאים ז

ו הוא "דיה' והו. י"דנה א"הוא י, ששם המרגלא שלה, מלכותשהיא ב, ה"אחרונה דאהי' ויורדת בה
, והיא בחסד, ה"דאהי' וא, ה נקודה כמשפטה"והם הוי, שמות מרגלאין' ב, ועולה ויוצא מביניהם, ביסוד

' וה, אחרונה האמורה' ויורדת בה, ה היא בגבורה"ראשונה דאהי' כ ה"אח. והוא בנצח, ו"דיה' ל מו"וא
ראשונה ' וה. ה בניקוד אלהים"והם הוי, שמות מרגלאין' ה ויוצא מביניהם בועול, ו היא בהוד"דיה

' ויורדת בה, ת"ה היא בת"ד דאהי"כ יו"אח. ו והוא בהוד"דיה' ואלהים מה, והיא בגבורה, ה"דאהי
ה "תמורות הוי, ץ"והם מצפ, שמות מרגלאין' ועולה ויוצא מביניהם ב, ו בנצח"דיה' וי, ל"אחרונה הנ

  .ת"ה והוא בת"אהיד' ץ זה יוצא מי"ומצפ, א"ת ז"ה דתחצונ' שבבחי
 

453   
  ממנן דסחרין כורסייא ' זהר חדש שיר השירים מאמר ע) 1(
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øùúå"ëå ÷"éãå÷ðã ç454,é ãåñ íâå "ôöðîã á"ëã íéøåáâ íéùù íò ê"ïååúà á,îëå " åðéáø ù
éôá 'íù úåìëéäì*) ##.(å íäù íåçúä àåä äèîìå íùîå  'ðä úåìëéä"ì, ùéà àöé ìà áéúëå 

 éòéáùä íåéá åîå÷îî)&( ,æ àåä ùéàù"à,å "úåìéöàã ÷.çä úåîéáù èîá ïð÷î àåä ìå"è, 
åá äøéöéá 'éìéã ïéøèñä,åîå÷îì õåç àöåé åðéà úáùáå ,äàéøá àåä íå÷îù òåãéë ,ô ïééò " ÷

úåëøáã) &(åúìôúì íå÷î òáå÷ä ìë ,íìåò ìù åîå÷î íäù ,äìéã ïéìëéä ,éôá ïééòå  ' åðéáø
íù455,ùîå "÷ä åéøáã øåàáá ù'456:  

]ë ïëå"îë äîëçá ó"åë äçéùî ìë ù' [ éë òåãéäîëçá ïîù457,íéëçî àåäù ) &(, åáå 
ë åçùîðíéìåãâ íéðäíéëìîå ,ë éë ìåãâ ïäèñî  'äîëçã,ç  'àáø àðäëã íéðå÷éú )ר קלב "אד

åîî úåáø çùî ãåñ àåäù "àð÷éãá ñ458,òå "ë äùòð éä"â,îë " åéçàî ìåãâä ïäëäå ù, )ב"ע
åë íéãâáä úà ùåáìì åéãé úà àìîå äçùîä ïîù åùàø ìò ÷öåé øùà ')&( , éðå÷éú ãåñ àåäù

àð÷éãä, ø÷éã ïéùåáì )& (ïåäáã úåáø çùîå,îù àåäå "åèä ï"á459àøä ìò øùà "ù, àåäù 

                                                                                                                                                  

ואינון רברבין . ממנן דסחרין כורסייא קדישא' אלין ע, דודיך. מיינה של תורה,  דודיך מייןנזכירה
' כמה נמנה הע [:ינון דודים שבעיןוא. אשקך מיין הרקח, ועל דא כתיב. ונטלין דינא מההוא יין, שלטין
  ]שמות

  ממנן דסחרין כורסייא ' זהר חדש שיר השירים מאמר ע) 1(
, מאינון דודים עילאין, ונהרין ונצצין. דאקרון דודים, אינון דסחרין כורסייא קדישא, אילין'  הם ע

 אלין כולהון בכללא ,דודך. כי טובים דודיך מיין, ועלייהו כתיב. דנהרין ונצצין בטמירו וגניזו עלאה
 : יין דמנטראואוכולהו נהירין ונציצין מגו הה, תתאין מגו עילאין, חדא

 שהן ,454וירא'  ובזוהר פ454ה"ח ש"ש בז"שבעין דודין דסחרין לה כמ: א"ז קח ע"א תיקו"גר' עי 454
ות ב עלמ" וי, ששים גבורים סביב לה, שתין איילתא, שתין מקורין דחיין,ח דנקודין" וכ,ב דאתוון"מ

 .ב בקר"דילה י
455 

  

 
  .אברהם' א ר"הביאור שם הוא של בנו של הגר 456

ועיקר : ל"ז

  

 
 .א"ג לד ע"זהר ח' עי 457
 .א"ר קל אע"אד' עי 458
459   

  ב /זוהר חלק ג דף ז) 1(



÷çöé øàá  

61 

éùàøá ãåñ"ú,àø "éá ù"ú460,îëå "éá äðáé äîëçá ù" ú)&( , éúáå äðåäë éúá íäå
úåëìî461,îë "ä ù 'åë õøà ãñé äîëçá ')&( ,ë ïëìå"ë ùé úéá ùéù æä"â,éáä áøçùëå " ú

ë ïéà"éðùù âäæá äæ íéåìú íä.äçùîä ïîùá åçùîð ãåã úéá éëìî íâ ïëìå ,åîá åùøùå "ñ, 
éá"âã ïååúà á 'íù øùà úåéåä462,îë "æ äéäé ùã÷ úçùî ïîù ù"åë éì ä ')&( ,îëå"é ù" á

ïééååä ïéâåì463,àð÷éãá êùîðä úåáø çùîä àåä íùîù .÷åðì íä àð÷éãä éðå÷éú éë òãåðå ', 
é ãåñ äáù"úåòù á,é "úåìæî á,îë "éôá úåëéøàá åðéáø ù 'ñì"ô ã" à)&( , éëìî ãåñ àåäå

åá åçùîðù ãåã úéá,ë ïéîë åçùîð ïëìå "ó,ëù  'åé àåä"äîëçá àåäù åàåìéîá ã, àåäå 
ãé úåéúåà"å,ãéä óë ãåñ àåäå :  

 ]îë"ôá ù 'åë øáãîá' [æå"ì:ú íù "åë àúòùá ç ' ïéùéðë ïéàëøá ìëã øúàî ìàøùéå
éá 'éáå 'åë åòèðúà'åë ãøåéù ïåîøç ìèë áéúëå  'ä äåö íù éë ' íìåòä ãò íééç äëøáä úà

åë éôåé ììëî ïåéöî áéúëã àîìòã åøéäð åäéà àãå'464,åòé "ù.äîëçá àåäå , àøå÷î íùù 
ïéàëøá ìëã,áá íìåòä àøáð ïëìå  'äëøá àåäù465,á ãåñ àåäù  'åà"ø,îë " ù}ò áé"á {àæå" ú
îë äëøáä"éôá åðéáø ù 'íù466,æå "á ùåë àîìòã åøéäð åäéà àãå øäåæ':  

                                                                                                                                                  

כשמן הטוב , הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד) תהלים קלג ב(ועל דא ,  ושמו אחדאחד
 דאשתכח בההוא נהר, דנגיד ונפיק מעתיקא קדישא, משח רבות קודשאדא , מאן שמן הטוב, על הראש

 א"כה ע, ב"ז יט ע"תיקו' עי 460
 וחד אמר בתי , רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה, ויעש להם בתים:ב"סוטה יא ע' עי 461
מדרש שמות ' ועי. ד בתי מלכות דוד נמי ממרים קאתי" ומ,ד בתי כהונה ולויה אהרן ומשה" מ.מלכות

 יוכבד נטלה כהונה . בית הכהונה ובית המלכות, ומה היו הבתים, להם בתיםויעש): 'ג' ח סי"פמ(בה ר
 ומרים נטלה חכמה שהעמידה .ויהי בישורון מלך) דברים לג( שנאמר ,ג משה מלך" אהרן כ,ומלכות

 .בצלאל ויצא ממנו דוד שהיה מלך
 .5לעיל הערה ' עי 462
 ?ההין 463
ל ווי לעלמא "ל ישראל מאן אתר אתברכן א"ש א" רבי יהודה הוה שכיח קמיה דר:ל בשלימות"ז 464

דלא משגיחין ולא מסתכלין בני נשא ביקרא דמלכא עלאה תא חזי בשעתא דאשתכחו ישראל זכאין 
א ביה הוה מתברך  אילנא עלאה קדישא דמזונא דכלדשכיחין בח) א עמיה"ס(ה והוו עלמין "קמיה קב

ואשתילו (מאתר דכל ברכאן כנישין ביה וביה אתנטע ואשתילו שרשוי וישראל לתתא הוו מתברכן 
) &(מציון וכתיב ' יברכך יי) &(ד "ההמאתר דכל אינון ברכאן נפקין ביה ולא מתעכבי למיפק ) שרשוי

דא איהו נהירו דעלמא את הברכה חיים עד העולם ו' כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם צוה יי
וכד ) א ודא נהירו"ס(הופיע מהר פארן  )&(א "מציון מכלל יופי אלהים הופיע הופיע נהיר כד) &(דכתיב 

כלא הוא ) א כלא הוא בחביבותא"ס(ינהר ינהר לכלהו עלמין וכד האי נחירו אתער כלא הוא בחברותא 
יהי שלום בחילך ) &(ד "תתא ההברחימותא כלא הוא בשלימו כדין הוא שלמא דכלא שלמא דעילא ו

  :שלוה בארמנותיך
 אמר לו , אמר לו ישראל מאיזה מקום הם מתברכים,רבי יהודה היה מצוי לפני רבי שמעון: תרגום

 בא וראה בשעה שנמצאו .אוי לעולם שבני אדם לא משגיחים ולא מסתכלים בכבוד המלך העליון
 שהמזון של ,מצויים בעץ אחד עליון קדוש) עמו ( והעולמות היו,ישראל צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא

וישראל למטה היו ,  ובו ננטע ונשתלו שרשיו, היה מתברך ממקום שכל הברכות כנוסות בו,הכל בו
 זהו שכתוב ,ממקום שכל אותן ברכות יוצאות בו ולא מתעכבות לצאת) ונשתלו שרשיו(מתברכים 

 ".את הברכה חיים עד העולם' ררי ציון כי שם צוה הרד על הוכטל חרמון שי" וכתוב ,"מציון' יברכך ה"
הופיע מהר " כמו שנאמר , האיר, הופיע,"מציון מכלל יופי אלהים הופיע" שכתוב ,וזהו אור העולם

הכל הוא ( הכל הוא בחברות ,וכשאור זה מתעורר.  מאיר לכל העולמות,וכשמאיר) וזה אור (,"פארן
 זהו , שלום שלמעלה ושלמטה, ואז הוא שלום הכל,תהכל הוא באהבה הכל הוא בשלמו) בחביבות
 ".יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך"שכתוב 

 .370לעיל הערה ' עי 465
ש במדרש ולכך מסיים וזאת הברכה ,הוא ברכה כמ' ת לפי שהב"והתחלת התורה הוא בבי:ל"ז 466
ש לעושה אורים ,ש יהי אור ויהי אור וכמ"אורות שנבראו כמ' מרמז על ב' אותיות וכן הב' כ ד"והוא ג
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]åë àðéîéá äëøáá úéçð äîëç'[,ø "àðéîéá àåä äëøáã ì, íéðäë úëøá ãåñ àåäù 
èñá íäù 'ãñçã,äîëç úéçð íùã ,îëå "åë åëøáú äë ù ')& .(äøåáâá äùåã÷å, úéçð íùã 

