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  ñôøäåæä ø 
    
  äøåú éùîåç äùîç ìò  
  úéùàøá  
    
  à/à  
   úîã÷ä øôñøäæä  

 בין כשושנה" כתוב ,פתח חזקיה רבי
 כנסת זוהי ,"שושנה" המהי ,"החוחים
 .)שושנה ויש שושנה שיש משום (ישראל

 בה ויש הקוצים בין היא השושנה כמו
 בה יש ישראל כנסת אף ,ולבן אדום] גווני[

 בה יש השושנה כמו .יםרחמ בה ויש דין
 שלש בה יש ישראל כנסת אף ,עלים ג"י

 מקיפות שהן רחמים של מדות עשרה
] בהזכרת [הענין הוא כן .צדדיה מכל אותה

 בפעם [שהזכיר שמעת ,כאן של האלקים
 תיבות ג"י הוציא] האלקים שם הראשונה

 את להקיף כדי] השניה בפעם שהזכיר עד[
 עוד כירהז כך ואחר .ולשמרה ישראל כנסת
 פעם הזכיר ולמה .]אלקים שם [הפעם
 חזקים עלים חמשה להוציא כדי ,נוספת

 החמשה ואלו ,השושנה את שמסבבים
 ועל .שערים חמשה והם ,ישועות נקראים

 כוס זה ,"אשא ישועות כוס" כתוב זה סוד
 על להיות צריכה ברכה של כוס .ברכה של

 שהשושנה כמו ,יותר ולא אצבעות חמש

äé÷æç éáøà áéúë çúô )á íéøéùä øéùá  (
äðùåùëáàî íéçåçä ïéá é1 úñðë àã äðùåù 

ìàøùéâ) äðùåù úéàå äðùåù úéàã ïéâá ( äî
äðùåùãéà íéçåçä ïéá éäéàã çå ÷îåñ äá úé øå

ìàøùé úñðë óåàäéîçøå ïéã äá úéà å äî 
ïéìò øñéìú äá úéà äðùåùæ ìàøùé úñðë óåà 

ìéëî øñéìú äá úéàï ìëî äì ïéøçñã éîçøã 
àëäã íéäìà óåà àäøèñçàúòùî è øëãàã 

ïéáéú øñéìú ÷éôàéìàøùé úñðëì àøçñì àé 
 éàîà àøçà àðîæ øëãà øúáìå äì àøèðìå

á àøçà àðîæ øëãàïéâáé ïéìò ùîç à÷ôàì 
äðùåùì ïéøçñã ïéôé÷úâé ïåø÷à ùîç ïåðéàå 

 úåòåùé]ïåðéàå) [ïåø÷àå( àã àæø ìòå ïéòøú ùîç 
 áéúë)âé æè÷ íéìäú (àùà úåòåùé ñåëãé àã 

 ìò éåäîì êéøèöà äëøá ìù ñåë äëøá ìù ñåë
 àáúéã äðùåùã àðååâë øéúé àìå ïòáöà ùîç

áöà ùîçã àîâåã ïéôé÷ú ïéìò ùîç ìò ïò
                                                           

 ).הערת הזוהר (סחת ארץ ישראלוה בזהרי חמה ובנ"א רבי אלעזר וכ" נא
, שושנה) כ פורים"שעה(ל "כתב האריז. )הערת הזוהר(ב "תשא קפט ע' ופ, ב"פנחס רלג ע). א"ד(רחל  ב
והיא מסתתרת בראש , וסוד אסתר היא נקודת המלכות דאצילות בסוד לכי ומעטי את עצמך, אסתר' בגימ

 ).מ"מ(הבריאה ולכן נקרא אסתר 
 ).א"ד(לאה כלת משה מלגאו  ג
שיורדת בבריאה י "א דגילופי אדנ"נוקבא מסוד תרע, ל"ע פתח כו וז"ש נתיב אבי"פת' עי). א"ד(רחל  ד

 ,שהיא ראשית לנפרדים'  ובה התחילה התורה בראשית וגו,ש בהקדמת הזהר" כמ,שושנה בין החוחים
 . והוא התחלת אורייתא דבריאה, תתאהמהחכ

  ).א"ד(לאה  ה
 ). א"ד(ולא גוון  ו
 ). א"ד(ב דידה והכוללים "ב דידיה וי"י ז
 ).הערת הזוהר(א "שמות קפו ע, וקמז, ב"וקלח ע, ב"נשא דף קלא ע). א"ד(אימא ' פי ח
 משעה##???*שמעתא ט
 ). א"נ( אספקלריא מאירה - ג תיבות "י' עד אלהים ב' ל מאלהים א"ר י

 ).א"ד(לאה  יא
תיבות ' ה' עד אלהים ג' ל מאלהים ב"ר). א"ד(ך להושיעם מן הקליפות "גבורות מנצפ' אימא אפיק ה יב

 ).א"נ(
 . )הערת הזוהר(א "ע בקז ע"פנחס רלג וצ יג
 ).הערת הזוהר(א "תרומה קסט ע יד
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 שהם חזקים עלים שהחמ על יושבת
 היא הזו והשושנה .אצבעות החמש דוגמת

 עד השני ם"מאלהי .ל"כנ ברכה של כוס
 מכאן .תיבות חמש ישנן השלישי ם"אלהי

 בברית ונכלל ונגנז שנברא האור והלאה
 ,זרע בה והוציא) זו( בשושנה שנכנס ההוא

 ".בו זרעו אשר פרי עושה עץ" נקרא וזה
 .ממש תהברי באות נמצא הזרע ואותו
 של זווגים ב"במ שנזרע הברית דמות וכמו

 השם נזרע כך ,ההוא הזרע) אותול ש(
 מעשהכ אותיות ב"במ ומפורש החקוק

  .בראשית

äëøá ìù ñåë åäéà àã äðùåùåà íéäìàî 
 ïàëî ïéáéú ùîç äàúéìú íéäìà ãò àðééðú

 æéðâúàå éøáúàã øåà äàìäìå]ìéìëúàå [
)ìéìëå(äðùåùá ìàòã àåää úéøáá > àã< 

àòøæ äá ÷éôàåá éø÷à àãå )àé à úéùàøá ( õò
åá åòøæ øùà éøô äùåòâ àîéé÷ òøæ àåääå 

úåàá)å(ùîî úéøá ãð÷åéãã äîëå  úéøáã à
ïéâååæ ïéøúå ïéòáøàá òøãæàä àåää ]ð" ààåääã[ 

îá ùøôî àôéìâ àîù òøãæà êë àòøæ" ïååúà á
)ëàãáåò (>àãáåòã<úéùàøáã å:  

 הנצנים" פתח שמעון רבי ."בראשית"
 מעשה זה ,"הנצנים" ".בארץ נראו

 ביום ,מתי ,"בארץ נראו" הם ,בראשית
 נראו" אז ,"הארץ ותוצא" שכתוב ,השלישי

 ,הרביעי יום זה "הגיע הזמיר עת" ".ארץב
 וקול" .חסר מארת ,עריצים זמיר בו שהיה
 ישרצו" דכתיב ,החמישי יום זה "התור
 זה ,"נשמע" .תולדות לעשות ,"' וגוהמים

 ,"אדם נעשה" בו שכתוב לפי ,הששי יום
, לשמיעה עשיה להקדים עתידשהוא 
  שכתוב

çúô ïåòîù éáø úéùàøáæ) éùä"ùáé á  (
éðöðä àãáåò àã íéðöðä õøàá åàøð í

 éùéìùä íåéá éúîéà õøàá åàøð úéùàøáã
 áéúëã)áé à úéùàøá ( åàøð ïéãë õøàä àöåúå

 äéá äåäã éòéáø íåé àã òéâä øéîæä úò õøàá
øåúä ìå÷å øñç úøàî íéöéøò øéîæç àã ]íåé [

)íåéá( áéúëã éùéîç )ë íù (åâå íéîä åöøùé '
ùù íåé àã òîùð úåãìåú ãáòîì áéúëã é) íù

åë ( äéùò íã÷îì ãéúò äåäã íãà äùòð
äòéîùìè ]ã[áéúë  

  à/á  
 נעשה "שם וכתוב" אדם נעשה "כאן
 אושה השבת יום זה ,"בארצנו "."ונשמע
שהוא עולם הבא עולם  (החיים ארץ דוגמת

) דבר אחר (.)עולם הנחמות, הנשמות
 שעלו במחשבה האבות הם אלו ,"הנצנים"

 ומשם, שם ונגנזו וגם נכנסו לעולם הבא
 נביאי) בהם (בתוך ונסתרו ,בהסתר יצאו

 יוסף נכנס ,בו ונגנזו יוסף נולד .אמתה

 íúä áéúëå íãà äùòð àëä)æ ãë úåîù (
 åäéàã úáù íåé àã åðöøàá òîùðå äùòð

 íééçä õøà úîâåã)>ð"à < àáä íìåò àåäù
úåîçðä íìåò úåîùðä íìåò (>øçà øáã< 

ïäáà ïåðà ïéìà íéðöðäé åìàòå äáùçîá åìàòã 
ú åæéðâúàå éúàã àîìòá åæéðâá å÷ôð ïîúîå ïî

åâ åøéîèàå> ð"åäá à< óñåé ãéìéúà èåù÷ éàéáð 

                                                                                                                                                                                     

 .ב"ל קלח ע"נדצ, )הערת הזוהר(שם קלא  א
אין ' ולנוק. שעד היסוד אין האור מתעבה כלל ונשאר במעלתו העליונה' ן פרק ה"ד ומ"ח מ"ע' עי ב

, והוא סוד סירס את הזכר) 'שער הארת המוחין ט' עי(נמשכת כי אם תמצית הארה דרך דופני העטרה 
כללים (תרומה קסז ' ועי. מקבלת מאותו האור העיקרי מאומה'  נשאר ביסוד שבו ואין הנוקשעיקר האור

 ).א"א פא ע"ח
 ).הערת הזוהר(ב "לקמן סב ע ג
 ).א"נ(ח " ז-כ ביסוד "נשאר ג' שהרוחני אינו כגשמי אלא אור הנשפע במ ד
דרושי ' ועי). ו"לש(וש יד ד דר"ן ומ"ח דרוש מ"ע' עי). א"נ(מ " א- ד מאמרות "ב אלהים ויו" היינו לה

, ב האותיות"היינו הנשיקין ששרשם בכ) א פתח טז"או(ש "פת' ועי. 'וד' ב' ן פרקים א"א וזו"הולדת או
  . ב"לכן פעמיים הם מ, וכל נשיקה היא בין שנים, א"עיקרם הוא רק כ, ומאחר שהראשון מביניהם נעלם

 .וביהל אור, קיעובזוהר הר, י"אריכות בעניין זה שער מאמרי רשב' עי ו
 ).הערת הזוהר(ב לקמן ה "ב ויקרא ד ע"א לט ע"צז ע ז
 ).א"ד(ישרצו ' תור בגימ ח
 ).א"נ(מ " א-ולכן אמר נעשה לשון רבים לרמוז שלכך בראו  ט
 .זוהר הרקיע' עי י
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 נראו "ואז ,שם אותם ונטע הקודש ארץל
 בשעה, נראו הם מתי ו.שם ונגלו" בארץ

 בשעה כי ,בעולם הקשת התתגלהש
 בשעה ו.יםתגל הם מאז הקשת שנראית

 את לקצץעת , "הגיע הזמיר עת "ההיא
 לפי, ניצלו למה .העולם מן עיםרשה
לא , א שנראול ואם ,"בארץ נראונצנים "ש

 היה לא העולםו, היו נשארים בעולם
 וגורם העולם את מקיים ומי .מתקיים
 תינוקות השל קול, שיתגלו לאבות

 התינוקות אלה בזכות ,בתורה עוסקיםש
 תורי"עליהם כתוב , ניצל העולם ,בעולםש

 ילדים וקותתינאלו הם , "לך נעשה זהב
 כרובים שנים ועשית "בוכת ש,בחוריםו

  ."זהב

îèàåéøå áéöðå àùéã÷ àòøàá óñåé ìàò äéá 
 éúîéàå ïîú åìâúàå õøàá åàøð ïéãëå ïîú ïåì
 àäã àîìòá úù÷ éìâúàã àúòùá ïåæçúà
 ïåðéà ïééìâúà ïéãë éæçúà úù÷ã àúòùá

éáééç õö÷ì ïãò òéâä øéîæä úò àúòù àéääáå ï
íéðöðã ïéâá åáéæúùà éàîà àîìòî  õøàá åàøð

 àì àîìòå àîìòá ïåøàúùà àì åàøðã àìîìàå
 ïäáàì íéøâå àîìò íéé÷î ïàîå íéé÷úà
 ïåðéà ïéâáå àúééøåàá ïàòìã é÷åðé ì÷ ïééìâúàã

ïåäéìá÷ì áéæúùà àîìò àîìòã ïééáø) ää"ã( 
)àé à øéù ( é÷åðé ïåðéà ïéìà êì äùòð áäæ éøåú

ìåò ïééáø áéúëã ïéî)ë úåîùçé ä ( íéðù úéùòå
áäæ íéáåøëà:  

 שאו", פתח אלעזר רבי". בראשית"
 שאו "."אלה ברא מי וראו עיניכם מרום
 שכל למקום ,מקום לאיזה, "עיניכם מרום

 ,עינים פתח ,הוא ומי , תלויות אליועיניםה
 עומד העתיק שסתום שאותו תדעו ושם

 אותו, "מי ",הוא ומי .אלה ברא, הלשאל
 עומד כלהש ,למעלה השמים מקצה שנקרא
 שעומד לשאלה והוא בדרך ולפי. ברשותו

 למעלה כי ,"מי "נקרא לכן, סתום ולא גלוי
 נקרא הזה השמים וקצה, אין שם שאלה

  ".מי"

 çúô øæòìà éáø úéùàøá)åë î äéòùé ( åàù
íëéðéò íåøîá íåøî åàù äìà àøá éî åàøå 

ú ïéðééò ìëã øúàì øúà ïàì íëéðéò äéì ïàéì
íéðéò çúô åäéà ïàîåâ íéúñ éàäã ïåòãðú ïîúå 

äìàùì àîéé÷ã à÷éúòã åäéà ïàîå äìà àøá 
î"éäàìéòì íéîùä äö÷î éø÷àã àåää å àìëã 

 åäéàå äìàùì àîéé÷ã ìòå äéúåùøá àîéé÷
î éø÷à àéìâúà àìå íéúñ çøàá" àìéòì àäã é

äìàù ïîú úéìæî éø÷à íéîùä äö÷ éàäå "é  

 בין מה ו."מה "נקרא שהלמט אחר ויש
" מי "נקרא שהסתום הראשון אלא ,לזה זה

éàåî éø÷àå àúúì àøçà ú" éàä ïéá äî ä
î éø÷àã äàîéúñ äàîã÷ àìà éàäì" àîéé÷ é

                                                                                                                                                                                     

 .ובזוהר הרקיע, י וביהל אור"אריכות במאמרי רשב' עי א
 ).ק"דפ(א "דף ו ע ב
  ).א"ד(' א ב"אחרי מות דף ע' פ' ה ב"עינים הם נצח והוד עיין פפתח ל] אמרה[עטרה ' פי ג
) א"א ע”בראשית ע(ש בזהר "מותר החקירה כמ] ת"בישסו[בהן , ל"א וז"י סוף ח ע"א על ס"בבהגר' עי ד

ס " הזאאל'  וכו)דברים ד לב" (כי שאל נא לימים ראשונים" ,עצמה] בבינה[ ולא בה ,דקיימא לשאלא
הנמצאת " קיימא לשאילה"שכל הבחינה של , ג"ז כ ע"א על תיקו"בבהגר'  וכן עי.ל"עכ, היוצאים ממנה

א יהבינה קיימא לשאילה מכיוון ש. כ בה עצמה אין שאילה בכלל"משא, ק"באימא היא אינה אלא על ידי ו
היא קיימא לשאילה מכיוון שהיא ). ף טו"ש אח"פת (נ דאצילות ומתפשטת בו" להנהיג את הזותעומד

כל ). ב"ב נב ע"כללים ח(הבריאה בכל מקום ומקום ' אצילות לבין בחי' ורת הממוצע בין בחיהעומדת בת
שכל העולם יוצא . ק הנבראים ממנה"אלא רק על ידי הו, אינו מצד עצמותה" קיימא לשאילה"עניין היותה 

ילות אלא זו של קיימא לשאילה איננה מיוחדת לאימא דאצ' בחי). א"ש לח ע"הקדו(ממנה ומתנהג על ידה 
 ).ג"א פג ע"ה ח"דע(ג בכל מקום ומקום "ג וס"היא שייכת לכל ס

ב "ה ח"דע(ר "י כולל את כל הג"שם מתבאר שבחינת מ). ו"לש(א "ג רד ע"ח' ע). ק"דפ(א " שמות קמ עה
  ).ג"סו ע
 ).א"דפ(א "תרומה קח ע ו
שכן , ורם אשר בהם גופאאין כוונתם לאסור את הדרישה וחקירה במציאות א. 'ענף ה' ח שער א"ע' עי ז

אלא כוונתו רק להתפשטות , א"א ואו"א, ח בשערים עתיק"ל עצמו מבאר בחינות אלו בהרחבה בע"האריז
א כ "ביאורים ח(שאין לעמוד עליהם " כבשי דרחמנא"והיינו , אורם הרי היא ההנהגה הנמשכת מהם למטה

 ).ה וענין רצוא"ד ד"צ יג ע"פדא על ס"בהגר(מכיוון שזהו הזיווג שבחשאי המכונה בטישה ) ב"ע
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 ומפשפש אדם אלושש כיון ,הלשאל עומד
 כל סוף עד לדרגה מדרגה ולדעתלהתבונן 

 מה". ה"מ", םָש לגיעמש כיון, הדרגות
 הכל הרי, פשפשת מה, הסתכלת מה, ידעת
 מה "בוכת זה הסוד הועל .כבתחילה סתום
  ."לך אדמה מה אעידך

äìàùìà ùôùôîå ùð øá ìàùã ïåéë 
 ìë óåñ ãò àâøãì àâøãî òãðîìå àìëúñàì

î ïîú éèîã ïåéë ïéâøã"äá äî úòãé äî 
 íéúñ àìë àä àúùôùô äî àúìëúñà

 áéúë àðã àæø ìòå àúéîã÷ãë)âé á äëéà ( äî
ãà äî êãéòàêì äî  

 ואמר קול יצא המקדש בית נחרב כאשר
" מה"באותו , ומה אדמה לך ("אעידך מה"

 מימים בך העידותי ויום יום בכל ,)אעידך
 את היום בכם העדתי "שכתוב ,קדמונים
" לך אדמה ומה "."הארץ ואת השמים
 בעטרות אותך עטרתי ממש אופן באותו

 ,העולם על לך שלטון עשיתי ,קדושות
 יפי כלילת שיאמרו העיר הזאת "בוכתש

 כעיר הבנויה ירושלים "עליך קראתי ,"'וגו
 שאתכמו , "לך אשוה מה". "לה ברהושח

 שלא כשם. למעלה כביכול הואך כ, יושבת
 בסדרים הקדוש עם עכשיו בך הנכנסים
כנס א שלא לך נשבע אני כך ,קדושים
 .למטה ךיהמוני בך שיבואו עד למעלה

 זו הרגהדהש הואיל, שלך הנחמה היווז
  .בכל לך אשוה

øîàå àì÷ ÷ôð àùã÷î éá áéøçúà ãë) àã( 
êãéòà äî] åëå êãéòà äî êì äîãà äîå 'ð" à

 ìëá êì äîãà äîå àîåé àåääá êãéòà äî
àîåé[â >ð"î àåääá êì äîãà äîå à"êãéòà ä< 

àîåéå àîåé ìëá) àä( ïéîåéî êá úãéäñà 
 áéúëã ïéàîã÷)èé ì íéøáã ( íåéä íëá éúåãòä

úàõøàä úàå íéîùä ã àåääá êì äîãà äîå 
êì úéøèò ùîî àðååâäïéùéã÷ ïéøèòá å  úéãáò

 áéúëã àîìò ìò åðèìù êì)åè á äëéà ( úàæä
úìéìë åøîàéù øéòä> éôåé<åâå 'æ êì àðéø÷ 

)á áë÷ íéìäú ( äøáçù øéòë äéåðáä íìùåøé
 äì)âé á äëéà ( úðàã àðååâë êì äåùà äî
áúéàéòì ìåëéáë àåä éëä  àìã àðååâë àì

 ïéùéã÷ ïéøãñá àùéã÷ àîò êá àúùä ïéìàò
 àðéîåà éëä]ìåòéà àìã êì) [ìéòà àìã äì( 

êñåìëà êá ïåìòéã ãò àìéòì àðà2 åäéà àãå 
êìéã äîçð àìëá êì äåùà àã àâøãã ìéàåä  

 ואם". שברך כים גדול ",כאן שאת ועתה
 ירפא י"מ "-  ורפואה קיום לך שאין תאמר

 סתומה ההדרגה תהאו שודאי ,"לך
 קיםתו לך רפאת, בה נמצא שהכלהעליונה 

 -" מה ",למעלה השמים קצה -" מי ".ךאות
 ירש זה ואת ,למטה השמים קצה ועד

 ,הקצה אל הקצה מן מבריח שהוא, יעקב
 קצה האל, "מי "אושה הראשון קצההמ

. באמצע שעומד לפי ,"מה "אושה האחרון

àëä úðàã àúùäåêøáù íéë ìåãâ ) íù( éàå 
 úéìã àîéú>ìê <)äéì(î àúååñàå àîéé÷ " é

êì àôøéç äàìò äàîéúñ àâøã àåää éàãå 
î êì íé÷åéå êì àôøé äéá àîéé÷ àìëã" äö÷ é

àìéòì íéîùä> î"ä< àúúì íéîùä äö÷ ãòå 
)>ð"à <àúúì íéîùä äö÷( á÷òé úéøé àãå 

 äö÷ä ïî äö÷ä ìà äö÷ä ïî çéøáî åäéàã
 äàîã÷î åäéàã" åäéàã äàøúá äö÷ä ìà é

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(' ז א"שמות קנ' ז א"ו קס"י' א' ולהלן ט' ח ב"א בהעלותך קמ"ויקהל רי' ח א"תרומה קל א

ג שהוא כינוי "ח מא ע"א על תז"בבהגר' ועי, שכאן כוונתו שהוא כינוי למלכות' ענף ה' ח שער א"ע' עי ב
 .למלכות דאצילות

  ).א"ד(מה לך בכל יומא ויומא א בההוא יומא ומה אד"נ ג
ולכך אמר , ן שאם יחטאו אינם משפיעים להם שפעם"ה על ישראל שמים וארץ שהם זו"העיד הקב ד

מפני שהוא עליון והזכיר , א"וטעם שלא הזכיר ז, כבר היעדתי אותה עליך, שהיא מלכות" מה"הנביא 
 ).$מ"מ(אבל כפי האמת שניהם עדים על ישראל , המלכות שהיא נגלית יותר

 ).$מ"מ(וכאילו אמר למה שהיא מלכות אדמה לך , דמיתי אותך למה שהיא המלכות' פי ה
 ).$מ"מ(' ועטרא דגבורות לנוק, א"עטרא דחסדים לז ו
  ).א"ד(י "ת תרות"ס ז
  ).הערת הזוהר(' ז ב"שמות רל ח
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î" àøá éî àã ìòå àúéòöîàá íéà÷ã ïéâá ä  ."אלה ברא מי "זה ועל
äìàà:  

 קופס, בני אלעזר ,שמעון רבי אמר
 הסתומים עליונים סודות ויתגלו דבריך

 רבי שתק .העולם לבני ידועים שאינם
) שעה (רגע ועמד שמעון רבי בכה. אלעזר

, "אלה "מאי, אלעזר, שמעון רבי אמר. אחד
 הםהרי , ומזלות כוכבים שהם תאמר אם

 כמו, נבראו" מה "ידי ועל ,תמיד שם נראים
 ואם". נעשו שמים ה"יהו דברב "שנאמר

 יכתוב לאש, סתומים אלו דברים אמרת
 לא זה הסוד אלא .נגלים הם כי, "אלה"
 חוף על כשהייתי אחד ביום אם כי תגלהה

ידעת , רבי, אותי ושאל אליהו ובא ,הים
 אלה, לו אמרתי". אלה ברא מי" זה מה

 לו שראוי ,ה"הקב מעשה וצבאם השמים
,  אותולברך כדי בהם להסתכל לאדם

  מעשה שמיך אראה כי "בוכתש

 êìéî ÷åñô éðá øæòìà ïåòîù éáø øîà
 ïéòãé àì àîìò éðáã äàìò àæøã àîéúñ éìâúéå

 íéà÷å ïåòîù éáø äëá øæòìà éáø ÷éúù]àòâø 
ð"àúòù à[3) àâøã(à àãç " ø]ïåòîù[øæòìà 4 

äìà éàîááëë àîéú éà é ïàæçúà àä éìæîå à
îáå øéãú ïîú"îë åàéøáúà ää øîà úàã 

)æ âì íéìäú (åäé øáãá" ìò éà åùòð íéîù ä
 åäéà àéìâúà àäã äìà áåúëì àì ïéîéúñ ïéìî
 àðéåäã ãç àîåé øá àéìâúà àì àã àæø àìà

äéìà àúàå àîé óéë ìò" úòãé éáø éì øîàå å
 àåä äî]éî[øá  àéîù ïéìà äéì àðéîà äìà à

á÷ã àãáåò ïåäéìéçå" ùð øáì äéì úéàã ä
 áéúëã äéì àëøáìå åäá àìëúñàì)ã ç íù (

äùòî êéîù äàøà éë  
  á/à  

 שמך אדיר מה נוינואד 'ה 'וגו אצבעתיך
  ".הארץ בכל

åâå êéúåòáöà 'åäé" êîù øéãà äî åðéðåãà ä
õøàä ìëá:  

 לפני היה סתום דבר ,רבי ,לי אמר
של  בישיבה וגילהו הוא ברוך קדושה

שסתום כל  בשעה .הוא וזה ,מעלה
בתחילה  עשה ,להתגלות רצה הסתומים

 .מחשבה להיות עלתה וזו ,אחת הודנק
 כל בה חקק ,הציורים כל בה ריצי

 סתוםה הקדושהנר  בתוך וחקק. החקוקים
 ,קדשים קדש ,וםסת אחד ציור של חקיקה

 אתונקר המחשבה מתוך שיצא קועמ בנין
 ולא עומד .לבנין )ראשית (תחלהה "מי"

 אלא בשם נקרא לא ,וסתום קועמ ,עומד
 ,)זהה( בשם ולהקרא להתגלות רצה ".מי"

 ,אלה וברא שמאיר מכובד בלבוש והתלבש

à"á÷ éî÷ äåä àîéúñ äìî éáø ì" éìâå ä
 àîéúñã àúòùá àåä àãå äàìò àúáéúîá

àééìâúàì àòá ïéîéúñ ìëãâ àùéøá ãáò 
ãå÷ð"àãç äã äá øééö äáùçî éåäîì ÷éìñ àãå 

ïéøåéö ìëäïéôéìâ ìë äá ÷÷ç å àðéöåá åâ óéìâàå 
àùéã÷æîéúñ àçäàîéúñ àøåéö ãçã åôéìâ è 

ã÷ ùã÷àðééðá ïéù äáùçî åâî ÷ôðã à÷éîò 
 éø÷àå]î"é[ àúåøéù )ð"àúéùàø à ( àðéðáì

 éø÷à àì àîùá íéúñå ÷éîò àîéé÷ àìå àîéé÷
î àìà" àééìâúàì àòá é]éø÷úàìå) [àìåé éø÷ú( 

 àîùá)àã ( àøáå øéäðã ø÷é ùåáìá ùáìúàå

                                                                                                                                                                                     

, )ג"א ד ע"ה ח"דע (א"כלומר כל גילויה הוא רק על ידי ז. א"ק ה ע"ובשעה, י"אריכות במאמרי רשב' עי א
 ).ד"א כה ע"ביאורים ח(ה "אל' קצות בגימ' ולכן ו' וכל קצה הוא בצורת ו

 .בזוהר הרקיע' עי ב
 ).מ"מ(רצה לגלות מלכותו ' פי $ ג
  ).מ"מ(הוא אבא $). הערת הזוהר(א "ב רכח ע"ב שמות רכו ע"א ט ע"א משפטים קה ע"להלן טו ע ד
 ).$מ"מ(ן "י אבא צייר אימא וזו"ע' פי ה
. כ אותם הציורים חקק בהם עד שנכנסה החקיקה תוך הלוח"ואח, תחילה צייר אותם בציור דק$ ו

נחקקו , כ לרוב שהייתם שם"ואח, ן רק ציורים בעלמא"והכוונה כי לרוב אור החכמה לא היו ניכרים זו
 ).מ"מ(ה "ס ב"שהוא דבר ממשיי יותר מן הציור והמצייר והחוקק הוא א

וקראה , כי יש בחכמה קצת דין להיות שחכמה דאריך הלבישה לגבורה דעתיק, אאבא נקרא בוצינ ז
 $).מ"מ(קדש ' קדישא כי החכמה נק

 ).$מ"מ(ן "שהיא נעלמת תוך אימא וזו ח
 ).$מ"מ(ן "היא בינה שגם היא סתומה תוך זו ט
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 אלו האותיות התחברו .בשם "אלה" ועלה
 שברא וטרם .אלהים בשם ונשלמו באלו
 שחטאו והם .אלהים בשם עלה לא ,אלה
 אלה" אמרו זה סוד ועל ,)בעולם( בעגל

 "מי" שמשתתף וכמו". ישראל אלהיך
 ובסוד ,תמיד משתתף השם כך ,"אלה"ב

 ולא אליהו ופרח .העולם םיתקיה הזה
 וממנו ידעתי הדבר שעמדתי ,אותו ראיתי

 וכל אלעזר רבי בא .ושל והסתר הסוד על
 ,ואמרו בכו .לפניו והשתטחו החברים
 תא עולשמ אלא לעולם באנו לא אלמלא

  .די ,זה

 ïéìà ïååúà ïåøáçúà àîùá äìà ÷éìñå äìà
 àøá àì ãòå íéäìà àîùá íéìúùàå ïéìàá

åáçã ïåðéàå íéäìà àîùá ÷éìñ àì äìà5 
 åøîà àðã àæø ìò àìâòá)ç áì úåîù ( äìà

ìàøùé êéäìààî óúúùàã äîëå "äìàá éá éëä 
 íéé÷úà àã àæøáå øéãú óúúùàã àîù àåä

àîìò çøôåâ àðòãé äéðîå äéì àðéîç àìå åäéìà 
 éáø àúà äìéã àøúñå àæø ìò àðîé÷åàã äìî

çèúùàå àééøáç åäìëå øæòìà åëá äéî÷ å
 òîùîì àìà àîìòì àðéúà àì àìîìà åøîàå

éã àã:  
 וצבאם השמים זה על ,שמעון רבי אמר
 שמיך אראה כי" שכתוב ,"מה"ב נבראו
ה אדיר "מ" וכתוב ,"' וגותיךואצבע מעשה

 על הודךשמך בכל הארץ אשר תנה 
 ,בשם לעלות הוא "השמים על" ".השמים
 בזה זה והתלבש ,לאורו אור שברא משום
 ברא בראשית" זה ועל .עליון בשם ועלה

 לא "מה" שהרי ,העליון אלהים זה ,"אלהים
 שנמשכו בשעה ,אלא. נבנה ולא כך היה

 מלמעלה "אלה" )מאלו( הללו האותיות
 שטהיוק בגדיה לבת התלוה םוהֵא ,למטה
 אותה שטהיק ומתי .בתכשיטיה אותה

 כל לפניה שנראו בשעה ,כראוי בתכשיטיה
 נקרא וזה ".'ה האדון פני לא" שכתוב ,זכר

 אדון הברית ארון הנה" שנאמר כמו ',אדון'
 ,'י ונכנסה 'ה יצאה כך ".הארץ כל

 כל של כנגדם זכר של בכלים והתקשטה
 אותיותישראל מושכים ו. בישראל זכר

 אלה" .הזה מקוםל מלמעלה אחרות
 ברצון( דמעותי ךוואשפ בפי אזכיר "אזכרה

 ואז ,)לוהל האותיות להמשיך כדי נפשי

îá ïåäéìéçå àéîù àã ìò ïåòîù éáø øîà" ä
åàéøáúàã áéúëã )ã ç íéìäú ( êéîù äàøà éë

åâå êéúåòáöà äùòî ' áéúëå)é íù (î" øéãà ä
íéîùä ìò êãåä äðú øùà õøàä ìëá êîùä 

] íéîùä ìòàîùá à÷ìñì åäéà[ àøáã ïéâá 
 àîùá ÷éìñå àãá àã ùáìúàå äéøåäðì àøåäð

)ä àùéã÷' ( íéäìà àøá úéùàøá àã ìòå äàìò
)à à úéùàøá (î àäã äàìò íéäìà àã" àì ä

 ïëùîúàã àúòùá àìà éðáúà àìå éëä éåä
 ïéìà ïååúà>ïéìéàî<ìà "àúúì àìéòìî äå 

àîéàå î àúøáì úôéæåàðàäàæ äì àèéù÷å 
÷á àäèåùé÷á äì àèéù÷ éúîéàå àäèåùé

 àøåëã ìë äî÷ ïåæçúàã àúòùá éæç à÷ãë
 áéúëã)æé âë úåîù (>ìà <)úà( ïåãàä éðô 

åäé"ïåãà éø÷à àãå äç øîà úàã äîë ) â òùåäé
àé ( ú÷ôð ïéãë õøàä ìë ïåãà úéøáä ïåøà äðä
ä 'é úìéòàå ' àøåëã éðàîá úèéù÷úàå

                                                                                                                                                                                     

 זה באריכות ביאור עניין' ועי, שם מבאר כי הוא בחינה של גלות). ו"לש(א "פרשת משפטים קה ע' עי א
 .ביהל אור

כך תמיד כל יום ויום נכנסים , ואז נעשה שם אלהים, א"י דאימא בז"כמו שבבריאת העולם נכנסו נה$  ב
 ).מ"מ(ולכן נקרא הבינה אלהים , א"י דאימא בז"נה

 ).א"גר(ר אלעזר שתיקה "מכאן עד סוף הקטע מקומו לקמן לפני א ג
 .זוהר הרקיע' עי ד
 ).א"ד(ה "ת מלכ"ס ה
 ).$מ"מ(א אל המלכות "מן הז ו
ש "פת(על ידי הארת הבינה ' תיקון הנוק, )א"נ] (ב"רש[ומקשטת למלכות , )א"ד(מלוה מלבושיה  ז

א בפנימיותם ונעשית אימא "ונתלבשו האו, א"ן למעלה באו"והוא נעשה על ידי עליית זו). עקודים פתח כה
והוא בזמן שאין זכות , )ג"ב קד ע"ה ח"דע(פ "ים פבן מזדווג"ואז זו). ג"א קג ע"כללים ח(' לפנימיות הנוק

ה "דע(כ למעני למעני אעשה "ומעשים בתחתונים לעשות את התיקון בעצמם ואז נעשה הזיווג בבחינת מש
  .'$$פרק ח' ח שער מ"ע' עי). ג"ב קכא ע"ח

מלכות גם ה' נק, ועתה שקיבלה קישוטי אימא הנקרא עלמא דדכורא, י לשון נקבה"אדנ' מתחילה נק ח
 ).$מ"מ(לשון זכר , אדון
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 שיהיה ,אלהים בית עד מלמעלה אדדם
 ותודה רנה בקול" ,ובמה ,דוגמתוכ אלהים

  ".חוגג המון

 ïååúàå ìàøùéá øëã ìëã ïåäéìá÷ì ïéðøçà
 äìà àã øúà éáâì àìéòî ìàøùé ïåì ïëùî

 äøëæà)ä áî íéìäú (àîåôá àðøëãà6 
 éàòîã àðëéôùå)>ð"à < ïéâá éùôð úåòøá

ïéìà ïååúà àëùîàì(7 ãò àìéòî íããà ïéãëå 
 éàîáå äéìéã àðååâë íéäìà éåäîì íéäìà úéá

)íù (ââåç ïåîä äãåúå äðø ìå÷áà:  
 תהבנ שלי השתיקה ,אלעזר רבי אמר
 ובודאי ,למטה מקדש ובנתה למעלה מקדש
 בסלע דיבור .בשתים שתיקהמ בסלעדיבור 

 שתיקה ,בו והתעוררתי שאמרתי מה -
 שני ונבנו שנבראו ששתקתי מה -  בשתים
  .יחד עולמות

à" ä÷éúù øæòìà ø>éìéã <)éìéãä( àðá 
àìéòì àùã÷îáðáå à éàãåáå àúúì àùã÷î 

]äìî ïéøúá à÷åúùî òìñá äìî) [úùî à÷å
äìîå íéúùá( äéá àðøòúàå àðøîàã äî òìñá 

 àð÷éúùã äî íéúùá à÷åúùî]åøáàã [
)åøáàå( >åðáéàå<àãçë ïéîìò ïéøú â:  

 שלמות והלאה מכאן ,שמעון רבי אמר
 ,"צבאם במספר המוציא" שכתוב ,הכתוב

 להיות כהצרי וכל אחת מהן, הן דרגות שתי
 ".מי" ואחת ,"מה" שנאמר זה אחת .רשומה

 ,רשומה העליונה זו .תחתונה וזו ליונהע זו
 "המוציא" ,"צבאם במספר המוציא" ואומר

 זה דוגמתכ ,כמותו ואין נודעש אותו -
 ההוא -  "המוציא" .הארץ מן לחם המוציא
 .אחד והכל ,התחתונה הדרגה זו ,שנודע

àø÷ã åîéìù äàìäìå ïàëî ïåòîù éáø øîà 
 áéúëã)åë î äéòùé ( íàáö øôñîá àéöåîä

 ãç ìë íéùø éåäîì êéøèöàã ïåðéà ïéâøã ïéøú
î øîúàã àã ãç åäééðî"î ãçå ä" äàìò àã é

äàúú àãåãøîàå íéùø äàìò àã ä àéöåîä 
òãåîúùàã àåää àéöåîä íàáö øôñîáå úéìå 

õøàä ïî íçì àéöåîä àã àðååâë äéúååëæ 
ã àã àòãåîúùàã àåää àéöåîä äàúú àâø

                                                                                                                                                                                     

 .אריכות ביהל אור' עי א
כדי , מכאן דעיקר קדושת לימוד הקבלה ומעלתו הוא לדבר בבחינות שלמעלה דווקא ולא של מטה ב

הצדיקים אשר בשבילם נברא העולם והם ). ש"ע, ב"א נז ע"ה ח"דע(לתקן ולעורר באורותיהם של מעלה 
ש אשר באצילות " וכל גילוייו ית,פ תהלוכותיהם"חים ונסגרים עהמפתח דכל העולמות כולם שכולם נפת

 .זוהר הרקיע' ועי, )ד"ב קנה ע"ה ח"דע( על ידיהם באים
 . בשש קצוותיו,ת" בהתלבשה בת, מקדש עליון,בנא מקדשא לעילא היא בינה: י"שער מאמרי רשב' עי ג

 וכל זה על ידי .ם כגוונא דילה בהדמותה לבינה להקרא אלהי, מלכות, מקדש תחתון,ובנא מקדשא לתתא
 ובפרט אם הוא אדם רשום ונשמתו ,דברי תורה כאשר יוצאין מפי האדם האומרם' וכו .אלעזר' שתיקת ר
 ויעשו שלום , ויתקנו האצילות העליון, כפי חשיבות נשמתו, הנה דבריו יעשו רושם למעלה,לותמן האצי

 אם , וכפי הדברים הנאמרים יתקנו למעלה.תלכו ובפמליא של מטה והיא מ,בפמליא של מעלה שהיא בינה
 העליונים ת כי אם דבריו בסודו,י לקמן"ש רשב" כמ,)א כפי שורש לימוד"נ( ואם ארצות ,םשמים חדשי

ש " כי לפי שדבר בהן ר, הנה יתקן באצילות במדה אשר דבר בה להכין אותה ולסעדה,ובאצילות הקדוש
 .$ בינה ומלכות,ות נבראו ונתקנו שתי העולמ,תבבינה ובמלכו

 , העליון נעלם. העליון להשפיע והתחתון לקבל, ראש הבנין העליון וסופו, אלותמדרגו'  הנה בד
 ושניהם ,"דא עלאה ודא תתאה" וזהו . והשני נשמה למה שלמטה ממנו, העליון נשמה לבנין.והתחתון נגלה

 כי , וזה נרשם בהם לגילויו,ם להעלימו וזה נרשם בעליוני, זה בעליונים וזה בתחתונים,רשומים ומפורסמים
'  לפעמים יורה על ה,יתירה'  והנה בכל מקום שיש ה. כנודע,זה עלמא דאתגלייא וזה עלמא דאכסייא

 כי הוא מחיה את , שאין כמוהוהעלא'  והנה המוציא במספר הוא על ה.תתאה'  ולפעמים יורה על ה,עלאה
ש במספר " וז.רבוון'  עד שעולים לס,השש קצוות כללות רב כי בבינה נכללים ,כולם והוא המוציאם במספר

 , והוא מוציאם למטה למינם, כי כולם עומדין בבינה בהעלם גדול,שתין ריבוא אינון דקיימין כחדא
 , כי מכחם נמשכים למטה, והם נמשכין מהעליונים ונקראים צבאם, ובעשיהה וביצירהבאצילות ובבריא

לכולם בין אינון שיתין בין כל חיילין דלהון בשם יקרא . הו דלית לון חושבנאולזה אמר ואפיקו חיילין לזיני
 ).$י"שער מאמרי רשב ('מאי בשם יקרא כו

  ).א"דפ(ב "פקודי רלא ע) הערת הזוהר(ב "ב וקלח ע"שמות קסח ע ה
 ).א"ד(פקודי ' ב ובגליון פ”כל מילין דאינון באתגליא כתובין עיין תרומה קסח ע' פי ו
  ).א"ד(ציא לחם מן הארץ סוד המו ז
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 ,יחד שעומדים הם רבואששים  - "במספר"
 להם שאין למיניהם צבאות והוציאו
 אותם בין - "לםולכ" )זה גמתודכ. (חשבון

 מה ".יקרא בשם" צבאותם כל ביןו הששים
 אם תאמר שקרא להם ,"יקרא בשם" זה

 צריך היה ןכ שאם , כך זה אינו,םבשמות
 לא הזו שהדרגה בזמן אלא .בשמו להיות
 לא ,"מי" ונקראת )למעלה( בשם עולה

 אף ,למינה נסתרים מוציאה ולא מולידה
 שברא כיון .בה טמונים היו שכולם גב על

 אז ,אלהים ונקרא בשמו והתעלה "אלה"
 ווזה .בשלמות אותם הוציא הזה השם בכח

 קרא שלו השם באותו ,"יקרא בשם"
 .בשלמותו ו שיתקיימומין מין כל והוציא

 הזכרתי ,"בשם קראתי ראה" זה גמתודכ
  .שלמותו קיום על בצלאל ם שיתקיישמי

 ïéîéé÷ã ïåðéà àåáø ïéúù øôñîá ãç àìëå
éìéç å÷éôàå àãçë àðáùåç ïåì úéìã åäééðéæì ï

]àã àðååâë[ ïéìéç ìë ïéá ïéúù ïåðéà ïéá íìëì 
àî àø÷é íùá ïåäìéã àîéú éà àø÷é íùá é

îùá ïåì àø÷ã àåä éëä åàì ïåäú> ïë íàã
äéì éòáî åîùá< àì àã àâøãã àðîæá àìà 

 ÷éìñ>àîùá<) >ð"à <àìéòì (î éø÷àå" àì é
äéðéæì ïéøéîè ÷éôà àìå ãéìåààòà " ååä åäìëã â

 äéîùá ÷ìúñàå äìà àøáã ïåéë äéá ïéøéîè
 ïåì ÷éôà àã àîùã àìéçá ïéãë íéäìà éø÷àå
 äéìéã íù àåääá àø÷é íùá àåä àãå åîéìùá

÷éôàå àø÷á àîéé÷úàì àðéæå àðéæ ìë 
 àã àðååâë äéúåîéìùá)á àì úåîù( äàø 

 ìàìöá àîéé÷úàì éîù àðøëãà íùá éúàø÷
 äéúåîìùà íåé÷ ìò  

 זה ,"אונים מרב" זה מה ,"אונים במֹר"
 ,הרצונות כל בו שעולים ,הדרגות ראש

  בו ועליתם

 íéðåà áåøî)åë î äéòùé (íéðåà áåøî éàîâ 
 å÷ìúñàå ïéúåòø ìë äéá å÷éìñã ïéâøã ùéø àã

äéá  
  á/á  

 סוד זה - "כח ואמיץ" .סתום בדרך
 כמו ,אלהים בשם שהתעלה העליון העולם

 ששים מאותם - "נעדר לא איש" .שאמרנו
 שאיש ומשום .השם בכח שהוציא רבוא

 ונענשו ישראל שמתו מקום בכל ,נעדר לא
 ששים מאותם נעדר ולא נמנו ,בחטאיהם

 צורה הכל להיות כדי ,אחד אפילו רבוא
 אף כאן ,למעלה נעדר לא שאיש כמו .אחת

  .למטה דרנע לא

ë õéîàå íéúñ çøàá" àîìòã àæø àã ç
 àì ùéà ïøîà÷ãë íéäìà íùá ÷ìúñàã äàìò
 àîùã àìéçá ÷éôàã àåáø ïéúù ïåðéàî øãòð
 ìàøùé åúéîã øúà ìëá øãòð àì ùéàã ïéâáå

ïåðéàî øãòà àìå ïåðîúà åäééáåçá åùðòúàåã 
 àð÷åéã àìë éåäîì ïéâá ãç åìéôà àåáø ïéúù

ð àì ùéàã äîë àãç àì éëä óåà àìéòì øãò
àúúì øãòðä:  

 ,אמר הזקן המנונא רב ".בראשית"
 בהתחלה ת"בי ,בהפוך אותיות מצאנו
 ,"בראשית" היינו בהתחלה 'ב .כך ואחר

 .כך ואחר בהתחלה ף"אל .מכן לאחר "ברא"
 לאחר "את" ,"אלהים" היינו בהתחלה ף"אל

àáñ àðåðîä áø úéùàøáå ïçëùà øîà 
éá àëåôäá ïååúà"á øúáìå àúéîã÷á ú '

ìà øúáì àøá úéùàøá åðééä àúéîã÷á" ó
ìà øúáìå àúéîã÷á" íéäìà åðééä àúéîã÷á ó

á÷ àòá ãë àìà øúáì úà"ãáòîì äàîìò æ 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש. פירוש לא הוציא האורות הטמונים בו למיניהם א
' ט ותי"ש בתיקונים תיקון מ" וכמ,קריאת השמות קשר אותן בשורשן העליון ויחד אותם למעלהי "ע ב

 נבררו ויצאו מהרעז "עי ו,ז נמשך עליהם אור וקדושה משורשם העליון שבקודש הקדשים" ועי.ש"ז ע"נ
 ).ד"ב לה ע"ה ח"דע (לגמרי

  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רלא ע ג
 ).ק"דפ(א "ב ושמות כב ע"קכג ע ד
 .י"אריכות במאמרי רשב' עי ה
 .זוהר הרקיע' עי ו
שהם גבול לכל , ק"כאשר רצה להאציל ולהתפשט האצלות הנעלם ו, דהיינו). א"נ(קצוות ' הוא ו ז

ק מפני כללות כל "ימים ו' כל הנמצא בו, כולם כח להאצילאתו כל אתוון שביד , המתגלה והם בלי גבול
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עשות ל הוא ברוך הקדוש כשרצה אלא .מכן
 ,סתומותותיות היו  כל הא,את העולם

 היה העולם את שברא טרם שנה יםיואלפ
  .ןבה ומשתעשע הוא ברוך הקדוש מסתכל

ïéîéúñ ååä ïååúà ìëà àìã ãò ïéðù ïéôìà ïéøúå 
á÷ ìëúñî äåä àîìò àøá"åäá òùòúùàå äá   

 לפניו באו ,העולם את לברוא כשרצה
 התחילה .לראשם מסופם האותיות כל

 רבון ,אמרה .בראש להכנס 'ת האות
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,העולמים

 ואתה ,ת"אמ שלך חותם תשלום שאני
 באות להתחיל למלך ראוי ,ת"אמ ראָתנק
 לה אמר .העולם את בילברוא ו ת"אמ

 ,זכאית אתו ראויהאת  ,הוא ברוך הקדוש
 ,העולם את בך לברוא כדאית שאינך אלא

 מצחי על רשומה להיות עתידה ואת הואיל
 התורה את מוישקי הנאמנים האנשים

 .ימותו שלך שםוובר ,ו"תי ועד ף"מאל
 ,כך ואת והואיל .המות חותם שאת ,ועוד
 מיד .העולם את בך לברוא כדאית אינך

åúà àîìò éøáîì àòá ãëâäéî÷ ïååúà ìë ã 
åäééùéøà àôåñîä àùéøá ìòéîì ú úà úàéøù 

 àîìò éá éøáîì êî÷ àçéð ïéîìò ïåáø äøîà
à÷ðôùåâã àîúåç àðàãåîà êìéã " úàå ú

îà úàéø÷úà" úàá éøùîì àëìîì úåàé ú
îà"éá éøáîìå úá÷ äì øîà àîìò " úåàé ä

 êá éøáîì éàãë úðà úéì àìà úðà äàëæå úðà
ïéçöî ìò íéùø éåäîì àðéîæ úðàå ìéàåä àîìòæ 

ìàî àúééøåà åîéé÷ã ïéðîéäî ïéøáåâã" ãòå ó
éú" àîúåç úðàã ãåòå ïåúåîé êìéã åîéùøáå å

 úåîãìéàåä úéì êë úðàå >úðà <)àðà( éàãë 
 àîìò êá éøáîì]ú÷ôð ãéî[à:  

                                                                                                                                                                                     

, י זאת"י זאת או ע"היינו סוד המחשבה שדנה לראות אם יתגלו ע, ואתו כולם לפניו', אחת מכולם כדפי
וגלגול ההקף . כי העלות במחשבה בריאת העולם על ידי זאת הבחינה', והיינו בונה עולמות ומחריבן וכו

אתו כל "וזהו . מפני היזק הנמשך אל מציאות העולם יקרא בנין עולם וחורבנו, והבחינה ההיא כלי בריאת
לברוא , אורם ואצילותם למעלה, ב אותיות"כי נתגלגלו בחינות אותיות בבינה בסוד הקף גלגל כ, "אתוון

ולא נברא העולם מפני סבת החורבן כאשר נבאר בכל , העולם ונתבטלו מצאותם שנתגלגלו אותם הבחינות
שיש לכל , וכן נפקת שנתגלגלה אותה בחינה ועבר זמן הנהגתה, וזהו עאלת אות פלוני דקאמר.  ואותאות

' א סי"אור יקר ש(אות ואות זמן יתגלה בחינתו וזמן יעובר בסוד הנהגת המדות כמו שיש שמיטין ויובלות 
  ).$ז

 ). '$ז' א סי"אור יקר ש (
 ).א"נ(ם ” א–היינו בבינה  א
' ועי, )ו"לש(ש עוד בציונים "יט וע' ר ריש פ"ד ובמדרש ויק"ח רות ריש פ ע"א ובז"תרומה קסא ע' בפ ב

 .אריכות ביהל אור
 ).הערת הזוהר(ב "א ויגש רה ע"מקץ רד ע ג
כ "א מש"לקמן ג ע' ועי). ש"א ע"ש סח ע"הקדו(ולכן נברא העולם בו ', כל האותיות נכללו באות ב ד

 $.'י על אות נ"בשם השער מאמרי רשב
תחילה ' ה א"כי האותיות נבראו בבינ). א"ד(בתיקונים דף עד ותמצא טעם למה באים למפרע ' עי ה
' עי). א"נ(ם ” א–כ יצאה ראשונה "אחרונה עומדת בפתח הבינה ע' כ כולם על הסדר ונמצאת ת"ואח

דם מלכא כל אלין אינון אתוון דהוה לון שכל לאעלא ק) ג דניאל יב(א והמשכילים יזהירו "ע: א"ז יז ע"תיקו
ת "י ודא איהו בראשי"חד על תקונוי מסטרא דגבורה עאלו כלהו למפרע בגין דאיהי דרועא שמאלא תשר

י בגין דבמדת הדין אתברי עלמא ובגין דא עאלו למפרע והא אוקמוהו דבימינא אתברי עלמא "תשר' בא
ן דא כד עאלו אתוון למפרע  ובגי)תהלים פט ג (וביה עאלו אתוון כסדרן ורזא דמלה אמרתי עולם חסד יבנה

ומנייהו כסדרן לא בעא קודשא בריך הוא למברי בהון עלמא עד דשתף לון בימינא ושמאלא וברא בהון 
  .עלמא

 כל אחת ,כנס לפני המלךיאלו הם אותיות שהיה להם שכל לה "והמשכילים יזהירו ",ענין אחר: תרגום
 ,י" תשר' בא,ת" וזה בראשי,י"א זרוע שמאל תשר משום שהי,לן למפרעו מצד של גבורה נכנסו כ,על תקונה

 ובו נכנסו , והרי פרשוה שבימין נברא העולם. ומשום זה נכנסו למפרע,בגלל שבמדת הדין נברא העולם
 לא , ומהם כסדרן, ולכן כשנכנסו האותיות למפרע,"אמרתי עולם חסד יבנה" וסוד הדבר .אותיות כסדרן

' ועי.  וברא בהן את העולם, עד ששתף אותן בימין ובשמאל,ולםרצה הקדוש ברוך הוא לברא בהן את הע
שראש לכולם , לכך באו כך, ואותיות בה בהיפוך, להיות האותיות בבינה שהיא נקבה): ז' א סי"ש(אור יקר 

 .$ואחר שגלגול זה היה בבינה, הבינה היא סופם בחמכה
 ).א"דפ(חותם הטבעת  ו
 ).א"ד(' ות וכווהתוית תו על מצח) ט ד(ביחזקאל ' פי ז



úéùàøá 

10 

  :ú÷ôð[à  .יצאה
 ,לפניו אמרה .לפניו 'ש האות נכנסה

 את בי לברוא לפניך נוח ,העולמים רבון
 וראוי ,י"שד שמך נקראת שבי ,העולם

 ,לה אמר .קדוש בשם העולם אתלברוא 
 אבל ,אמת אתו טובה אתו ראויהאת 

 אותך נוטלים הזיוף של והאותיות הואיל
 את בך לברוא רוצה איני ,עמהם להיות
יתקיים אלא אם שהרי השקר לא  ,העולם

 לומר שרוצה שמי ,מכאן. יטלו אותך' ר' ק
 כך ואחר בהתחלה אמת של יסוד קחי שקר

 אות היא 'ש האות שהרי ,יקיים את השקר
 'ק .האבות בה שהתיחדו אמתה אות ,אמת

 וכדי ,הרע הצד על שנראו האותיותהם  'ר
 ונהיה ,בתוכן 'ש האות את לקחוהתקיים ל

  .מלפניו יצאה ,כך שראתה כיון .קשר

äéî÷ ù úà úìàòá ïéîìò ïåáø äéî÷ äøîà 
 êîù éø÷úà éáã àîìò éá éøáîì êî÷ àçéð

ãù" øîà àùéã÷ àîùá àîìò éøáîì úåàéå é
úðà èåù÷å úðà áèå úðà úåàé äìâ ìéàåä ìáà 

àôåéæã ïååúàåã àðéòá àì ïåäîò éåäîì êì ïéìèð 
 àø÷ù íéé÷úà àìã ïéâáã àîìò êá éøáîì

ì ïåìèé éà àìà÷ ê" øîéîì éòáã ïàî ïàëî ø
àø÷ùä øúáìå àúéîã÷á èåù÷ã àãåñé ìåèé 

àäã àø÷ù äéì íé÷åéåù úà  ' åäéà èåù÷ úà
÷ äá åãçééúàã ïúäáàã èåù÷ úà' ø'æ ïååúà 

 ïéâáå ïåðéà àùéá àøèñ ìò åàéæçúàã
ù úà éìèð àîéé÷úàì ' ïåéë øù÷ éåä åäééååâá

äéî÷î ú÷ôð éëä úàîçãç:  
 רבונו של ,לפניו אמרה .'צ האות נכנסה

 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 ואתה ,הצדיקים חתומיםבי  )שבי( שאני

 צדיק כי" שכתוב ,בי רשום צדיק שנקראָת
 את לברוא ראוי ובי ,"אהב צדקות 'ה

 ,את וצדיק את צדי ,צדי ,לה אמר .העולם
 צריכה אינך ,טמונה להיות צריכה את אבל

 פה פתחון לתת אשל כדי כך כל להתגלות
 של 'הי באהו ,היא  ,מה הטעם .לעולם
 ונאחז עליה ורוכב הקדוש הברית של השם

ö úà úìàòèð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà  àçé
 àðàã àîìò éá éøáîì êî÷>éáã< ïéîéúç éá 

 áéúëã íéùø éá ÷éãö úàéø÷úàã úðàå íé÷éãö
)æ àé íéìäú(åäé ÷éãö éë " éáå áäà úå÷ãö ä

 ÷éãöå úðà éãö éãö äì øîà àîìò éøáîì úåàé
úðàé úðà úéì àøéîè éåäîì êéøö úðà ìáà 

 ïåçúô áäéîì àìã ïéâá êë ìë àééìâúàì êéøö
 àîòè éàî àîìòì äô é àéúà éäéà ' àîùã

]úéøáã[ äãäá ãçàúàå äìò áéëøå àùéã÷ 

                                                                                                                                                                                     

 .י"אריכות במאמרי רשב' עי א
א כרוה נדיבי העם "י יסוד כמד"אבות המתייחדים במלכות ע' מורה על ג' צורת ש: $זוהר הרקיע' עי ב

י האבות הנכנסים לה ביסוד ונעשים לה נקודה זה "במחוקק דא יסוד והוא סוד נקודת ציון שבה הנעשים ע
ודש בסוד בתולה שפתחה סתום ובעלה עושה אותה כלי וזה באר כנגד יסוד כיד שיכנוס בה היסוד הק

 .נקרא שדי המורה על היסוד כנודע' חפרוה שרים חפרוה ממש כרוה נדיבי העם כרוה ממש ולפי
 ).$זהר הרקיע(ת "כנגד ת" וקשוט אנת. "כנגד גבורה" וטב אנת. "כנגד חסד" יאות אנת" ג
 ).$זהר הרקיע(מזוייפת ' דוגמת ד' ור. כקוף בפני אדם, וייפתמז' דוגמת ה' כי ק, ר"אתתון דזיופא הם ק ד

  ).הערת הזוהר(ב "ויקהל רטו ע ה
 ).א"ד(א "א תרומה קנב ע"ב מקץ רד ע"ע] ק" דפ–כז [בראשית נג  ו
 ).הערת הזוהר(ב "א תרומה קמח ע"פקודי רסד ע ז
 .י"אריכות במאמרי רשב' עי ח
כי אם אינם שלימין , ברית קודש הרומז לצדיק יסוד עולםהצדיקים חתומין באות : זוהר הרקיע' עי ט

שהרי עלמא , וגם בינה שהוא רבון דעלמא בסוד רשום. אפילו יקיימו כל התורה אינם נקראים צדיקים, בו
צדקות ' דכתיב כי צדיק ה, ש דאנת אתקריאת צדיק בי רשום"וז, דאתי אסתיים בדכורא שהוא יסוד צדיק

 .$וזהו צדקות אהב וראוי שיברא העולם במדתו, ובינה נתפשט עד הוד, ותה הנקרא צדק"שהם נו, אהב
, )ה לא הוו"ב ד"ב ע”צ ע"א בספד"בהגר(פ "ב אינם פב"צדיק באחור ישבחנה כלומר שחו' הוא בחי י

ס הנזכר "א וגם ז"ס וחכם באחור ישבחנה כי חכם שהיא חכמה השביח את הבינה והאיר בה בסוד אב"וז
' ביחס לצ' ח שער כה פרק א"ע' ועי, )'ח שער הכללים פרק א"ע (ן"ד ונו"א יו" שהם או' בצורת אות צכאן

 .דצלם
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 הוא ברוך הקדוש כשברא ,הסוד וזה ,עמה
 ,פרצופים 'בב אותו ברא ,הראשון אדם את

 זה כמו לאחור חוזר ד"יו של הפניםלכן ו
 , זה כמו בפנים פנים חוזרים ולא ,

 למטה כלמסת , זה כמו למעלה מסתכל
 ,עוד הוא ברוך הקדוש לה אמר . זה כמו

 פנים אותך ולעשות אותך לנסר עתיד שאני
 יצאה .תתעלי אחר במקום אבל ,בפנים
  .והלכה מלפניו

á÷ àøá ãë àã àæøå"ïåùàøä íãàì äà  åã
åéã éåôðà êë ïéâáå åàøá ïéôåöøô" øãäî ã

 àã àðååâë àøåçàì ïéôðà åøãäúà àìå 
 àã àðååâë ïéôðàá àã àðååâë àìéòì ìëúñà 

 àã àðååâë àúúì úìëúñà á÷ äì øîà " ä
åú8ïéîæ àðàã á ïéôà êì ãáòîìå êì àøñðì 

 ú÷ôð ÷ìúñú àøçà àøúàá ìáà ïéôàá
úìæàå äéî÷îâ:  

 רבון ,לפניו אמרה .'פ האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,העולמים

 בעולם לעשות עתיד שאתה הישועה שהרי
 לברוא ראוי ובי ,פדות היא וזו ,בי רשומה

 בך אבל ,את ראויה ,לה אמר .העולם את
 שהנחש ומכ .וםסת דרךב פשע רשום
 מי כך ,גופו בין ראשו ומכניס שמכה

 'ע וכן .ידיו ומוציא ראשו כופף שחוטא
 אמר ,ענוה יב שיש שאמרה גב על אף ,ןועו
 את בך אברא לא ,הוא ברוך הקדוש לה

  .מלפניו יצאה .העולם

ô úà úìàòã  àçéð ïéîìò ïåáø äéî÷ äøîà
 ïéîæ úðàã àð÷øåô àäã àîìò éá éøáîì êî÷

úåãô àåä àãå íéùø éá àîìòá ãáòîìä éáå 
 êá ìáà úðà úåàé äì øîà àîìò éøáîì úåàé

ùøúà éçîã àéåéçã àðååâë åøéîèá òùô íé
 óéôë áçã ïàî éëä äéôåâ ïéá äéùéø ìéòàå

ò ïëå éåãé ÷éôàå äéùéø) òùô(òà ïåò " äøîàã â
éá úéàã9á÷ äì øîà äåðò " êá éøáà àì ä

äéî÷î ú÷ôð àîìòå:  

  ïåáø äéî÷ äøîà ñ úà úìàò  רבון ,לפניו אמרה .'ס האות נכנסה
  â/à  

 ,העולם את ביא  לברולך נוח ,העולמים
 'ה סומך" שכתוב ,לנופלים סמיכה בי שיש
 צריכה תַא כן על ,לה אמר ".הנופלים לכל

 יוצאת את אם .ממנו תזוזי ואל מקומך תֶא
 ,נופליםה אותם על יהיה מה ,ממקומך

 יצאה מיד .עליך סומכים והם הואיל
  .מלפניו

 éá úéàã àîìò éá éøáîì êî÷ àçéð ïéîìò
áéúëã ïéìôðì àëéîñ) ãé äî÷ íéìäú ( êîåñ

åäé" êéøö úðà àã ìò äì øîà íéìôåðä ìëì ä
 äî êøúàî ÷éôð úà éà äéðî æåæú àìå êøúàì

 àäú]åäééìò[æôð ïåðéàã é ïéëéîñ ïåðéàå ìéàåä ïéì
 ú÷ôð ãéî êìò]äéî÷î[ç:  

                                                                                                                                                                                     

ן בינה ובקדמיתא לא הוו משגיחין אפין "ד דרכיב על נו"ב והיינו יו"אמור פח ע' ר חכמה עיין פ"אדה א
 ).א"ד(ב "ב והאזינו רצב ע"בספרא דצניעותא קעו ע' באפין ע