äðéá,ùåã÷ àåäù äéàåìã ,îë "åë íéåìä úà úùã÷å ù'467 .úá àåä àãåçéå"ú,òãá àåäå  ú
íù øéäðã øúëå,éòöîàä å÷á ãåçéä íìåòìã .úòãá ïëå ,åë íãà òãéå  ')& .( óúåù àåä øúëå

éùéìùä )א"נדה לא ע(,îë åäá ãçééúîã óìà "îë ù"ô.áé íù àåäå "÷468,âä ìë ììåëù  ' ïéâøã
äâäðää ìù,àúåðîéäî ìëã àììë àåäå 469,íäøáàá øîàð ïëìå ,åë äëøá äéäå  ')&( , àåä éë

áä ìë øå÷îãñçã àâøãá úåëø,äîëç àåä íùã .â àåä äëøá ùøåù ïëìå  'øá úåéúåà"ê, 
ëá àåäù"ø,åæã àâøãì ÷ìçúîù ÷ø íùã "ð,åá àøåëãá êåøá äëøáå êåøá ',÷åðá äëøáå  '

äá 'îëå"ïî÷ì åðéáø ù:  
]îëå"ô ìò ù 'å íäù êëøáé 'åë úåðúî' [îá åðéáø áúë äæ øáã"éèå÷éìá àí,æ ãåñù  '
æ íéøáã 'åðúîñá íéøàåáîä ú"é470,æ ãåñá  'úåìåôë, òøæå ïç øùåòå äîëçå íåìùå íééç íäù 
äìùîîå.íù áúëå 471äîëç àåä êëøáéù åðéáø ,îë "ä êøáéå ù 'åë äîìù úà ' úîëç áøúå

 äîìù)& .(êøîùéå,øùåò ïåîîá 472.ä øàé  'åë åéðô',îë íééç àåä "åë íééç êìî éðô øåàá ù '
)& .(êðåçéå,ãåáëå ïç . àùé ä 'êéìà åéðô,íéðá ,îë " íëúà éúéáøäå íëéìà éúéðôå ù)& .(

íåìù êì íùéå,íåìù àåä .] âä"äìùîî àåä ãåáëå ä. [íëøáà éðàå,ïç àåä ,åòé "ù.   
æä ìë ììåë äîëç äðäå 'úåëøá,íù àåä úåëøáä øå÷îù ,éúá æîøð ïëìå úá êëøáé 

åë'.îë àåäå "îá åðéáø ù"íéèå÷éìá à,åä ìëù  'íä úåëøáéúá íéììëð úáúéùàøá ,îë " ù
áá çúô êëìù 'äëøá ïåùì àåäù473.åäå  'íä úåëøá:êëøáé ,êøîùéå ,øàé ,êðçéå ,àùé , 

íåìùå.ììåëä àåä íëøáà éðàå .÷ðä äðéëùä åðééä  'éðà474, òéôùäì úåëøáä ìë úìá÷îä 
íéðåúçúá.éùàøá "øú óåøéö àåä ú"áù é"à )ב"ז קה ע"תיקו(,ø "äøåà äëøá äøéîù ú. äðäå 

äîëç àåäù êåøáì äëéîñäì êéøö úåëìî äðéðç,ãë "ç à"åáëå ï"åë ã ')&( ,ì àåäù"á475 
úåáéúð) &.(åé éøä "úéùàøáã ã.] âä"ä,ø "çù ì 'á íò äðéðçã 'äîëç àåäù êåøáã,é àåä  '

úéùàøáã,øå "ò úéðáð úåëìîù ì"äîëç é,ä  'åë ãñé äîëçá ')&( ,é àåäå 'ò äîëçã"ë [ àùé

                                                                                                                                                  

ו פעמים היא "ר. [אלפין דאור וגילופן הם שאר אותיות דאור' ת הן ב"וכן בי. גדולים כי לעולם חסדו
 ].ת"בי' גימ

, דאיהי מסטרא דשמאלא, ודא שכינתא תתאה, "אתה קדשת"צלותא דערבית : ב"ז לג ע" ת'עי 467
והנה פסוק זה נזכר בזהר , א"ג ע"ז ס"וכן הוא בת. כ"ע, "וקדשת את הלוים"דאתמר בהון , ואידתמן לי

ואני "דוגמת, ואינו כתוב אלא קרוב לזה, אמנם יש לדעת שאין כזה פסוק בכל המקרא, כעשרה פעמים
ר במדב" (הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים

והקדשתי "ווכן , )שם ח יד" (והבדלת את הלוים"וכן , )במדבר ח י" (והקרבת את הלוים"וכן , )פרק ג יב
 ).שם שם יז" (אותם לי

 .א"ג ריז ע"זהר ח' עי 468
 , עמודא דאמצעיתאה"וה י, כתר עלאהה"יה א,אשכחנא תקונא כגוונא דא: ב"ז קמב ע" תיקו'יע 469

 .י שכינתא תתאה"אדנ
, תמורת עושר עוני, תמורת חכמה אולת, ת בדבור ובתמורה"ד כפר"ע כפולות בגשב) ג"ד מ"פ( 470

תמורת חן , תמורת שלום מלחמה, תמורת ממשלה עבדות, תמורת חיים מות, תמורת זרע שממה
 .כיעור

 ?איפה 471
472  
 .370לעיל הערה ' עי 473
 ).ב"דף רד ע(א "זהר ח 'עי 474
 היינו כבוד 475
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 íä íåìùåá 'ïéðéù,ú "úéùàøáã ø,ëò "íù åðéáø ì.á ìë ìåìë úéùàøááù éøä " àåäù ë
ìëä ììåëä äîëçä:  

]åë úìçúî äøåúäå' [ø"éàø àéáîù ìäáã  'äîëçá àåä,áá äøåúä ìéçúî êëìù  '
ìá íééñîå',ì íäù "äîëç úåàéìô úåáéúð á.á éë ïéðòäå  'ìå 'úéøçàå úéùàø íä,îë " ù

ñá" é)ה"א מ"פ( àø ÷îåòúéøçà ÷îåòå úéù,àìåëã àúåøéù äîëçáù ,àìåëã àîåéñ äðéáå . 
äåò ãåñá íùøùì íìåë íéìåò íùã"á )ב"ב כז ע"זהר ח(,ìåãâä ìáåé àåäå  )א"א קנא ע"זהר ח(, 

ùøåùä ìà ìëä áåùé æàù,îëå "éôá úåëéøàá åðéáø ù 'ñì"åòé é"ù.ìå  ' íùù äðéáá àåä
øéåàá çøåôä ìãâî )ב"חגיגה טו ע(

476,ëå úéù åî 'ñá êåîñá"ã.ìáå "â ììåë úåáéúð á" ë
äðéá477,é ãåñá íäù "éúàã àîìòã ïéîìò ù478,ì øàùðå íìòð ïåùàøä áéúðù "à479 ãåñá 

é"éá íúåìéìëá ù'.éå "åç àåä ù"úéù åîë á',ùù  'äðéáá àåä480,åë äîëçá ïáä ãåñá àåäå  '
)&( ,äëøáå êåøá ãåñ ììëð äæáå,ã ìë ììë àåäå  ' íù ìù úåéúåàéåä"ä,äøåúá íä íìåëå . 

øáù"äîëç àåä ê,ëá "îë ø"ù,ì íäå "á,úéøçàå úéùàøä ,é íäå "íùä ìù ä,åäå  ' òöîàá
äøåúä úåéúåà,å  'ïåçâã481,òøã àâøã àåäù "î482,äîëçá ìåìë ,ùî ãåñá "ä,î " äùîã ä

äîëç àåä,î çë "ä483,ãà "í484,å àåäå  'åøáã"øáá ììëðù ê"ðä ê"ì, àðéîé ïéá òöîàá àåäå 
àìàîùì.á ïëìù  'àðéîé äøåúä úìçúäá,ìå  'äôåñá,úéøçàå úéùàø ,àìàîùá ,å  ' òöîàá

åçî ÷éôðã úòã"á,àøëåá àøá àåäå ,ìàøùé éøåëá éðá , ìàøùéù }ò âé"à {áùçîá äìò"ä 
)&(, ùî äáùçî ãåñå"åä àåä ä 'ðä"ì,á øàùðå  'çå',åé "äîëçã ã.î àåä ïëå "ãà ãåñ ä"í, 

ùç"é àåä á"éîìò ùðä ï"ì485,åç "á.äå  'íìåë úììåëä àá÷åðá àåä äëøáã,ä àéäå " à

 - מאיר הבאר -
 .א"ד ע"צ י"א על ספד"בהגר' ועי', ח צלם פרק א"ע' עי 476
 .ב נתיבות גם בבינה,ב שיש ל"ע י ג"א ספ"בהגר' עי 477
אינון ) ועל(ש אלין תלת מאה ועשר עולמות גניזין תחות עלמא דאתי "י: ב"ב קסו ע"זהר ח' עי 478

פילו אור שמאלא אקרי אור אבל אור מאתן ושבע דאינון מסטרא דימינא אקרון אור קדמאה בגין דא
קדמאה איהו זמין למעבד תולדין לעלמא דאתי ואי תימא לעלמא דאתי ולא יתיר אלא אפילו בכל 

  אמרתי עולם חסד יבנה) תהלים פט ג(יומא ויומא דאי לא הוה האי אור עלמא לא יכיל למיקם דכתיב 
אותם מאתים ) ועל(ם הבא ש אלה שלש מאות ועשרה עולמות שגנוזים תחת העול"י: תרגום

ושבעה שהם מצד הימין נקראים אור ראשון משום שאפילו אור השמאל נקרא אור אבל האור הראשון 
עתיד לעשות תולדות לעולם הבא ואם תאמר לעולם הבא ולא יותר אלא אפילו בכל יום ויום שאם 

  . האור הזה לא היה העולם לא יוכל להתקיים שכתוב אמרתי עולם חסד יבנה
 

 ,ןִיַא' ב נתיבות דידיה אלא שאחד נעלם שם שלכן נקרא יש שא"ל, ל"ב וז"ז פא ע" תיקוא"בהגר 479
 .ל"עכ, דבוק באין

480  
 .ת"ו דגחון חציין של אותיות של ס"וא, ל"א וז"ע' קידושין ל'  עי481
לכן , א"ק של א"ה כאן בתחלת יציאת הדעת שיצא מו"וכ, ל"ד וז"ד ע"צ י"א על ספד"בהגר' עי 482

ג "ש בפרשת משפטים דף קכ"ת בדעת הוא כמ"ולכן ת, ק"ת כולל ו"א כידוע שת"ת של א"ביש לתמל
ת שהוא המעיים והוא הטבור "דהיינו הת, א מעוי בדעת אתתקן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו"ע

, ת שלא תשתכח מכלל ישראל"דגחון שומר על הת' ולכן נשמת משה שהוא סוד הדעת ו, נתקן בדעת
 .ל"עכ

 .א"ז עו ע,תיקו' עי 483
 .א"הז' ה והוא בחי"מ' גימ 484
485   

  א /זוהר חלק א דף כד) 1(
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äðåøçà,ä úåììë ãåñ àåäå  'äøåú éùîåç,ëøá àåäå "àá÷åðáù ä,ììëá ìëä .   
úàæá ìàøùé úà êøáì äùî ìéçúä ïëìå,îë " äëøáä úàæå ù)&(,  àá÷åðä àéäù

äëøá.áá àåä íìåòä ìë ììëå ',îë "áá àøáð íìåòä ù 'øãñëàì äîåãù ïåôöî äöåøôù ä
 ïå÷éúä íìåò ãåñ àåäå,úéù åîë äáùçîá åøøáúð úåîìåòä ìëù ', øàùðå. )ב"ב כה ע"ב(