 ).א"ד(א "ע] א"דפק ו" דפ–כח [בראשית כא  ב
 .י"אריכות במאמרי רשב' עי ג
 .זוהר הרקיע' עי ד
 .טוב'  שהוא יסוד הנק, אם יגאלך טוב יגאל, כי גאולה בעלמא דדכורא, יש הפרש בין גאולה לפדיוןה

זו יש בה ' ופ'  וכו ונמשך פדיון זה מפה שבמלכות, נפש דדוד, ונתן פדיון נפשו,ופדיון בעלמא דנוקבא
א פדעהו מרדת שחת "א כד"כי אין פדיון אלא על ידי דבר אחר שיכנס במקומו לפייס סטמסטרא אחרא 

 ).$י"שער מאמרי רשב (ולפיכך אתרשים בה פשע בטמירו'  וכומצאתי כופר
 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ו
 ).ק"דפ(א "ו ע ז
ה בינה יש לה שתי הנ: י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ח

 ואם . ואז מתפשט עד הוד,)א"ב קכז ע"ח' עי ( והיא כד יתבא רביעה על בנין,סתומה' ם'  אם בחי,בחינות
 מסתלקת האם , ובזמן הגלות. ואז לא יתבא על בנין,בהעלותה בחכמה ונגנזת החכמה בתוכה' בחינת ס

 משם משפעת אור לבנים וסומכת ,'ס ובעלותה למעלה בחכמה בסוד . והבנים נופלים,ה"מעל הבנים בעו
 םו לבני" לא היה תקומה ח, להתעלות להיות היכל לחכמה, ואלו לא היה לבינה בחינה זו.אותם בגלות

 שהם ששה ,מתפשט בעולם'  אור סה והכונה היא כי אילו הי. ולא היה להם סמך, בנופלם בגלותניםהעליו
 ויפלו הבנים ולא ,ו" יגיע הפגם עד אותו אור ח,נים כאשר יחטאו התחתו,קצוות העליונים הנקראים עולם
 ,סתומה'  אור םי אםבבנים כ'  שלא יתגלה אור ס,' לכן גזרה חכמתו ית.ו"יהיה להם עוד על מה לסמוך ח



úéùàøá 

12 

 רבונו של ,לפניו אמרה .'נ האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 ותהלה ,"תוליתה ראנו" כתוב שבי

 שובי ן"נו ,לה אמר .תהלה נאוה לצדיקים
 ך"סמ שבה בשבילך שהרי ,למקומך
 שבה מיד .עליה סמוכה ותהיי למקומה
  .מלפניו ויצאה למקומה

 àçéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà ð úà úìàò
 áéúë éáã àîìò éá éøáîì êî÷)àé åè úåîù (

äìäú äåàð íé÷éãöã äìäúå úåìäú àøåðà øîà 
 äìåð" àäã êøúàì áåú ï]êðéâá) [êë ïéâá( úáú 
îñ"ìò êéîñ éåäå äøúàì êé äøúàì úáú ãéî ä

äéî÷î ú÷ôðåá:  
 רבונו של ,לפניו אמרה .'מ האות נכנסה

 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 ,ודאי הוא כך ,לה אמר .מלך נקראָת שבי
 משום ,העולם את בך אברא לא אבל

 'ול תַא למקומך שובי .מלך צריך שהעולם
  .מלך בלי לעמוד לעולם ראוי לא שהרי ,'כו

 àçéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà î úà úìàò
êìî úàéø÷úà éáã àîìò éá éøáîì êî÷â øîà 

 ïéâá àîìò êá éøáà àì ìáà éàãå àåä éëä äì
å ìå úðà êøúàì áåú êìîì êéøèöà àîìòãë 

êìî àìá í÷éîì àîìòì úåàé àì àäãã:  
 מעל 'כ האות מלפניו ירדה שעה באותה

 רבונו ,לפניו ואמרה הזדעזעה .כבודו כסא
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,של עולם

 ,כבודו כסא מעל 'כ וכשירדה .כבודך שאני
 והזדעזע ,עולמות אלף םימאתי הזדעזעו

 אמר .ליפול הזדעזעו העולמות וכל ,הכסא
 את מה ,ף"כ ף"כ ,הוא ברוך הקדוש לה

 .העולם את בך ראאב שלא ,כאן עושה
 כלה" ,כליה בך שהרי ,למקומך שובי

 .שם ותהיי לכסאך שובי ,נשמע "ונחרצה

úçð àúòù àéääá ìòî ë úà éäåîã÷ ïî 
éø÷é éñøåëää àîìò ïåáø äéî÷ äøîàå úòæòãæà 

 ãëå êãåáë àðàã àîìò éá éøáîì êî÷ àçéð
à äéø÷é éñøåë ìòî ë úúçðïúàî åòæòãæå óìà 

 åòæòãæà ïéîìò åäìëå àééñøåë òæòãæàå ïéîìò
á÷ äì øîà ìôðîì"ë ä"ë ó" ãéáò úà äî ó

 êá àäã êøúàì áåú àîìò êá éøáà àìã àëä
 äéìë)âë é äéòùé ( áåú òîúùà äöøçðå äìë

                                                                                                                                                                                     

'  עוד ישאר להם סמך באור ס, ויפלו הבנים,ו"ו באור ההוא ח"שאף אם יחטאו התחתונים ויעשו פגם ח
 לסמוך הבנים הנופלים בזמן הגלות , וממקומו יפן ברחמיו,ן מגיע שם פגם אשר אי,בעלותה למעלה בחכמה

 $. דאינון דנפלין הואיל ואינון סמיכין עלך, וזהו אי את נפיק מאתרך מה תהא עלייהו.ולסעדם
ת " ונורא הוא ת. והיא סוכת דוד הנופלת,הכונה היא כי נון כפופה היא נוקבא: י"שער מאמרי רשב' עי א

 כי כאשר , ולפיכך נקרא נורא תהלות. ותהלה תתאה מלכות, תהלה עליונה בינה, יחדתלוהמחבר שתי תה
 כי נורא בהפוך , לקבל ממנו, ותהיה בינה ארון לו, יקרא נורא, בתהלה עליונה,ת הדעדיעלה למעלה בסו

 בהיות  ולא יקרא נורא אלא. יקרא נורא ומלכות ארון לו כנודע,ת במלכות" וכן למטה בסוד ת.אתוון ארון
 ואם בתהלה תחתונה בסוד , אם בתהלה עליונה בסוד הדעת,אחת משתי תהלות אלו ארון לו והוא בתוכם

ן קשוטי הצדיקים המקשטים " ועוד יש בנו. בינה ומלכות,נים" והם סוד שני נו,ן" ושניהם נקראים נו.ת"ת
 וזהו סוד ,ים נאוה תהלה לישר, ותהלה דצדיקים,ש" וזהו מ,ומיפים את הכלה התחתונה במעשיהם הנאים

 $. להתקשט על ידיהם,ן המחזרת פניה להביט בתחתונים"נו
 ,האותיות אורות מבהיקין מאירים ומזהירים: י"ל השער מאמרי רשב"וז. אריכות בזוהר הרקיע' עי ב

ן "ואלו היה אור נו. וכונת כל אחת באומרה שיברא בה העולם הוא התפשטות אורה והתגלותה בתחתונים
 ולהיות כי היא לית לה מגרמה כלום .ך" היתה מתרחקת מאד מאור סמ, ויורד למטה בתחתוניםמתפשט

 ולכן , ברדתה למטה לא תוכל לעמוד מפני ריחוקה מאור סמך הסומכת אותה,אלא מאי דנקטא מלעילא
 .$ך סמך ועזר בימי נפלה בגלות"אמר לה שתשוב למקומה ויהיה לה מאור סמ

 . ואז מולכת בתחתונים, בהתפשט אור בינה בתוכה,פתוחה סוד מלכות'  מ$: י"שער מאמרי רשב' עי ג
 גזרה חכמת המאציל :י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ד

 ,בסוד ארבע ספירות'  כי מ, ואז נקראת מלך,כ"והה וי" להיות עת וזמן להארת בינה במלכות בר,העליון
 .ת מאירות במלכות מצד בינה"ספירות חג' הם סוד ג'  ול.כות מאירות במלכות מצד בינהנצח הוד יסוד מל

 ובהצטרפות כולם להאיר במלכות תקרא .הם סוד שתי ספירות חכמה ובינה שבבינה מאירות במלכות' וך
 יהיו כל הנבראים במדרגת , שהם סוד התפשטות בינה במלכות, ואלו היה העולם נברא באותיות אלו.מלך

 ולפיכך גזרה .' ושמרו דרך ה, והעולם צריך למלך למען ייראו ממנו,מלכים אחר שנבראו באור פני מלך
 והחזירם למקומם להעלים האור הרב ,שלא יברא העולם באור רב כזה המתפשט מאותיות אלו' חכמתו ית

 לעתים י אםכ ולא יתגלה אור זה , ולברא העולם באור מועט כדי שיהא מורא מלכות שמים עליהם,ההוא
 $. כדפרשיתכ"והה וי"ידועים בר

  ).א"ד(בריאה  ה
 ).ק"דפ(ב "ח ע ו
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äéî÷î ú÷ôð àúòù àéääá ïîú éåäå êééñøëì   .למקומה ושבה מלפניו יצאה שעה באותה
äúëåãì úáúåà:  

ונו של  רב,לפניו אמרה .'י האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 לך וראוי ,הקדוש השם ראשית שאני

 שאת לך די ,לה אמר .העולם את בילברוא 
 עולה רצוני וכל ,בי רשומה ואת בי חקוקה

  .משמי להעקר ראויה אינך ,בך

 àçéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà é úà úìàò
úåøéù àðàã àîìò éá éøáîì êî÷à àîùã 

úåàéå àùéã÷àîìò éá éøáîì êì áà " êì éã ì
 éìéã àúåòø ìëå éá íéùø úðàå éá ÷é÷ç úðàã

éîù ïî àø÷òúàì úåàé úðà úéì ÷éìñ êáâ:  
 רבונו של ,לפניו אמרה .'ט האות נכנסה

 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 לא ,לה אמר .וישר טוב בי נקראָת נישא

 סתום טובך שהרי ,העולם את בך אברא
 רב מה" שכתוב זהו ,בתוכך צפוןו בתוכך
 וגנוז הואיל ".ליראיך צפנת אשר טובך

 רוצה שאני הזה לעולם חלק בו אין ,בתוכך
 שטובך על ,ועוד .הבא בעולם אלאלברוא 

 שכתוב זהו ,ההיכל שערי יטבעו בתוכך גנוז
 ,כנגדך 'שח ,ועוד ".שעריה בארץ טבעו"

è úà úìàòã àçéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà 
ðàã àîìò éá éøáîì êî÷à áåè úàéø÷úà éá 

 êáåè àäã àîìò êá éøáà àì äì øîà øùéå
ää êååâá ïåôöå êååâá íéúñ" ã)ë àì íéìäú ( äî

ðâå ìéàåä êéàøéì úðôö øùà êáåè áøå êååâá æ
òì à÷ìåç äéá úéì éøáîì éòá àðàã àã àîì
éúàã àîìòá àìàäðâ êáåèã ìòã åúå å êååâá æ

éòøú ïåòáèé> íéúôù<ää àìëéäã " ã) á äëéà
è (äéøòù õøàá åòáèåêìá÷ì çã åúå à ãëå 

                                                                                                                                                                                     

אחרי שלא גזרה חכמתו : $י"ל השער מאמרי רשב"וז. י ובזוהר הרקיע"אריכות בשער מאמרי רשב' עי א
כפופה מכסא '  ירדה כ,ך פשוטה מצד העלמם'ל' שהם מ,להבראת העולם בשלשה אותיות אלו שבמלך

 ,כפופה' א הכ"ולזה הושמה בכס.  וזו כסא לזו, הנקבהלםכפופה בעו'  וכ,ם הזכרלפשוטה בעו'  כי ך,הכבוד
 ,' כ:א" וסוד כס. שהוא עולם הבריאה, שהיא עולם הנקבה,כי עולם הזכר הוא המלך היושב על כסא דין

האיר  ובהצטרפות כולם ל. מלכות,' א.קצוות הבנין מאירין בבריאה'  ו,' ס. חכמה בינה,שתי ספירות
 , בסוד חכמה ובינה שבבריאה, שיברא העולם באור הבריאהה ורצת. תקרא הבריאה כסא לאצילות,בבריאה

 אזדעזעו מאתן אלף , לשיברא העולם בה, להתפשט למטה' ואמר שכשירדה כ.כפופה שבכסא' שהיא סוד כ
זעו מפני ירידתם  ונזדע. ועשר מעשר עד מאתים אלף, כלולה כל אחת מעשר, הם סוד חכמה ובינה,עלמין
 יתמעט אורו , כי ברדתו למטה, וגם הכסא עצמו נזדעזע לסיבה זו. כי תתמעט הארתם ויתעבה,למטה

 ואלו אמר בהם . הם שאר העולמות הנמשכין משש קצוות שבכסא, וכולהו עלמין אזדעזעו למנפל,ויתעבה
. תם יהיה אורם מועט מאד וביריד, אחר שעקרן מועט משש קצוות בלבד, כי יפלו בהתמעט אורם,למנפל

 ,א ובורא חשך" כד, הנה הבריאה היא מצד השמאל מצד החשך,' מה את עביד הכא כו' כ'ה כ"אמר לה קב
 , ולא היה לעולם תקומה בה,'ה כרסייה שביבין די נור כו" וכמש, ולכל תכלית הוא חוקר,ושם מקום הכליה

 . ולפיכך לא נברא העולם בה
 והיא , ולפיכך נקראת שירותא, שירותא ממאי דאתגלייא הוי,א"חכמה שבז$: י"שער מאמרי רשב' עי ב
 ואין , והשיבה כי היא נעלמת מאד, ושיברא בה העולם, ורצתה שיתגלה אורה בתחתונים.ד שבשם"היו

 ודי שנגלה בו , כי אף בשם בן ארבע לא היה ראוי שתתגלה בו לרוב העלמה,ראוי שיתגלה אורה בתחתונים
 . כי אין העולם כדאי להשתמש באור הזה,י לגלותה יותר ואין ראו,לבד
 יורה על "את חקיק בי"$ :י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ג

ד דתלייא ממזלא " יו, יורה על מוחא דאבא, כעין רשימא בעלמא, יותר דק"אנת רשים ביו" .א"חכמה דבז
 . אשר שם הרצון העליון, סליק כנגד מוחא סתימא"וכל רעותא דילי בך" .קדישא

א אמרו צדיק כי "שהוא תשיעי מלמעלה למטה ונקרא טוב כד: י"שער מאמרי רשב' ועי). א"ד(יסוד  ד
 ).הערת הזוהר(א "תרומה קנב ע$ .טוב

  ).הערת הזוהר(א "שמות קנב ע ה
 , ונטבעו שערי ההיכל העליון,בים גברו האוי,להיות כי לא היה הזווג תמידי$ :י"שער מאמרי רשב' עי ו

 הוא הכנסם ,ה וענין טביעה זו לפי הנרא. אשר נטבעו בהמנע ממנה הזווג העליון,והם פתחי הרחם העליון
 כי השערים לא שלטו בהם ,ו" ולא ששלטו בהם הקליפות ח, לסיבת ריחוק הזווג מהם,בעמקי הקליפות

ובאמת כי אין דעתי ',  וכווד ומלכותו בכל משלה בס, אלא שנכנסו בעמקי הקליפות להכניעם,האויבים
 , ועוד שאין זה קרוי ארץ, שאין זה דומה לגניזת האור העליון,נוחה לומר שטביעה זו היא בעמקי הקליפות

 שכשם שהאור העליון של יסוד נגנז , לכן אני אומר. והכתוב אומר טבעו בארץ,כניסתה בעמקי הקליפות
 . נטבעו בפנימיות המלכות הנקראת ארץ,ור שהוא פתחי הרחם כן מקום כניסת הא,בפנימיותו
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 כן ועל ,ט"ח הנה יחד וכשתתחברו
 בשבטים רשומות לא הללו האותיות
  .מלפניו יצאה מיד .הקדושים

ç àä àãçë ïåøáçúú" àì ïéìà ïååúà àã ìòå è
äéî÷î ú÷ôð ãéî ïéùéã÷ ïéèáùá ïéîéùøá:  

 רבונו של ,לו אמרה .'ז האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,לםעו

 שכתוב ,השבת את בניך שומרים שבי
 לא ,לה אמר ".לקדשו השבת יום את זכור"

 וחרב קרב יש שבך ,העולם את בך אברא
 יצאה מיד .ן"שלנו כמו קרב של מחוור חדה

  .מלפניו

 êî÷ àçéð àîìò ïåáø äéì äøîà æ úà úìàò
éúëã úáù êéðá ïéøèð éáã àîìò éá éøáîì á

)ç ë úåîù ( äì øîà åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ
àáø÷ êá úéà úðàã àîìò êá éøáà àì10 

åðã àðååâë àáø÷ã àçîåøå àððùã àáøçå"ï11 
]ãéî[äéî÷î ú÷ôð â:  

 רבונו של ,לפניו אמרה .'ו האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 'וה את ,ו"וא ,לה אמר .משמך אות שאני

 ןשאת ,שמי של אותיות םשאת לכם יַד
 ,בשמי וגלופות וחקוקות ,שמי של בסוד
  .העולם את ןבכ אברא ולא

 àçéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà å úà úìàò
 äì øîà êîùî úà àðàã àîìò éá éøáîì êî÷
 ïåúàã éîùã ïååúà ïåúàã ïåëì éã äå úðà å
 éøáà àìå éîùá ïéôéìâå ïé÷é÷çå éîùã àæøá

àîìò åëáã:  
 .כך אף אמרו .'ג והאות 'ד האות נכנסה

 שהרי ,זו עם זו להיות לכן יַד ,להן אף אמר
 וצריכים ,העולם מן יתבטלו לא העניים

 ל"גימ ,העני הוא ת"דל .חסד עמהם לולגמ
 ןלכ ודי ,מזו זו תפרדו אל .חסד לה גומלת

  .זו את זו לזון

â úàå ã úà úìàòä óåà øîà éëä óåà åøîà 
ã àã íò àã éåäîì ïåëì éã ïåì àì ïéðëñî àä

 åáéè ïåäîò ìåîâì ïéëéøöå àîìò ïî ïåìèáúé
ìã"äéà úåîéâ àðëñî "â ìåî àì åáéè äì ì

ãì àã ïæéîì ïåëì éãå àã ïî àã ïåùøôúúïéå:  
 רבונו של ,לו אמרה .'ב האות נכנסה

 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
á úà úìàòæ àçéð àîìò ïåáø äéì äøîà 

 àìéòì êì ïàëøáî éáã àîìò éá éøáîì êî÷

                                                                                                                                                                                     

 האחד :האבר הקדוש העליון יש לו שתי צנורות$ :י"שער מאמרי רשב' עי). א"ד(צינור המותרות  א
ונות ו הכפרש בס" וכמ, הדיניםש ומותרות אלו הם שור. והצינור השני דוחה המותרות,מזריע זרע קודש

 , כי אין ביניהם אלא כקליפת השום, האלו הם סמוכין זה לזהת הצנורוושתי' וכו ,בדרוש יפנה ויטול
 ובדבר מועט אפשר , כי הם סמוכין זה לזה,"ךללקב' דהא ח"ש " וזמ, זה קדש וזה חול,'וט' וכנגדם ח

 .זו'  ולפיכך אין ראוי לברא העולם בבחי,ו"להתערב קדש בחול ח
 .וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ב
 תמורה על היות המלכו' ז: י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ג

 ולקדשו , להעלותו לעולם הזכר, וזהו זכור את יום השבת).ב"ז יז ע"תיקו (כנודע' על ו'  בסוד י,עטרת בעלה
 $. בעולם הזכר, שהיא נקבה,"את" להעלות 'וכו,  הקדשרונ בצ,להיות עטרת בעלה

הכונה היא שיברא העולם : י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ד
 ואם בחינת גופא . בסוד גופא ודרועין טרם הזווג,'א'  אם בחי:א שתי בחינות" כי לז,בסוד גופא בלא דרועין

א היה ראוי שיברא העולם  ול,וזו נעלמת מאד. שבשם בן ארבע'  וזהו סוד ו.בשעת הזווג'  סוד ו,לבד
 כי הכונה ,אחרונה שבשם'  וכן בה. ואין ראוי שתתגלה יותר, שהן בשמו',ית'  ולכן השיבם ה,בבחינה זו

 הנה אם כן .כנודע' וכשלא יש זיווג היא ד. ' וכד קבילת דכורא היא ה, , בשלשה ווין כחדאתככלה מקושט
 דאתון , דאתון אתוון דשמי:ואמר שלשה דברים. לה אור זה ואין ראוי שיתג,הם סוד זווג גופא בגופא' וה' ו

 ,"דאתון ברזא בשמי" ועליהם אמר ,עלאה דתליין במזלא' ו וה" כי יש וא. וחקיקין וגליפין בשמי,ברזא דשמי
 ועוד ,"דאתון אתוון דשמי" ועליהם אמר , גוף לאלו,א מלבר"בז' וה' ויש ו.  השם ונשמה לותכי הם פנימיו

 $. כי בה נתעבה האור ונחקק ונגלף,"וחקיקין וגליפין בשמי" ועליהם אמר ,א"נוקבא דזב' וה' יש ו
 ).א"ד(תרי פלגי  ה
' רומז לבחי[הוא '  ד$: י"ל השער מאמרי רשב"ז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ו

 לגמילות חסדים הנמשך  וזה בזמן הגלות שהיא דלה ועניה וצריכה,עד לא קבילת דכורא ואין זווג] המלכות
 כי האור נזרע בה , ומטה אליה חסד בסוד אור זרוע לצדיק, שהוא הקו הפשוט של הגימל,על ידי היסוד

היא בהיות ' וה'  כי ו,'וג'  וזהו סוד ד. דלא עייל בה גננא בזמן הגלות,וחוזר וצומח מבלי שיזרע על ידי הגנן
  .ואור זה מועט ואין ראוי שיברא בו העולם' וג'  וזהו סוד ד,בזמן הגלות' וד'  וג,ישראל בשלוה

ה אלוקים וזה נותן קיום לעולמות "י הוי"ה אדנ"ן באר תחתון הוי"א ב"נתיב לא ידעו באר עליון קנ ז
 ).א"ד(ב "אורות ח' שהם ה
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 אמר .ולמטה למעלה אותך מברכים שבי
 אברא שבך ודאי ריה ,הוא ברוך הקדוש לה
 את לברוא הראשית תהיי תוַא ,העולם את

  .העולם

á÷ äì øîà àúúå" àîìò éøáà êá éàãå àä ä
àîìò éøáîì àúåøéù àäú úàåà:  

 לה אמר .נכנסה ולא 'א האות עמדה
 אינך למה ,ף"אל ף"אל ,הוא ברוך הקדוש
 ,ו לאמרה .האותיות כל כשאר לפני נכנסת

 שכל שראיתי משום ,רבונו של עולם
 אני מה ,תועלת בלי מלפניך יצאו האותיות

  שהרי ,ועוד .שם אעשה

á÷ äì øîà úìàò àì à úà àîéé÷"ìà ä" ó
ìà"àî÷ úìàò úðà úéì äîì óï ìë øàùë 

ïååúàá äøîà )ìäé (>äéî÷< ] ïéâá àîìò ïåáø
àðéîçã[ àúìòåú àìá êî÷ ïî å÷ôð ïååúà ìë 

àäã åúå ïîú ãéáòà àðà äî  
  â/á  

 ראוי ולא ,זה גדול אוצר 'ב לאות נתת
 לעבדו שנתן אוצר להעביר עליון למלך

 ,הוא ברוך הקדוש לה אמר .לאחר נותיול
 העולם את שאברא גב על אף ,ף"אל ף"אל

 .האותיות לכל הראש תהיי תַא ,ת"בי באות
 כל יתחילו בך .בך לאא יחוד בי אין

 לא יחוד וכל ,העולם מעשי וכל החשבונות
  .ף"אל באות אלא יהיה

éá úàì úáéäé" àìå àã àáøáø àæáæáð ú
 áäéã àæáæáð àøáòàì äàìò àëìîì úåàé

åãáòìéá÷ äì øîà àøçàì áäéîìå "ìà ä" ó
ìà"òà ó"éá úàã â" àäú úà àîìò éøáà äá ú

ïååúà ìëì ùéøâá àìà àãåçé éá úéì êã êá 
éãáåò ìëå ïéðáùåç ìë ïåøùéï ìëå àîìòã 

ìà úàá àìà éåä àì àãåçé" ó  

                                                                                                                                                                                     

א "א שהיינו רל"ש סח ע"הקדו' ועי, י וזוהר הרקיע"ביאור עניין זה באריכות בשער מאמרי רשב' עי א
 ,הת יורה על המלכות בהיותה נשפעת מאשר למעלה ממנ"הבי: $י"ל השער מאמרי רשב"וז. םהשערי

 ויהיה הבית , הצריכים למזונות ופרנסהם כעין בית שמשימין בתוכה כל הדברי,ונעשית בית קיבול להם
 כי היא ,ןהזווג העליו'  זו בחיה ואין בחינ.ם וזה ענין הברכות לזון ולפרנס עליונים ותחתוני,מלא כל טוב

 כי הם פרים , והנה התחתונים יש להם בחינת הזווג. וזו חיצונה בסוד שארה כסותה,פנימית בסוד עונתה
ש דבי מברכין לך " וזמם ונמצא שבברכה שוין העליונים והתחתוני'וכו ונמשך להם זה מהזווג העליון ,ורבים

  .לעילא ותתא
ראשית ברא ' ש ב" שוה לכל לשמים ולארץ וזמת עמה לברא העולם בבחינה זו אחר שהיא"והסכים השי

ה ולכן אנו אומרים ברוך שאמר והיה "ת בשו"ונרמז בפסוק הזה בר) ד"ע(את הארץ 'שמים ו'אלהים את ה
ה ונברא העולם בסוד אחור שאין פריה ורביה ולכן היתה תהו ומכל מקום "ת בשו"העולם כי גם הוא ר

ה לא טוב היות האדם לבדו אלא שבתחילה לבד "זווג וכמשה' כ אתתקנו אפין באפין ונתן לתחתוני"אח
זו ' ש ואת תהא שירותא למברי עלמא כי בתחילה יברא העולם בבחי"נברא העולם בבחינה זו של ברכה וזמ
  : סוד הזווג דאהדרו אפין באפין כנודע' ך נתן לתחתו"השוה לכל לעליונים ולתחתונים ואח

  
 כי איך תכנס , לאלף לא ניתנה ליכתב'ית' ת שאלה זו ששאל הבאמת נראי$: י"שער מאמרי רשב' עי ב

תהיה שירותא '  אמר שב'ית' ש יתורץ כי ה" אבל עם מ', וכוהמעלה להבראות בה העולם' אחר שניתנה לב
 כי לא נתמעטו כי אם להיותם ,כ אפשר שהאותיות יברא בהם עניני העולם" אבל אח,לבד למברי עלמא

 כדי שיבראו בה שאר עניני ,כ"ואם כן יצדק לשאול אותה למה לא נכנסה אח ,שירותא למברי עלמא לבד
 .העולם

 אלא שהיא מתלבשת בכל , אינה לבדה,'י שנברא העולם באות ב"אעפ: י"שער מאמרי רשב' עי ג
 , לומר שהיא תהיה ההתחלה לבד, וזהו פירוש את תהא שירותא למברי עלמא, לפעול פעולתהתהאותיו

לבדה אלא על ידי אור אלף המתעלם ' ומכל מקום לא תאיר אות ב',  וכוה פועלתאבל לא שתהיה לבד
ם לף המתע"י אור אל"כי גם בית לא תקבל שפע להאיר בבריאת העולם אלא ע'  וכובתוכה ומאיר בה

 $.בתוכה
א על "בבהגר' ועי. היא בסוד מלכות' א וב"היא בסוד ז' א שם משמע שהאות א"ב עו ע"ה ח"דע' עי ד
 כל ,ף"ה לאל" ואמר הקב,ב"חודהיינו  ,'בסוד בוכי בתחלה היה בלא מתקלא ה "ד בהגה"א ע” עצ"ספד

י ד "א על ס"וכן הוא בבהגר.  פלא אלף אדרין ואכסדרין, הכתר שהוא הדעתיינו וה.ייחודי לא יהיה אלא בך
 .א"ע
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 אותיות הוא ברוך הקדוש ועשה
 תחתונות ואותיות ,גדולות עליונות
 ,"ברא בראשית" ת"בי ת"בילכן ו .קטנות

 מלמעלה אותיות ".את אלהים" ף"אל ף"אל
 מהעולם ןה יחד לןווכ ,מלמטה ואותיות

  .תוןהתח ומהעולם העליון

]á÷ ãáòå"ä) [á÷ ãéúòå"ãáòîì ä(ïååúà  
]ïååúà[à ïéøéòæ ïéàúú ïååúàå ïáøáø ïéàìòá 

éá êë ïéâáå"éá ú"ìà àøá úéùàøá ú"ìà ó" ó
 åäìëå àúúî ïååúàå àìéòìî ïååúà úà íéäìà

äàúú àîìòîå äàìò àîìòî ååä àãçëâ:  
 זה מה ,אמר יודאי רבי ".בראשית"

 שהעולם ה"החכמ זו .ה"בחכמ ,ת"בראשי
 יםסתומ סודות לתוך להכנס עליה עומד

 גדולים צדדים ששה נחקקו וכאן .עליונים
 נעשו שמהם ,יוצא הכל שמהם עליונים

 הים לתוך להכנס ונחלים מקורות ששה
 מי .נבראו מכאן ,שית ברא והיינו .הגדול

 הנסתר ההוא ,נזכר שלא ההוא ,אותם ברא
  .ידוע שאינו

 éàî øîà éàãåé éáø úéùàøáéùàøá" ú
îëçá"îëç àã ä" àîéé÷ àîìòã ä]äìò[ 

ïéàìò ïéîéúñ ïéæø åâ àìòàìãôéìâà àëäå é12ä 
ïéáøáø ïéøèñ úéùåïéàìò æ àìë ÷éôð ïåäðîã 

ïéøå÷î úéù åãéáòúà ïåäðîãç åâ àìòàì ïéìçðå 
àáø àîéè åðééäå ]úéù àøá) [úéùàøá( àëäî 

 àåää øëãà àìã àåää ïåì àøá ïàî åàéøáúà
 àìã íéúñòéãéé:  

 .בדרך הולכים היו יוסי ורבי חייא רבי
 לרבי חייא רביאמר  ,אחד פרדסל כשהגיעו

 ,כך זה ודאי שית ברא שאמרתם זה ,יוסי
 אצלישנם  עליונים ימים שששה משום

. יםומסת הם האחרים ,יותר ולא התורה
 .כך שאמר בראשית צדדי בתוך ראינו אבל

 מעיו בתוך ותקיחק חקק הקדוש הסתום
 ההוא .שנעץנקודה ב שנקוד אחד תרס של

 הכל שגונז מימו כ ,בו ונסתר חקוקים חקק

 ãë àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø] åèî
ãçì) [îîì åòáéè( àééç éáø äéì øîà ì÷ç éá 

 åúéøîàã àä éñåé éáøì]úéù àøá) [úéùàøá( 
 éáâ ïéàìò ïéîåé úéùã ïéâá àåä éëä éàãå
 ìáà ïåðéà ïéîéúñ ïéðøçà øéúé àìå àúééøåà

åâ ïðéîç éøèñ13àéôéìâ éëä øîàã úéùàøá é14 
àùéã÷ äàîéúñ àåää óéìâàáé ãçã éåòî åâ 

åøéîèâéé÷ðã ã15ää õéòðã äãå÷ðá é àôéìâéà 

                                                           

ב "ופקודי רכח עא "א ופנחס רכ ע"ב ע”ב ויקרא ע"א ותצוה קפ ע"א ושם קעד ע"קנט ותרומה קלב ע א
  ). א"דפ(ב "בראשית ט ע, )א"ד(ב "ב ויקהל רה ע"ויחי רלד ע

 ).י"שער מאמרי רשב ( אלו מעולם העליון בינה ואלו מעולם התחתון מלכותב
 $למחוק$.י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ג
א נפיק "דזק "א ומן ו"ק של ז"ק דאריך שמנהון נפקי ו"הכא בחכמה הניחו חקיקתם ו' פי). א"ד(ק "ע ד
  ).הערת הזוהר(ב "בראשית מ ע). א"נ(ב "הרש. כולא
 ).א"דפ(ב "בראשית מ ע ה
  ).א"ד(אצילות  ו
 והיא ,ב נתיבות" ללה המתחל,א" דזא ואם מוח,ס" קדומה והוא המוה אם חכמ,לות באציתחכמו'  יש בז
 הודא חכמ"ש " וזמ.ן וממנה מתקיימי,עלמא' ק הנק" בה נחקקו שרשי הו,א" והחכמה זו שבז,א" שבזהחכמ

 כי ,ס" המוםי למקו" למעלה עת להכנס ולעלו,קצוות הללו'  בה מתלבשין ו, זוה וחכמ,"ימא עלהידעלמא ק
לאעלא גו "ש " וזמ, הםם מקבליה וממנ, האורת רק שהיא מקבל, לא יוכלו לקבל האור הרב ההואהזולת

 $ ".רזין סתימין עלאין
 ).א"ד(בריאה  ח
  ).א"ד(מלכות דבריאה  ט
 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי י

 ולא , שבה נחקקו השש קצוות דבינה,א"למעלה אמר כי בראשית היא חכמה שבז). א"ד(א סתרי "נ יא
א שהוא " כי בז,"בגין דשית יומין עלאין גבי אורייתא ולא יתיר"ש " וזמ. כי נעלמו ממנה מאד,עליונות' הג

 שבבינה נעלמו מאד ולא תעליונו'  כי ג,ימא עלאה ולא יתיר נכנסו שש קצוות עליונות שבבינה א,אורייתא
 . )$י"שער מאמרי רשב ( ולפיכך נסתמו ממנו, כי לא היה יכול לקבל האור הרב ההוא,א"נתלבשו בז

 ).יהל אור(סתימאה ' חכמה אבא נק$ ).י"שער מאמרי רשב(אימא עלאה  יב
  ).א"ד(יסוד אימא  יג
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 הכל גונז המפתח ואותו ,אחד מפתח תחת
 בהיכל גנוז שהכל גב על ואף .אחד בהיכל
 .המפתח באותו הוא הכל של קריהע ,ההוא

  .ופותח סוגר המפתח אותוו

 úåçú àìë æéðâã ïàîë äéá øéîèå óéìâà
àãç àçúôîá àìëéäá àìë æéðâ àçúôî àåääå 

òàå àãç" àø÷ò àìëéä àåääá æéðâ àìëã â
 øéâñ àçúôî àåää éåä àçúôî àåääá àìëã

çúôåâ   
 סתומים גנזים נם בויש ההיכל באותו

 יש ההיכל באותו .אלו על אלו רבים
 נחקקו .חמשים והם ,וםסת מעשה שערים

 ).ותשעה( לארבעים והיו צדדים לארבעה
 הוא אם ידוע לאו ,צד אין אחד לשער

 הוא למעלה הוא( למטה הוא אם למעלה
  .סתום השער אותולכן ו ,)למטה

 ïéàéâñ ïéîéúñ ïéæéðâ äéá úéà àìëéä àåääá
 ãáåò ïéòøú úéà àìëéä àåääá ïéìà ìò ïéìà

å ïéøèñ òáøàì åôéìâà ïéùîç ïåðéàå åîéúñ ååä
 ïéòáøà]òùúå[16ã àì àøèñ äéì úéì àòøú ãç 

 àúúì àåä éà àìéòì àåä éà òéãé> àìéòì åäéà
äéàåàúúì <íéúñ àòøú àåää êë ïéâáå ä:  

 ,אחד מנעול יש השערים אותם בתוך
 ,בו המפתח אותו להכניס קטן אחד ומקום
 אין .המפתח של שםובר אלא נרשם ואינו

 )פתחה של( המפתח אותו אלא בו יודעים
 ברא בראשית" הסוד זה ועל .לבדו

 שהכל המפתח זה - "בראשית". "אלהים
 שערים וששה ,ופותח סוגר והוא ,בו סתום

 .ופותח שסוגר המפתח באותו בו כלולים
 אותם וכולל השערים אותם את כשסוגר

 כתוב ודאי אז ,)בתוכו כלהו( בתוכו
 .סתום דבר בכלל גלוי דבר ,"בראשית"

 סוגר ,סתום דבר זה - א"בר מקום ובכל

éà åâ øúà ãçå àãç àìåòðî úéà ïéòøú ïåð
÷é÷ãå íéùøúà àìå äéá àçúôî àåää àìòàì 

úôîã åîéùøá àìà àìà äéá ïéòãé àì àç
 àçúôî àåää>àçúôã< àðã àæø ìòå éåãåçìá 

 àçúôî àã úéùàøá íéäìà àøá úéùàøá
 ïéòøú úéùå çúôå øéâñ àåäå äéá íéúñ àìëã

àçúôî àåääá äéá ïìéìëæ ãë çúôå øéâñã 
ñ äéåâá ïåì ìéìëå ïéòøú ïåðéà øéâ]ð" äìëå à

äéåâá[àéìâ äìî úéùàøá áéúë éàãå ïéãë ç 
øá øúà ìëáå äàîéúñ äìî ììëá" äìî à

çúô àìå øéâñ åäéà äàîéúñèà " éàãå éñåé ø

                                                                                                                                                                                     

 וההיא "דנקיד בנקודה" וזהו ,ד" ממנו נקודה שהוא יוהשנתגלהוא המוח הסתום ). א"ד(יסוד אבא  א
 כי ,והענין הוא 'ש בנקודה דנעוץ כו" וזמ, כי הוא נעוץ בה והיא נעוצה בו, נעוצה בו ולא תפרד ממנוהנקוד

 שהוא מלגאו דמליין , כי מעוי הם סוד הדעת,אימא עלאה נחקקה תחילה בתוך הדעת שבחד טמירא
 ).$י"ר מאמרי רשבשע(לאדרין ואכסדראין 

 ).ה אתא מפתחא"ד ד"צ טז ע"א על ספד"בהגר(הדעת ' כלומר שהיא נפתחת בבחי ב
אז סתים לאמא בסוד , ובהיותו בעיבור במעי אמא בדעת, )ב"ז כט ע"תיקו(ת כידוע "כי הדעת הוא הת ג

' כשנולד ויוצא הוכ "ואח. וזהו סגיר, סתומה' ונעשה מ' ו מתחבר בב"שהוא, כזה בו' ו' שהוא ב, סתומה' מ
 ).יהל אור(אז אתפתחת וזהו ופתח , א לחוץ"ז

 זה , וכולם בה, וממנה יצאו,ם כי היא אם הבני, ממנההא יש בה כל שרשי האצילות שלמט" דזה בבינד
 ולמעלה ,' ממנו הוד כוה ולמעל, ולמעלה ממנה יסוד, כאלו תאמר בספירות הבנין מלכות.למעלה מזה

 ונסתמין ן ומשרשי הבנין הנגנזי, כי שרשי הנאצלים בה בסדר מדרגתם,"ן על איליןאילי"ש " וזמ,ממנו חסד
 נעשו , כי כל אחת משבעה ספירות הבנין, והם חמשים שערי בינה, עובד סתימו,בתוכה נעשו לה שערים

שער  ( ושער החמשים הוא הכולל את כולם, וארבעיםה הם תשע, שבעה פעמים שבעה,לה שבע שערים
 $).י"מאמרי רשב

 . ד"צ ריש טו ע"א על ספד"בהגר' ועי, ב"ז לו ע"תיקו' ועי, י וביהל אור"אריכות בשער מאמרי רשב' עי ה
ביאורים (ב "בלק קצג ע' וכן עי, ה מלכות דידיה השורה באימא עלאה תמיד"עטרת היסוד דאבא ה ו

 ).ב"א סב ע"ח
 ).א"ד(סגיר ופתח ' ענין הטעמי ז
, ק נודעים הם"כי ו, "שית"היא מלת " מלא גלייא"' ופי. א"ק דז"א ו"א אבר, שהוא יסוד אבא, בחכמה ח

 $).מ"מ(א "כי לא הזכיר מי הוא הבורא שהוא א, "מלה סתימאה"היא " ברא"ומלת 
כי הוא , אמר סגיר ולא פתח, א"וכאן שמדבר בא, אמר סגיר ופתח, לעיל במפתח שהוא יסוד אבא$ ט

 ).מ"מ(נעלם מאד 
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 ,כך זה ודאי ,יוסי רבי אמר. פותח ולא
 שדבר ,כך שאומר הקדוש רנה את ושמעתי

 ובעוד .פותח ולא סוגר ,ברא הוא סתום
 העולם היה לא ',ברא' לתיבמ סוגר שהיה

 הכל על מכסה והיה ,התקייםיכל ל ולא
לא  עולםה ,הזה ו"התה וכששולט .ו"תה

  .תקייםיכול לה ולאהיה 

àùéã÷ àðéöåáì àðòîùå àåä éëäà éëä øîàã 
 ãåòáå çúô àìå øéâñ àøá åäéà äàîéúñ äìîã

øéâñ äåäãáò àøáã äìîá äåä àì àîìâ àìå 
 éôç äåäå íéé÷úà]ìò[äú àìë "åã  àèìù ãëå

äú éàä"íéé÷úà àìå äåä àì àîìò å:  

 ומזדמן שערים פותח המפתח אותו מתי
 ,אברהם כשבא ,תולדות ולעשות לשמוש
 והארץ השמים תולדות אלה" שכתוב

 שהכל ומה .באברהם ושנינו ,"בהבראם
 האותיות חזרו 'ברא' במלת סתום היה
 אבר ,תולדות שעשה עמוד ויצא ,שמולש

. עליו עומד שהעולם ,הקדוש היסוד
 רשם אז ',ברא' במלת נרשם הזה כשהאבר

 אחר ושםר )לגלות הקדוש( העליון סתוםה
 ".אלה ברא י"מ" הוא וזה .ולכבודו לשמו

 "מה" שהוא שמתברך הקדוש השם כן וגם
 רשום והוא ,אבר ברא מן והוציא ,נרשםש

 הסתום ,זה מצד ואבר זה מצד באלה
 כשנשלם ,עומד אבר ,עומד אלה .הקדוש

 וחוקק ,'ה הזה לאבר חוקק .זה נשלם ,זה
 מתעוררות האותיות. 'י הזה "אלה"ל

 ואז ,הזה הצד ואת הזה הצד את להשלים
 לצד ואחד הזה לצד אחד נוטל .ם"מ מוציא

 , השם הקדוש ונעשה אלהיםנשלם .הזה
  גם כן השם

òøú çúô àçúôî àåää éúîéàïéä ïîãæàå 
ïéãìåú ãáòîìå àùåîùìå íäøáà àúà ãëæ 

 áéúëã)ã á úéùàøá ( íéîùä úåãìåú äìà
 äåäã äîå íäøáàá ïðéðúå íàøáäá õøàäå

àøá úìîá íéúñ àìëç ïååúà åøãäúà 
 àãåñé øáà ïéãìåú ãáòã àãåîò ÷ôðå àùåîùì

øáà éàä ãë äéìò àîéé÷ àîìòã àùéã÷è 
îéúñ íéùø ïéãë àøá úìîá íéùøúààé 

>àùéã÷ äàìéò<åîéùø äàìâì àé äéîùì àøçà 
î åäéà àãå äéø÷éìå" àîù ïë íâå äìà àøáå é

î åäéàã àëøáúàã àùéã÷"äáé ÷éôàå íéùøúà 
øáà àøá ïîâé àã àøèñî äìàá íéùø àåäå 

 àîéé÷ äìà àùéã÷ äàîéúñ àã àøèñî øáàå
 óéìâ àã íéìúùà àã íéìúùà ãë àîéé÷ øáà

ä øáà éàäì'ãéìà éàäì óéìâ é ä ' ïååúà åøòúà
 àøèñ éàäì àîìùàì] ÷éôà ïéãë àøèñ éàäìå

                                                                                                                                                                                     

 $).א"ג רצא ע"ח(וש דל ניצוץ ק"ינא קדישא רי קראו בוצ" לרשבא
 .$)מ"מ(שעדיין לא תיקנם , א"כל זמן שהיו כל הפרצופים כלולים בא' פי ב
 $).מ"מ(עולם האצילות לא נתקן ' פי ג
 $).מ"מ(כמו עולם התהו שעדיין לא היה תיקון בפרצופים ' פי ד
 .$)מ"מ(אבא  ה
 .$)מ"מ(ח אבא הוא בכ, ן"כל התולדות שעושים זו). א"ד(א "צד ע ו
 שהוא הראשון , הנה הוא מאיר בחכמה שבו,א"ג נחית עד רישא דז" והמזל הי,א כופף ראשו"כשא$ ז

 וממנו נמשך , אברהםא והוא הנקר,' והחכמה הזו היא סוד החסד הראשון כנז,'המקבל שפע אור המזל הנז
בראשית דף ' ש בפ" וזמ',וכוו מחדש  וקונה אות, עד הגיעו אל ספירת היסוד שבו,א"האור בשאר ספירות דז

והענין הוא כי על ידי השפע שנשפע . א לאבר ואתגליא האי אבר"ב דכד אתא אברהם אתהדר בר"ע' ג
ולהיות כי על . א" מזה נתקן אבר היסוד ונתגלה בז, שהוא סוד החסד הראשון,א"באברהם שהוא חכמת ז
 שהוא גורם חיבור יסוד ,ה"כן נקרא אברהם אבר מ ל,ה"א עם המלכות הנקראת מ"ידי היסוד הזה מזדווג ז

 .)א"י נה ע"שער מאמרי רשב (במלכות
 ).$מ"מ(שנקרא ברא , א"ג דא"קודם הארת מזל הי, א"יסוד דז' פי ח
 ).ב"ב ד ע"ה ח"דע(ה "ללא בחינת שם מ" ר"אב"עולם הנקודות נברא ב', פי ט
 ).$מ"מ(ל סתימאה קדישא "א הנז"א' פי י

 ).$מ"מ(א "ק דז"תיקון ו' פי, וברא אלה, י"ינה תחלה הנקרא מתיקון הב' פי יא
 .א"ו ה"א וא"ד ה"יו, ף"ה במילוי אל"כלומר שם הוי יב
 ).$מ"מ(וזהו מן ברא אבר , א נקרא ברא"וא, א"ג דא"א ממזל הי"הוציא יסוד דז' פיר יג
, י"דמ' ובאלה י, ה"דמ' ולכך גליף באבר ה, ה לחבר יסוד עם מלכות הנקראת מה"רצה המאציל ב' פי יד

 ).$מ"מ(ונשלם אברהם ואלהים , י באלהי"דמ' ומ, ה באברהם"דמ' וכך מ
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àøèñ éàäì ãçå àøèñ[àùéã÷ àîù íéìúùà à 
àîù ïë íâ íéäìà ãéáòúàå  

  ã/à  
 ויש. זה נשלם זה כשנשלם ,אברהם של

 וזרק י"מ הוא ברוך הקדושלקח ש אומרים
 ברוך הקדושלקח ו .אלהים ונעשה ה"באל
 .אברהם ונעשה ר"באב רקוז ה"מ הוא

 ויש .בינה שערי לחמשים רומזת י"מ ומלת(
 .הקדוש השם של הראשונה האות ,ד"יו בה

 ויש ,הקדוש השם למנין רומזת ה"מ ומלת
 ,ה"יהו הקדוש השם של השניה האות בה

 ,"' וגולו שככה העם אשרי" שנאמר כמו
 התקיימו ואז ,"ה"מ בלי על ארץ תולה"

 א"ובה הבא ולםהע ד"ביו ,עולמות שני
 העולם את ברא י"במ כלומר .הזה העולם

 וזהו ,הזה העולם את ברא ה"ובמ ,הבא
 ויצא תולדות עשה ואז). ומטה מעלה רמז

 זהו .לכן דםומק היה שלא מה שלם םֵש
 והארץ השמים תולדות אלה" שכתוב

 שנברא עד תלוים היו כולם ,"בהבראם
 הזה השם שנשלם כיון .אברהם של שמו
 זהו .הקדוש השם נשלם ,םאברה של

 ארץ אלהים 'ה עשות ביום" שכתוב
  ".ושמים

 ùéå àã íéìúùà àã íéìúùà ãë íäøáàã
á÷ ìèðã íéøîåà" ãéáòúàå äìàá éãùå éî ä
á÷ ìèðå íéäìà" ãéáòúàå øáàá éãùå äî ä

íäøáàá) î úìîå" äðéá éøòù íéùîçì æîåø é
åé äá úéàå" äàîã÷ úåà ã>àùéã÷ àîùã <

)àîùã àùéã÷(âî úìîå " æîåø ä> àðéðîì
àùéã÷ àîùã <) ùåã÷ä íùä ïåáùçì

åàåìîáå åéúåéúåàá( úåà äéá úéàå äéðù àîùã 
åäé àùéã÷" øîà úàã äîë ä)ãî÷ íéìäúåè  (

äëëù íòä éøùàãåâå åì  ')åë áåéàæ  ( õøà äìåú
åéá ïéîìò ïéøú åîéé÷úà ïéãëå äî éìá ìò" ã

éúàã àîìòäáå "àîá øîåìë àã àîìò "éä 
àøáàøá äìà 17îáå àáä íìåò " íìåò àøá ä

àúúå àìéò æîø àåä ïéãå äæä(åå ïéãë ãáò 
 íéìù àîù ÷ôðå úåãìåú]äî) [ïàî( äåä àìã 

>àðã íã÷ <]íãå÷) [íéã÷(ää " ã)ã á úéùàøá (
 ååä åäìë íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåú äìà

 äéîù éøáúàã ãò ïééìú]ã[ ïåéë íäøáà
 àã àîù íéìúùàã]íäøáàã[ àùéã÷ àîù 

ää íéìúùà" ã)íù (åäé úåùò íåéá" íéäìà ä
íéîùå õøàæ:  

 את שקיונ בארץ חייא רבי השתטח
 אתה כמה ,עפר עפר ,ואמר ובכה ,העפר
 שכל ,צפהוחב אתה כמה ,רףוע קשה

 àøôòì ÷ùðå àòøàá àééç éáø çèúùà
]ëáåä[ìã÷ éù÷ úà äîë àøôò àøôò øîàå ç 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ב "הרש. ל וכד ברא אלה ברא שמים"וז, א"משפטים קה ע' ש פ"כמ' פי א
בעולם הנקודות היה רק האבר לבד ללא בחינת . 'ח שער הנסירה פרק ח"ע' עי). ו"לש(א "לקמן יז ע' ע ב

ה נמשך "בבחינת שם מ' שגילוי שמו ית, כלומר). ב"ב ד ע"ה ח"דע( בסוד עטרת היסוד ה הוא"והמ, ה"מ
וזהו מה שנתגלה , )א"א נז ע"כללים ח(והוא החסד שנתגלה בפומיה דאמה , ביסוד בסדר אור מים רקיע

א שארכיה דההוא "ר קמב ע"אד' ועי). א"א קב ע"כללים ח(ביום הראשון של מעשה בראשית ומיד נגנז 
היסוד נעשה על ידי התפשטות שפעת אור ). א"ב נא ע"כללים ח(אברהם כאן ' והוא גימ, ח עלמין" רמאמה

 ).ב"ב עא ע"ביאורים ח" (ה"מ-אבר"והיינו , ה"החסד דהשם מ
' דמרמז על י) ה עניין עטרה דיסוד"ה(ד שבפומה דאמה "ג מבאר את עניין היו"ב נז ע"כללים ח' עי ג

וכמו כן מביא כאסמכתא לדבריו את דברי , י ודיעקב ודישראל"דשד' י וי"דאדנ' ה וכן על י"ה ב"דשם הוי
 .א"ז קה ע"א על תיקו"עוד בבהגר' ועי, הזהר כאן

 .$)יד' א סי"אור יקר ש(ה "ה עולה מ"ככ ד
ת "והעולם הזה במה דהיינו המלכות בשתוף הת, דהיינו בינה בשתוף החכמה, ע עליון נברא במי"ג ה

נותנים כח אל , הבינה והחכמה, יחודים אלו' ת הנמצאות מסוד ב"והיינו ההויו, ליונהא הע"היונק מן הה
 $).יד' א סי"אור יקר ש(ת והמלכות "הת

  ).א"ד(א שהוא גליון "י ו
שהוא זווג , ואז נשלם שם אלהים, ת ומלכות"דהיינו זווג ת, עד שנתקן סוד בחינת אותיות אברהם ז

 .$)ד"י' א סי"אור יקר ש(ת ומלכות "ת, ארץ ושמים, ב"ם חו"ה אלהי"יביום עשות הו' החכמה והבינה וכו
  ).א"ד(קשה עורף  ח
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 אורות עמודי כל ,בך ירקבו העין מחמדי
 ,חצוף אתה כמה .פוררות תאכל העולם

 ,העולם את מאיר שהיה הקדוש רנה
 מעמידה שזכותו ,הממונה הגדול שליטה

 ,נרה אור שמעון רבי .בך ירקב ,העולם את
 ואתה ,בעפר נרקב אתה ,העולמות אור

 רגע השתומם .העולם את ומנהיגמקיים 
 שלא ,תתגאה אל ,עפר עפר ,ואמר אחד

 שמעון רבי שהרי ,העולם עמודי בך ימסרו
  .בך ירקב לא

 úà äîë>åôéöçá <)åôöçá( àðéò éãîçî ìëã 
 ìåëéú àîìòã ïéøåäð éãåîò ìë êá ïåìáúé
 äåäã àùéã÷ àðéöåá àôéöç úà äîë ÷åãéúå

àîìò øéäðà äéúåëæã àðîî àáøáø àèéìù 
àîìò íéé÷îá åøéäð ïåòîù éáø êá éìáúà 

 åøéäð àðéöåáãìïéîìò18øôòá éìá úðà  úðàå à
 øîàå àãç àòâø íîåúùà àîìò âäðå íéé÷
 êá ïåøñîúé àìã éàâúú àì àøôò àøôò

êá éìáúà àì ïåòîù éáø àäã àîìòã ïéãåîò:  
 יוסי ורבי הלך .בוכה והיה חייא רבי קם

 ימים ארבעים התענה היום מאותו .עמו
 ].בחלום [שמעון רבי את לראות] כדי[

 תענהוה בכה .לראותו רשאי אינך ,לו אמרו
 את במחזה לו הראו .אחרים ימים ארבעים

 עוסקים שהיו בנו אלעזר ורבי שמעון רבי
 כמה והיו ,יוסי רבי שאמר הזה בדבר

 ראה בינתיים .בורוילד שומעים אלפים
 ,יםעליונ יםגדולכנפיים ] בעלי[ כמה

 רבי ואת שמעון רבי את עליהם ומעלים
 וכל .הרקיע לישיבת ועולים ,בנו אלעזר

 ראה .להם יםמחכ היוכנפיים ה] ליבע[ אלו
 יותר ומאירים , בזיוומתחדשים שחוזרים

  .השמש זיו של מהאור

 äéîò éñåé éáøå ìæà éëá äåäå àééç éáø í÷
ïéîåé ïéòáøà éðòúà àîåé àåääîâ éáøì éîçîì 

 äéì éîçîì éàùø úðà úéì äéì åøîà ïåòîù
 äéì åàéæçà ïéðøçà ïéîåé ïéòáøà éðòúàå äëá

àååæçáã  ååäã äéøá øæòìà éáøå ïåòîù éáøì
 ïéôìà äîë ååäå éñåé éáø øîàã àã äìîá ïàòì

ïéôãâ äîë àîç éëäãà äéìåìîì ïéúééöä 
 éáøå ïåòîù éáø åäééìò å÷éìñå ïéàìò ïéáøáø

àòé÷øã àúáéúîì å÷éìñå äéøá øæòìàå ìëå 
ïéìà ïéôãâæ ïøãäúîã àîç åäì ïàëçî ååä 

]ïùãçúîå) [ïùãçúîã(å ïååéæá  øéúé åøéäð
àùîùã àåéæã àøåäðî:  

 חייא רבי יכנס ,ואמר שמעון רבי פתח
 ברוך הקדוש עתיד] אורות[ מהכב ויראה

 .אולב לעתיד הצדיקים פני את לחדש הוא
 ,בושה בלי לכאן שנכנס מיהוא  אשרי

 כעמוד העולם באותו שעומד מי ואשרי
 רבי עומדהיה ו נכנס השהי וראה .בכל חזק

 .שם שיושבים ודיםהעמ ושאר ,אלעזר
 ,עצמו אתצניע וה ,ישימתב היה והוא

 קול יצא. שמעון רבי לרגלי וישב ונכנס
 ואל ראשך תרים אל ,עיניך הנמך ,ואמר

היה ש אור וראה עיניו הנמיך .תסתכל

 çúô éîçéìå àééç éáø ìåòéé øîàå ïåòîù éáø
á÷ ïéîæã äîëá"÷éãö éôðà àúãçì äé àðîæì àé

 àôåñë àìá àëä ìàòã ïàî åäéà äàëæ éúàã
 óé÷ú àãåîòë àîìò àåääá íéà÷ã ïàî äàëæå
 øæòìà éáø í÷ äåäå ìàò äåäã àîçå àìëá

óéñë äåä àåäå ïîú ïéáúéã ïéãåîò øàùåç 
øì áéúéå ìàòå äéîøâ èéîùàå ïåòîù éáøã éåìâ

 àìå êùéø óå÷æú àì êðéò êéàî øîàå ÷ôð àì÷
 øéäð äåäã àøåäð àîçå éåðéò êéàî ìëúñú

ã÷ìîë øãäà àì÷ ÷åçøîì ïéàìò øîàå ïéî
                                                                                                                                                                                     

 ).$טו' א סי"אור יקר ש(בתורתו  א
 ).$טו' א סי"אור יקר ש(שלא נראה קשת בימיו  ב
, אימא רביעא על בנין, וטעם המספר הזה הוא בסוד התשובה שהיא בינה מרובעת, ממשה רבינו למד ג

 ).$טו' א סי"אור יקר ש(ת שהיא ם מרובע
, אלא שלא נתן רשות לעין לראות וחזיון זה נקרא גילוי עיניים, בסוד הנפשות בעולם הזה על הקבר ד
 ).$טו' א סי"אור יקר ש(פקח את עיני הנער ) ב ו יו"מ(ש "כמ

 ).$טו' א סי"אור יקר ש(ואפשר שלא השיג מהם אלא הכנפים , מלאכים בעלי כנפיים ה
ה ובכל אתר "ן ומתיבתא עילאה דקב"ין מתיבתין אית לעילא מתיבתא דההוא נער מטטרו בגין דתרו

 $).א"ח לו ע"זו (ן"ה מתיבתא דרקיע דא מטטרו"דתנינן מתיבתא עילאה דא הוא דקב
. א בנו שירכבו עליהם בחזרתם ממתיבתא דרקיעא"י ור"מלאכים בעלי כנפים הוו ממתינים לרשב' פי ז
 ).א"נ(ב "הרש
 ).א"ד(תבייש בפני הגדולים היה מ ח
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 ,ואמר דםוכמק הקול חזר .למרחוק מאיר
 ,העין פקוחיסתומים  נסתרים עליונים

 הסתכלו ,העולם בכל שמשוטטים אותם
 סתומים ניםיֵש )תנאים( תחתונים ,ראוו

 שהופכים מכם מי. התעוררו בחוריכם
 בואם טרם מתוקל מר עםוט לאורחושך 

 לאור יום בכל שמחכים מכם מי .לכאן
 ,האילה את פוקד שהמלך בשעה שמאיר

 מי .העולם מלכימכל  מלך ונקרא ,ומתכבד
 ,העולם באותו יום בכל לזה מצפה שלא
  .חלק כאן לו אין

ïéîéúñ ïéøéîèà÷ô  ìëá ïèèùîã ïåðéà àðéò éç
 åîçå åìëúñà àîìò]ïéàúú) [ïðéðú( >ïéàðú< 

åøòúà ïåëéøåçá ïéîéúñ ïéëéîãáéã ïåëðî ïàî  
àøåäðì ïëôäî àëåùçâ à÷úîì àøéøî ïéîòèå 

 àîåé ìëá ïàëçîã ïåëðî ïàî àëä ïåúéé àì ãò
ãé÷ô àëìîã àúòùá øéäðã àøåäðìã àúìéàìä 

>ø÷ééúàå< àîìòã ïéëìî ìëî àëìî éø÷úàå 
àîåé ìëá àã äôöî àìã ïàîå àîìò àåääá 

àëä à÷ìåç äéì úéì:  

 ,סביבו החברים מן כמה ראהבינתיים 
 וראה ,יםעומד שהעמודים אותם כל

 עולים אלו .הרקיע לישיבת אותם שמעלים
 בעלאת  ראה כולם ומעל .יורדים ואלו

 שבועה נשבע והוא ,בא שהיהכנפיים ה
 בכל פוקד שהמלך ,הפרגוד מאחורי ששמע

 ,עפרב ששוכבת האילה את וזוכר יום
 מאות בשלש שעה באותה בעיטות ובועט

  ועדיםור מפחדים וכולם ,רקיעים ותשעים

 ìë äéðøçñ àééøáç ïî äîë àîç éëäãà
ïéãåîò ïåðéàæ ïåì å÷éìñã àîçå ïéîéé÷ã 

ïéúçð ïéìàå ïé÷ìñ ïéìà àòé÷øã àúáéúîìç 
 åäìåëã àìéòå>àîç<éôãâã éøàî è éúà äåäã 

åäåàäàîåà éîåà é àãåâøô éøåçàî òîùã 
 éã àúìéàì øéëãå àîåé ìëá ã÷ôî àëìîã

àøôòì úáéëùàéäá ïéèéòá èòáå äå àúòù à
úìúááéïéòé÷ø ïéòùúå äàî âé ïéúúøî åäìëå 

ïéòæå  
  ã/á  

                                                                                                                                                                                     

וטח , החומר שלהם מונע השגתם, שהחיים, ע פקחי עינא"והם גנוזים בג, הם הצדיקים שכבר מתו א
נשמות הצדיקים אחר המיתה מושטטים בעולם הזה ' פי, אבל אלו פיקחי עינא דמשטטן, מראות עיניהם

 .$)מ"מ(
  ).א"ד(אותן שהשינה סתום בנחיריהם הקיצו משינתכם  ב
כאשר '  וכו הם מתמעטים ונשקעים יותר, מה שהמוחין דקטנות יורדיםכל, ל"א לח וז"ש ז"פת' ע ג

 שכל מדרגה היותר עליונה , שהדינים עצמם כמה מדרגות יש בהם, והיינו,מתחילים לירד אז מתמעטים
 בעת  ולכן,שהדברים עצמם שגורמים עונשים הם ישמשו הטוב'  וכושבהם יכולה בעצמה להתהפך לרחמים

שלישי העליונים הם עצמם '  וב, התחתון שלהםיש אז לא נשאר במדרגות הדינים רק של,שירדו אל הגרון
  .שזה מעלת הכלים שדווקא מהקלקול בא התיקון' שם נקודות י' ועי, יצאו מן החושך אל האור

 ). הערת הזוהר(א "ויקהל קצו ע ד
 $).טו' א סי"אור יקר ש(והמלכות נקראת אילת השחר , בסוד היחוד ה
 ).$ז"רמ(סוד עשיה ביצירה , שאינו מיחד לילה ביום ו
 .$)ז"רמ(הם הצדיקים שזכו להיות ראשים ומלמדים את בני דורם שהם מסוד היסודות  ז
 .זוהר הרקיע' עי ח
 $).מ"מ(ט "מט ט
  ).א"ד(נשבע שבועה  י

מלכות שבה שהיא ' בחיא דאצילות דקדושה רק "לא נשאר בנוקבא דז: פרק ג' ח שער הקלי"ע' עי יא
א "ס הראשונים שבו דז" שבאו לה מט,ספירות העליונים שבה'  ושאר הט.עשירית תחתונה שבה' בחי

 כי , אשר היא שכיבת לעפרא,ס ראשונים נקרא רישא" ואלו הט. אלו ירדו למטה בנוקבא דקליפה,כנודע
, היא עפר אשר יהיה בקרקע המשכןהבריאה : מ"ל המ"וז. כ"ע,  בסוד עפר המשכן,היא נתונה בין הקליפות