äèîì íéâéñä,èñä úîå÷ ìë àåäå "éùòä íìåò óåñáù àä,ïåôöá äöøôä àåäå ,îë " ïåôöî ù
åë äòøä çúôú ')&( ,úåøåáâä éâéñ íäå.íãàä àøáð êë ìéáùáå , äöøôä íåúñé åéùòîáù 

ë øøáìíéøåøéáä ì,òì äéäéù åîëå "åë äàîåèä çåø øòåáé æàù ì ')&( ,î àåäå" ìù äîåúñ í
äøùîä äáøîì) &(,çéùî úàéá ïîæ æàù ,õøôî àá àåäù 486,äãà úîùð úåììë àåäå "ø, 

à ãåñá òåãéë'ã'í 'çéùî ãåã íãà487,äðåøçàá øàùð åðå÷éúù , øåàë äðáìä øåà äéäé æàù 
 äîçä)&( ,áìá àåä äöøôä ìëùàá÷åðá äð,äá íéîâåô íéàèçä ìëù , ùôðä ãåñá 

äìòáî úãøôðù.øîúå äãåäéî çéùî úîùð ãåñ àåäå ,ãåäéù "ä ãåñá íùä ïå÷éú ìë àåä ä '
ã ' úéåä)&( ,îúå"àì÷úîä àåäå àá÷åðå øëã à÷ìñã àåä ø,õøô àöé íùî ïëìå , ï÷úé àåäù 

äöøôä.áä ïëìå  'äøåúä äìéçúä äá,äáùçîä àåäå ,áúð íùã ìëä øø. äìò äöøôä íâå 
äàéøáä ïå÷éú êøåöì äáùçîá íù,å÷éúîì åøéøî àëôàì ) &(,ùì ÷éøæã ïéöåöð ãåñ àåäå " ê

 øáéò)& ( åøéøáúà äáùçîáå)&( ,ò àåä øåøéáä ìëå"äøåúä é,æå "îá ïå÷éúä øîâ ñ" í
äîåúñ.îá äðùî éøãñ úéù íåéñ ïëìå "íåìùá äîåúñ í,îë "åë áàæ øâå ù ')&( , àåäå

ììë íìåòá òø äéäé àìù íåìùä:  
]åë éåäã äî ìë ìëä ìåìë úéááå' [íéîåúñ ïàë åðéáø éøáã,îì ïååëù øùôàå "éôá ù '

ñì" ã)ô ÷øà ב"ד ע(îá "åë àì÷úî íù ù 'éáäéáå å÷éìñ äïééåäéå ååäå ååä àìã ïé÷ìñ ,éôå  '
åî àåäù íù åðéáø"ñ,äîåã÷ äîëç ,àìåëã àúåøéù àåäù ,áä ìë úééìò íù  ïéøåøé
äáùçîá åøéøáúàã,ïå÷éúä íãå÷ åéä àìù úåùãç úåøåàä ìë íäå ,åä íäù "íéëìîä ìù ÷, 
íéùãç úåøåàä íäù,úéçðã äàìéò ãñç ,â åéäù úåøåàä íä ååäå " íù ãåñá åäúä íìåòá ë

á"ï,éçá  'íéëìîä ìù úåëìî.éôà ïééåäéå  'éôà åéä àìù úåøåà íúåà ' íìåë ïå÷éúä úòá
éá ïé÷ìñä,ñá åë ùãç ìë ïéà ãå') &(,] âä"ä.øå "òì åùãçúéù úåøåàä ì"éòéáùä óìàá ì, 

äåò ãåñá äðéáì íéìåò æàã"á,åîá äáùçîá åìò íìåë "ñ,ò "ë. [â ãåñ íäå 'åîáù úåéåä"ñ488, 
éä ãåñá íäù"åä ä"éäéå ä"ä,êåìîé êìî êìî ,åòé "êéøàäù ù.â åìà äðäå  ' ìë íä ïéâøã

àúåðîéäî, úåëìî ãåñá íäù å"äðéáå ÷,éäà "éåä ä"ðãà ä"é489,æå " ïàë åðéáø ù]ááù ' ìåìë
ìëä,ïééåäéå éåä àìå éåäã äî ,â íäù  'ðä ïéâøã"ì,á úøåö ãåñá íäå ,'åù  ' àåä ïåúçúä å÷
éçá 'åäúä íìåòá äéäù úåëìî,éçá ïåéìòä å÷å  'éòéáùä óìàá äðéá,ñ ùàøá àâú àåäù " ú

                                                                                                                                                  

ורזא דמלה ישראל , א"ו ה"א וא"ד ה"ישראל דסליק ביו. דאתמר ביה זרע אברהם אוהבי, באברהם
, ובגין יעקב דאיהו ישראל, וביה תשכח שמא קדישא, ה"ב מ"מחשבה חש, עלה במחשבה להבראות

 , דאמצעיתאודאבדיוקנא דמאריה בני חיי ומזוני מסטרא דעמ, ת האדם בצלמום א"אתמר ויברא אלהי
 .דוד, ישי, עובד, בועז, שלמון, נחשון, רם עמינדב, חצרון,  פרץ486
487   

  ה ושמע בני קצת ראיה לדברי מענין " ד-ספר הפליאה ) 12(
 למרבה ם סתום שבמלת"ם סתומה הוא מ"בשכינה והמ' של אדם רומז בכתר עליון והד'  האכי

ל "א, ל ומהו משיח"א, ל משיח"א, ל מהו דוד"א, ל דוד"א, ל מהו אדם"א. ל בני הוא הוא"א, המשרה
 שם ואותה הנפש מור נתגלגל בדוד ודוד נאחז בעטרה שכן ש"ל אדה"ר, ודוד עבדי נשיא להם לעולם

 היא השכינהקיסר , ל"תרד להושיע את ישראל זהו משיח ונפש חדשה תרד עמו זהו קיסר ופלגא שארז
 .5לעיל הערה ' עי 488
 .193לעיל הערה ' עי 489



÷çöé øàá  

65 

)&( ,éùàøá íäéúåøèòå íéáùåé íé÷éãöåë íä ')&( ,åäå 'å àåä äèîì äìòîìî òöîàá"÷, 
å úâäðä 'ïéðù éôìà,øéçáä åáù äïå÷éúä íìåò ãåñá ,éøîâì ï÷úð àì ïééãòå ,èñá  ' àðéîéã

äàìéò ãñç àåäù,ïåôöá äöøôä åãâðì éë ,åë êøã éìò ùçð  ')& (îë" ù]âä"ä.æå "â ñ ' ïéå÷ä
á úåàáù 'âì ÷ìçúîä ïîæä ìò äøåîù 'ïéâøã, äéä äéäéå äåä,äãîä å÷ ãåñá àåäù ,  àðéöåá

àúåðéãø÷ã490,òù "ïîæä ÷åìéç äùòð äãîäå ìåáâä é,àä ìáà  ' úâøãîî äìòîì øúëá àåä
ïîæä,àãç àãåçéá ìëä åá ïëì ,æå "àä ñ 'áä íãå÷ù',äáùçîä íãå÷ù ïåöøä úéìëú , ïáäå 
ãàî.[:  

]åë ìëä úéá àåäå' [ø"Åáù ìÇá ïåùìî àåä úéÄéäøéãå ú,ðëîù øáã ìë åá íéñé, ìëäù 
äîëçá ìåìë,îë " úéùò äîëçá íìë ù)תהלים קד כד( .îå" åðéáø ù]ã úìçúä íùù" å

íéôåöøô[,ø "áù ì 'íéðù ïåùìî àåä,ã íäù "íéôåöøô å,å íäù "ã,îë "ãàá ù" æ) óã}ò âé"á {
ò öø"á(å éàîà "åéá ïéìéìë ã"ã,å éø÷éà éàãå àúðâã äòéèð àìà ',ã àøçà àúðâ úéàå  éäéà

ã 'åë 'åë ïãòî àöåé øäðå àã àæøå 'åë äîëç àã ïãò àåä ïàî 'å àã ïâä úà úå÷ùäì ' íùîå
ã àåä àã íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé 'åë'491,åé éåìéî íìòäá íù íä ïëìå " íä íùù ã

äáùçîá ÷ø íéìåìë:  
]ø"åë íãå÷ øúëá ì'[,ø "îë ì"äîëçî àåä äàéøáã àúåøéùã ù492,íìåòä ììë àåäå . 

å÷åøúëá àåä íìåòä àøáðù íã,à úåà ãåñá íä íù ',ãçà åîùå àåä äéä íùã 493,ø " àåä ì
àøëåã,àá÷åð åîùå ,íù àãåçéá íä .úéìëúäå ïåöøä úìçú ãåñ àåä íù éë íòèäå , íäù 

éøîâì àãåçéá,íéìåãâä úåøåàîä éðù ) &(øúëá ,â àãåçéá íä úéìëúá íùå "ë. ìáà 
ïîæä úâäðä éôì àåä äáùçîä,åäù äãîä å÷ ãåñá à, àúåðéãø÷ã àðéöåá494,éòù "å íä æ" ã

ò ãåçéå âååæ íéëéøöù íéãøôð"úåöîå äøåúá íãàä äùòî é.òå "â å÷ìçúð äáùçîä é"áì ë '
å ïéâøã 'ãå',ã ÷ø úñôåú äðéàù "åìù ú,ò ìãâúäì äëéøöå "íéðåúçúä é.æå "à úåà øåéö ñ '

åé àåäù"ã495,à úåàá íéììëðù àìà  'ä úéìëúù æîøìàãç ãåçéá íììåëì äùòî, àåäå 

 - מאיר הבאר -
 .20, 19לעיל הערות ' עי 490
 ד"ד כלילן ביו"אמאי ו ד באגדתא דבי רב ייבא סבא תנינן"כליל תרין אתוון ו' י: ל בשלימות"ז 491
א "ס(דאיהי ארבעה  'אשתקייא ד' ומהאי ו 'אית גנתא אחרא דאיהי ד'  דגנתא ודאי אקרי וטיעהאלא נ

 תלהשקו 'ודא י אהדא חכמה על מאן עדן) בראשית ב י(' והיינו רזא דכתיב ונהר יוצא מעדן וגו )ראשים
  ד"וכלא כליל ביו 'דא הוא ד ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים' דא ו את הגן

' ד' ו מה מפני :למדנו סבא ייבא רבבית  של האגדה בספר .'ד' ו אותיות' ב כוללת ד"יו: תרגום
שהיא  'הד נשקה' הו ומזו .'ד אותה שהיא, אחר גן ויש ,'ו נקראת הגן של הנטיעה אלא ?ד"ביו כלולות

 וזהו ,עליונהה חכמהה ?העדן זה הוא מי "' וכומעדן יוצא ונהר" שנאמר] מה[ סוד וזהו, )ראשים(' ד
 וכלם', ד אות היא זו "ראשים לארבעה והיה יפרד ומשם"', ו אותה היא זו "הגן את להשקות" .ד"יו

 .ד"יו באות נכללים
דן עלאה סתימאה דכל סתימן האי חכמתא אקרי עדן והאי עדן אתמשך מע :א"ז רצ ע"אד' עי 492
ובגין דלא הוי ביה שירותא  הוי שירותא וסיומא לא אקרי לא  עדן אקרי שירותא בעתיקאיומהא

 אשתכח אקרי אתה ואקרי הוא ומאתר דשירותא לא אקרי אתה בגין דאתכסייא ולא אתגלייא וסיומא
  כי אתה אבינו) ישעיה סג(דכתיב  ואקרי אב
 הזה עדןהומ ,סתומיםה מכל הסתום העליון עדןהמ נמשך הזה עדןהו .עדן נקראת זו החכמ: תרגום

 נקרא ינוא לכן ,וסוף התחלה בו והי שלא לפיו. וסוף התחלה בו אין, נקרא אינו בעתיקא .הליתח נקרא
, אב ונקרא ,אתה נקרא ההתחל שנמצא ממקוםו ".הוא" נקראו מתגלה ואינו מכוסה שהוא לפי, "אתה"