 $ .ועפר הם המלכים שנפלו שם, והבריאה נקרא קרקע המשכן, כי מלכות דאצילות נקרא משכן
  ).הערת הזוהר(שמות מב  יב
ו בהגהותיו שהוא מנין "הרח' פי$: מ"ל המ"ז). ו"לש(ב "ויקהל קצה ע' עי). א"נ(ם ” א- כמנין שמים יג

 .ה"שמים או שכינה ע
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 ונופלות ,דמעות זה על ומוריד .לפניו
 הים לתוך כאש הרותחות הדמעות אותן

 אותועומד  הדמעות ומאותן .הגדול
 את ומקדש, ומתקיים הים לע נהוהממ
 עולבל עליו ומקבל ,הקדוש המלך של שמו
 ,לתוכו אותם וכונס בראשית מימי כל את

 העם על העמים כל שיתקבצו בשעה
  .הביבש ויעברו ,המים ויתיבשו ,הקדוש

ïéòîã ãéøåàå äéî÷à ïåðéà éìôðå àã ìò 
çéúø ïéòîãàáø àîé åâì àùàë ïá ïåðéàîå 

àðîî àåää íéà÷ ïéòîãâ ùéã÷å íéé÷úàå àîéã 
àùéã÷ àëìîã äéîùã ìë òìáîì äéìò ìéá÷å 

 äéåâì åäì ùåðëéå úéùàøáã éåîéî àúòùá
 ïåáâðéå àùéã÷ àîò ìò àéîîò ìë ïåùðëúéã

àéîäåáéâðá ïåøáòéå   
 פנו מקום פנו ,שאומר קול שמע כך בין
 רבי לישיבת בא המשיח מלך שהנה ,מקום

 ראשי ששם הצדיקים שכל היות ,שמעון
 ,רשומות הן ששם ישיבות ואותן ,הישיבה

 עולים ישיבה שבכל חברים אותם וכל
 והמשיח ,הרקיע בתלישי כאן של מהישיבה

 תורהאת ה חותםו הישיבות אותן בכל בא
 ,המשיח בא השעה ובאותה .החכמים מפי

. עליונות בעטרות הישיבות ימראש מתעטר
 וקם ,החברים אותם כל קמו שעה באותה

 והיה עולה אורו עד רום ,בי שמעוןר
   .הרקיע

 øúà ïåðô øúà ïåðô øîàã àì÷ òîù éëäãà
úîì éúà àçéùî àëìî àäã ïåòîù éáøã àúáé

 ïåðéàå àúáéúî éùéø ïîúã àéé÷éãö ìëã ïéâá
 éã ïéøáç ïåðéà ìëå ïåðéà ïéîéùø ïîúã éúáéúî

é÷ìñ àúáéúî ìëáï àëäã àúáéúîî 
 ïåðéà ìëá éúà çéùîå àòé÷øã àúáéúîì

íéúçå éúáéúîåïðáøã åäééîåôî àúééøåà æ 
øèòúî çéùî éúà àúòù àéääáåחéùéø ïî 19 

ò ïéøèòá éúáéúîääá ïéàìå ìë åî÷ àúòù à
 äéøåäð ÷éìñ äåäå ïåòîù éáø í÷å àééøáç ïåðéà

òé÷ø íåø ãòà   
 עולה שתורתך אשריך ,רבי ,לו אמר
 ואור אור וכל ,אורות ושבעים מאות בשלש
 טעמים עשר ושלשה מאות לשש נפרד

 .טהור אפרסמון בנהרות ורוחצים שעולים
 תורהאת ה חותם הוא ברוך והקדוש

 יהודה מלך חזקיהו של ישיבתוומ מישיבתך
 לא ואני .ניוהשיל אחיה של ישיבתו ומתוך
כנפיים ה בעל אלא ,מישיבתךחתום ל באתי

 לתוך יכנס שלא ידעתי שהרי ,לכאן בא
 באותה. לישיבתך אלא האחרות הישיבות

 à÷ìñ êúééøåàã úðà äàëæ éáø äéì øîà
ïéøåäð ïéòáùå äàî úìúáè àøåäðå àøåäð ìëå 

 ïé÷ìñ ïéîòè øñéìúå äàî úéùì úùøôúà
àéëã àðåîñøôà éøäðá ïééçúñàåéá÷å " åäéà ä

÷æçã àúáéúîîå êúáéúîî àúééøåà íéúç äé
 àðàå éðåìùä äéçàã àúáéúî åâîå äãåäé êìî

àìà êúáéúîî íúçîì àðéúà àì  éøàî
ïéôãâãàé ]éúà) [ìàò( àðòãé àäã àëä >ã< àì

 êúáéúîá àìà éúéøçà éúáéúî åâ ìåòéé
                                                           

כי " אל גינת אגוז ירדתי" כ"מאמהד "הוא ע). א"ד(א "א ויקהל קצו ע"ב ושמות יט ע" עבראשית כו א
י עלייתן " ענעשה מיתוק הדינין שכן ,ס ושם הם נמתקין"דינין למה'  שעולין ב,האי ירידה עלייה הוא

 כשיוצאים, א שהם מתלבשים בתוך המלכות דאצלות להמתק שם"ה דז"הם נו). ב"ב צג ע"ה ח"דע(ן שרשל
וכשהם בתוך המלכות נעשו מוחין אליה , ה חמה מנרתיקה"בסוד הוציא הקב, מהמלכות הם דינים גמורים

  .$)מ"מ(ואז מתמתקים 
 ).ו"לש(הוא חכמה דבריאה  ב
 .זוהר הרקיע' עי ג
 $).טו' א סי"אור יקר ח(מלכא משיחא הוא נשמה דשאר נשמות הצדיקים שעמדו בעולם הזה  ד
 ).א"דפ(ויעברו ביבשה  ה
 .א שם נראה כי הוא לשון של השלמה"צו דף לה ע' עי ו
 ).טו' א סי"אור יקר ח$(מכריע ביניהם לראות מי הטיב לדקדק ולפרש מה ששמע מלמעלה  ז
ועטרות ): טו' א סי"ח(אור יקר '$ ועי. ל מזדווג"בכל מקום בזהר ר" מתעטר"ב ש"ג קמט ע"ו ח"רח' עי ח

 .שבהיות המשיח פוקדם בישיבתם הוא נוטל מאורם ומאיר, יםאלו הם סוד אור המאיר על ראשי הצדיק

 ).א"נ(ם ”ת כי למעלה המספר יותר גדול א"כנגד ז' ר וע"כנגד ג' היינו ש ט
 $ .א"שזה המזל התחתון בדיקנא דא) ב"יט ע(ב "צ פ"ספד' עי י

  ).א"נ(ו משמאל "ו מימן ול"שיש לו ל). א"ד(בעל הכנפים והוא מטטרון שר הפנים  יא
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 אותהעל  שמעון רבי לו פריס שעה
 הזדעזע אז .כנפייםה בעל שנשבע השבועה
 ,הרקיעים דעזעווהז ,קולו והרים המשיח

 ,הלויתן והזדעזע ,הגדול הים והזדעזע
   .להתהפך העולם וחשב

 ïåòîù éáø äéì çñ àúòù àéääá êúáéúîá
 òæòãæà ïéãë ïéôãâã éøàî éîåàã äàîåà àåää

òãæàå ïéòé÷ø åòæòãæàå äéì÷ íéøàå çéùî àîé òæ
 àëôäúàì àîìò áéùçå ïúéåì òæòãæàå àáø  

 רבי לרגלי חייא רבי את ראה כך בין
 בגדי שלבוש אדם כאן נתן מי ,אמר .שמעון
 הוא זה ,שמעון רבי לו אמר .העולם אותו

 ,לו אמר .התורה רנ של האור ,חייא רבי
 אמר .שלך מהישיבה ויהיו ובניו הוא כנסי

 ויצא ,זמן לו נתנו .לו ינתן זמן ,שמעון רבי
 הזדעזע .דמעות זולגות ועיניו עזעומז משם

 של חלקם אשרי ,ואמר ,ובכה חייא רבי
 של חלקו ואשרי ,העולם באותו הצדיקים

 להנחיל" כתוב עליו .לכך שזכה יוחאי בר
  ".אמלא תיהםוצרווא יש אהבי

 ïåòîù éáøã éåìâøì àééç éáøì àîç éëäãà
ã àãî ùéáì ùð øá àëä áéäé ïàî øîà àåää

äð àééç éáø åäéà àã ïåòîù éáø øîà àîìòåøé 
 éåðáå àåä ùðëúé äéì øîà àúééøåàã àðéöåáã

à êìéã àúáéúîî ïååäéìå" àðîæ ïåòîù ø
 òæòãæî ïîúî ÷ôðå àðîæ äéì åáäé äéì áäééúé

ëáå àééç éáø òæòãæà ïéòîã éåðéò ïéâìæåà øîàå 
 äàëæå àîìò àåääá àéé÷éãöã ïåä÷ìåç äàëæ

äé÷ìåç áéúë äéìò êëì äëæã éàçåé øáã ) éìùî
àë ç (àìîà íäéúåøöåàå ùé éáäåà ìéçðäì:  

 םיואש" פתח שמעון רבי ".בראשית"
 עסוקל לאדםלו  יש כמה ".בפיך דברי

 ברוך שהקדוש משום ,ולילה יומם בתורה
 סקיםושע אותם לקולות מקשיב הוא

 ידי על בתורה שמתחדש דבר ובכל .בתורה
  .אחד רקיע עושה ,הבתור עוסקש אותו

úéùàøá  çúô ïåòîù éáø)æè àð äéòùé (
 ùð øáì äéì úéà äîë êéôá éøáã íéùàå

á÷ã ïéâá àéìéìå àîîé àúééøåàá àìãúùàì" ä
 ìëáå àúééøåàá é÷ñòúîã ïåðéàã ïåäì÷ì úééö

àúééøåàá ùãçúàã äìîà àåääã àãé ìò 
àãç àòé÷ø ãéáò àúééøåàá ìãúùàãá  

 תורה ברשד שעהאותה הב ,שנינו
 עולה ההוא הדבר ,אדם מפי מתחדש
 והקדוש ,הוא ברוך הקדוש לפני ומזדמן

 ומנשק הוא נוטל את אותו הדבר ברוך
 עטרות בשבעים אותו ומעטר ,אותו

 ,שהתחדש חכמה ודבר .וחקוקות גלופות
 ,העולמים חי הצדיק ראש על ויושב עולה
 עולמות אלף בשבעים ומשוטט משם וטס

 àúééøåàã äìîã àúòù àéääá ïðú
 à÷ìñ äìî àéää ùð øáã äéîåôî úùãçúà

á÷ã äéî÷ úãúòúàå"äâá÷å " àéääì ìéèð ä
äì ÷éùðå äìîãøèòå )ïé(ïéøèò ïéòáùá äì ä 

ïéôéìâåï÷÷çîå æàùãçúàã àúîëçã äìîå ç 
ïéîìò éç ÷éãöã àùéø ìò àáúéå à÷ìñè àñèå 

ïéîìò óìà ïéòáùá àèùå ïîúîéú÷éìñå àé éáâì 

                                                           

 ).א"נ(שמע דוקא כשמחדש בה ולא כשעוסק בשכבר נתחדש מ א
ועיקר פנימיות . ע"ד מתקן בי"פר, סוד מתקן אצילות. ע"ס מתקן אבי"נודע כי פרד. לשון רבים" דברי" ב

הוא סוד מלכות ' ועלמא דנוק, עולם הפירוד, ע"ונקראים בי. ק"סוד מלכות דא, עולם האצילות הוא עתיק
שהם , ומכל שאר מלין דאורייתא. בענין הסוד אמר שנעשה ממנו רקיע אחדולכן , א המתפשטת בהם"ז

 ).$ז"רמ" (דברי"בחינות אלו אמר ' וכנגד ב, )א"לקמן ה ע(אמר שנעשו ארצות , ד"פר
א נטיל ההיא "ה שהוא ז"וקב, ן למלכות"שעולה זה החידוש בסוד מ' ופי, המלכות' הוא בחי' לפני ה ג
 ).$מ"מ(' וכו

 ).$מ"מ(ר שנקראים נשיקין "מאיר לה מן ג' הארה מזווג נשיקין וכוממשיך עליה  ד
 ).$מ"מ(ספירות כולם ' נמצא שמקבלת הארה מי' וכו, א"ת דז"מאירים לה מז ה
 ).$מ"מ(מצד אבא  ו
 $).מ"מ(מצד אמא  ז
 ).$מ"מ, א"נ(ם " א-כשמחדש על דרך הסוד ' פי ח
אבל חידוש של הסוד סלקא ויתבא ברישא . תה שהיא המלכו"עולה קמי קב, החידוש של הפשט' פי ט

 ).$מ"מ(א "שהיא עטרת היסוד דז, דצדיק
 ).$מ"מ(א "קצוות דא' הם ז י

 ).$מ"מ(ן "מעלה מ יא
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 של הדברים וכל .יםהימ עתיק אל ועולה
 בסודות הם חכמה דברי ,הימים עתיק
 של סתוםה הדבר ואותו. עליונים יםסתומ
 ,עולה כשהוא ,כאן שהתחדש חכמה

 עתיק של הדברים אותם עם מתחבר
 בשמונה ונכנס עמהם ויורד ועולה ,הימים

 ראתה לא עין"ש גנוזים עולמות עשר
 ומשוטטים משם יוצאים ".זולתך אלהים

 לפני ומזדמנים ושלמים לאיםמ והולכים
  .הימים עתיק

ïéîåé ÷éúò éáâìà ïéìî ïéîåé ÷éúòã ïéìî ìëå 
ïéàìò ïéîéúñ ïéæøá ïåðéà àúîëçãá äìî àéääå 

 à÷ìñ ãë àëä úùãçúàã àúîëçã àîéúñ
ïéîåé ÷éúòã ïéìî ïåðéàá úøáçúàâ à÷ìñå 

ïéæéðâ ïéîìò øñéðîúá úìàòå åäééãäá àúçðåã 
)â ãñ íù (úàø àì ïéòãêúìåæ íéäìà ää é÷ôð 

 åãúòúàå ïéîìùå ïàéìî ïééúàå ïèàùå ïîúî
ïéîåé ÷éúò éî÷å   

 את הימים עתיק מריח השעה באותה
 נוטל .הכל מן לפניו נוח וזה ,הדבר@ אותו

 מאות בשלש אותו ומעטר ,הדבר אותו את
 טס הדבר אותו .עטרות אלף ושבעים

 דבר כל וכן .אחד רקיע ונעשה ,ויורד ועולה
 יםעומד רקיעים נעשים חכמה של ודבר

 קורא והוא .הימים עתיק לפני שלם בקיום
 ,דשיםומח שמים ,חדשים שמים להם

  .עליונהה חכמה סודות שלסתומים 

çøà àúòù àéääáæäá ïéîåé ÷éúò äéà20 
 äìî àéääì ìéèð àìëî äéî÷ àçéðå äìî

äì øèòàåç ïéøèò óìà ïéòáùå äàî úìúá 
 àúçðå à÷ìñå úñè äìî àéää àãéáòúàå

÷ø àúîëçã äìîå äìî ìë ïëå àãç àòé
ïéãáòúà  ÷éúò éî÷ íéìù àîåé÷á ïéîéé÷ ïéòé÷ø

 íéîù íéùãç íéîù ïåì éø÷ àåäå ïéîåé
äàìò àúîëçã ïéæøã ïéîéúñ íéùãåçîè  

 התורה דברייתר  אותם וכל
  לפני עומדים ,שמתחדשים

 ìëå>ïåðéà <)ïéìà(ïéìî øàù é àúééøåàã 
÷ ïéîéé÷ ïéùãçúîãéî  

  ä/à  
 ונעשים ועולים ,הוא ברוך הקדוש

 לארץ ומתעטרים ויורדים ,החיים ארצות
 חדשה ארץ הכל ונעשה ומתחדש ,אחת

 זה ועל. בתורה שהתחדש הדבר מאותו
 והארץ החדשים השמים כאשר כי" כתוב

 ."' וגולפני מדיםוע שהוע אני אשר החדשה
 שעושה ,"עושה" אלא ,כתוב לא עשיתי
 של והסודות ושיםהחד מאותם תמיד

 בפיך דברי םיואש" כתוב זה ועל .התורה
 דווליס שמים עולנט כסיתיך ידי ובצל
  ".שמים" אלא כתוב לא השמים ,"ארץ

á÷" ïéúçðå íééçä úåöøà åãéáòúàå ïé÷ìñå ä
 ãéáòúàå ùãçúàå ãç õøà éáâì ïéøèòúîå
 ùãçúàã äìî àéääî äùãç õøà àìë

>àúééøåàá <)àúééøåàã(éúë àã ìòå  á) äéòùé
áë åñ ( õøàäå íéùãçä íéîùä øùàë éë

åâå éðôì íéãîåò äùåò éðà øùà äùãçä ' éúéùò
 ïåðéàî øéãú ãéáòã äùåò àìà áéúë àì

ïéùåãçàé áéúë àã ìòå àúééøåàã ïéæøå ) àð íù
æè ( òåèðì êéúéñë éãé ìöáå êéôá éøáã íéùàå

 àìà áéúë àì íéîùä õøà ãåñéìå íéîù

                                                                                                                                                                                     

 ).'א פרק ז"ח שער א"ע(א "ג דא"ת' ת דעתיק והמה ז"ז' עתיק יומין הוא בחי א
 ).$מ"מ(א "היינו סודות גדולים ונעלמים יותר מדרושי א ב
 ).$מ"מ( עמהם ונוטלת הארה מהם מתחברת' פי ג
 ).ז"רמ(הוא סוד פנימיות יסוד עתיק . $)מ"מ(ן "י לעורר מ"ח' נכנסה ביסוד דאימא שנק' פי ד
 .$)ז"רמ(המתוארת בשם אלהים , ס המלבשת לגבורה דעתיק"הוא סוד מו ה
 ).$מ"מ(ה משלימו "הקב, אם חסר איזה דבר לאותו חידוש' פי ו
ודרך בו עולים האורות , ג כמספרו"ידוע שסוד החוטם הוא שם ס). $מ"מ(ליו התעוררות העולה א' פי ז

 ).$ז"רמ(עד הדעת שהוא סוד המצח 
  ).הערת הזוהר(שמות יד  ח
דהיינו שעל ידי לימודו הוא מקיים ומתקן את אותן הגילויים למעלה ולכן גדול הוא החיוב לעסוק  ט

 ).ג"ש ז ע"הקדו(בחכמת האמת 
 .של נגלה י

 .א למעלי באורייתא"לקמן ח ע' עי יא
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íéîùà:  
 ידי ובצל" זה מה ,עזראל רבי אמר
 התורה שנמסרה בשעה ,לו אמר ".כסיתיך
 מלאכים של רבואות כמה באו ,למשה

 עד ,פיהם בשלהבת אותו ףולשר עליונים
 וכעת .הוא ברוך הקדוש עליו שכסה

 לפני ועומד ומתעטר עולה הזה רובישהד
 אותו על מכסה הוא ,הוא ברוך הקדוש

 רכּוי שלא האדם אותו על ומכסה ,רוביהד
 יקנאו ולא ,הוא ברוך הקדוש אלא אליהם

 שמים ההוא רובימהד שנעשה עד ,לו
 ידי ובצל" שכתוב זהו .חדשה וארץ חדשים
 מכאן ".ד ארץווליס שמים עולנט כסיתיך
 לתועלת עולה העין מן סתוםר שובישכל ד
 ".כסיתיך ידי ובצל" שכתוב זהו .עליונה

 בשביל ,העין מןונעלם  מתכסה ולמה
 שמים עולנט" שכתוב זהו .ונהעלי תועלת

 לציון ולאמר. "שאמרנו כמו "ארץ דווליס
 השערים לאותם ,"ולאמר" ,"אתה עמי

 עמי" .אלו על אלו יניםויהמצ והדברים
 ,אתה מיִע אלא  אתהמיַע תקרי אל, "אתה

 שלי בוריבד אני מה .עמי תףוש להיות
 'ה בדבר" שנאמר כמו ,וארץ שמים עשיתי
 אותם אשרי .אתהגם  כך ,"נעשו שמים

  . בתורהעוסקיםש

 øîà êéúéñë éãé ìöáå åäî øæòìà éáø øîà
 åúà äùîì àúééøåà øñîúàã àúòùá äéì
 äéì àã÷åàì ïéàìò éëàìîã àåáø äîë

á÷ äéìò àôçã ãò ïåäîåôã àáåäìùá"äá 
 à÷ìñ äìî éàäã àúùäå]àøèòúàå) [÷øòúàå( 

á÷ éî÷ àîéé÷å" éñëå äìî àéää ìò éôç åäéà ä
ää ìò àìã ùð øá àå]òãåîúùé) [òãåîúùà( 

 åäééáâì>á÷ àìà"ä<äéáâì ïåàð÷é àìå â ãò 
 õøàå íéùãç íéîù äìî àéääî ãéáòúàã

ää äùãç" ã)íù ( òåèðì êéúéñë éãé ìöáå
 íéúñã äìî ìëã ïàëî õøà ãåñéìå íéîù

ää äàìò àúìòåúì à÷ìñ àðéòî" éãé ìöáå ã
êéúéñëã >éàîàå <)ïàî(ðéòî éñëúàå éôçúà  à

ää äàìò àúìòåúì ïéâá" ãåñéìå íéîù òåèðì ã
 äúà éîò ïåéöì øîàìå øîúàã äîë õøà

ïéðééåöîã ïéìîå ïéòøú ïåðéàì øîàìåä ìò ïéìà 
éø÷ú ìà äúà éîò ïéìàå Äò àìà äúà éîò éî

 éìéã àìåìîá àðà äî éîò àôúåù éåäîì äúà
õøàå íéîù úéãáòæ ] øîà úàã äîë) âì íéìäú

å (åäé øáãá"éîù äéëä óåà åùòð í[ ïéàëæ úà 
àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà:  

 שלא אדם כל של רוביואם תאמר שד
 דרכו שאין אותו ,בא וראה, ךכ עושה יודע

 יודע שאינו דברים ומחדש התורה בסודות
 ויוצא ,עולה רוביהד אותו ,כראוי ריםוב על
 לשון תהפוכות איש רוביהד אותופי לכ

ð øá ìëã äìîã àîéú éàå ãéáò òãé àìã ù
 åàìã àåää éæç àú àã]äéçøåàç ïéæøá 

àúééøåàã) [àúééøåà éçøåà( àìã ïéìî ùãçå 
 à÷ìñ äìî àéää úåàé à÷ãë ïåäééøåá ìò òãé

 ÷éôðå]éáâì) [äáâì( äìî àéää ]äéá óúúùàå [

                                                                                                                                                                                     

, שאם לא מפני תורתי ששמתי בפיך, לנטוע שמים, השמים לא כתיב משום דאפשר לפרש קרא הכי א
 ).טז' א סי"אור יקר ח(לא הייתי נוטע שמים מתחילה 

  ואמר רבי תנחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו, פרשז עליו עננו,ש"כמ: יהל אור' עי ב
 ".'כסי על כו"ו, "'חפי על כו"דברים אמר ' ונגד אלו ב). א"עסוכה ה (

שלא , ח המחדשו"הוכן אור מקיף האמור לחפות על החידוש ועל הת, ה"שאז מימי משה רבינו ע ג
 ).ז"רמ(יתקנאו בו 

 .יהל אור' עי ד
הם " מלין דמצויינין"ו. שהם כמו שערים לפתוח בהם הענין, הקדמות שמקדים החכם' פי" תרעין" ה

שערים המצויינין , שערי ציון' אוהב ה) א"ברכות ח ע(ש "כמ: יהל אור' ועי, )$מ"מ(החידושים עצמם 
 .בהלכה

 ).הערת הזוהר(ב "בתיקון יח דף לה ע ו
 כחות המוחין של כל עולם ובזה הם דהשמות הם סו: ל"ז, ש פנימיות וחיצוניות פרק טז"פת' עי ז

ז לקשר החצוניות עם "כל המדרגות המלאך או המאור הממונה ע והאדם כשמזכיר השמות ומקשר ,נפעלים
ל " ר,וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו) ב יט”בראשית ע(ש " וכמ,הפנימיות שבו שהוא שמו

, ז נעשה כל פעולה"ה ועי"יכ מקשר אותו השם בשרשו בשם הו" ואח,שהשם הוא נפש חיים של אותו דבר
  .א"וכן בס'  וכודקדושה' מים וארץ בין בסטשמכל הבל נעשה , ל"א ז"מח עח "א על תז"בבהגר' ועי. ל"עכ

 ).הערת הזוהר(' ז א"יתרו פ ח
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 חמש דלגומ ,הגדול תהוםה נקב מתוך שקר
 .רוביהד אותו את לקבל פרסאות מאות
 לתוך רוביהד אותו עם והולך ,אותו ונוטל
 שוא של רקיע בו ועושה ,שלו הנקב

 איש אותו הרקיע באותו וטס .תהו שנקרא
 בפעם פרסאות אלפים ששת תהפוכות

 ,עומד שוא של הזה שהרקיע וכיון .אחת
 באותו ומתחזקת זנונים אשת יוצאת מיד

 ואיש א"נו ,היא א"נ( ואש של הרקיע
 יוצאת ומשם ,עמו ומשתתפת )תהפוכות

 משום ,ורבבות אלפים כמה והורגת
 לה יש ,ההוא ברקיע עומדת היא שכאשר

 העולם כל את טסה להיות לתוויכ רשות
 וןוהע שכיומ הוי" כתוב זה ועל. אחד ברגע

 וכעבות" .הזכר זה "העון" ,"השוא בחבלי
 הנקבה זו ,"חטאה"הי ה מי,"חטאה העגלה

 אותו את מושך הוא ".חטאה" שנקראת
 ואחר כך ,השוא חבלי באותם עון שנקרא

 הנקבה אותה את ,"חטאה הכעבות העגל"
 להיות התגברה ששם ,חטאה שנקראת

 רבים כי" זה ועל .אדם בני גולהר טסה
 אותה זו ,הפילה מי ,"הפילה חללים

 ,זה את גרם מי .אדם בני שהורגת החטאה
 ,ומורה להוראה הגיע לאש החכם תלמיד
 ,לחברים שמעון רבי אמר. יצילנו הרחמן

 דבר מפיכם תוציאו שלא מכם בבקשה
 גדול מעץ שמעתם ולא ידעתם שלא תורה
 לאותה גורמים תהיו שלא כדי ,כראוי

 .נםילח אדם בני המוני גולהר החטאה
 הרחמן ,יצילנו הרחמן ,ואמרו לםוכ פתחו
  .יצילנו

)çë æè éìùî (]ð"à [ø÷ù ïåùì úåëåôäú ùéàà 
àáø àîåäúã àá÷åð åâîá äàî ùîç âìãå 

éñøôâ÷ì  ìéæàå äì ìéèðå äìî àéääì àìá
àòé÷ø äá ãéáòå äéá÷åð åâì äìî àéääáã 

 ùéà àåää àòé÷ø àåääá ñèå åäú éø÷àã àåùã
éñøô éôìà àúéù úåëåôäúä ïåéë àãç àðîæá 

ãéî ú÷ôð íéà÷ àåùã àòé÷ø éàäãå úùà 
é÷úàå íéðåðæóàåùã àòé÷ø àåääá 21 > ùéàå

úåëåôäú< úôúúùàå >äéá <)äá(æ÷ôð ïîúîå  ú
 úîéé÷ ãëã ïéâá ïååáøå ïéôìà äîë úìè÷å

äì úéà àòé÷ø àåääáå ñè éåäîì àúìëéå åùø 
 áéúë àã ìòå àãç àòâøá àîìò ìë) ä äéòùé

çé ( àã ïåòä àåùä éìáçá ïåòä éëùåî éåä
 àã äàèç ïàî äàèç äìâòä úåáòëå àøåëã

 äàèç éø÷àã àá÷åð] éø÷àã àåää êéùî åäéà
 éìáç ïåðéàá ïåò>ä<å àåù øúáì]å[ úåáòë

äàèç éø÷àã àá÷åð àéääì äàèç äìâòä[ 
à ïîúãú éðá àìè÷ì ñè éåäîì úô÷ú]àùð [

)àåù( àã ìòå )åë æ éìùî ( íéììç íéáø éë
äìéôäç úìè÷ã äàèç àéää àã äìéôä ïàî 

 éèî àìã íëç ãéîìú àã íéøâ ïàî àùð éðá
à ïáæùì àðîçø äøåîå äàøåäì" ïåòîù ø

àééøáçìèåëééðî àúåèîá  åëééîåôî ïå÷ôú àìã 
àúééøåàã äìîéúòãé àìã éúòîù àìå ïé ï

àî àáøáø àðì]úåàé à÷ãë[ ïååäú àìã ïéâá 
 àùð éðáã ïéñåìëà àìè÷ì äàèç àåääì ïéîøâ

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(היפך של לשון למודים שהוא דרגא דיסוד  א
ומקבל הארה וכח , מ"מתגבר ס, י החידוש שאינו אמיתי"ע' וכו' בינה דבריאה דקלי, הנקבה העליונה$ ב

 ). $מ"מ(יא קליפה גדולה יותר מכולם מבינה דבריאה דקליפה שה
' זהר אילנא דא וכו, א"פרשת שמות א ע' עי). $מ"מ(ק "גבורות שם ת' אפשר לפי שיונק מפסולת של ה ג

 ).יהל אור(' וכן זה לעומת זה וכו
ש נתיב "פת' ועי, זוהר הרקיע' עי). א"נ(ם "א. ת לשוא"ח היינו רמז לנטוע שמים וליסוד ארץ ר"בע' כ ד

  .שדבר זה נעשה גם בלימוד חכמות חיצוניות', פות והמרכבה הטמאה פרק בהקלי
נגד הרקיע ). $מ"מ(ר נשלמו לו עשרה כלים "ק אלא שבחטא אדה"מ עיקרו הם ו"כי ס, ק שלו"נגד ו ה

 ).יהל אור(זעירא ' דקדושה שהוא ו
  ).הערת הזוהר] (ק" דפ–רמ [ה "פקודי ער ו
ס "ש' ונגד נוק. ק פרסה"ת, א הוא חמשה חומשי תורה"נגד ז. נ"נגד היסוד דקדושה שהוא מחבר זו ז

 ).יהל אור(שבה שיתא אלפי פרסה הוי עלמא , שיתא אלפי פרסה
 ).יהל אור (זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה): א"סוטה כב ע(ש "כמ ח
 .זוהר הרקיע' עי ט
  ).הערת הזוהר(א "יתרו פז ע י

 .אריכות ביהל אור' עי יא
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ïáæùì àðîçø ïáæùì àðîçøàé:  
ה ברא את העולם "הקב ,בא וראה

 אצלו ואהיה" שכתוב ארוהיב והנה ,בתורה
 והוא ".יום יום שעשועים ואהיה אמון

 וארבע ושלש ושתים פעם בה הסתכל
 כך ואחר ,אותם אמר כך ואחר ,פעמים

 שלא אדם בני את ללמד ,מעשה בה עשה
 ראה אז" שנאמר כמו ,בה לטעות יבאו

 ".לאדם ויאמר חקרה וגם הכינה ויספרה
 "ראה אז" שכתוב ההם פעמים ארבע וכנגד

 ברא ,"חקרה וגם" "הכינה" "ויספרה"
 וטרם .שברא מה את הוא ברוך הקדוש

 בראשונה הכניס ,שלו המעשה את שהוציא
 רא'ב ראשית'ב" שכתוב ,בותית ארבע

 כך ואחר ,ארבע הנה ,"ת'א להים'א
 הפעמים ארבע כנגד הם ,"השמים"

 טרם בתורה הוא ברוך הקדוש שהסתכל
  .למלאכתו מעשהו את יוציא

á÷ àøá àúééøåàá éæç àú"ä àäå àîìò 
äåî÷åàà áéúëã )ì ç íù ( ïåîà åìöà äéäàå

 àðîæ äá ìëúñà åäéàå íåé íåé íéòåùòù äéäàå
 øúáìå ïéðîæ òáøàå àúìúå ïéøúå] ïåì øîà

øúáìå[ ãéáò >äá <)äéá( àôìåàì àúãéáò 
 øîà úàã äîë äá éòèîì ïåúéé àìã àùð éðáì

)æë çë áåéà ( äø÷ç íâå äðéëä äøôñéå äàø æà
ì øîàéå áéúëã ïåðéà ïéðîæ òáøà ìéá÷ìå íãà

á÷ àøá äø÷ç íâå äðéëä äøôñéå äàø æà" äî ä
 ïéáú òáøà ìéòà äéúãéáò ÷éôà àì ãòå àøáã

 áéúëã àúéîã÷á)à à úéùàøá (á' úéùàø
á'à àø'à íéäì'íéîùä øúáìå òáøà àä úá 

á÷ ìëúñàã ïéðîæ òáøà ìéá÷ì ïåðéà" ä
åðîåàì äéúãéáò ÷éôé àì ãò àúééøåàáäéú:  

 רבי את לראות הולך היה אלעזר רבי
  ,חמיו לקוניא בן שמעון ברבי יוסי

 éáøá éñåé éáøì éîçîì ìéæà äåä øæòìà éáø
éåîç àéðå÷ì ïá ïåòîù  

  ä/á  
 היה אחד ואיש ,עמו  היהאבא ורבי
 נפתח ,אבא רבי אמר .אחריהם מחמר

 שהרי השעה והזמן הוא ,ורהת של פתחים
 את" ,ואמר אלעזר רבי פתח. בדרכנולתקן 
 ימים בששה , בא וראה,"רוותשמ תיושבת
 יום וכל ,העולם את הוא ברוך הקדושברא 
 ביום כחו ונתן ,וימעש את להיג ויום

 ביום ,כחו ונתן וימעש את להיג מתי .ההוא
 הימים שלשת שאותם משום ,הרביעי

 .התגלו ולא יםומסת כולם היו הראשונים
 המעשה תא הוציא ,הרביעי היום שבא כיון

 àøáâ ãç ïéòè äåäå äéãäá àáà éáøå
 åäééøúáà)å(à" àúééøåàã ïéçúô çúôð àáà ø

 àåä àðãòå àúòù àäã]àð÷úúàì) [àð÷úàì( 
 øîàå øæòìà éáø çúô ïçøàá)ì èé àø÷éå ( úà

á÷ àøá ïéîåé úéùá éæç àú åøåîùú éúåúáù" ä
àîìòâäéúãéáò éìâ àîåéå àîåé ìëå ã áäéå 

 áäéå äéúãéáò éìâ éúîéà àîåé àåääá äéìéç
äàòéáø àîåéá äéìéçä ïéîåé úìú ïåðéàã ïéâá 

åìâúà àìå ïéîéúñ ååä åäìåë ïéàîã÷å ïåéë 
 àìéçå àúãéáò ÷éôà äàòéáø àîåé àúàã

                                                           

 ).ו"לש(ב "א וע"תולדות קלד ע' א ופ"ב קסא ע"ח א
של חי ברוך ומבורך שמו , אחת רוח אלקים חיים, עשר ספירות בלימה) ט"א מ"פ(י "ש בס"כמ ב

חקק וחצב בה עשרים ושתים אותיות , שתים רוח מרוח) 'י.( רוח הקדשוהוארוח ודבור ו קול העולמים
 חקק וחצב , מים מרוח,שלש) א"י(. ת מהןורוח אח, יסוד שלש אמות ושבע כפולות ושתים עשרה פשוטות

 כמין מעזיבה ויצק םבביס, צבן כמין חומהח, חקקן כמין ערוגה, תהו ובהו רפש וטיטב אותיות מ"כבהן 
 חקק וחצב בה ,ארבע אש ממים) ב"י(.  ארץאכי לשלג יאמר הֵו) איוב לז ו( עפר שנאמר הונעששלג  םעליה

עושה ) תהלים קד ד(ומלאכי השרת ומשלשתן יסד מעונו שנאמר ואופנים וחיות הקדש  כסא הכבוד שרפים
ק "שקודם הכל במחשבה עד השמים ו, ק"כ ו"ואח. ב ודעת"והוא כח. מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט

 ).יהל אור(כ לבנות בדבורו השמים "ואח, פעמים במחשבתו' כן האדם צריך להתבונן ד. והנגלות
 ).מ"מ(שהוא עולם הזה , ק ברא עלמא"כי באמצעות הו, מדת הבינהזו , ה"ברא קב, ק"ו, בשית יומין ג
כ יג "שעה' ועי). מ"מ(' וכו' גבורה ביום ב', חסד ביום א, של העולם הזה' ק נתן כחו ביום א"מהו' כל א ד

 .ב בענין אמירת אנא בכח"ע
 ).מ"מ(' כי לא יצאו הפעולות רק על ידי הנוק, יום רביעי כנגד המלכות ה
 ).יהל אור) (גוונין סתימין(ב "כדלקמן יח ע, ת סתימין אינון"וכידוע שחג). מ"מ(הוכנו אל הזווג אלא רק  ו
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 אף ,ורוח ומים אש שהרי ,לםוכ של והכח
 כולם ,עליונים יסודות שלשה שהם גב על

 עד שלהם המעשה התגלה ולא ,תלויים
 מנותוהא נודעה ואז ,אותם לתהיג שהארץ

  . מהם אחד כל של

ëãåàçåøå àéîå àùà àäã åäìàòà " ïåðéàã â
ïéàìò ïéãåñé úìúá éìâúà àìå ïééìú åäìë 

 òãéúà ïéãë ïåì éìâ àòøàã ãò ïåäìã àúãéáò
åäééðî ãç ìëã úåðîåà  

 ,היה השלישי ביום הרי ,תאמר ואם
 וכתוב ,"דשא הארץ תדשא" שכתוב

 שכתוב גב על אף זה אלא ".הארץ ותוצא"
 ביום ונכלל ,רביעיב היה ,השלישי ביום

 ואחר .רודיפ בלי אחד שיהיו] כדי[ ,השלישי
 להוציא מעשהו התגלה הרביעי היום כך
 משום ,ואחד אחד כל של מנותוולא מןוא

 של הרביעית הרגל הוא הרביעי שהיום
 בין ,לםוכ של מעשיהם וכל. העליון הכסא
 ,האחרונים הימים ובין הראשונים הימים

 ויכל" שכתוב זהו .השבת ביום תלויים היו
 היא וזו ,השבת זו ,"השביעי ביום אלהים

 אם ,תאמר ואם .הכסא של הרביעית הרגל
 ,םפעמיי "רוותשמ תיושבת את" זה מה כך

 היום של והשבת שבת ערב של שבת אלא
  .פרוד להם אין ממש

 áéúëã äåä äàúéìú àîåéá àä àîéú éàå
)úéùàøáàé à  ( áéúëå àùã õøàä àùãú)íù 

áé (òà éàä àìà õøàä àöåúå" àîåéá áéúëã â
 äàúéìú àîåéá ìéìëúàå äåä äàòéáø äàúéìú

àãåøô àìá ãç éåäîìâ äàòéáø àîåé øúáìå 
éìâúàã äéúåðîåàì àðîåà à÷ôàì äéúãéáò 

 åäéà äàòéáø àîåéã ïéâá ãçå ãç ìëã]àìâø [
)àìë(äàìò àéñøëã äàòéáø ä ìëå éúãéáòä)å( 
)ã( ååä ïéàøúá ïéîåé ïéáå ïéàîã÷ ïéîåé ïéá åäìë

àúáùã àîåéá ïééìúåää " ã)á á úéùàøá ( ìëéå
 àìâø àåä àãå úáù àã éòéáùä íåéá íéäìà

éñøëã äàòéáøéåäî éëä éà àîéú éàå à)  àø÷éå
ì èé(úáù àìà ïéøú åøåîùú éúåúáù úà æ 

ùîî àîåéã àúáùå àúáù éìòîãç ïåì úéì 
åøôàã:  

 מחמר שהיה סוחר אותו ]הםל[ אמר
 אמר ".תיראו ומקדשי" זה ומה ,אחריהם

 זה ומה ,לו אמר .שבתה קדושת זה ,לו
 ההקדוש זה ,לו אמר .שבתה תקדוש
 ,כך אם ,לו אמר .מלמעלהעליו  כתשנמש

åäééøúá ïéòè äåäã àòééè àåää øîàè åäîå 
 úáùã àùåã÷ àã äéì øîà åàøéú éùã÷îå

]à"ì[à úáùã àùåã÷ åäîå "ùåã÷ àã ìà 
àìéòìî àëùîúàãé ]à"ì[áò éëä éà é úã

                                                                                                                                                                                     

, ימים אור ומים' בב). מ"מ(ת כנגד אויר "ת' יום ג, גבורות כנגד אש' יום ב, חסד כנגד מים' יום א א
. כידוע, ם הפנויאז נתגלה האויר במקו, במאמר יקוו המים' וביום הג. ב"ש בפרשת תרומה קמט ע"וכמ

 ).יהל אור(דשא עשב עץ : מינין' שכנגדן הוציאה ג, יסודות' ובה נתגלו כל הג', והארץ הוא היסוד הד
 ).יהל אור(י "ש בס"כמ, י הן תלת יסודין תתאין"שנה ב
ת היא "המלכות שהיא עומדת אחורי הת' פי, ואיהי רביעאה ושביעאה) א"ה ע(ז "ש בתיקו"נודע מ ג

מה , ולפי שהיא כלולה עמו. ת"והיא רביעית אליהם אחורי הת, מדות' חילים מהחסד הם גכשמת, רביעאה
 ).מ"מ(כאילו הוה כתוב בה ', שכתוב ביום ג

 ). יהל אור(ימים האחרונים ' ל בג"ר ד
 ).יהל אור(ד "ח לא ע"זו' ועי, ב"ז א ע"ש בתיקו"כמ, י הוא מרכבתא תתאה"שנה, ת"ל דחג"ר ה
ולברר מהם ' ק להלחם עם הקלי"תהיה המלכות ראש לכל הו, ה שיום השבתשמן הראוי הי' פי ו

ואין , לכך ביום שבת עולים העולמות מעלה מעלה. אלא שאין דרך האשה להיות ראש במלחמה, הבירורין
ונמשך הארה גדולה אל כל העולמות גם אל , י אורות עליונים"רק הם מזדווגים ע, מבררים שום בירור
ד ויכל אלקים ביום "הה, ימי בראשית נמשך להם קיום והעמדה' וכל מה שנעשה מו, העולם הזה הגשמי

י זווג העולמות ביום השבת למעלה "אלא הענין הוא שע, מה פעולה עשה ביום השביעי, דקשה, השביעי
 ).מ"מ(ימי בראשית ' נמשך הארה וחיות וקיום אל כל מה שנעשה בו, במקומם האמיתי

  ). הזוהרהערת(ב "תרומה קלה ע ז
ושניהם נקראים שבת , ועיקר עליית הדכורא הוא ביום שבת, הוא בליל שבת' כי עיקר עליית הנוק' פי ח

 ).מ"מ(
  ).א"ד(סוחר שהיה נוסע אחריהם ' פי ט
א שעלו מעלה מעלה "כי גם שם נמשכים להם מוחין מאו, ן בעלותם למעלה"הם המוחין הנמשכים לזו י

 ).יהל אור(כ בחכמה "שכבוד ג" מכובד' לקדוש ה"ש למטה "וז,  שהוא קדוש,ל חכמה עלאה"ר). מ"מ(גם הם 
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 הקדוש אלא ,דשוק אינה שהשבת עשית
 וכך ,אבא רבי אמר. מלמעלה עליו ששורה

 'ה לקדוש נגוע לשבת וקראת] "שכתוב[ ,זה
 .לבד 'ה וקדוש לבד שבת הזכיר ".בדומכ

 ,לו אמר ,'ה קדוש זה המ ,כך אם ,לו אמר
 .עליו ושורה מלמעלה שיורדת שהוהקד
 מלמעלה שנמשכת שהוהקד אם ,לו אמר

 ,בדומכ אינו ששבת נראה ,בדומכ נקראת
 לרבי אלעזר רבי אמר". וכבדתו" וכתוב
 של ]חדש [שדבר ,הזה לאיש לו הנח ,אבא

 ,לו אמרו .בו יודעיםנו לא שא בו יש חכמה
 ," שבתותיאת" ,ואמר פתח .אתה רואמ

 יםיאלפ שהוא שבת תחום לרבות "את"
 ,"את" בהירלכן ו , לכל עבראמות

 ושבת העליונה שבת )זו( ,"שבתותי"
 יחד כלולות שתים שהן ,התחתונה

 שלא אחרת שבת נשארה. יחד ותומוסת
 רבונו ,לפניו רהאמ .בבושה והיתה נזכרה

 נקראתי אותי שעשית מיום ,של עולם
 ,יִתיִב ,לה אמר .לילה בלי אינו והיום ,שבת

 הריני אבל ,לך קראתי ושבת ,שבת תַא
 העביר .עליונה יותר בעטרה אותך מעטר
 של שבת וזו". תיראו מקדשי" ואמר כרוז
 .יראה בה ושורה ,יראה שהיא שבת ערב
 ו ואמרכלל הוא ברוך שהקדוש הוא ומי
  .'ה אני

ùåã÷ àìà ùã÷ åäéà åàìã úáùìà àéøùã 
 àåä éëäå àáà éáø øîà àìéòìî éåìò) äéòùé

âé çð(âðåò úáùì úàø÷å åäé ùåã÷ì "ëî ä ãá
åäé ùåã÷å ãåçì úáù øëãà" äéì øîà ãåçì ä

åäé ùåã÷ ïàî éëä éà"à ä"ùåã÷ ìà àúçðã 
 àùåã÷ éà äéì øîà äéìò àéøùå àìéòìî
 úáùã éæçúà ãáåëî éø÷à àìéòìî àëùîúàã

 áéúëå ãáåëî åäéà åàì)íù ( éáø øîà åúãáëå
 äìîã àøáâ éàäì çðà àáà éáøì øæòìà

)àúãç (>àúîëçã< àðòãé àì ïðàã äéá úéà 
 øîàå çúô úðà àîéà äéì åøîà äá) èé àø÷éå

ì ( åäéàã úáù íåçú äàâñàì úà éúåúáù úà
) ïéîà ïéôìàïéøèñ ìëáàâáå "ë úà éâñà 

 äàìò úáù àã éúåúáùúáù àãå( ] ïéôìà ïéøú
úáùå äàìò úáù àã àøèñ ìëì ïéîà[äàúú á 

 àãçë ïéîéúñå àãçë ïìéìë ïéøú ïåðéàã
úùààøçà úáù øàâøëãà àìã ãåäå ä 

 àîåéî àîìòã éøàî äéî÷ äøîà àôåñëá
 àìá åäéà åàì àîåéå àðéø÷úà úáù éì úãáòã
 àðéø÷ úáùå úðà úáù éúøá äì øîà àéìéì

øéúé äàìò àøèòá êì øèòî àðà àä ìáà êìä 
 úáù àãå åàøéú éùã÷î øîàå àæåøë øáòà

äàøé éäéàã àúáù éìòîãåàéøùå 22äàøé äá æ 
àîåá÷ã åäéà ï"åäé éðà øîàå ìéìëà ä"äç  

 ééãå éëä øîàã àáàî àðòîù àðàåè úà÷ קיודי ,כך שאמר מאבא שמעתי ואני

                                                                                                                                                                                     

ק "אבל ו', ק דבריאה או יצירה כפי הבחי"ימים הו ו' שו, שבת הוא בינה). הערת הזוהר(א "ויקהל רז ע א
' ם ד"סטרין חגת' והן ד, א"ז ה ע"ש בתיקו"שמלכות היא רביעית לכל תלת כמ, דאצילות הן תחום שבת

, והיכל הקדש בינה באמצע שבה מסתתר הקדש, אלף אמה שהן אלפים אמה' ם כל א"וכן נהי, ידוערוחות כ
 ).יהל אור(נקודה בהיכליה , חכמה

ג שיסוד בכלל "ואע. שבת' והן נק, זה מלמעלה וזה מלמטה, הוא שביעי' שכל א, ל בינה ויסוד"ר ב
ק דבריאה ,יקר הענין הוא שהתחום הוא ווע. כ שבת וכן מלכות"הוא ג, מ כשנכלל יסוד בבינה"מ, התחום

, שבתות בינה ויסוד שניהם הן ביום שבת ששניהן הן יום כידוע' ואלו ב' ששם הוא התחום סביב לעיר וכו
 ).יהל אור(ומלכות הוא בלילה 

  ).יהל אור(ל "כ שבת כנ"מלכות שהיא ג). הערת הזוהר(מ "א בר"יתרו צב ע). א"ד(שכינה ' פי ג
יהל (כ ביום שבת שלא נאמר רק ביום השביעי "משא, ויהי ערב ויהי בקר, המעשה נאמרימי ' שבכל ו ד
 ).אור

כי בחכמה יסד , ואנא אעטר לך בעטרין דאבא שהוא קדש, שמשם השבת, ששבת הוא בעטרא דבינה ה
 ).יהל אור(וזהו ומקדשי , ארץ ושמים בתבונה

 ).יהל אור(שהמלכות נקראת יראה  ו
, ן"יודי' שהן ב, אם אין יראה אין חכמה)אבות (בסוד , שהיא יראה, מלכותל נקודת חכמה שב"ר ז

 ).יהל אור(השמות חכמה שלמעלה וחכמת שלמה ' דשילוב ב
 ).יהל אור(שמלכות נקראת אני  ח
  ).א"ד(ב "ויקהל רד ע ט
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 זה "שבתותי" .שבת תחום לרבות "את"
 וכנגד ,שנים והם ,שבפנים בועיוהר גוליהע

 לנו שיש ושותקד שתי יש השנים אותם
 לווויכ. דושיק ואחד לווויכ אחד ,להזכיר

 דושיובק ,בותית וחמש שלשים בו יש
 ,בותית וחמש שלשים יש מקדשים שאנו
 ברוך שהקדוש שמות לשבעים עולה והכל
 ומשום .בהם מתעטרים ישראל וכנסת הוא

 שניהם , שבתותיהם הזה והרבוע שהעגול
 שהרי ".רוותשמ" שכתוב ,בשמור כלולים
 "שמור"ב נכללה לא כאן העליונה השבת

 םוסת העליון המלך שהרי ,"זכור"ב אלא
 .שלו וםשהשל מלך נקרא זה ועל ,"זכור"ב

 אין כן ועל ".זכור" הוא שלו והשלום
 שלומות ששני משום, למעלהמחלוקת 

 כתובלכן ו .ף"יוס ואחד ב"יעק אחד ,למטה
 ,"ולקרוב לרחוק שלום שלום" םיפעמי

  ,יעקב זה "לרחוק"

äàâñàìàìåâò àã éúåúáù úáù íåçú à 
òåáøåàåâìã áìå ïéøú ïåðéàå  ïéøú ïåðéà ìéá÷

ðì úéàã éúùåã÷ éøú úéàààøëãàì â åìëéå ãç 
ùåã÷ ãçåã ùîçå ïéúìú äéá úéà åìëéåä ïéáú 

ùåã÷áåàùîçå ïéúìú ïéùã÷î ïðàã å ïéáú 
á÷ã ïäîù ïéòáùì àìë ÷éìñå"äæ úñðëå 

 àã àòåáøå àìåâòã ïéâáå åäá øèòúà ìàøùé
øåîùá åäééåøú ïìéìë éúåúáù ïåðéàç áéúëã 

 åøåîùú]àäã) [àã( àì àëä äàìò úáù 
äàìò àëìî àäã øåëæá àìà øåîùá ìéìëúàè 

àëìî éø÷à àã ìòå íééúñà øåëæáé àîìùã 
 úéì àã ìòå åäéà øåëæ äéìéã àîìùå äéìéã

àìéòì ú÷åìçîàé ãç àúúì úåîåìù ïéøúã ïéâá 
÷òé"ñåé ãçå á" éðîæ éøú áéúë êë ïéâáå ó

)èé æð äéòùé (áåø÷ìå ÷åçøì íåìù íåìù ÷åçøì 
á÷òé àã  

  å/à  
 שנאמר כמו לרחוק .יוסף זה "ולקרוב"

 תוואח ותתצב" ,"לי נראה 'ה מרחוק"
 חדשים" שנאמר כמו ,ולקרוב ".מרחוק

 øîà úàã äîë ÷åçøì óñåé àã áåø÷ìå
) àì äéîøéá (åäé ÷åçøî"éì äàøð äáé)  á úåîù

                                                                                                                                                                                     

א ש ותמצ"ה ע"ג וכ"כ בשם התקונים תקון כ"מביא ג] ק" דפ–נד [ד "א ובמנחת יהודה דף כ"שם רז ע א
  ).א"ד(מאמר זה ' פי

הוא כינוי " עיגולה"ה). הערת הזוהר(א ”א ויקהל רה ע”א תצוה קפ ע”רכט ע). א"ד(א "ויקהל רד ע ב
ח "ע' ועי). זהר תרומה קכז' עי(ק "סתומא הוא בסוד ו' והמ, דאפרסמון' ה סוד אות ס"לעטרת היסוד ה

בחינות ' ובה ב, ל"היא עיר הקדש באמצע כנל בינה דילה ש"ר). א"א ס ע"ביאורים ח(' וה' זיווגים פרק ד
) ב"עירובין נו ע(ס שאמרו "וז, כ בתחום"בינה גו תבונה ואח, ועגולא הוא בגו רבועא', ומ' ס, בינה ותבונה

, לפי שתבונה הוא דינקא לבנין, כ מודד אתה התחומין"הבא למדוד את התחומין מרבע את העיר ואח
  ).יהל אור(כ בריבוע "לפיכך הן ג

  ).א"ד(ד "תקונים תקון כ ג
שהיא נותנת , וקדושה דאנן מקדשין וממשיכין היא תבונה, ויכולו נגד בינה). א"ד(ב ”בראשית מז ע ד

 ).יהל אור(מוחין וינקא לבנין 
 ).א"ד(בנוסח הקידוש שלנו כי בנו בחרת טעות ' ה תיבין וכו"כ ל"ובקדושא ג ה
] ק" דפ–רמה [פנחס ערה ' מ בפ"ב ובר”גם בויקהל רז עא ו"ז דף פו ע"א ותיקון מ"ד דף סח ע"תקון כ ו

  ).א"ד(ו "ת וה"ת ויכלו השמים והארץ ר"ב ותמצא ר"ע
 ).יהל אור(הן כללם ' שמות וב' ב שמות הן ע,שע, ב שמות עם יום הששי"שהן ע ז
 אבל בינה דלעילא נכלל בזכור את יום השבת שהוא, וכאן הן שבתות דשמור, נ"שזכור ושמור הן זו ח

 ).יהל אור(יסוד 
, )ב"ברכות מח ע(שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא , ל בינה נסתיים ביסוד דדכורא"ר ט

 עשר בכל 'וכודאימא עלאה איהי ימא דאתפשטת לחמשין תרעין ) ב"ג ע[(ז "תיקו' ועי, והן בינה ומלכות
 )..יהל אור] (כליל מאלין חמשיןל " יסוד נטיל לון כלהו ואיקרי כ,ספירה מאלין חמש מחסד עד הוד

 ).יהל אור(שלמא יסוד , ל מלכא בינה"ר י
, י"ת ומתיבתא תתאה נגד נה"מתביתא עלאה נגד חג, בתרין מתיבתין, דרגא דבינה, ל בעולם הבא"ר יא

 ).יהל אור(ובמתיבתא עלאה יעקב עשה שלום ובתתאה יוסף , )ג"ז ע(ח "ש בתז"כמ
', ותתצב כו, ז מביא ראיה שרחוק קאי על החכמה"וע, ן הסתוםא יצא מחכמה ונגלה מ"ל דעד"ר יב

ר "א פעמים סליק וסתים לעילא בג"והענין כי עד. ש החכמה נאמר"כל הפסוק ע) א"סוטה יא ע(ש "כמ
מבועא דבירא לא , אבל יסוד קרוב לעולם. והוא בזמן שאין שלום כמו הגלות והעונות, ז"ש בתיקו"כמ

 ).יהל אור(ל " אז נגלה מרחוק ויוצא כנוכששב בתשובה, פסיקא מבירא
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 העליונה הנקודה זו מרחוק ".באו מקרוב
 ,"רוותשמ" כתוב זה ועל. בהיכלו שעומדת

 זו ,"תיראו ומקדשי" .בשמור נכלל] והוא[
 ממנה לירא שיש באמצע שעומדתהנקודה 

 מה והיינו .מיתה שענשו הכל מן יותר
 @הומ ,"יומת מות מחלליה" שכתוב

 של החלל לתוך שנכנס מי ,"מחלליה"
 הנקודה שאותה למקום ,והרבוע העגול
 כתוב זה ועל ".יומת מות" ,בו ופוגם שורה

 ,אני נקראת ההיאהנקודה ו ".תיראו"
 שלא העליון סתוםה אותו שורה ועליה

  .אחד והכל ,'הנו  והיי,התגלה

ã ( øîà úàã äîë áåø÷ìå ÷åçøî åúåçà áöúúå
)æé áì íéøáã (åàá áåø÷î íéùãçààã ÷åçøî á 

ãå÷ðà áéúë àã ìòå äéìëéäá àîéé÷ã äàìò 
)ì èé àø÷éå (øåîùá ìéìëúà åøåîùúâéùã÷îå ã 

øéú àãå÷ð àã åà]àúéòöîàá àîéé÷ã [
)àúéòöîàã( àìçãì úéàã ]äðéî[ àìëî øéúé 

äúéî äéùðòãä áéúëã åðééäå )ãé àì úåîù (
úîåé úåî äéììçîåàî é23 ìàòã ïàî äéììçî 

åâìæ ãå÷ð àåääã øúàì àòåáøå àìåâòã ììçà24 
úîåé úåî äéá íéâôå àéøùç áéúë àã ìòå 

éðà éø÷à äãå÷ð àéääå åàøéúèäìòå  àéøù 
äàìò íéúñã àåääéåäé åðééäå àéìâúà àìã " ä

ãç àìëåàé:  
 .אותו ונשקו אבא ורבי אלעזר רבי ירדו

 ידך תחת יש הזו החכמה כל ומה ,אמרו
 .אתה מי ,לו אמרו .אחרינו מחמר ואתה
 אני אלא ,אני מי תשאלו אל ,להם אמר

 יאמר אחד וכל ,בתורה ונתעסק נלך ואתם
 מי ,לו אמרו .הדרך את להאיר חכמה דברי
 .בחמורים מחמר ולהיות כאן ללכת לך נתן

 שתי עם קרב עשתה ד"יו ,להם אמר

 åøîà åäå÷ùðå àáà éáøå øæòìà éáø åúçð
 ïéòè úàå êãé úåçú úéà àã àúîëç ìë äîå

ïéøúáàáé ïåì øîà úðà ïàî äéì åøîà ]àì[ 
ð ïåúàå àðà àìà àðà ïàî ïåìàùúæ ÷ñòúðå ìé

 àøäðàì àúîëçã ïéìî àîéé ãç ìëå àúééøåàá
 àëä ìæéîì êì áäé ïàî äéì åøîà àçøåà

åòè éåäîìå éøîçá ï]åé ïåì øîà"ãâé àáø÷ ãáò 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ש חדתותא דסהרא "נער ע' שהיסוד נק א
א שהוא מכיוון "זהר שמות יב ע' ועי). א"ד(ש "נקודה דקיימא גו היכליה ע' א תמצא פי"תצוה קפ ע ב
 ).ד"א לב ע"ביאורים ח(הרי הוא אור החיה נעשו הכלים , י החכמה"שע

 ).יהל אור(ל שהכל במלכות "ר). הערת הזוהר] (א" דפ–ג "רס[ואתחנן רס  ג
 ).יהל אור(בינה , ן"בת שי, בת שלש, בת עין, ל חכמת שלמה"ר ד
 ).יהל אור(סוד החיה , והחכמה תחיה בעליה, שכאן סוד החיים ה
 ).יהל אור(שבתות ' שהן ב, כמו שמפרש והולך, נגד עגולא ורבועא ו
 ).א"ד(יותר מבואר ' תמצא פי'  ובתקון לה"ד וכ"ג כ"תקונים תקון כ, תצוה קפ ז
, כ בתחומין שאין מיתה עליהן"משא, ויש לירא ממנה, לפי ששם שורה ההיא נקודה. זוהר הרקיע' עי ח

 ).יהל אור(ד תחומין דאורייתא "אף למ
בזה בספר הכללים ' א ועי"מ פנחס רכג ע"ש ברע"י כמ"א והוא אני מן אדנ"ב קנו ע"א וח"לקמן רכא ע ט
א " מקץ רד תרומה קנו ע–" אני"נקרא ,  מלכות-נפש ). ו"לש] ('ה[' יב אות מו סעיף ב' סימ'  יח ענף יכלל

, )א"א עב ע"ביאורים ח(שבו ניכר החילוק בין זכרות לנקבות , היסוד שבו' כלומר בבחי). ב"ש יג ע"הקדו(
כי התחלתה ). 'א פתח א"דז' ש נתיב נוק"פת (' הנהגתו והשגחתו יתת ניכרעל ידהשהעיקרי הוא השם 

ולכן , א כידוע"אחרונה של השם וכלולה בז' אבל כתר דילה הוא ה, י"ומשם ואילך השם אדנ, מחכמה
 ).יהל אור(' נקראת אני וכתה שלה ה

 ).יהל אור(ל כתר דילה שלא נתגלה כלל "ר י
 .י וכן ביהל אור"אריכות בשער מאמרי רשב' עי יא
אוי לשמה זוכה להשיג שיתגלה אליו איזה צדיק מאותם שהם  דע כי כאשר האדם עוסק בתורה כריב

משורש נשמתו ויבא ויתלבש דוגמת מלאכי אברהם אבינו ומגלה לו רזי תורה בהיותו מתלבש בההוא 
התקונין ' משפטים והמקומות אחרים הרבה בכל ס' חלוקא דרבנן אשר לו כנודע וזהו סוד אותו הסבא דפ

 מגלה לו רזי תורה ודע כי לפעמים אותה הנפש של הצדיק ההוא י והיה"שהיה יורד ומדבר עם רשב
' ואמנם בהיותו בא בבחי. ולפעמים גם הנשמה. מתלבשת בההוא חלוקא דרבנן ולפעמים מתלבש גם הרוח

 ).י"שער מאמרי רשב (נפש בלבד אז הוא בצורת טעין חמרי כי הוא רמז אל הנפש שמעולם העשיה
 ).יהל אור(יסוד  יג
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 יעמ קשרהתל ,ך"וסמ ף"כ עם ,אותיות
 קשרתולה להסתלק רצתה לא ף"כ ).יחד(

 אחד רגע להיות יכלה שלא )במקום( מאחר
 כדי ,להסתלק רצתה לא ך"סמ .עמו אלא
 ך"סמ בלי שהרי ,הנופלים לאותם רולעז
 ,יחידה אלי באה ד"יו. להיות יכולים לא

 ואמרה עמי בכתה ,אותי וחבקה לי נשקה
 אני הרי אבל ,לך אעשה מה ,בני ,לי

 טובות מכמה מתמלאת ואני מסתלקת
 לאחר .ונכבדות עליונות נסתרות ואותיות

 לך ואתן ,אותך ואסעד אליך אואב מכן
 מאלו יותר עליונות אותיות שתי של נחלה

 ן"ושי עליונה ד"יו .ש"י שהם ,שהסתלקו
 .מכל מלאים אוצרות לך שיהיו ,עליונה

 כן ועל .חמורים מחמר ותהיה ךֵל ,יִנְב ,לכןו
  .בכך הולך אני

ëá ïååúà ïéøúá"îñå ó"êà éàãäá àøù÷úàì 
àìàãçë [ë " àøù÷úàìå à÷ìúñàì àòá àì ó

]øúá[) øúàá ( àãç àòâø éåäîì àìëé àìã
àìà25 ]äéá) [äá( îñ" à÷ìúñàì àòá àì ê

]àãòñì ïéâá) [ïéãòñì( éìá àäã ïéìôðã ïåðéàì 
îñ"åé éåäîì ïéìëé àì ê" àúà ã] éàáâì

äàãéçé) [éàãçé éáâì(éì óéôâå éì ÷éùð á äëá 
 àðà àä ìáà êì ãéáòà äî éøá éì øîàå éîò