 ."אבינו אתה כי" שנאמר
 . היה הוא ושמו לבדםה את העול"שקודם שברא הקב) 'פרק ג(פרקי דרבי אליעזר ' עי 493
 .20, 19לעיל הערות ' עי 494
495  
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ïåöøä úéùàø.æå "î ñ"ïéãä ùøåù äîëçáù ù496,íùî íä íéãñçä ìëù óà ,î " íù î
äøåñîä äøéçáä ãåñì äáùçîä úéùàø,íéãøôð íéîòôì íäù , äøåú äùòîì íéëéøöå 

íãçééì úåöîå.æå "ìãøã äøåáâ ñ"åîá æåðâä à"ñ497, àúåðéãø÷ã àðéöåá, å÷ úéùàø íùîù 
ïáäå äãîä:  

]ø"åë äðéáá ì' [ø"à úåà ãåñá íä äðéááù ì'498äá  'ã øåéö àåäù"å, ãåñ æåîø ïàëå 
äøéñðä.îë àåäå "éôá åðéáø ù 'ñì" ã)ô" á &ôå"à ג"טז ע(îá "åé ãçééúà íù ù" åãåçìá ã

åë àîéà úøéäðúàå àá÷åð úëùçúà àìéòì àìéòì éåâøãì ÷éìñ ïë øúáå'. åðéáø íù áúëå 
ò"äøéñðä ãåñ àåäù æ,åùøùì äìòîì ïé÷ìúñî àáàã ïéçåîù ,éòå " àá÷åð úëùçúà æ

äîëçá äùøùù,àá÷åðì àøåëãáù íéðéãä ìë íéðúéð æàå ,íéãñçä ìë åøàùð åáå . ìéáùáå 
ãçé ÷åáéã íäì ïéà êë,áô àåáì åøñððå "ô,àèéîøåãä ãåñ àåäå ,é ïéàù  'åá øéäð"ã,òù " é

åç àéáî åùøùì àìéòì å÷åìéñ" íéøéàî øúåé âéò àîéà úøéäðúàå"åë ïéçåî úúì àâååæá æ'. 
åòé"ä÷éðéä øçà éðù øåáéò ãåñ àåäù ù,îë "åë åäééðî úøáòúà ïåì ú÷ðéã øúá øäåæá ù' 

)&(åòé "ù.èñáù àöîðå  'äøéñðä äùòð àáàã,å íù ïëìù "íéãøôð ã.èñá ìáà  ' àîéàã
äðéî ÷éðéã ä÷éðé àéäù,à ìúåëá íéøáåçî íä æà ',î úãîåò àéäå åéøåçà,ää ïëìå  'ã åúøåö '

åä éøåçà'.] âä"ä.âååãæäì äìåëé ïéàù àúåòéøâì àåä äæ øåáéç ìáà ,á íäå  ' ÷ø àéäù ïéâøã
äèîìå åìù äæçî,á íä íù ïëì  'ã úåéúåà"å,íéøáåçî íäù ÷ø .à úåàá ìáà  ' ìò äøåî

áô íâååæ"ô,àúåîéìùá ãåçéä àåäù ,àãçë ïéìé÷ù íäù , íéøáåçî íä íù ïëì à úåàá', 
ò"ë [åçå"óåñå äìçú íä â,úéøçà ÷îåòå úéùàø ÷îåò íäù  )ה"א מ"י פ"ס(

499, äáùçî ïëå 
åë äáùçîá äìò äìçúá åøîà ïëìå òåãéë äùòîå 'åë óåñáìå':  

]åë íìåòä ìë ãåñ åäæå' [ø"áäù ì 'àøáð åáù íìåòä ìë ììåë àåä, äøåúä ìë íâå 
åá äìéçúäù,ìëä ììë àåäù íãàä ïëå .éðòäå âä åìà éë ï 'äæá äæ íéåìú íä,ìëä ììë íäå . 

åîéìùäìå åð÷úì íãàì øñîðå àøáð íìåòäù,òù íãàì ïúéð äøåúäå "ìëä ï÷úé é, ãåñ íäå 
â"ø,áç "ã,âå  'ïéùéø500,ìëä ììë íäù .äðéáá àåä íìåòäù , äàéøáäå íìåòä øåéö äéä íùù 

úåèøôá,îë "íéäìà àøá úéùàøá ù501åë ') &(,ì íäå "íéäìà áúéùàøáã àãáåòã  )ז "תיקו

' á íäù, )ח שער הזווגים פרק ה"ע' ועי, א"א לד ע"זהר ח(' îëå "åë íìåòä ãòå íìåòä ïî ù,)א"יד ע
ïéää502.äîëçá àåä äøåúäå ,åë äìòî ìù äîëç úåìáåð  ')&( ,}ò ãé"à {åã íäå" íìåòä ð

äøåúäå.íìåòä ìò ìùåî äøåúä ïëìå ,îë "åë ìùåî ÷éãö ù ')&( ,òù" é ìë äðúùî äøåúä
äâäðää øåãéñå äàéøáä,àá÷åð ìò ìùåî àøåëãù .åçù åîëå "ïéùøôúî àìã íéòø íä á ) זהר

  ). &(' à ïë "äøåú àìá íéé÷úäì íìåòì à,îë "åë äðúä éàðú ù,)א"ג ד ע"ח
áù òåãéù ÷ø 'åçá íä íéâååæ"á,÷ñôð àì äæ úåîìåòä úåéç âååæã , úâäðä ãåñ àåäå 

òáèä,áá íëç ãåñá äðé) &(,äãéã àâøã àìà äìâúî ïéàå íìòðå æåðâ äîëçù , íìåòä àåäå 
åâäðîë âäåðù åîöò.úåîìù úôñåúì âååæ ìáà ,íéîòôì ÷ñôð äæ , äðåéìò øúåé äâäðä àåäå 
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502  



÷çöé øàá  

67 

ò úåàìôðå íéñð ãåñá"úéù åîë íé÷éãöä é',íé÷øôì àìà äìâúî ïéàå ,äøåúä éåìâ ãåñ àåäå , 
îë"ë íëúðéáå íëúîëç àéä éë ùå ')&( ,ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå áéúëå 'åë êéìò àø÷ð '

)& .(äîëçá ïáä ãåñ àåä äæ âååæå) &.(æå "é ñ 'äå'.éá íìåòä àøáðù  'úåøîàî,äáå  'îë" ù
äá'åë íàøá ')&(503 .ãáì úåîìåòä úåéç âååæ ãåñá àåä íìåòä íéîòôìù,éçá àåä  'ä 'äðéá, 

é äîëç éåìéâá íéîòôìå 'äøåúä àåäù.å éçá àåä íãàä 'úòã,åç øáçîä àåäù "á, àåäù 
ò íìåòä ï÷úîå øáçî"úåöîå äøåúä é.â åìà ïëìå  'úåàéöîä ìë ììë íä, äøåúäå íìåòä 

íãàäå.   
â íäå"øãñë ë,íìåòì äîã÷ äøåúäù ,íãàì íãå÷ íìåòäå ,áç íäå "øãñë ã. åîëå 

â åìàù 'áç íä"ìëä íéììåëù ã,à ìë ïë åîë  'â åìà åá ùé íäî'ïéâøã .íìåòä , íéîù íä 
á õøàå 'ïéâøã,éçáå  'çåøä àåäå ãçé íäéðù øáçî úéùéìù,éòù "åë õøàä ïî äìòé ãàå æ '

)&( ,åë õøàä úà äåøäå íéîùä ïî ãøåé íùâäå') &.(äøåúä ïëå , äøåú íò áúëáù äøåú 
òáù"ô,éå "íäá úùøãð äøåúäù úåãî â.íãàá ïëå ,â  'òåãéë åá íéôúåù )א"נדה לא ע(. íäå 

á ãåñ 'àå 'äøåúä åá äìéçúäù,ø "á ì 'àå úéùàøáã 'éëðàã,áù  'á ìò äøåî 'íìåòä é÷ìç, 
õøàå íéîù,îë "åë úéùàøá ù ' õøàä úàå íéîùä úà)& .(àäå ' íéîù øáçî àåä éëðàã
ãçéá õøàå,îë "ä ãøéå ù ' éðéñ øä ìò)&( ,á÷ä òéöä"åë éðéñ øä ìò íéîùä úà ä') &(,òù " é

 äøåúäî ãåñá ãçéá õøàå íéîù åøáçúð"îå ï"ã,íéäìàä ìà äìò äùîå ) &(ä ãøéå  ' øä ìò
 éðéñ)& (îëå"åë êìîì ìùî ùøãîá ù') &(504:  

 ]âä ìë äá æåîøå 'åë íéôåöøô' [ïàëá åðéáø éøáã úåììë,âù  'ëá úåéúåà" íäù ø
âá íä äîëçá 'ìëä íéììåëù íéôåöøô,åæå øúë íäå "ð,öàä úåììë íäù òåãéë úåìé505, 

åàã"òåãéë ïìéìëúà àìæîá à) &.( ãàá ïëìù"à ÷ø åøëæð àì ø"åæå à"ãáì ð506,à ãåñ àåäå " á
éàã"ëá ÷"ø,èá àåäù "â ìù ñ 'åìà.éà "âá ÷ 'íäìù íéøúë,ëáå "âá ø 'íäáù úåîëç, ïëå 

íìåë.î åðéáø éøáã ïáåé äæáå "äìòîì ù,÷ù  'øúëá àåä,÷  'ïàëøá,÷ù òåãéå  ' íä ïàëøá
á÷åðáúåëìî à507,úåëìîã øúëá åúðååë ìáà .àå  'éàã"øúëã øúë àåä ÷,â íùå  'ïéùàø,éå  '

æã øúë"à.   
ëá ïàë ïëå"âã äîëçá ø 'ðä"ì,áäù  'àä ìò äö÷åòá äøåî 'äì íã÷ù,îë " ù

áì íéøîåà 'åë êàøá éî ')י' א סי"ר פ"ב( .âä ìë äá æîøù àöîðå 'íéôåöøô,áäù  ' àåä åîöò
ã"åøåéöá å, õå÷äå øúëä ìò åéøåçàîù,âä óúåù ' )א"נדה לא ע(, äîëçá ïàë àåäù øçàî 

øúëã.î àåäå "áäù åðéáø ù 'ïééåäéå éåäå éåä àìã äî ìåìë íù,åî àåä éë "ñ,åáù äîëç , 
ùîë ìëä ÷éìñ íùù"ì.ëä ìáà "â àåä ó"ã úøåö ë"å,åéøçàî õ÷åò åá ïéàù ÷ø , äøåî åðéàå 

á ìò ÷ø 'åã ìù ãáì íéôåöøô"ð,ë æã äîëçá àåä é"à,à àåäù ïåéìòä øúëã àâøãî ÷åçø ', 
òã àúìâìâ"÷,åé àåä íùå "éåä íù ìù ã"ä,å åáù "ãáì ã.ïéðòäå ,à éë "â ììåë à"åæ ë"ð, íäù 

 - מאיר הבאר -
503   

  ב /תלמוד בבלי מסכת מנחות דף כט) 1(
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 :ל"ז 504
 .193לעיל הערה ' עי 505
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 .ב"ב קפ ע"זהר ח' עי 507
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åúåà íéùéáìî,åá íéùøùð íäéðùå ,ãçé íúùìù ìë íéæîøð íù ïëì ,àùî "æá ë"à. ìáà 
àøåëãá úììëð àá÷åðù òåãé,î éë äùà àø÷é úàæì åë ùéà ')&( ,î ïëå" íàøá äá÷ðå øëæ ù