ïéáè äîëî éìîúà àðàå ÷ìúñàâïååúàå ã 
ïéøé÷é ïéàìò ïéøéîèä êáâì éúéà ïë øúá  àðàå

 ïååúà ïéøúã àúðñçà êì ïúàå êì ãéòñ éåäà
 ïåðéàã å÷ìúñàã ïéìàî øéúé ïéàìò]ùé[åé " ã

éùå äàìò"ééìî ïéøöåà êì éåäîì äàìò ïïìëî à 
éøîç ïéòè éåäå ìéæ éøá êë ïéâáåå àðà àã ìòå 

êëá ìéæà:  
 ובכו ,אבא ורבי אלעזר רבי שמחו

 אמר .אחריך נחמר ואנו רכב ךֵל ,ואמרו
 היא המלך שמצות לכם אמרתי ולא ,להם

 אמרו ,החמורים על מחמר אותו שיבא עד
 בית מקום ,לנו אמרת לא שמך הרי ,לו

 בית מקום ,להם אמר .הוא מה מושבך
 מגדל והוא ,אצלי ומעלה טוב הוא מושבי

 ואותם .ונכבד גדול ,באויר שפורח אחד
 הוא ברוך הקדוש ,הזה במגדל בו הדרים

 וגליתי .מושבי בית מקום וזהו ,אחד ועני
 .חמורים על מחמר ואני ,משם )ועליתי(

 והטעים בו הסתכלו אלעזר ורבי אבא רבי
 ןָמ כמו מתוקים שהיו ,דבריו את להם

 ננשק ,אביך שם תאמר אם ,לו אמרו .ודבש
 דרכי אין ,ולמה ,להם אמר .רגליך עפר את
 היתה אבי אבל. בתורה להתגאות בכך

 שהיה אחד דג היה והוא ,הגדול בים דירתו
 והיה ,זה לצד זה מצד הגדול הים את סובב

 ìéæ åøîàå åëáå àáà éáøå øæòìà éáø åãç
êøúáà ïéòèð ïðàå áéëø àìå ïåì øîà ) úøîà

ìîã àãå÷ôã ïåìúäéà àéã éúééã ãò  àéä à
ïéòè] (ïåëì úéøîà  ãò åäéà àëìîã àãå÷ôã

ïòèã àåää éúééã[éøîç æ àì êîù àä äéì åøîà 
 ïåì øîà àåä éàî êáúåî úéá øúà ïì úøîà

åäéà éáúåî úéá øúà26áè ç éàáâì àìééòå 
ãç ìãâî åäéàå) åäéàå(àøéåàá çøôã è áø 

øé÷éåá÷ àìãâî éàäá äéá ïéøééãã ïåðéàå à" ä
àðëñî ãçåé éáúåî úéá øúà àåä àãå ]àðéìâå[ 

)àðéìòå ( éáø åçâùà éøîç ïéòè àðàå ïîúî
 ååäã éåìî ïåì íéòèàå äéá øæòìà éáøå àáà
 êåáàã àîù äéì åøîà àùáåãå àðîë ïé÷éúî
 éàîàå ïåì øîà êìâøã àøôò ÷éùðð àîéú éà

 êëá éìéã çøåà åàì]àìäàâú) [àéìâúàì( 
 àîéá äéøåéã äåä éìéã àáà ìáà àúééøåàá

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(הוא בינה עלאה ' וס, הוא כורסייא' כ, נהמלכות ובי א
 ).א"ד(והיה מחבק אותי  ב
 ).יהל אור(מוחין דחכמה , מחכמה ג
 ).יהל אור(מבינה  ד
 .ג"ב וע"י ז ע"א בס"בהגר' ועי, )יהל אור) (ב"סו ע(ח "ש בזו"כמ, ך"שהם מנצפ ה
 ).לפרק ' ש נתיב הקלי"פת(כלומר נשמות הצדיקים המתלבשים בחומר  ו
  ).א"נ(ב "הרש. עד שיבא משיח רוכב על חמור ומנהיגו ושולט עליו' פי). א"ד(ל קלים וחמורים "ר ז
 ).יהל אור(בינה כידוע ', ש מגדל חד דפרח וכו"וז, עולם שכולו טוב ח
  ).הערת הזוהר(ב "ע] ק" דפ–לז [ב ובראשית לו "א דף נ"ריש תיקון כ ט
 ).יהל אור) (א"לקמן נא ע(נער נערה , בסוד יחודה, ת"לד, וזהו מסכנא, ד"ושם בסוד ו, נ"זו י
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 בולע שהיה עד, ןמיוי ועתיק ונכבד גדול
 כך ואחר ,הים של הדגים שאר כל את

 מכל ומלאים ימיםיוק חיים אותם מוציא
 ברגע הים את ושט ,העולם של הטובות

 איש ביד כחץ אותי והוציא ,בכחו אחד
 ישאמרת מקוםה באותו אותי והטמין ,גבור
. הים באותו ונגנז למקומו שב והוא ,לכם

 אתה ,לו אמר ,בדבריו אלעזר רבי הבחין
 של בנו הוא אתה ,הנר הקדוש של בנו הוא
 אור של בנו הוא אתה ,הזקן המנונא רב

 ,יחד בכו .אחרינו מחמר ואתה ,התורה
  .והלכו לו ונשקו

àðåð ãç äåä åäéàå àáøàäåäã á  àîé øçñà
àáøâàã àøèñì àã àøèñî ãáø äåäå äàøé÷éå å 

ïéîåé ÷éúòåæïéðåð øàù ìë òìá äåäã ãò ç àîéã 
 ïééìî ïéîéé÷å ïééç ïåì ÷éôà øúáìå] ïéáè ìëî

àîìòã) [àîìòì ïéáè ìë(âøá àîé èàùå  àò
 éì ÷éôàå äéô÷åúá àãç]àøéâë) [àøéá( àãéá 

 åëì úéøîàã øúà àåääá éì øéîèå óé÷ú øáâã
 éáø çâùà àîé àåääá æéðâàå äéøúàì áú àåäå

äéøá àåä úðà äéì øîà éåìîá øæòìà  àðéöåáã
àùéã÷èäéøá àåä úðà é  àáñ àðåðîä áøã

>àåä úðà<éòè úðàå àúééøåàã åøéäðã äéøá )ï( 
ë åëá ïøúáà àãç>åäå÷ùðå <)äé÷ùðå(åìæàå àé:  

 להודיע מורנו לפני נוח האם ,לו אמרו
 בן ובניהו" ,ואמר פתח. שמו את לנו

 ,יפה והוא בארוהו הזה הפסוק ,"יהוידע
 סודות להראות בא הזה הפסוק אבל

 על "יהוידע בן ובניהו" .התורה של עליונים
 ,ההוא הסתום הדבר בא החכמה סוד

 חי צדיק זה ,"יח איש בן" .גורם והשם
 המעשים כל בעל "פעלים רב. "העולמים

 שכולם משום ,העליונים הכחות וכל

 éî÷ àçéð éà äéì åøîà>îààðø <)éøàî( 
 øîàå çúô äéîù ïì àòãåàì)ùá ìàåî'ë âë  (

òãéåäé ïá åäéðáåáé øéôùå äåî÷åà àø÷ éàä 
 ïéàìò ïéæø äàæçàì àø÷ éàä ìáà åäéà

 òãéåäé ïá åäéðáå àúàã àåä àúééøåàã]ìò[ àæø 
 àîùå åäéà àîéúñ äìî àúà à÷ àúîëçã

íéøâéç ùéà ïá âé íéìòô áø ïéîìò éç ÷éãö àã 
 åäìëã ïéâá ïéàìò ïéìéç ìëå ïéãáåò ìëã éøàî

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(כידוע , דג, ל יסוד"ר א
 ).הערת הזוהר(ב "ובראשית לו ע] ק" דפ–נד , א" דפ–ב "כ[ב "תקונים נ ב
 ).יהל אור] (ב"לקמן טו ע[' משם נטיל זרעא דתלת נקודין וכו, חכמה ג
ש בפרשת משפטים דף "כמ, בסוד משכיל לאיתן', וש מקצה השמים מוצאו ותקופתו כ"כמ, ק"כל הו ד
 ).יהל אור(עד דסליק עד מוחא עלאה ' בזמנא דההוא נהר קם בתיאובתא כו, משכיל לאיתן, א"קי ע
 ).יהל אור(מחכמה  ה
 ).יהל אור(מבינה  ו
 ).יהל אור(י "עטרין דע' א וב"והוא מוחין דו, מכתר ז
ועתידין ישראל ', סוד דג גדול כידוע בסוד לויתן זה יצרת כווי, שהן בדרגא דצדיק, הן נשמות הצדיקים ח

והוא עולה בדעת : א שם"ל הגר"וז, א"ז סוף מב ע"תיקו' ועי). יהל אור(לאכול ממנו מטוב הגנוז בו 
 'שמואל ב('  ומסט, שהוא חי,'ש ואפיק לון כו" וז.ונכנסין בו כל הנשמות, ימא רבא, ומתמלא ממוחא בינה

זוהר איבא ) ב"ב ע(פ שמות " ובר,' ובניהו כוסוקעל פ) א"זהר ו ע(ש בפרשת בראשית " כמ,בן איש חי) כג כ
ש "ועיי. ה"מ עיקר הלויתן הוא בדעת דרגא דמרע" ומ.'אלין אקרון חיין להאי עלמא וחיין כו' נא כולדאי

 .באריכות
 ).א"ד(ניצוץ קדוש  ט
 ).א"ד(ב שהיה נמצא עם החסידים "ו עבלק קפ' א ובפ”א נב ע" ובתקון כב”כ דף סז ע"בתיקון ג י

 .י"אריכות ביהל אור וכן בשער מאמרי רשב' עי יא
 ).יהל אור(ל שהוא שרש נשמתו "ר יב
יתדבקו בו . הנה האיש המייחד יחוד עליון): א"כד ע(ק "שער רוה' עי). הערת הזוהר(א "ויצא קסד ע יג

והנה בניהו בן ' וכו.  ומתדבקים בווהנה נשמות הצדיקים הם מתגלים אל האדם. הנשמות של הצדיקים
לאחר '  אפי, ולכן נקרא בן איש חי]הצדיקים אשר מייחדים בעת רצון בחייהם [יהוידע היה אחד מהם
 שהיה מקבץ ומייחד "מקבצאל"ה "וזש, בחייו היה מייחד כל העולמות כלם'  שאפי,'מיתתו להורות זה הנז

  . כל העולמות כלם
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 הוא אות ,צבאות 'ה הוא ,ממנו יוצאים
 רב" .הכל מן וגדול הוא רשום ,צבאיו בכל

 הגדול האילן ,"מקבצאל" הוא "פעלים
 ,יצא מקום מאיזה .מהכל גדול והנכבד
 ואמר הכתוב חזר ,בא דרגה מאיזו

  הסתומה העליונה הדרגה "למקבצא"

åäé äéðî ïé÷ôð"úåàáö äà ìëá àåä úåà åäéà 
 íéìòô áø àìëî áøå àåä íéùø äéãéã ïéìééç

]åäéà[ áø àøé÷éå áø àðìéà éàä ìàöá÷î 
 øãäà àúà àâøã ïàî ÷ôð øúà ïàî àìëî

]àø÷[öá÷î øîàå éìà27øã äàîéúñ äàìò àâá  
  å/á  
 ,בה שהכל הדרגה ,"' וגוראתה לא עין"ש

 וממנה ,העליון האורתוך וכונסת לתוכה מ
 שכל סתום קדוש היכל והוא .הכל יוצא

 ובגוף .בתוכו ותסתומו בצותומק הדרגות
 ,העולמות כל ימיםיק הזה )אילן (ההיכל

 נזונים ממנו ,הקדושים הצבאות וכל
 שני את הכה הוא. "קיומם על ועומדים

 עומדים היו מקדשים שני ,"מואב אליאר
 ומקדש ראשון מקדש .ממנו ונזונו בגללו

 השפע נמנעו ,הסתלק שהוא כיון .שני
 הכה הוא כביכול ,מלמעלה שופע שהיה
 ,אותם והשמיד אותם והחריב אותם

 בתוך ואני" זהו שכתוב .נפל הקדוש והכסא
 היא ,"אני" שנקראת ההיא הדרגה ".הגולה

 על ,"כבר נהר על" ,למה ".הגולה תוךב"
 מימיו שהפסיק ויוצא ששופע נהר

 זהו. כבראשונה משפיע ולא נותיויומעי
 בבית "יחרב" ,"ויבש יחרב ונהר" שכתוב
 הכה הוא"לכן ו .שני בבית "ויבש" ,ראשון

 ,)בראשונה שהרי( ".מואב אליאר שני את
 ונחרבו ,שבשמים מאב וא שהמואב

 מאירים שהיו האורות וכל ,בגללו שמדוווה
  .נחשכו כולם ,לישראל

 äúàø àì ïéòã>åâå'<ìåëã àâøã ä äéá 
äéåâá ùéðëåâ àìë ÷éôð äéðîå äàìò àøåäð åâî 

àîéúñ àùéã÷ àìëéä åäéàåã ïéùéðë ïéâøã ìëã 
 éàäã àôåâáå äéåâá ïéîéúñå]àìëéä[) àðìéà (

î ïéùéã÷ ïéìééç ìëå ïéîìò ìë ïéîéé÷é åðæúà äéð
ìò éîéé÷å ìàéøà éðù úà äëä àåä ïåäéîåé÷ 

 áàåî)á ìàåîù 'ë âë ( ïéîéé÷ ååä ïéùã÷î ïéøú
äéðéâáä éðù ùã÷îå ïåùàø ùã÷î äéðî åðæúàå 

 ÷ìúñà åäéàã ïåéë]ååãéâð[28 àìéòìî ãéâð äåäã 
 ïåì éöùå ïåì áéøçå ïåì äëä àåä ìåëéáë òðîúà

ñøëåéúìôð àùéã÷ àéåää " ã)à à ìà÷æçé ( éðàå
ìåâä êåúá êåúá àåä éðà éø÷àã àâøã àåää ä

éàîà äìåâäæ÷éôðå ãéâðã øäð ìò øáë øäð ìò ç 
ãéâðà àìå éåòåáîå éåîéî ÷éñôãè 

ãëàúéîã÷á29ää " ã)ä èé äéòùé ,à ãé áåéà (
 úéáá ùáéå ïåùàø úéáá áøçé ùáéå áøçé øäðå
 áàåî ìàéøà éðù úà äëä àåä êë ïéâáå éðù

>ð"àúéîã÷á àäã à< àåäã áàåîáàî  
 ìëå äéðéâá åàéöúùàå åáøçúàå àéîùáã

 ååäã ïéøåäð>ïéøéäð <)ïéøäð( åäìë ìàøùéì 
åëùçúà:  

 ".הארי את והכה ירד הוא" ,ועוד
 מושך היה הזה כשהנהר הראשונים בזמנים

 עומדים ישראל היו ,למטה מימיו את

 éøàä úà äëäå ãøé àåä åúå)á ìàåîù ' âë
ë ( éåîéî êéùî äåä øäð éàä ãë ïéàîã÷ ïéðîæá

 ïéçáã ïéçáãã åîéìùá ìàøùé ïéîéé÷ ååä àúúì
                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א ”ב ושמות יג ע”א ויח ע”ב ולהלן יז ע"א ופקודי רל”האזינו רצו ע א
 ).יהל אור(בינה מלכא דשלמא דיליה  ב
ולהיות כי אבא הוא , עין לא ראתה זה עדן) א"סנהדרין צט ע(ש "עין לא ראתה הנאמר על עדן כמ ג

גם על כן , שהוא אבא" דרגא דכולא ביה וכניש בגוויה מגו נהורא עילאה"לכן אמר , הנקרא עדן ולא אימא
 ).מ"מ(איאמ תקרא עדן בהשאלה 

 ).מ"מ(יסוד דאמא  ד
 ).יהל אור(מקדשין והכל בגיניה ' והן ב, עולמות' ב, והוא חי עולמים, שהוא חי וקים בתרין עלמין ה
 ).מ"מ(א "כי היא כסא דז, כרסייא' ונק, היא השכינה שירדה בגלות ו
 ).מ"מ(שהוא היסוד שהיה מקודם , למה היה זה על נהר כבר, ל"ר ז
 . לתתא לבינהה והוא באתפשטותי,דחכמה'  הוא מסט"דנגיד", )א"קצז ע(ע "ב 'ועי, ב"ר קלח ע"אד' עי    חחחח

 ".נפיק"ובבינה שם הוא 
א "לך לך דף פה ע' ועתה נפסק וכן בפ' כבר הי' כבר פי). א"נ(ב " הרש-ב "ב ויתרו פב ע"לך לך קמט ע ט

 ).א"ד(
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 וקרבנות זבחים זובחיםהיו ש ,בשלמות
 מלמעלה יורד היה ואז ,נפשם על לכפר
 על אותו רואים והיו ,אחד אריה של דמות

 קרבנות אוכל ,טרפו על רובץ המזבח גבי
 מתחבאים היו הכלבים וכל ,חזק גיבור כמו

 שגרמו כיון. החוצה יוצאים ולא מלפניו
 ,שלמטה הדרגות לתוך ירד הוא ,החטאים

 לו לתת רצה שלא האריה אותו את והרג
 .אותו הרג כביכול .כבראשונה טרפו את
 ,"הבור לתוך" .ודאי הארי תא הכה הוא

 כך שראתה כיון .הרע האחר הצד לעיני
 כלבל ושלחה התגברה ,האחר הצד אותו
 של שמו ומה .הקרבנות את לולאכ אחד
 .אריה פני שפניו ל"אוריא ,ה"הארי אותו
 שאינו ,שמו בלאדן ,כלב אותו שם ומה

. כלבכ וופני כלב אלא ,אדם של בכלל
 והדין טאיםהח שגרמו ביום ,"השלג ביום"

 זה ועל ,העליון הדין בית מעם למעלה נדון
 הדין זה ".משלג לביתה תירא לא" כתוב

 שולב ביתה כל"ש משום ,למהו .העליון
 כאן עד .חזקה אש לולסב ויכול ,"שנים
 הכה והוא" ,אחריו כתוב מה. הכתוב סוד
 סוד כאן ".מראה איש מצרי איש את

 שישראל פעם שבכל ,להודיע בא הכתוב
 הטובות כל מהם ומנע סתלקה הוא ,אוחט
 הכה הוא" .להם מאירים שהיו האורות וכל

éðáø÷ååäééùôð ìò àøôëì ïà úéçð äåä ïéãëå 
 ïàîç ååäå äéøà ãçã àð÷åéã àìéòìî]ò äéì" â

àçáãî) [ò"ïçáãî â(äéôøè ìò õéáø á ìéëà 
ë ïéðáø÷óé÷ú øáââ ïéøîèúî ååä ïéáìë ìëå 

äéî÷ã  åäéà ïéáåç åîøâã ïåéë øáì é÷ôð àìå
äéøà àåääì ìéè÷å àúúìã ïéâøã åâì úéçðä 

øè äéì áäéîì àòá àìãäéôå àúéîã÷áãë 
 êåúì éàãå éøàä úà äëä àåä äéì ìéè÷ ìåëéáë

øåáäæ ïåéë àùéá àøçà àøèñã àäðéòì 
úô÷úúà àøçà àøèñ àåää éëä úàîçãç 

ïéðáø÷ ìëéîì àáìë ãçì úøãùåè  äéîù äîå
éøà àåääã"àéøåà ä" äîå äéøà éôðà éåôðàã ì

ïãàìá àáìë àåääã äéîùé åäéà åàìã äéîù 
íãà ììëáàéë àìà  íåéá àáìë éôðàå àáì

 àìéòì ïãúà àðéãå ïéáåç åîøâã àîåéá âìùä
 áéúë àã ìòå äàìò àðéã éá íòî)àì éìùî 

àë (] äàìò àðéã àã âìùî äúéáì àøéú àì
íéðù ùåáì äúéá ìëã ïéâá éàîàáéëéå é ì

ò àôé÷ú àùà ìáñîì"áéúë äî àø÷ã àæø ë[ 
 äéøúá)ùá ìàåî'ë âë  ( ùéà úà äëä àåäå

 ùéà éøöî àòãåàì àúà àø÷ã àæø àëä äàøî
 òðîå ÷ìúñà åäéà åáç ìàøùéã àðîæ ìëá éã
                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(שותיהם זבחים וקרבנות לכפר על נפ' שזובחי א
ז הוא "עכ, והגם ששורש ההוא רוחא הוא מדוברא, ן הוא גבורות"ונדוע כי שם ב, ן"לפי שהוא משם ב ב

 ).מ"מ(גבורות 
בר נש (תקונין אלין אשתכחו בדיקנא דא ובשלימות תקונא דדיקנא דא אתקרי ' ט: א"ר קלט ע"אד' עי ג

 .ה תלייא ביה גבורה תקיפאגיבר תקיף דכל מאן דחמי דיקנא קיימא בקיומי) גלתתא
 וכלב הוא השפל , ואריה הוא מלכא דכל החיות,נגד אריה' וכוכלב : ד"ז סט ע"א בתיקו"בהגר' עי ד

 . אלא שמתטמר מפני אריה',וכו , והוא עז פנים,שבכולם
 ).מ"מ(ש דלא בעי למיהב ליה טרפיה "אלא שלא נתן לו כח ושפע למזונו וז, ולא שהרגו ממש ה
  ).א"ד(רף שלו מהקרבנות לתת לו ט ו
 ).מ"מ(בור ' א נק"אבל סט, באר מים חיים' כי הקדושה נק ז
 ).הערת הזוהר] (ק" דפ–א "קי ע[א "בהר קי' מ פ"בר ח
, ותימה). א"ד(ב ”ב ויקהל ריד ע”ונשא קמג ע' ב עלה ב דף ב”א ולהלן ריג ע”בלק ריא ע' ב פ"צו נ ט

ח "ר' גימ' ע וכו"ן דאבי"פעמים ב' אריה הם ד', ותיהם לה וכוו נמסרו קרבנ"ואיך ח', ס הקלי"הרי הכלב ה
ן דעשיה דווקא "שהוא ב, היה דמות כלב, ובבית שני, אריה עם הכולל' ן גימ"אותציות דמילוי ב' עם ט

 ).מ"מ(
). א"ד(' ד וכו"ב ג"ן מתחלפין באותיות א"ם והנו"שאינו אדם ולא בצורת אדם והמ, אדם] ל בל"נדצ[כל  י

 ).מ"מ(כלל הקדושה שנקראת אדם שאינו ב
  ).א"ד(כל אדם  יא
 ).מ"מ(א "ק דז"שהם ו, שנים קדמוניות' פי יב
', וכו) א"ז כט ע"תיקו(כי משה מלגאו , כי משה גרם שיזדווג עלה עמה בסוד זווגא דרוחא ברוחא' פי יג

 ).מ"מ(א גופא בגופא "ומשה גרם זווגא או
  ).מ"מ(ה זכה לגרום זווגא רוחא ברוחא וזהו בארעא כי בעודו בעולם הז). הערת הזוהר(ב "כא ע יד
 ).מ"מ(ו "שאף יעקב לא זכה לגרום זווג רוחא ברוחא רק בשעת מיתתו בסוד בשכמל טו
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 ההוא האור של האור זה ,"מצרי איש את
 ,משה ,הוא ומי .לישראל מאיר שהיה

 ,"' וגוהצילנו מצרי איש ותאמרנה"שכתוב 
 לאור התעלה ושם ,התגדל ושם ,נולד ושם
 ומראה" שנאמר כמו "מראה איש. "עליון
 איש" שנאמר כמו "איש" ".בחידות ולא

 מראה אותו של בעלה כביכול ".האלהים
 בכל הזו הדרגה את להנהיג שזכה ,'ה כבוד
  .אחר איש זכה שלא מה בארץ רצונו

 àåä ïåì ïéøéäð ååäã ïéøåäð ìëå ïéáè ìë åäééðî
 àøåäð àåääã àøåäð àã éøöî ùéà úà äëä

)ã( äùî åäéà ïàîå ìàøùéì ïåì øéäð äåä
 áéúëã)èé á úåîù ( éøöî ùéà äðøîàúå

åâå åðìéöä 'áøúà ïîúå ãéìéúà ïîúå ïîúå é
 úàã äîë äàøî ùéà äàìò àøåäðì ÷éìúñà

 øîà)ç áé øáãîá ( ùéà úåãéçá àìå äàøîå
 øîà úàã äîë)à âì íéøáã ( íéäìàä ùéà

 ìåëéáë]äìòá) [àìëá( ãåáë äàøî àåääã ä '
)æé ãë úåîù(àã àâøã àâäðàì äëæã âé ìëá 

àòøàá äéúåòøãéàøçà ùð øá éëæ àìã äî åè:  
 האלהים טהמ זה "חנית המצרי וביד"

 האלהים ומטה" שנאמר כמו ,בידו שנמסר
 בין שבת ערב שנברא המטה ווזה ".בידי

 קוהחק הקדוש השם בו וחקוק השמשות
 ויך" כמו שנאמר ,בסלע חטא ובזה ,הקדוש

 לו אמר ".םיפעמי במטהו הסלע את
 לך נתתי לזה לא ,משה ,הוא ברוך הקדוש

 מכאן בידך יהיה לא חייך ,שלי המטה את
 בדין "בשבט אליו וירד" "מיד. "והלאה
 "המצרי מיד החנית את לוויגז" .הקשה

 בידו היה ולא ,ממנו נמנע ההיא שמהשעה
 אותו על "בחניתו ויהרגהו" .לעולמים

 נכנס ולא מת ההוא במטה שהכה החטא
. מישראל הזה האור ונמנע הקדושה לארץ

 שנה שלשים אלו ,נכבד הכי "השלשים מן"
 ומהם ,למטה שפיעוה מהם שנטל עליונים

 לא השלשה ואל. "ומתקרב לוקח היה הוא
 ברצון לו ונותנים אליו באים היו הם "בא

 גב על ואף .אליהם בא היה לא והוא ,הלב
 וישמהו" ,שלהם והחשבון במנין נכנס שלא
  לבו מלוח נפרד שלא ,"משמעתו אל דוד

úéðç éøöîä ãéáåà )á ìàåîù 'àë âë ( àã
 øñîúà àåäã íéäìàä äèîîë äéãéáä úàã 

 øîà)ç æé úåîù (äèîåá åäéà àãå éãéá íéäìàä 
 ÷å÷çå úåùîùä ïéá úáù áøò éøáúàã äèî

àùéã÷ àôéìâ àùéã÷ àîù äéáâ áç éàäáå 
 øîà úàã äîë òìñá)âé ë øáãîá ( úà êéå

à íéîòô åäèîá òìñä"á÷ ì" úéáäé àì äùî ä
 ïàëî êãéá àäé àì êééç éàäì éìéã äèî êì

ãéî äàìäìåã  àéù÷ àðéãá èáùá åéìà ãøéå
)ùá ìàåî'ë âë à ( éøöîä ãéî úéðçä úà ìåæâéå

 äéãéá äåä àìå äéðî òðîúà àúòù àéääîã
 àçîã àáåç àåää ìò åúéðçá åäâøäéå ïéîìòì

 àòøàì ìàò àìå úî äèî àåääá> àùéã÷
òðîúàå <)òðîàå( ìàøùéî àã àøåäð )ùíâë ( 

íéùìùä ïîä äðù íéùìù ïéìà ãáëð éëä 
òïéàìåàúúì ãéâðàå ïåäðî ìéèð åäéàã æ åäééðîå 
)åäéà( ]äåä[ àá àì äùìùä ìàå áø÷úàå ìéèð 

äéáâì ïééúà ååä ïåðéàç ]áäéåé) [áéäéå( äéì 
 óàå ïåäéáâì éúà äåä àì åäéàå àáìã àúåòøá

                                                           

מטטרון שנהפך ממטה  ,החנית שהוא מטה משה). יהל אור] (רומח[ל ממקום המצר זכה לחנית "ר א
עמק המלך  (ט כי הוא היה שר הצבא"נית למטובזמן בניהו קראו ח. עץ הדעת טוב ורע, לנחש ומנחש למטה

 ).ה"ה פס"ש
  ).א"ד(א "בראשית מז ע ב
" לויתן נחש בריח"הרי הוא בחינת , רזא דמתקלא, החקיקה הוא בסוד הארחא עלאה דפלגותא דשערי ג

ב קלב "ה ח"דע(והוא בסוד עץ החיים כמו הסלע דכאן , ה שורש נשמת משה רבינו שהוא בסוד הדעת"ה
' ן להיות בבחי"וירדו זו, )א"ב קלג ע"ה ח"דע(ר "עץ הדעת טו'  ידי ההכאה בו השתנה להיות בבחיועל). א"ע

  ).ב"שם ע(קטנות 
 ).הערת הזוהר(ב "כח ע ד
  ).הערת הזוהר(ג "קה ע ה
 ).מ"מ(שהם סוד המוחין כי משם נמשכת טיפת הזרע אל היסוד , א"ד דז"חב, )יהל אור(ת "חג ו
 ).מ"מ(' לנוק ז
 ).מ"מ(ק אינו צריך לעלות אצלם רק הטיהפ באה מאליה ,חר שנמשכה הטיפה עד הול שא"ר ח
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ïåäìã àðáùåçå àðééðîá ìàò àìã áâ ìòà) íù (
 àçåìî ùøôúà àìã åúòîùî ìà ãåã åäîéùéå

äéáìã  
  æ/à  

 דוד .לעולמים פרוד להם אין ,לעולמים
 משום ,לדוד לא והוא ,אליו לבו שם

 שהלבנה והאהבים והשירים שהתשבחות
 אליה אותו מושכת היא ,לשמש עושה
 אל דוד וישמהו" וזהו ,עמה דיורו שיהיה

  ".משמעתו

ïéîìòì ïåäì àãåøô úéì ïéîìòìá íù ãåã 
äéáì äéìâïçáùåúã ïéâá ãåãì åàì åäéàå  

 éäéà àùîùì ãéáò àøäéñã ïéîçøå ïéøéùå
 åäéà àãå äãäá äéøåéã éåäîì äáâì äéì úëéùî

)á ìåàîù 'íù (åúòîùî ìà ãåã åäîéùéå:  
 כך בין .לפניו אבא ורבי אלעזר רבי נפלו

 לכל והסתכלו קמו .אותו ראו לא וכך
 ולא ובכו ישבו .אותו ראו ולא הצדדים

 רבי אמר שעה יאחר .זה עם זה לדבר יכלו
 צדיקיםבכל דרך הש ששנינו זה ודאי ,אבא

 שאותם ,ביניהם תורה ודברי הולכים
 .אליהם באים העולם אותו של צדיקים

 אלינו שבא הזקן המנונא רב הוא זה ודאי
 הדברים את לנו לגלות ההוא העולם מן

 והתכסה לו הלך הכרנוהו וטרם ,הללו
 על הטעיןל רוצים והיו ,קמו .מעמנו

 ,הלכו ולא לרכב רצו ,הלכו ולא החמורים
 היו היום ועד ,החמורים את והניחו פחדו

  .החמורים מקום המקום לאותו קוראים

 éëäãà äéî÷ àáà éáøå øæòìà éáø åìôð
 àìå ïéøèñ ìëì åìëúñàå åî÷ äéì åîç àì éëäå

äéì åîçã àãì àã àììîì åìéëé àìå åëáå åáúé 
 ïðéðúã àä éàãå àáà éáø øîà àúòù øúáì

 ìëáãé÷éãöã àçøàé àúééøåàã éìéîå ïéìæà à
éúà àîìò àåääã ïéàëæ ïåðéàã åäééðéáà ï

àáñ àðåðîä áø àåä àã éàãå ïåäéáâìä àúàã 
 àì ãòå ïéìà ïéìî ïì äàìâì àîìò àåääî ïáâì
 ååäå åî÷ ïðéî éñëúàå äéì ìæà äéá òãåîúùð

éøîçì ïòèîì åòáå àìå ïòèîì åòá åìæà àìå 
ïåì åçðàå åìéçã åìæà ïàø÷ ååä àîåé ãòå éøîçì 

éøîçã êåã øúà àåääì:  