åë íãà íîù úà àø÷éå') &(,÷ðå  'ò"ù. äìéìå íåé ïëå }ò ãé"á {÷ð íäéðù 'íåé,î éåìéî ïëå " ä
åç àåä"íãà úùà ä ) תיקון&(,ë ãåñ àåä ïàë ïëì "åã ììåëù ó"ã ð"å. ìò äøåî ùéøä ìáà 

ãáì úåëìî,ãìåîä úòá äìù äîëç àåäù ,ìù éåìéâä úéùàø ùîë ä"ì. íâ øñçð íù ïëì 
åä 'àøåëãã àâøã àåäù,éçá ÷ø øàùðå  'äîöòá, íåìë äîøâî äì úéìå äéðòå äìã àéäù 

)& .(ã úøåö àåä ïëå 'õ÷åò àìá.úåéðò ïåùì íäéðùå ,îë "åë øùåòå ùéø ù ')&( ,ãù ÷ø ' àåä
äôåöøô úåììë ìò,ãá úñôåú àéäù  'úåîå÷î,éäðá íäå "î,ã íäå  ' úåéðô éðéîòåãéë) &(, 

÷ð ïëìù 'ã 'åë äìã'.éøä ìáà "à èøô àåä ù 'äðîî,äãéã äîëç àåäå ,é ãåñ àåäå " éåìéî ù
øä ìù',é àåäù "äîëçá ïéîìò ù508,÷ðù  'ùé509,ïéà àåä øúë éë 510.éåìéâä úìçú äîëçå , 

ãåâðä úòá äãéã øúë ïàë ïëå,ãìåîä øçà äãéã äîëçå ,éåìéâ úìçú àåäù ä.âä åìàå ',à " à
åæå"ð,äæ êåú äæ íéùáìúî íä éë òåãé ,åæã íâ ììåë åáù äîëç øúëá ïàë ïëå "ð,àùî " ë

æã äîëç"ãáì àá÷åð ìù ÷ø ììåë à,ãáì úøàùð àá÷åðå .éà ãåñá òåãé ïëå "ëá ÷"ø, íäù 
èá 'æã íéìë"íéðåöéçå íéòöîàå íéîéðô à,â ãåñá íä  'âå úåðåùàø 'âå úåéòöîà 'úåðåúçú ,

âå"ïéà øúëá íä ø,âçå "æã àâøã ú"äæçä ãò à,äð äèîìå äæçä ïî úåëìîå "ãáì é, àåä ïëå 
úåìéöà úåììëá:  

]ëáå"â àåä ó"åë äëøáä ë' [ø"áá àåä äëøáäù ì 'ïéâøã,áá  'ø àåäù"äëøá ú, 
ëáå"ó,çöðå ãñç ãåñ íäå ,ïåäá úéçð äîëçù .æ ãåñá òåãéëå  'âá úåéúåà"øôë ã"ú,áù  ' àåä

ðéîéáã äëøá àåäå ãñçáàðäëã à )א"ז ד ע"תיקו(,çöðá óëå ,åëøé óëá òâéå ) &(511, ìò øùà 
åë êøéä óë') &(,ïøäàã àâøã íùå ,çöðá àðéîéá àåäù òåãéë 512.òå "á øîàð æ" êøáé ê

ìàøùé) &(,á íäù  'ëå',ë íù ãåñ àåäå "íéðäë úëøáî àöåéù á )א"ג קלט ע"זהר ח(. êîñðå 
á úùøô"øéæð úùøôì ë,ùã÷ã àâøãá àåäù ,îë "åë äéäé ùåã÷ ù ')&( , ùã÷ úçùî ïîù

)&( ,äëøáä íùîå.á íäå ',àæå àåä "äëøáä ú) &(,éâ  'éá"ú,á "ùîë øåà ô"ì )ב"יא ע(.ëå " ó
÷ àåä 'ïàëøá,åëøé óëá òâéå ãåñ äðäå ) &(,åùò ìù åøù äéä àåäù àåä , ìò åá àð÷úðå 

åðîî ìèðù úåëøáä,ëá ãåñ àåäù äøåëáä ìòå "ø.éã íòèäå äáùçîá ïåùàø äéä á÷ò, 
äðåùàø äôéè äéäù )ח' ג סי"בראשית רבה פס(ëá äéäù "äîëçá äáùçîá ø, åðîî ìèð ïëìå 

øëáä"ïéãë äëøáäå ä.î àåäå " êúëøá ç÷éå äîøîá êéçà àá ù)&( ,àîëåçá àîåâøúå, 
äãà ìù íä åìà úåëøáäå äøåëáä ãåñù"ø,ãà àåäù "áùçîá ÷éìñã í"ä,ë "î ç"ä )ז "תיקו

 åéá íâô àåäå "ã,òåãéë äáùçîã äôè .úåëøáä ùçðä åðîî ìèðå , àøäéæ ãåñ àåäå,)א"עה 
éðéî çøôã äàìéò'513,îë äîëçá àåäù äéçã àâøã "ëá íéðå÷éúá ù"î.éøôåù äéä á÷òéå ä 

äãàã"ø) &(,äáùçîä ãåñ ï÷éúå ,ëáä àåä äéä ïëìå "úîàá ø,åùòî äøëáä ç÷ìå , àåäù 

 - מאיר הבאר -
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ùçðä.éòå "â ç÷ì æ"åðîî ëúåëøáä ,æå "÷ðù ñ 'á÷òé,éù  'äîëçá àåä,óåñáì ãìåðå , úìçúù 
äùòîä óåñ äáùçîä) &(,òå "ñç àåä á÷òéã á"ã,äîëç úéçð íùã ,â àåäå "ò íù ãåñ ë" á

éãåéã"ï,÷å  'ë ãåñ á÷òéã"äîëçã ó,ëá òâéå ïëìå " åëøé ó)&( , úéçð íùã çöðã àâøãá àåäå
äîëç,äéì ìéëé àì ìáà .åì øîàå , àì åë øîàé á÷òé 'àøùé àìà" ì)& .(ì"àø é"ù514, àåäù 

÷ðù äîëç 'úéùàø,øëáä ìò åì äãåäå "úåëøáä ìò íâå ä,îë "íù åúåà êøáéå ù) &(, ïëìå 
 ìàøùé éøåëá éðá áéúë)&( ,ëáù"àøùé íùá éåìú ø"àøá àåäù ì"îë ù"ù.î àåäå " ù

øá úåéúåà ïë åîëù åðéáø"íù àåä ê,â åøå÷î äëøá ïëìå  'úåàåìà úåé,êåøá ïëå .æù ÷ø " à
å àåäù '÷ðå úåëøáä íùî ìá÷î àåä 'êåøá,÷åð ïëå  'ùîë äëøá"ì.íäøáàì øîàð ïëìå , 

 äëøá äéäå)&( ,îë" äîù ìëáå íäøáàì äúéä úá ù)&( ,î àåäå"äå ù 'øá" íäøáà úà ê
 ìëá)&( ,åìà íù àåäå"ïéãåé éåìéî ãñçáù ä,ìà "îì ó"éå ã"ä å"é,éâ  'øá"ê,åäå  àâøã à

íäøáàã,äîëç úéçð íùã .] âä"ä.æç åøîàå "ì,ëø ãåãã àñë "àðù ïééååä ïéâåì à 'éåø éñåë"ä 
)&(515,â ãåñ àåäå  'äáù ïéâøã,ùîë "àù ì ' úòá àåä}ò åè"à {äìù øúë ãåâéðä,øå  ' àåä

ãìåîä øçà äáù äîëç úãå÷ð,ëå  'àìåâéòá,éìëéäá äãå÷ð ääáù äðéá àåäù , úòá 
úàìîúðù,åäå íäøáàã àâøãá ïéîéá äðúéì êéøöù äëøá ìù ñåë à,áá  'äîëçá, æàå 
ëøá äùòð"ä,ä àéäù  'ò úéðáðå úîìùîä"øá àåäù äîëç é"ê.îùá úðùã øîà ïëìå " ï

 éùàø)&( ,äîëçã àâøãá äàìéò ïîùá ãåã çùîðù äî àåäù, çùîðå äëåìîì äëæ íùîù 
ë ïéîë') &(,îë íééçì äëæ ïëìå " ìàøùé êìî ãåã ù íé÷å éç)&( , íùù çöðá øù÷úàì äëæã
íééçä,ë úåà íùå  'âáã"øôë ã"îë ú"ñá ù"ô é"â) &(éôáå  'íù åðéáø.ùî àåäå "ù, áåè êà 

åë éðåôãøé ãñçå 'ä úéáá éúáùå ' íéîé êøàì)&( ,íééçä àåäù, äîëçá àåä íééçäå 
òåãéë516.äéçã àâøã àåäå ,ä úéá àåä íùå ',îë "éá ãåñá ù"éùàøáã ú"ú, ë ïéîë åúçéùîå '

äðáìä éåìéî ãåñá àåä,÷ð êëìù  'åã"é øåã äéäù ã"òåãéë ã517:  
]åë íéôåøéöä ìë ïëå' [ø"ëá ãåñî íä íéôåøéöä åìà ìë ì"äîëçã ø,ëø íäå "á, àåä 

äáëøîä ììë,ã  'ã íäù úåéç 'éåä úåéúåà"ä,ã ãåñá äîëçá íéìåìë íìåëù  ' íù ìù ïéãåé
ò"á.òå "áø íéäìà áëø øîàð æàðù éôìà íéúå"åë ï ')& (åøîàå,à éø÷ú ìïðéàù àìà ïàðù  
)&(518,íéîùâä ìò øñéðîúã àîù ãåñ àåäù 519,ç íäå "á ÷øåùä áéùçðùë ïéãå÷ð é '
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, כי כבר מתה רחל, ואז היה מזדווג בלאה לבדה. ולכן נקרא עקב, י שלו"בתחלה היה למטה בנה
 :כ ברחל"משא, ונקברה גם כן עמו במערה

515   
  א /ד בבלי מסכת יומא דף עותלמו) 2(

אמר אביי ] כוסי רויה' וגו[ אותו כל מלכי מזרח ומערב שנאמר תערך לפני שלחן נגד צררי שרואין
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516  
  סדר הדורות' עי 517

 .וכנראה שזה כאן, לאמסומן איפה סיום ההגה
' ע. ל"עכ, ם רבותים אלפי שנאן אל תקרי שנאן אלא שאינן"רכב אלהי, ל"ב וז"ז ג ע"ע' גמ' עי 518
 ששאינן היא הניקוד שנעלם, ה ואמר כתיב"ב ד" כג עצ"א בסד"בהגר

  ג"י ד ע"א בספ"גר' עי 519
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ïéãå÷ð520îë "éôá åðéáø ù 'ñì"ô é" à)ג"ד ע( .äîëçá íä úåãå÷ð éë òåãéå521,ç ãåñ àåäå " é
úåîìåòä522,íìåë úà äéçî äúàå ) &(,îë " äîëçá íìåë ùåë ')&( ,éá àåä äúàå"ðä ú" ì

àìåë ìéìëã.   
ðä íéôåøéöä äðäå"èîá íä áåøëå øáë áëø ì"äøéöéá è,åã àæøá àåäù  'ú" ïð÷îã ú

éáä,îë " íéðå÷éú úîã÷äá ù)ò ã óã" à& (æå"áë øäð ìò åäéà éàäå ì"ø, àã øáë éàî 
ëø ïåøèèî"åë áåøë ìò áëøéå àúéòöîàã àãåîòì á', íéäìà áëø åðééäå åë', éøàî äåî÷åàå 

éðúî 'é àìá÷ì ïåøèèî íò ïéúçðã éôìà éøñ éðîú ïðéàù éøú"åë àúåìöã ïàëøá ç', à÷ìñì 
áå÷ éî÷ ïåì"çá ä"åë ÷éãö ùàøì úåëøáå íìåò ãåñé ÷éãö ïéîìò é'523. ììåë ïåøèèîù åðééäå 

îâøà ãåñáå ïàðù ãåñá äáëøîä ìë"ï,îë " áåùå àåöø úåéçäå ù)& (ë ìàéøåðá àåöøå ')&( ,
îë"éôá åðéáø ù 'ñì" ã)ô" à& .(â àåäå"áåøë ãåñá ë,îë "åìù ì÷ áåøë ìò áëåø ù, èùå 
çá"úåîìåò óìà é524.èîã "ãðñå è"á íä ì 'íéáåøë,èîå "òåãéë ÷éìúñàã áåøë ãç àåä è525. 
çå"è íä úåîìåò óìà é"èîã è"è,ç ÷éãöì ÷éìñ àåäù "îë ïéîìò é"íéðå÷éúá ù526.   

ìñ ãåñé éë òåãéåàçåî ãò ÷é527,äîëçã àâøã àåäå ,úù "å ú"åøá àåä ÷"ê,ùî å í
åã"äîëçî íä ÷,ìîå  'îë àîéàî"ëá ù"î.ðä íéôåøéöä ìë ïëìå "åá íä ì,çà ïéðð÷îå " ë

èîá"è.æå "ç ñ"âá àåäù úåëøá é 'øá ïååúà"ðä ê"ì,â àåäå "åøë ãåñ ë"åá á 'èîã"åá è"÷. 
æáå"ô ç ' åøúé)ìò áìå à"à& (ò "éòéáøá ôæå àúéà ùãçì äùîçá "ì, éäéå äðù íéùìùá éäéå 

åë äðù íéùìùá éäéå éëä óåà äåä øáëù øåà øåà éäéå àéðú éëäå àðã úîã÷î ' øáë àäã
 øîúàã äîë àëìî ãåã àã éòéáøá äåä øáëã àøåäð ìò øáë øäð ìò áéúëã àã àæøå äåä

åë äîìù àã äùîçá àøäðàì éøñ äòáøàá àîéé÷ åäéàå 'éìùà åäéàã áéúëã àééñøåëì í
ä àñë ìò äîìù áùéå 'åë',ò " àéñëúàì åøéäð éøàù êìéàå ïàëî àìåëá åøéäð øéäðúà ë

                                                                                                                                                  

ח על דרך "ל לא מצאתי בשום מקום שם מיוחד ומיוחס על מספר י"ד וז"ב פ ע"ביאורים ח' יע
ח לא מצאתי נזכר בשום מקום ואולי כוונתו "ב אבל שם של י"ב שם י"ב שם כ"ב שם מ"שנמצא שם ע

י אותיות והם "י שיש בהם ח"צרופים דשם שד' ן על ו"ט מטטרו"לפי הענין שמדבר שם בסוד ט
ב שאמר "שושן סודות דף יד ע' ועי, מלמטה למעלה' מלמעלה למטה וט' ט' ט דמטט"וד טמסודרים בס

א באמרו שהוא ממונה על גשמי "שם כי אלו השמות הם מסוגל לעצירת גשמים ואולי לזה כוון הגר
  ברצון ברכה ונדבה

, וברכהממנא על גשמי רצון נדבה , הכא שמא גליפא דתמני סרי אתוון, ל"א וז"א יח ע"זהר ח' עי
 .ל"עכ, ישובא דעלמא

ז ג "אפיקי ים ע' עי (3מלאפום , 3שורק , 1חולם , 1חירק , 2שוא , 3סגול , 2צירי , 1פתח , 2קמץ  520
  ג "לעיל ג ע'ועי , )א"ז קנא ע"תיקו' עי) (ב"ע

 Error! Bookmark notה והער, .Error! Bookmark not definedלעיל הערות ' עי

defined. , והערהError! Bookmark not defined.. 
521  
 .10ליעל הערה 'עי  522
  :ל בשלימות"ז 523

 : תרגום
524  
יהל ' עיו .ח"ע כ"ש אבי"פת' ועי, ט שר הפנים"כרוב אסתלק שהוא מט, א" זהר פנחס ריט ע'יע 525
ק לא נראו שמים בטהרתה דאשתאר חד כרוב והוא הוד אבל " מיום שחרב בהמ,ל" ז,ג"א יד ע"אור ח

 .כ"ע, נצח נסתלק
526  
 ,ה נפתח זה נפתח והכל אחד כשז,ל" זה ביה איהו"א ד"פא עז "א על תיקו"ז בבהגר"כ ע"מש' עי 527

 .כ"ע, 'ודעת ויסוד הוא א



÷çöé øàá  

71 

åë àëùçúàì úáéø÷ éðàå àæø äìåâä êåúá éðàå áéúëã ' øîàå øãäà àøåäð àééñëúà éàîà
åë àúùä ÷éìúñàã äåä øáëã àøåäð ìò øáë øäð ìò'528,åòé "úåëéøàá ù.   

ä ãåñ ìò øàåáî àåäåðä ìåãâ"â íäù ì 'äðáìã ïéâøã,éøîâì úîìòúðù ãåâéðä úòá , 
ø ãåñá äîëçá äãå÷ð àåäù ãìåîä úòáå',ù àåäù àìåâéò ãåñá éåìéîä úòáå '. äéä àåäå 
äàåìéîá äðáìä äéäù äîìùå ãåã úòá,äîìù ïëå ,ä àñë ìò áùéå  ')&( ,äðéáá, àéäù 

àéñøåë,ù àåäù  'ëé íùã"ùîë ù"ì.àåäù øîà ïëìå äåä øáëã øåà , ìà÷æçé ìù åøåãáù 
è íäù äèåòéî úéìëúì áåø÷ òéâä øáë ïéëéåäé ïîæá"åäé÷ãö ãò úåøåã å, äîìòúð æàù } åè

ò"á {éøîâì,åë åøã÷ çøéå ùîù  ')&( ,è øåã ãåâðä úòá äéäù"å. øåã äéäù ïéëéåäé ïîæá ìáà 
åì íãå÷,äëéùçì áåø÷ òéâä ,ø àåäù äãå÷ð ãåñá äøæç æàå  'îëçäìéã ä,ðà ãåñ àåäù "é. 
î àåäå"áë øäð ìò ù"åä øáëã øåà ø"ä,ãáì äìéã äîëç úãå÷ð ãåñá íäù , ãåñá íäù 

áë"ø,ù àåä äðéáù ',åøåîùú éúåúáù ) &(,àòåáøå àìåâéò íäù 529.ë íäå  'áå 'øáëã, íäù 
àòåáøå àìåâéò.çàå "øä ë 'äãå÷ð.   

â ãåñ íäå 'åé úåéúåà"åãì êéôäúàå ã"é530,îë "å ùåë éåã éáì ')& .( ïéâøãä ïàë ïëìå
áë òøôîì"ø.  

æå"äåä øáëã øåà ù,ù "øåà éäéå"îäá ïáøåç ìò æîøî " àøäéñå øåàä úæéðâå ÷

 - מאיר הבאר -
וכמה דבזמנא דא האי קרא דרשינן ליה בצער הכי בזמנא אוחרא כל זימנא : ל בשלימות"ז 528

דקיימא ההוא נהורא לאנהרא וחרסוון אשתלימו בנהורא דא בדא כורסייא עילאה קדישא אנהיר נהירו 
ויהי ' ד ויהי בשלשים וגו" כלא נהיר ההבאבהן בקדמיתא וכד אינון נהרין מגו ההוא נהורא עילאה

ויהי אור שכבר הוה אוף הכא ויהי בשלשים  מקדמת דנא והכי תניא ויהי אור והיה אור לא נאמר אלא
שנה והיה לא נאמר אלא ויהי דהא כבר הוה ורזא דא דכתיב על נהר כבר על נהורא דכבר הוה ברביעי 

 לאנהרא איהו רביעאה ודאי בחמשה דא שלמה דא דוד מלכא כמא דאתמר ואיהו קיימא בארבע סרי
כ אתנהיר נהירו בכלא מכאן "למלך ע' מלכא דאיהו אשלים לכורסייא דכתיב וישב שלמה על כסא ה

ואילך שארי נהירו לאתכסייא דכתיב ואני בתוך הגולה רזא ואני קריבת לאתחשכא דכתיב בתוך הגולה 
זיל עד דאתחשך ואתכסי נהורא אמאי אתכסי ולא כתיב בגולה אלא דהוה קריב לגולה ואתחשכא וא

נהורא אהדר ואמר על נהר כבר על נהורא דכבר הוה דאסתלק השתא ואתפרש מינה ובגין דאתפרש 
  מינה ההוא נהורא דכבר הוה דאיהו נהורא קדמאה נפתחו השמים בגין כך נפתחו ודאי

 שהאור זמן כל, אחר זמןב כך, צער של ענין על הזה הפסוק את דורשים זה שבזמן וכמו:  תרגום
 הארה תחילה האיר הקדוש העליון הכסא, בזו זו] להאיר [באור נשלמו והכסאות, להאיר עומד העליון
  'וגו בשלשים ויהי נאמר זהו, מאיר הכל, העליון אור אותו מתוך מאירים וכשהם, באבות

  אלא, נאמר לא אור והיה אור ויהי, למדנו וכך, לכן מקודם" ויהי"
 הסוד וזה, היה כבר כי, ויהי אלא נאמר לא והיה שנה בשלשים ויהי כאן אף, היה שכבר, אור ויהי

  היה שכבר האור על, כבר נהר על נאמר
 זהו, "בחמשה "רביעית ודאי הוא, להאיר ד"בי עמד והוא, שלמדנו כמו המלך דוד זהו, "ברביעי"

  למלך ה"יהו כסא על שלמה וישב דכתיב, כסא את השלים שהוא, המלך שלמה
, "אני "סוד, הגולה בתוך ואני דכתיב, להתכסות האור התחיל ואילך מכאן, בכל האור האיר כאן עד

 נחשכה, לגולה מתקרבת שהיתה אלא, בגולה כתיב ולא הגולה בתוך דכתיב, נחשכת להיות התקרבה
, יהה שכבר האור על, כבר נהר על ואמר חזר, אורה נתכסה למה, אור ונתכסה, שנחשכה עד והלכה
 נפתחו, הראשון אור שהוא, היה שכבר האור אותו ממנה שנפרד ולפי, ממנה ונפרד נסתלק שעתה

  ודאי נפתחו זה בשביל, השמים
 

 .433לעיל הערה ' עי 529
530   

   ספר תהילים -שער הפסוקים ) 3(
נסתלקה , ה והחכמה תחיה בעליה"כמש, חייםהוא לסבת שאור החכמה הנקרא ,  ענין החולההנה

שהוא הפוך , י"נעשת לו דו, וכשהוא מסתלק מן האדם, ד שבשם כנודע"והנה החכמה היא יו. ממנו
 , ונעשת ערונהפכהוגם היא , ד במספרה עשר"גם יו. כ נפל בחולי"וע, כי נהפכה מרחמים לדין, ד"יו
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àëùçúàã,æå "àøåäð àééñëúà éàîà ù,áë øäð ìò øîàå øãäà "åë àøåäð ìò ø ' ÷éìúñàã
èîá úéùáìúàå àúùä"áåøë ãåñá è,îë "ä ãåáëå ù 'åøë ìòî äìòð"åë á' )&( , ãåñ àåäå

åë úøâåñîå úøâåñ åçéøéå ')&( ,îë"ð ïå÷éú ùéø ù"ç )א"קו ע(èîá úøâñð àéäã " ìåòð ïâ è
åë'531,çøéä øâñð íùù .íòèäå ,àøäéñã àøåäð àåäù äðéî ÷éìúñéà øäðä éë ,÷ð ïëìù  '

øäð.æå "äð ìò ù"áë ø"ø,äåä øáëã .áë íâå "ò ìëä àåä ø"äîëçä ù,äìéã äãå÷ðä àåäù , 
ò"øäð ìù øåàä äðîî ÷ìúñðù é,äðä úåáåçøî àåäù "ø,úåáåçø äîù àø÷éå ) &(, àåäù 

 äðéá)& .(ùîë äàåìéî àåä íùîù"ì.   
òåãéë ïåôìãðñá ãåäã àâøãá áåøë ãç ÷ø øàúùàå äðéî ÷ìúñà áåøë éàä íâå. 

æå"æá íù ù"ç532,åë íéîùä åçúôð  'åë àøåáéçã àîéìù àåääî åçúôð ' àúåøã÷ éñëúàå

 - מאיר הבאר -
ה איהי בת מלך פנימה איהי אמתא דילה ם איהי בת יחיד"בראשית ברא אלהי: ל בשלימות"ז 531

) &(מאי ויסגור פתח רבי שמעון ואמר ' ם תרדמה על האדם ויישן וכו"אלהי' ויפל ה) &(ועלה אתמר 
 דאיהי נקודה דמלכאויריחו סוגרת ומסוגרת מאי ויריחו דא איהי ירח דאיהי גופא דילה אמתא מברתא 

        דילה סוגרת ומסוגרת מלגאו כגוונא דא 
את האמה שלה ) היא(את בת יחידה היא בת מלך פנימה ) היא(ם "בראשית ברא אלהי: תרגום

מה זה ויסגר פתח רבי שמעון ואמר ' ם תרדמה על האדם ויישן וכו"ה אלהי"ועליה נאמר ויפל יהו
לה ויריחו סגרת ומסגרת מה זה ויריחו זהו הירח שהוא הגוף שלה האמה מבת המלך שהיא הנקודה ש

 סגרת ומסגרת מבפנים כמו זה 
דהא בקדמיתא אשתכח חיבורא חדא בכללא חד דאתכלילא ימינא בשמאלא ושמאלא : ל"ז 532

בימינא ואתעביד מניה שמים דכליל תרוויהו כיון דימינא אתהדר לאחורא כמא דכתיב השיב אחור 
ורא דהוה בקדמיתא ואתכסי קדרותא ימינו כדין ודאי נפתחו השמים נפתחו מההוא שלימו דחב

בההוא אתר דכתיב אלביש שמים קדרות דחסר מנייהו נהר כבר ההוא נהורא אור קדמאה דכבר הוה 
כביכול אשתכח פירודא ורזא כי אברהם לא ידענו וכיון דאברהם לא ידענו ולא נהיר לן וכדין וישראל 

בד ואראה מראות אלקים מה דהוו לא יכירנו דהא נפתחו השמים וחבורא לא אשתכח ונהורא אתא
א הן "מתכסיין בקדמיתא בגו נהירו עילאה ולא אתגליין השתא חמינא לון בקדרו צווחין לבר כד

חמינא לון דיצעקו חוצה ונחתו לגלותא דאיהו חוצה לבר מארעא קדישא לבר מתחומא ' אראלם וגו
הון וחד על דנפתחו השמים ושלום דילהון וצווחין תרין בכיין חד על דנחתי בגלותא לבר מתחומא דיל

ד צעקו חוצה הא בכייה חד מלאכי שלום אינון דהוו מסטרא דשלום "לא אשתכח ואינון תרין בכיין הה
יבכו על ההוא שלום בגין דחסרי נהר כבר בחמשה לחדש היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין 

א דקבילו ישראל אורייתא על טורא בחמשה לחדש הא אוקמוה אבל יומא דא יומי דשבועות ההוא יומ
וכדין אתקיים ואנכי לא אשכחך ואדכר לון ההוא יומא ונחתת שכינתא } א"לח ע{דסיני ושמעו אנכי 

ה לחדש יומא דחמשין תרעין הוה כד קבילו "לגולתא לדיירא עמהון דישראל בההוא יומא דאיהו חמש
ה "יין דסחרין כורסי יקרא עילאה וקבישראל אורייתא על טורא דסיני ונחתי כמה רתיכין כמה משר

יתיב על כורסייא גו יקרא עילאה דמלכא שליטא בהידורא ורפיד שמיא ושמי שמיא על טורא דסיני 
ויהיב אורייתא וכדין אשתכח חדוה קמיה יותא מיומא דאתברון שמיא וארעא דהא שמים וארץ על 

ב אורייתא לישראל כיון דקבילו ישראל תנאי אתבריאו ולא אתקיימו בקיומייהו עד ההוא יומא דאתיהי
אורייתא על טורא דסיני כדין אתבסם עלמא ואתקיימו שמיא וארעא וכמא דההוא יומא הוה חדוה 

נ כהא יומא דערבוביא ועציבו הוה לאתתרכא שכינתא מתחומא קדישא והואיל "ה ה"קמי קב
ראל ההיא קיומא דטורא ה ליש"ואתגלייא נבואה דא לא אתגלייא אלא ביומא דא יומא דאדכר קב

אל יחזקאל בן בוזי הככהן בארץ כשדים על נהר כבר ותהי ' דסיני וקבילו אורייתא היה היה דבר ה
מכאן דברשותא גלי יחזקאל ואתיהיב ליה רשו עילאה לגלאה כל מה דגלי היה היה ' עליו שם יד ה

למשה הוי שמא קדישא ה דאתמסר "קיום על קיום הוה בקיומא דההוא מלה וההוא נבואה שמא דקב
עילאה ושמא דא איהו לאגנא על גלותא ואלמלי הוה שלם ברזא דשלימו לא יתעכבון כלל בגלותא 

אתכפל היה תרי זמני לאגנא עלייהו ואיהו ' ואשתאר היה ובגין דאסתלק א' אבל אסתלק משמא דא א
 נבואה דא ואתגלי' רזא חדא דהא בשמא דא נחתא שכינתא לגלותא אבל באסתלקות אור את א

ף מרזא דשמא קדישא לאחזאה דלא הוה אלא על נהר כבר על "ליחזקאל בארץ כשדים בחסרון אות אל
וכלא חד ' ולבתר יד ה' בקדמיתא דבר ה' כ ותהי עליו שם יד ה"נהר דכבר הוה דאסתלק משמא דא ובג
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ääááë øäð åäééðéî øñçã úåøã÷ íéîù åùáì áéúëã øúà àå"åë ø'. ïáøåçä úòá åðééäå 
ùîî,òåãéë áåøë ãç ÷éìúñà æàã 533,åðã àâøã íäù "ä, úåøã÷ íéîù ùéáìà íéîùå )&( ,
îëå"éôá åðéáø ù ' úåìëéäì)ג"א יד ע"ח( îá"îäá áøçù íåéî ù" äúøäèá òé÷ø äàøð àì ÷

åë',çöðá øäåèì ìëéä àåäù . áë øäð ÷éìúñàã åðééäå"ðä ø" äìéã äîëç úãå÷ð àåäù ì
ïéò úá àåäù,äåä øáëã äàîã÷ øåà àðéòã åøéäð àåäù ,ãñçá úéçðã äîëç àåäù , 

ùîë"åë åðòãé àì íäøáà éë ù ')&( ,ãáì äìéã øúë úãå÷ð ÷ø ãåâéðä ãåñá åîë úøàùð æàå, 
 åâá àúééîã÷á ïééñëúî äåäã äî íéäìà úåàøî äàøàå ïéãë ïééìâúà àìå äàìéò åøéäð

åë øáì ïéçååö åøã÷á ïåì àðéîç àúùä'.äáã éðà úãå÷ð ãåñ åðééäå , úá äãåáë ìë àåä íùù 
 äîéðô êìî)&( ,àøäéñã àøåäð,òù " åàøéú éùã÷îå øîàð æ)&( , úîåé úåî äéììçî)&( , ïàî

                                                                                                                                                  

קרא רוח ורזא חד אלא בקדמיתא לאו בדינא דהא לאו אתריה איהו לאתגלאה עלוי שכינתא והאי 
  קודשא אמרה דאסהיד עליה דיחזקאל דאתייהיב ליה רשו וברוח נבואה

 ונעשה, בימין והשמאל בשמאל הימין שנכלל, אחד בכלל אחד חיבור נמצא בתחילה כי: תרגום
 נפתחו ודאי אז, ימינו אחור השיב נאמר כמו, לאחור הימין שחזר כיון, שניהם את הכולל שמים מהם

 נאמר כמו, המקום אותו בחשך ונתכסה, בתחילה שהיה החיבור של שלימותה מאותה נפתחו, השמים
  פירוד נמצא כביכול, היה שכבר הראשון האור אותו, כבר נהר מהם שחסר לפי, קדרות שמים אלביש

 לא וישראל] נאמר [ואז, לנו האיר ולא ידענו לא דאברהם וכיון, ידענו לא אברהם כי הזה והסוד
  נאבד ואור, נמצא לא וחיבור, םהשמי נפתח שהרי, יכירנו

 אותם ראיתי עתה, נתגלו ולא העליון אור בתוך בתחילה מכוסים שהיו מה, ם"אלהי מראות ואראה
 לגלות וירדו, בחוץ צועקים שהם אותם ראיתי}, וגומר {אראלם הן שנאמר כמו, בחוץ וצועקים, בחשך
  שלהם מתחום לחוץ, הקדושה מארץ לחוץ, חוצה שהיא

, השמים שנפתחו על ואחת, שלהם מתחום לחוץ בגלות שירדו על אחת, בכיות שתי צועקים והם
 שהיו אותם, שלום מלאכי, אחת בכיה הרי, חוצה צעקו נאמר זהו, בכיות השתי והם, שלום נמצא ולא
  כבר נהר שחסר לפי, השלום אותו על בוכים, השלום מצד

 יום בל, ביארנו] כבר[, לחדש משהבח, יהויכין המלך לגלות החמישית השנה היא לחדש בחמשה
 נתקיים ואז, אנכי ושמעו, סיני הר על התורה את ישראל קבלו שבו יום, השבועות חג כיום היה הזה

  ישראל עם לשכון לגלות השכינה שירדה, ההוא היום להם זכר, אשכחך לא ואנכי
 הר על התורה את ישראל קבלו בעת, בינה שערי חמשים היום, לחדש בחמשה שראה היום באותו

 הכסא על ישב ה"והקב, העליון הכבוד כסא את המסבבים מחנות וכמה, מרכבות כמה וירדו, סיני
 ואז, התורה את ונתן, סיני הר על השמים ושמי השמים את והציע, בהידור השולט כמלך, עליון בכבוד

 לא ולכן, תנאי לע נבראו וארץ שמים כי, וארץ שמים בו שנבראו היום מן יותר, לפניו שמחה נמצאה
 הר על התורה את ישראל שקבלו כיון, לישראל התורה בו שניתנה היום אותו עד, בקיומם נתקיימו

  וארץ שמים ונתקיימו, העולם נתבשם אז, סיני
 לנתגרשה, ועצבות ערבוב של יום היה, כאן כן כמו, ה"הקב לפני שמחה היתה יום שאותו וכמו
 ה"הקב שזכר יום, הזה ביום אלא נגלתה לא, זו נבואה הונגלת והואיל, הקדוש מתחום השכינה
  התורה קבלת ואת, סיני בהר הברית את לישראל
, ה"יהו יד שם עליו ותהי כבר נהר על כשדים בארץ הכהן בוזי בן יחזקאל אל ה"יהו דבר היה היה

 על וםשקי}, היה היה {שגילה מה כל לגלות עליונה רשות לו וניתנה, יחזקאל גילה שברשות מכאן
  הנבואה ובאותה דבר ההוא בקיום, היה קיום

 היה ואלמלי, בגלות על להגן הוא זה ושם, העליון קדוש שם}, למשה {שנמסר ה"הקב של שמו
, ה"הי ונשארו', הא אות זה משם נסתלקה אבל, כלל בגלות מתעכבים היו לא, השלימות בסוד שלם
 השכינה ירדה זה בשם כי, אחד סוד והוא, עליהם להגן, פעמים שתי היה נכפל' הא שנסתלקה ולפי

 מסוד' א אות בחסרון, כשדים בארץ ליחזקאל זו נבואה ונגלה', הא אות אור בהסתלקות אבל, לגלות
  הזה משם שנסתלק, היה דכבר נהר על, כבר נהר על אלא היה שלא להראות] כדי[, הקודש שם

, אחד וסוד אחד הוא והכל, "ה"יהו יד "ךכ ואחר, "'ה דבר "בתחילה, ה"יהו יד שם עליו ותהיה ולכן
, אמרה הקודש רוח זה ופסוק, השכינה עליו להתגלות היה לא המקום אותו כי, דין בלא בתחילה אלא

 הנבואה וברוח, רשות לו שניתנה, יחזקאל על שהעידה
 .525לעיל הערה ' עי 533
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åë äìéã ììçì ìàòã'534,÷á äéìëéäá äãå÷ðä àéäå "÷,îë "úîåé áø÷ä øæäå ù )&(, íùã 
éùðòã äàøéã àâøãääúéî .   

éøîâì úàéñëúà ïáøåçä úòá ìáà,åë äùã÷î åàá íéåâ äúàø éë áéúëå  ')&( ,
÷á åñðëðå"â úøâåñîå úøâñð àéä éë ÷"åòð ï"âå ì"åòð ì" ì)&( , ïåæçúà àìå àúúìã ïéâøãá

íéøúñð íéñðå òáèä úâäðäá úåøã÷ éùåáìá àìà,éäìà ãåñá íäù "â í"âå ï"ì.   
åæ"éäìà úåàøî äàøàå ù"íåë  ')& (î ãåñá äñåëî øåàäù"èñá ú"èñá à 'ùçðã, 

îäá ïáøåçå"äúéîä úîâåã ùîî àåä ÷,åë áåùú çåøäå  ')&( , ìò éîøâã àìáä ÷ø øàùðå
ììë ùâøä íåù àìá úåîöòä,úåéúåàä ìòù ïéâúä íäù ) &.(çåø íä úåãå÷ðù òåãéë ) &(, 

éçá ÷åìñ àåäå 'ðà úãå÷ð"á àåäù éäîëçã ïéãå÷ð ãåñ, íéðôåàá øùà äéçä çåø )&( , íäù
úåéúåàä.àì áåøë ãç ÷åìéñáå 535úåãå÷ðä íäù íéðôåàäî úåéçä çåø ÷ìúñð , ãåñá øàùðå 

éâú"úåéúåàä ìò øúë ï,äìéã ãåâéðä ãåñ àåäù ,ììë úéìâúî ïéàù , ïéà éîøâã àìáäù åîë 
åéìò äôåç ÷ø úåîöòá ùâøð,çà íå÷ì "äéçúá ë.ùä ïëå  úåøã÷ ùåáìá úùáìúî äðéë

ìåãâ íìòäá àúåìâá,îë "åë íëéäìà äéà ù ')&( ,çà åîå÷éå åìëé àìù íúåà øåîùì ÷øå" ë
äéçúä ãåñá äìåàâä úòá:  

]åë àì÷úîä úìçúä íéðæàîá íùå' [äîëçá àåä àì÷úîä úìçúäù éúáúë øáë, 
ã úìçúä íùù"àì÷úîä íäù íéôåöøô å,îëå "ô øäåæá ùúùø éãå÷ô )ðø óãò ä"à( ïåðéàã 

åë íéðæàî ïåø÷à ïéìàå àã íò àã ïéá÷åðå ïéøåëã àì÷úîá éì÷ùã åáéñðúàã ' àøåáç ïåðéàå
åãã"òå àãçë ð"åë úåìòì íéðæàîá ã'536,ò "îëå ù"éôá åðéáø ù 'ñì" ã)ô"à& ( àåä ïéðòäù 

â àåä íéðæàîù 'ãç ïéå÷"ø,åæå " àøåëã íä ð}ò æè"à {ïéã àá÷åðå ãñç,äìéìå íåé íäù , øåà 
êùçå,íäéðùî ìåìë íäéðéá òéøëîì êéøöå ,íìåò ãåñé ÷éãö àåäå , àá÷åðì íñáî àåäù 

åòé"êéøàäù ù.úð øáëå  'äøéñðä ãåñ àåä äîëçáù537,åã àâååãæàì éãë "àãçë ð, àöîðå 
àì÷úîä úìçúä äîëçá íùù.æå "úåìòì íéðæàîá ù,åé ãåñ àåäù "åéì ÷éìñã ã"ã,òù " é

îì àáàã ïéçåî ïéìåòùíùøùì äìò,ùîë äøéñðä äùòð " ì)ב"יג ע( åðéáø íùá, ùøåùá ïëå 
åî äðåéìòä äîëç"ñ,äîåã÷ äîëç àìôåî ïåîà ,îë àì÷úîä ùøåù íù "îë ù"ô.   

åë íéðæàîä úåôë ïäå',ø "ë ïëìù ì"á ãåñ àåäù äîëç ìò äøåî ó 'íéðæàîä úåôë, 
äáåç óëå úåëæ óë,åãá íäù "ð,ïéã äæå ãñç äæ .  

éë òåãéåá  'àùë íéðæàîä úåôë 'äèîì øúåé åãâðë ãøåé åøéáç æà äìåò,îë àåäå " ù
ñá"äøéñðä ãåñá íù ã) &(åé ÷éìñ ãëã "àá÷åð úëùçúà æà àìéòì ã,æ äìòùëù " à

äìòîì,àùøùì åáù àáàã ïéçåî ,íùî àéäù àá÷åð úëùçúà æà ,éòå " äèîì úãøåé æ
øúåé úëùçúàå,éòå "ïéçåî úìá÷îå äøéñðä äùòð æåç "íéìéòåî øúåé â, àéä íâ ú÷ìñ æàå 

ò àìéòì"àúúì úéçðã àøåëãã äôè é,úåìòì íéðæàîá øîà ïëìå .æå "î ñ" åîò äìåòù ù
 úãøåé äðéàå)& (éìòì êøåö àåä åæ äãéøéù 'îëå"ù :  

 - מאיר הבאר -
 דעלה אתמר מחלליה מות יומת 534א שבת דאיהי שכינתא"בראשית יר :א"ז כה ע"תיקו' עי 534

  טמא ' דעאלו אויבים בחלל דילה דאיהו קדש קדשים ואתמר בהון את מקדש ה
 ,)שמות לא יד" (מחלליה מות יומת" שעליה נאמר ,ת שהיא שכינה"א שב"בראשית יר: תרגום

  ,)&" (ה טמא"ת מקדש יהוא" ונאמר בהם , שהוא קדש קדשים,שנכנסו אויבים בחלל שלה
 ?טעות 535
  :ל בשלימות"ז 536

 :תרגום
 .ג"צ טז ע"א בספד"בהגר' עי 537
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îå" åðéáø ù]ë úåàù"ô åëåôéäá ó"åë ïîùä ê' [úð øáë 'àá÷åðá àåä ïîùù, àåäå 
î ìåãâ ãåñ"æø ù" ì)א"תות ו עכרי( ôá åçùîðù àåäéå ìåàù"íúåëìî äëùîð àì ê, ãåã 

íúåëìî äëùîð ïø÷á åçùîðù äîìùå.îëå " ù)& (åë éëô äîø àìå éðø÷ äîø',ô éë àåäå " ê
ãáì äìéã äîëç úãå÷ð ìò äøåî,úåîéìùå éåìéîá åðéàù ,ãáì äçéøæ úìçúä ÷ø , ãåñ àåäå 

ë"ðä ó"ì.î àåäå " ù)& (äúìò àìå úçàá ìåàùåë íéúùá ãåã åì ', äîëç úãå÷ðá íù éë 
äàøéä,éùðòå ääúéî ,øúåéá åîò å÷ã÷ã ïëì ,éììçî  'åë'538.ïø÷á åçùîð äîìùå ãåã ìáà , 

äðáìä éåìéî ãåñá àåäå,á ãåñá  'úåúáù539,ùîë äðéáá ìáåéä ïø÷ àåäù "ì,îëå " óåñá ù
ñ" ã)& (íù øèòúà ìáåéá ïø÷,äðéáá úåéçöðä ãåñ íùå , úëìî ïëìù íéçöð çöðì. àåäå 

Äù ãåñá"ï540ø÷ ìù "ù ï"ù541îë äðéá úáù àåä "äìòîì åðéáø ù,ðå  'àåäð 'äðéá éøòù  
äìéã,é äãå÷ð ãåñá äæù  'äëùîð àìù äîåúñ.ó÷éäá àìåâéò ãåñá äîìùå ãåãå , ïëìå 

íúåëìî äëùîð.   
î àåäå"ù,ø÷ çéîöà àåää íåéá "åë ãåãì ï ')& (ø÷ íøéå áéúëå" åçéùî ï)&( ,

åáéúë àúåìâá,åë ìàøùé ïø÷ ìë óà éøçá òãâ  ')& .(òì ìáà"ì, òãâà íéòùø éðø÷ ìëå æà 
 ÷éãö úåðø÷ äðîîåøú)& .(î àåäå" ù)& (àøîçã àðø÷á äì åèáç éàîá àðéëñã àøùéî, éë 

å áéúë'é äéàù'ù úëå'øò,àøåú éë çâðîã äéì éæç éãéãì åøîàå . øåùä éðø÷á åúæéçà àåäå 
÷çöéã, åúøéáùå ò"ø÷ é"á çéùî ï"ã,îç ìò áëåøå éðò " ø)&( ,ø÷ àåäù"ìéàî ìáåéä ï" ìù å

÷çöé.à ãåñ "ñ542,úåáåçø àåä íùã 543,äéìò åáø àìå 544òåãéë .   
éàùå"òåãé àåä ä,øá àåäå "â ìù ú 'ðä úåáéúä"ì,ä íù á÷åðå ãåñá  'åë ')&( , àåäù

ùã÷îä úéá ïáøç íøâå ììçä ìà ñðëð.î àåäå "àðø÷ àëéà éîå ù àøîçì )ב"בכורות ח ע( ,
åë óà éøçá òãâ áéúë éøäù ')&( ,íäì áéùäå,àðéëñã àøùéî àëéà éîå , ïø÷ çéîöà æàù 

åë ïø÷ä ìèéð øáëù äî ãåãì', òãâà íéòùø éðø÷ ìëå æàå )&( ,àðéëñã àøùéî äéäé àìå, 
ïáäå.   

]éâ àåäå 'úåëøá óå÷[,úð øáë  'èñá íä úåëøáäù 'äîëçã,àëøá ìëã àøå÷î ï,ëå " ó
ëáã"ïîùä óë àåä ø,ïàëøá äàî íä ,íìåòä íéé÷úî äáù ,àá÷åðá àåäù ,â íäå  ' ïååúà

ëá"ðä ø"ì.   
]éøå"åë äùåøé àåä ù' [ø"éøù ì"á äá ùé ù 'úåòîùî:à ',äùåøé ïåùì ,îë " ùø äìò ù

åë ')&( ,áäå 'åúùåøé íå÷îî ø÷òðå äãîùä ïåùì,îëå "åë ùø ìçä ù') &(, åöøà úà úùøì 
)&( ,åë éøåîàä úà ùøåéå ')&( ,ïéùåøéâ ïåùì àåäù,øä éë àåäå  'é äáã äîëç úãå÷ð àåä '

ðãàã"é,òä ìë ììåë äîëç íìåòì éë òåãéå "óåöøô åúåàáù ñ,îë " úéùò äîëçá íìåë ù
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