 טובך רב מה" ,פתח רבי אלעזר ואמר
 הטוב הוא כמה ,"' וגוליראיך צפנת אשר

 הוא ברוך הקדוש שעתיד והנכבד העליון
 עליונים צדיקים לאותם ,אדם לבני לעשות

 כשנכנסים ,בתורה יםשעוסק חטא יראי

øæòìà éáø çúôæ øîàå )ë àì íéìäú ( áø äî
åâå êéàøéì úðôö øùà êáåè ' àáè àåä äîë

á÷ ïéîæã àøé÷éå äàìò" àùð éðá éáâ ãáòîì ä
ðéàì éìãúùîã äàèç éìçã ïéàìò ïéàëæ ïå

 àì êáåè àîìò àåääì ïéìàò ãë àúééøåàá

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(רק במנין חיות תתאין ] והיא[' וכו, חיה רביעית, שמלכות היא רגל רביעי א
א "ע] ק" דפ–נו [לפעמים שאינן מתפרשין לעולם גם בדף שאחר זה ובדף לו ' י ובעלה או"הנה גם כ ב

תרומה ' ב דלא מתפרשין לעלמין צדיק וצדק ובפ”ב ע"וישב קפ' ובפ.  מתפרש לעלמיןדהא קול מדיבור לא
א נראה ”ב חיי שרה קכג ע”ב קכ ע”ב ע"ב וירא קי”ב אחרי מות עז ע”ב פקודי רל ע”א קלד ע”קלא ע

תרומה ' א וכן בפ”ע' ש וכן בפרשת שמות ט"דמאי דאמר דלא מתפרשן היינו בזמנא דלאו איהי בגלותא ע
  ).א"ד(ב ”עט "קס

, ואין היסוד מתעורר מעצמו אל הזווג, ן אשר בה"הם המ, י קישוטיה"המלכות היא המעוררת היסוד ע ג
 ).מ"מ" (ואיהו לא לדוד"ש "וז, רק על ידה

 ).מ"מ(ואז בכו מרוב השמחה והבינו למפרע חידותיו , שבא מאותו עולם] הבינו[ ד
ושרש ההוא רוחא הוא מיסוד , אח דשבק בה בעלהששרשו מההוא רו, רב המנונא היה ניצוץ בניהו ה

 ).מ"מ(א "דז
דרגין והיא ' ס מג"ן מתקינין אותה בכל ע"הצדיקים בחייהם שיש להם נר: ד"ז מא ע"א בתיקו"בהגר' עי ו

ט נפשו שנשאר כאן מקננת בהם " וכן מט, שלא נשארה להם כאן אלא נפשא, אבל לאחר מותן.פרצוף
 ולכן הם מחמרים אחר בעירן לקבל נפשן , כי אין רוחן ונשמתן יורדין,מין דילה והן עולי,כשאין צדיק בדור

 .דבהמה אלף הרים' שהן נפש הבהמית מסט
  ).הערת הזוהר(א ”א יח ע”ב מו ע”לא ע ז



úéùàøá 

38 

 רב" אלא טובך כתוב לא .העולם לאותו
 וזהו ,"יביעו טובך רב זכר" ,הוא ומי". בךטו
 לחי הבא מהעולם נמשכיםש החיים נגוע

 הוא ודאי ,"טובך רב זכר" שהוא ,העולמים
 רב מה" עוד. "' וגוישראל לבית טוב ורב"

 וכל ,החכמה סוד נחקק כאן ,"טובך
 "רב" שאמר כמו ,ה"מ .כאן נכללו הסודות

 אחר אילן שיש משום ,וחזק גדול העץ זה
 לרום ומכניסו גדול הוא וזה ,ממנו ןקט

 ביום שנברא האור זה "ך"טוב" .הרקיעים
 שגנז משום" ליראיך צפנת אשר" .הראשון

 זה "פעלת. "העולם באותו לצדיקים אותו
 לשבתך מכון" שכתוב ,העליון העדן גן

 נגד" ".בך לחוסים פעלת" וזהו ,"'ה פעלת
 שכל שלמטה העדן גן זה "אדם בני

 שנתלבשה ברוח שם יםעומד הצדיקים
 העולם של מותוד כצורה ,מכובד בלבוש

 של צורה באותה ,"אדם בני נגד" וזהו ,הזה
 שם ונמצאים .הזה שבעולם אדם בני

 ישיבת לתוך ועולים באויר ופורחים
 ופורחים ,שלמעלה העדן גן באותו ,הרקיע

 ,טהור אפרסמון נהרות בטלי ורוחצים
 איםנר ולפעמים .למטה ושורים ויורדים

 כמו נסים להם לעשות אדם בני נגד
 עכשיו שראינו דוגמהכ ,עליונים מלאכים

 להסתכל זכינו ולא ,העליון נרה אור את
  .יותר חכמה של בסודות ולדעת

êáåè áø àìà áéúëà åäéà ïàîå )æ äî÷ íù (
ïééçã àâåðò åäéà àãå åòéáé êáåè áø øëæá 

 øëæ åäéàã ïéîìò éç éáâì éúàã àîìòî ïéãâðã
 åäéà éàãå êáåè áø)æ âñ äéòùé ( úéáì áåè áøå

åâå ìàøùé 'è áø äî åú àæø óéìâà àëä êáå
î àëä åìéìëúà ïéæø ìëå àúîëçã" äîë ä

øîúàãâ ]áø[ø àðìéà àã "óé÷úå áã úéàã ïéâá 
 ìéòàå áø àåä àãå äéðî àèåæ àøçà àðìéà

äéìäáåè ïéòé÷ø íåøá " éøáúàã øåà àã ê
äàîã÷ àîåéáå æéðâã ïéâá êéàøéì úðôö øùà 

àîìò àåääá àéé÷éãöì äéìæ ïãò ïâ àã úìòô 
 äàìò áéúëã)æé åè úåîù ( úìòô êúáùì ïåëî

åäé" ä]åäéà àãå) [åäéà àãå úìòô(êá íéñåçì ç 
)ë àì íéìäú (àúúìã ïãò ïâ àã íãà éðá ãâðè 

 àçåøá éîéé÷ ïîú àéé÷éãö ìëã>ùáìúàã <
)ùáìúéã( éàäã àð÷åéãå àðååâë ø÷é ùåáìá 

àãå àîìò)é( íãà éðá ãâð åäéà ] àð÷åéã àåääá
íãà éðáã[ò éàäã  éçøôå ïîú éîéé÷å àîì
 àøéåàá]àúáéúî åâì å÷ìñå) [ ïåì ÷éìñå
àúáéúîì(â àåääá àòé÷øã " éçøôå àìéòìã ò

 éúçðå àéëã àðåîñøôà éøäð éìèá ïééçúñàå
 íãà éðá ãâð ïåæçúà ïéðîæìå àúúì ïàøùå
 àðéæçã àðååâë ïéàìò ïéëàìîë ïéñð ïåì ãáòîì
 àðéëæ àìå äàìò àðéöåáã åøéäð àúùä

ëúñàìøéúé àúîëçã ïéæø òãðîìå àì:  
 אל מנוח ויאמר" ,ואמר אבא רבי פתח

 על אף ".ראינו אלהים כי נמות מות אשתו
 ,אמר ,מעשהו מה יודע היה לא שמנוח גב

 ,"וחי האדם יראני לא כי" וכתוב הואיל
 ואנו .נמות מותלכן ו ,ראינו אנו ודאי

 עמנו הולך שהיה הזה לאור וזכינו ראינו
 הוא ברוך הקדוש שהרי ,םבעול יםיונתק
 של סודות להודיענו אלינו אותו שלח

 øîàå àáà éáø çúô)áë âé íéèôåù ( øîàéå
òà åðéàø íéäìà éë úåîð úåî åúùà ìà çåðî" â

 éàî òãé äåä àì çåðîã]äéúãéáò) [äéúòã( 
 áéúëå ìéàåä øîà)ë âì úåîù ( éðàøé àì éë

 úåîð úåî êë ïéâáå ïðéæç ïðà éàãå éçå íãàä
 ïãäá ìéæà äåäã àã àøåäðì ïðéëæå ïðéîç ïðàå

]íéé÷úðå) [íéé÷úàå(á÷ àäã àîìòá " äéøãù ä

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(הוא האור הנמשך מהבינה אל היסוד בלתי עיבוי  א
 ).מ"מ (א"הוא האור הנמשך מהחסדים שביסוד דאימא ומתפשט בחמש קצוות דז ב
  ).מ"מ" (מה אעידך"' ש בדף א"כמ, היא מלכות' פי ג
 ).מ"מ(ותקיף מצד הגבורות , רב מצד החסדים, ג"שיש בו חו, א"הוא יסוד דז ד
 ).מ"מ(א "אעיל לגרמיה עד הדעת דז' פי ה
 ).מ"מ(הכולל כולם ' חסדים הנרמזים בחמש אור דיומא קדמאה שהוא החסד הא' הוא אור ה ו
ומתלבשים החסדים , י דאימא"יוצא עמו לבוש דק מן העט,  בצאתו מהיסוד דאמא,אור החסדים ז

 ).מ"מ(וזהו דגניז לצדיקייא , ונגנזים, בלבוש ההוא
  ).הערת הזוהר(ב "ע] א" דפ–מז [בראשית מו  ח
 ).מ"מ(רק שהיא נעלמת מבני אדם , שהיא בעולם הזה ט
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 הגיעו ,הלכו. חלקנו אשרי ,להישג החכמה
 התחילו ,נוטה השמש והיתה אחד להר
 זה עם זה להקיש ההר של האילן ענפי

 קול שמעו ,הולכים בעודם .שירה ואמרו
 ,קדושים אלהים בני ,אומר שהיה חזק אחד

 העולם של החיים בין שהתפזרו אותם
 התקבצו ,הישיבה בני נרות אותם ,הזה

 .בתורה רבונכם עם להשתעשע למקומם
 בינתיים .וישבו במקומם ועמדו אלו פחדו
 חזקים סלעים ,ואמר דםומק כמו קול יצא

 קםומרצבעים ה בעל הנה ,רמים פטישים
. והתקבצו הכנסו ,העמוד על עומד בציורים

 האילנות ענפי קול את שמעו ,ההיא בשעה
 שובר 'ה קול" והיו אומרים ,חזקל וגדו

 על נפלו אבא ורבי אלעזר רבי ".ארזים
 בחפזון קמו ,עליהם נפל רב ופחד פניהם
 ההר מן יצאו .דבר שמעו ולא ,והלכו
 רבי בן יוסי רבי לבית כשהגיעו. והלכו
 שמעון רבי את שם ראו ,לקוניא בן שמעון

  .שמחוו יוחאי בן

ì äàëæ éìâã àúîëçã ïéæø ïì àòãåàì ïáâ
 àùîù éèð äåäå àøåè ãçì åèî åìæà àð÷ìåç
 àãá àã àù÷àì àøåèã àðìéàã ïéôðò åøù
 àì÷ ãç åòîù éìæà ååäã ãò àúøéù éøîàå

ïéäìà éðá øîà äåäã àôé÷úà ïåðéà ïéùéã÷ 
éðéöåá ïåðéà àîìò éàäã àééç éðéá åøãáúàãï 

åëééúëåãì åùðëúà àúáéúî éðá àòùòúùàì 
àúééøåàá ïåëéøàîá  åîéà÷å ïéìà åìéçã

 ïéîã÷ìîë àì÷ ÷ôð éëäãà åáúéå åäééúëåãá
ïéôé÷ú ïéøðè øîàåáïéùéèô â éøàî àä ïéàîø 

ïéðååâããàðååèöà ìò íéà÷ ïéøåéöá àî÷øî ä 
åùðëúàå åìåòåòîù àúòù àéääá >å< éôðò ì÷ 

 éøîà ååäå óé÷úå áø ïéðìéàã)ä èë íéìäú ( ìå÷
åäé" ä øæòìà éáø åäééôðà ìò åìôð íéæøà øáåù

÷ åäééìò ìôð àéâñ åìéçãå àáà éáøåà åî
 àøåè ïî å÷ôð éãéî åòîù àìå åìæàå åìéäáá
 ïá ïåòîù éáøá éñåé éáø éáì åèî ãë åìæàå

åãç ïîú éàçåé ïá ïåòîù éáøì åîç àéðå÷ì  

  æ/á  
 דרך ודאי ,להם ואמר שמעון רבי שמח

 שאני ,עברתם עליונים ואותות נסים של
 בן בניהו ואת אתכם וראיתי ,כאן ישנתי
 ידי על עטרות שתי לכם ששולח יהוידע

 ברוך שהקדוש ודאי .כם אתלעטר אחד זקן
 את שראיתי ,ועוד .הזו בדרך היה הוא

 יפה ,יוסי רבי אמר .נותומש פניכם
 רבי בא. מנביא עדיף שחכם ,אמרתם
פר ים את ראשו בין ברכי אביו וס וֹשאלעזר

 'ה" ,אמר ,ובכה שמעון רבי פחד .עשההמ
הזה  הפסוק את ,"יראתי שמעך שמעתי
 ,מיתתו שראה בשעהאמר  חבקוק

 למה נקרא .אלישע ידי עלהתקיים ו
 כעת הזה למועד" משום שכתוב ,חבקוק

 של בנה היה וזה ,"בן בקתוח את חיה
 אמו של אחד ,היו חבוקים ושני .השונמית

ãçà ïéñðã àçøà éàãå ïåì øîà ïåòîù éáø 
 àúùä àðëéîã àðàã ïåúøáò à÷ ïéàìò ïéúàå
 åëì øãùî à÷ã òãéåäé ïá åäéðáìå åëì àðéîçå
 åëì àøèòàì àáñ ãçã àãé ìò ïéøèò ïéøú

á÷ àã àçøàá éàãå" åëééôðà àðéîçã åú äåä ä
à ïééðùî" óéãò íëçã ïåúøîà úåàé éñåé ø

 àúà àéáðî éåëøá ïéá äéùéø éåùå øæòìà éáø
çñå éåáàã30 øîà äëáå ïåòîù éáø ìéçã àãáåò 

)á â ÷å÷áç (åäé" éàä éúàøé êòîù éúòîù ä
 ÷å÷áç àø÷>øîà<]å[ äéúúéî àîçã àúòùá 

 ÷å÷áç éø÷à éàîà òùéìàã àãé ìò íéé÷úàå
 ïéâá]áéúëã[) î"æè ã á ( äéç úòë äæä ãòåîì

úéîðåùã äéøá àãå ïá ú÷áåç úàïéøúå äåä æ 
 áéúëã òùéìàã ãçå äéîéàã ãç ååä ïé÷åáç
                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ן "נשמות הצדיקים הם בני זו' פי א
  ).מ"מ(הם הצדיקים ). א"ד(קים סלעים חז ב
ח גדולי הדור שמתו "ב ורמז אל הת"וכן משפטים קט ע)] א"דפ(פטישים חזקים [רמים ' פי ג

  ).א"ד(ת מפיהם "ומשתעשעים בין החיים לשמוע ד
 ).מ"מ(בסוד אשר בך אתפאר , שיש בו כמה גוונים, הוא פרצוף יעקב ד
 ).מ"מ(והוא פרצוף לאה , כסא). א"ד(כסא והוא מושב גבוה לישב עליו השלטון  ה
 ).מ"מ(ג לקבל האור מתוך הדעת "התקבצו יחד חו ו
  ).הערת הזוהר(א "בשלח מה ע ז
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 על ופי וישם" שכתוב ,אלישע של ואחד
  ".פיו

)ãì íù (åéô ìò åéô íùéå:  

 םֵש המלך שלמה של בספרו מצאנו
 עליו חקוקים שמות ושנים ששבעים ,חקוק

 בו שחקק ב"הא שאותיות משום ,בותיבת
 וכעת .ממנו פרחו ,כשמת ,בראשונה אביו

 אותן כל בו חקק ,אותו חבק שאלישע
 ,השמות ושנים עיםשב של האותיות

 הללו השמות ושנים שבעים של והאותיות
 ,אותיות עשרה ושש מאתים הם החקוקים

 )בוריבד( ברוחו חקק האותיות כל ואת
 שבעים של באותיות להעמידו כדי ,אלישע
 השם ,חבקוק לו וקרא .שמות ושנים

 את משלים ,הצדדים כל את שמשלים
 של לסוד והשלים @,רנאמ ,החבוקים

 השם של האותיות עשרה שוש מאתים
 את להחזיר התקיים ,בותיבת .הקדוש

 ,קיומו על גופו כל התקיים ובאותיות ,רוחו
 'ה" אמר והוא. חבקוק נקרא כן ועל

 שהיה מה "שמעתי" ,"יראתי שמעך שמעתי
 .ופחדתי ההוא מהעולם שטעמתי ,לי

 'ה" ,ואמר נפשו על רחמים לבקש התחיל
 היוי ,"שנים בקרב" לי שעשית "פעלך

 באותן שנקשר מי וכל .חייו כמו "חייהו"
 .בו נקשרים החיים ,הקדמוניות השנים

 שאין הדרגה לאותה "תודיע שנים בקרב"
 אני אף ,ואמר שמעון רבי בכה. כלל חיים
 .הוא ברוך מהקדוש פחדתי ששמעתי ממה
 המנונא רב ומה ,ואמר ראשו על וייד הרים
 לראות זכיתם אתם ,התורה אור ,הזקן
 פניו על נפל .בו זכיתי ולא ,בפנים פנים
 בהיכל נרות מאיר הרים עוקר אותו וראה
 העולם באותו ,רבי ,לו אמר .המשיח מלך

 הקדוש לפני הוראה בעלי שכנים תהיו

 àøôñá àðçëùà àôéìâ àîù àëìî äîìùã
ïäîù ïéøúå ïéòáùãà ïéáéúá éåìò óéìâà )å( ïéâá

 ïååúàã>àôìàã <)àôìàá( óéìâàã àúéá 
>äéá <)äá( äéðî åçøô úéî ãë àúéîã÷á éåáà 

ïåðéà ìë äéá óéìâà äéì ÷áç òùéìàã àúùäåá 
 ïéòáù ïéìàã ïååúàå ïäîù ïéøúå ïéòáùã ïååúà

ùå ïúàî ïåðéà ïôéìâ ïäîù ïéøúå ïååúà øñúé
 äéçåøá óéìâà ïååúà åäìåëå>ð"àøåáéãá à< 

)ã( ïéòáùã ïååúàá äéì àîéé÷ì ïéâá òùéìà
äéì àø÷å ïäîù ïéøúå ÷å÷áçâã àîù  íéìùà

 ïé÷åáçì íéìùà ïéøèñ ìëìøîúà31 íéìùàå 
øñúéùå ïúàîã àæøìã àùéã÷ àîùã ïååúà 

éé÷úà ïéáéúáàî ïååúàáå äéçåø àøãäàì 
 ìò äéôåâ ìë íéé÷úàäéîåé÷ä éø÷à àã ìòå 

 øîà åäéàå ÷å÷áç)á â ÷å÷áç (åäé" éúòîù ä
 àðîéòèàã éì äåäã äî àðòîù éúàøé êòîù
 ìò ïéîçø òáúîì àøù àðìéçãå àîìò àåääî

øîàå äéùôðååäé " áø÷á éì úãáòã êìòô ä
 øù÷úàã ïàî ìëå åééç åîë åäééç ïåäé íéðù

úåéðåîã÷ íéðù ïåðéàáæáø÷á äéá åøù÷úà ïééç  
ùúéìã àâøã àåääì òéãåú íéð32 äëá ììë ïééç 

 àðòîùã äîî àðà óåà øîàå ïåòîù éáø
á÷ì àðìéçã" äîå øîàå äéùéø ìò éåãé óé÷æ ä

 ïåúà ïåúéëæ àúééøåàã åøéäð àáñ àðåðîä áø
 ìò ìôð äéá àðéëæ àìå ïéôàá ïéôà éîçîì

ïéøåè ø÷òî äéì àîçå éåôðàç øéäðî33ïéâøù è 
à àçéùî àëìîã àìëéäá" àîìò àåääá éáø ì

                                                           

 .זוהר הרקיע' עי א
 ).הערת הזוהר(ב "שם נא ע ב
שהם כמנין חבקוק , )א"נ(ב "הרש. ו אותיות"ב תיבות שבהם רי"חקק עליו שם ע' פי). א"ד(ו "רי' גי ג

ן והם גימטריא "ב דמילוי יודי"שמות דע' ההוא רוחא הוא כלול מג: ן פרק י"ד ומ"ער מש' עי). זהר הרקיע(
נותן ' כ בזווג הב" אשר בה אח,הכלי' ו הם בחי" שעולין ריגשמות שנותן בה בביאה ראשונה'  ואלו הג,ו"רי

  .וליד ואז הוא טפה זרעיית ממש לה,ו אותיות כנודע"ב תיבות הכוללים רי" שהוא ע,ב"דע' בה שם א
  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רמו ע ד
והרוח , והנפש הוא רק לקיום הגוף. ונפשא שהוא שיתופא דגופא מאמא, נודע כי רוחא הוא מאבא ה

 ).יהל אור(האותיות ' התיבין ובנפש בחי' ששם בחי, ש בתיבין אתקיימא לאהדרא רוחיה"וז', להחיות וכו
 ).הערת הזוהר(ב "נשא קלח ע ו
 ).יהל אור(ס כימי עולם וכשנים קדמויות "וז. קדמוניות, א"ודא. ולםימי ע, א"דז ז
 ).יהל אור(בנגלה  ח
 ).יהל אור(בנסתר  ט
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 לרבי קורא היה ההוא מהיום .הוא ברוך
 שנאמר כמו ,ל"פניא אבא ולרבי בנו אלעזר

  ".פנים אל פנים אלהים ראיתי כי"

ïéááù ïåäú àîìò àåääá34à éî÷ ïéðôìåà éøàî 
á÷" äéøá øæòìà éáøì éø÷ äåä àîåé àåääî ä

àáà éáøìåáàéðô " øîà úàã äîë ì) úéùàøá
àì áì (íéðô ìà íéðô íéäìà éúéàø éëâ:  

 ראשית" פתח חייא רבי ".בראשית"
 שיהםוע לכל טוב שכל 'ה יראת חכמה

 ,"חכמה ראשית" ".לעד מדתוע תהלתו
 חכמה סוף ,בולכת צריך כך היה זה פסוק
 .חכמה סוף היא 'ה שיראת בגלל ,'ה יראת

 של הדרגה לתוך להכנס )ראשית היא אלא(
 שערי לי פתחו" שכתוב זהו .עליונה חכמה

נס יכ לא שאם .ודאי ,"'לה השער זה" ,"צדק
 ].עליונים[ות  לא יכנס לעולמ,בשער זה

 ,גנוזו נסתר עליון שהוא עליון למלך ]משל[
 כל ובסוף ,אלה על אלה שערים לו ועשה

 ,מנעולים בכמה אחד שער עשה השערים
 ,אלה על אלה היכלות בכמה ,פתחים בכמה
 זה שער ,אלי להכנס שרוצה מי כל ,ואמר
 ,זה בשער שיכנס מי ,ילגִב ראשון יהיה
 ,עליונה לחכמה ראשון שער כך גם .יכנס
של [' ב. ראשית וזוהי .היא 'ה יראת

 ,כאחד שמתחברים הם שנים ]תבראשי
 ואחד וטמון גנוז אחד , נקודותשתי ואלה
 רודיפ להם שאין ובגלל .גלויב עומד

 שנוטל מי .שנים ולא אחד ,ראשית נקראים
 )שמו (הוא שהרי ,אחד והכל ,זה נוטל זה

' ה שמך אתה כי וידעו" שכתוב ,אחד ושמו
 שהוא בגלל ,"'ה יראת" נקרא למה ".לבדך

 ,טוב הנה זכהאם האדם  ,עור טוב של עץ

 çúô àééç éáø úéùàøá)é àé÷ íéìäú (
åäé úàøé äîëç úéùàø" ìëì áåè ìëù ä

 éàä äîëç úéùàø ãòì úãîåò åúìäú íäéùåò
åäé úàøé äîëç óåñ äéì éòáî éëä àø÷" ïéâá ä

åäé úàøéã"éäéà äîëç óåñ ä35 åâì àìòàì 
äàìò àúîëçã àâøããää " ã)÷ íù çéèé-ë (

ö éøòù éì åçúôåäéì øòùä äæ ÷ã" éàã éàãå ä
é àì ïéîìòì ìåòé àì àòøú éàäá ìåò)ì( àëìî

äàìò éäéàã äàìòä æéðâå øéîèåå äéì ãéáòå 
 àòøú ãáò ïéòøú ìë óåñìå ïéìà ìò ïéìà ïéòøú
ïéìëéä äîëá ïéçúô äîëá ïéìåòðî äîëá ãçæ 
éáâì ìòéîì éòáã ïàî ìë øîà ïéìà ìò ïéìà 

øúáâì äàîã÷ àäé àã àò éàäá ìåòéã ïàî é
 äîëçì äàîã÷ àòøú éëä óåà ìåòé àòøú

åäé úàøé äàìò"äçéäéà àãå éäéà è á úéùàø 
ïéãå÷ð ïéøú ïåðéàå àãçë ïéøáçúîã ïåðéà ïéøúé 

 ïéâáå àéìâúàá àîéé÷ ãçå àøéîèå àæéðâ ãç
 ïéøú àìå ãç úéùàø ïåø÷à àãåøô åäì úéìã

àä ìéèð éàä ìéèðã ïàîãç àìëå éàé àåä àäã 
)äéîù ( áéúëã ãç äéîùå)èé âô íù ( éë åòãéå

åäé êîù äúà"åäé úàøé éø÷à éàîà êãáì ä" ä
òøå áåèã àðìéà åäéàã ïéâáà áåè àä ùð øá éëæ 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ב "הרש. תהיו בעלי הוראה). א"ד(ב "תהיו שכנים וחברים בעוה א
  ).הערת הזוהר(א "ט ע ב
 .י"בשער מאמרי רשב' ועי, אריכות ביהל אור' עי ג
 ).יהל אור(ה תתאה לאפוקי מלכות שהיא חכמ ד
 ).יהל אור(ל חכמה עלאה "ר ה
, )א"ז א ע"א תיקו"גר ( במפולא ממך ובמכוסה ממך וזה טמיר וגניז,מדריגות'  ובו ב, כתר- טמיר וגניזטמיר וגניזטמיר וגניזטמיר וגניז ו

 ).א"שם קלח ע(ס "אוירא ומו
 ).יהל אור(עולמות '  נגד גז
 . )יהל אור (אין חכמה, יראהאם אין ) ז"ג מי"אבות פ(ס "וז ח
ל חכמה "ר' נקודין כו' ראשית ב' לאורויי על ב' ל והכ"הנ'  מלת בראשית ראשית קאי על יראת הדריש ט

. ד אחרונה מלכות"ד ראשונה חכמה יו"י יו"שמות יאהדונה' נקודות בהצטרף ב' שם ב' תתאה מ' עלאה וח
  ).א"נ(ם ”א

ן בשילוב "יודי' ב, נקודות' והן ב, חכמת המלכות, יראה, י"דאדנ' י, היא היראה] חכמה תתאה[ י
  ).יהל אור(י "יאהדונה

  ).א"ד(ב "ע] ק" דפ–קפא [א "א ותרומה קס"ח ע"בראשית י יא
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   òøåàòø àä éëæ àì éàå áåè àä ùð øá éëæ  ,רע הנה זכה לא ואם
  ç/à  

 שער וזה ,יראה זה במקום שורה ולכן
 אלה "טוב שכל" .שבעולם טוב לכל להכנס

  . כאחד שהם שערים שני

 àòøú àãå äàøé øúà éàäá éøù àã ìòå
àìòàì36 ïéøú ïéìà áåè ìëù àîìòã àáåè ìëì 

àãçë ïåðéàã ïéòøúá   
 ,החיים עץ זה "טוב לֶכֶשֹ" ,אמר יוסי רבי
 שלא ועל ,כלל רע בלי טוב שכל שהוא
 לכל" .רע בלא טוב שכל הוא רע בו שורה

 ןתומכיש הנאמנים דוד חסדי אלו "שיהםוע
 הם כביכול התורה תומכי ואותם .תורה

 בהם אין בתורה שעוסקים אלו כל .עושים
 שתומכים אותם .בה שעוסקים בעוד עשיה
 כתוב זה ובכח ,עשיה בהם יש בהם

 על הכסא ועומד ,"לעד מדתוע תהלתו"
  .כראוי עמדו

 ééçã àðìéà àã áåè ìëù øîà éñåé éáø
ììë òø àìá áåè ìëù åäéàãâàìã ìòå ) àã( 

éà òø äéá àéøù ìëì òø àìá áåè ìëù åä
ãåã éãñç ïéìà íäéùåòã ïéëîú íéðîàðä 

 ïåðéà ìåëéáë àúééøåà ïéëîúã ïåðéàå àúééøåà
 ïéãáò>ìë< åäá úéì àúééøåàá ïàòìã ïåðéà 

 úéà ïåì ïéëîúã ïåðéà äá ïàòìã ãåòá äéùò
àã àìéçáå äéùò åäáä )ã( áéúë)é àé÷ íéìäú (

ìò àééñøåë àîéé÷å ãòì úãîåò åúìäú äéîåé÷ 
úåàé à÷ãë:  

 בתורה ועוסק יושב היה שמעון רבי
 .בבעלה מתחברת הכלהבו ש בלילה

 ,הכלה היכל בני החברים אותם כל ,ששנינו
 להיות עתידה שהכלה לילה באותו הצטרכו

 להיות בעלה עם החופה בתוך ליום אחר
 עמה חוולשמ ,הלילה אותו כל עמה

 ,בתורה קועסל תקנתמ שהיא בתקוניה
 ,לכתובים ומנביאים ,לנביאים מתורה

 ,החכמה ובסודות ,הפסוקים ובדרשות
 והיא ,ותכשיטיה תקוניה הם שאלו בגלל

 ראשיהם על תוועומד תונכנס ונערותיה
 ,על ידיהם תותקנמו ,]של הלומדים[

 לא ולמחרת .הלילה אותו כל בהם הַחֵמוְש
 ואלה ,תםיא יחד אלא לחופה נכנסת

 , לחופהנסתשנכ וכיון . החופהבני נקראים
 ומברך עליהם שואל הוא ברוך הקדוש
 אשרי .הכלה בעטרת אותם ומעטר ,אותם
 החברים וכל שמעון רבי והיה. חלקם

 דברי ומחדשים ,התורה ברנת מרננים

éáøå àúééøåàá éòìå áéúé äåä ïåòîù 
àéìéìáæäìòáá úøáçúà äìëã ç ìë ïðéðúã 

áã àééøáç ïåðéà åëéøèöà äìëã àìëéä éð
 àîåéì éåäîì úðîãæà äìëã àéìéì àéääá
 àåää ìë äîò éåäîì äìòáá äôåç åâ àøçà
 úð÷úúà éäéàã äðå÷úá äîò éãçîìå àéìéì

éòìîìè íéàéáðîå íéàéáðì äøåúî àúééøåàá 
å íéáåúëìáúåùøã37 àúîëçã éæøáå éàø÷ã 

àäèéùëúå äìéã ïéðå÷éú ïåðéà ïéìàã ïéâáé 
åòå éäéàåìò àäúîìà ïåäéùéø ìò úîéé÷å ú

 àéìéì àåää ìë åäá úãçå åäá úð÷úúàå
 åäééãäá àìà äôåçì úìàò àì àøçà àîåéìå

úôåç éðá ïåø÷à ïéìàåàúôåçì úìàòã ïåéëå à 
á÷" ïåì øèòîå ïåì êøáîå åäééìò ìéàù ä

 ïåòîù éáø äåäå ïåä÷ìåç äàëæ äìëã àäøèòá
îå àúééøåàã äðøá ïéððøî àééøáç åäìëå ïùãç

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(טוב ורע , יראות' שהן ב א
 ).יהל אור(ונכללין כאחד , יסוד, "טוב"' וכו, מלכות, "שכל. "שהן תמיד כחדא, יסוד ומלכות, ל"ר ב
 ).יהל אור(כולו טוב , וכאן עץ החיים, ל" הדעת טוב ורע כנעץ, שיראה. שכל טוב כולו קאי על יסוד ג
וכן הוא בפרדס רמונים שער כג פרק , א שזה כינוי ליסוד"ג כא ע"ח' עי). הערת הזוהר(א ”ויחי ריט ע ד

  .ה"שזה נו, כ דרושי העמידה דרוש ג ודרוש ד"וכן בשעה, ח שער אונאה פרק א"ע' ועי, ח
 ).יהל אור" (תעומד"ש "וז, שעומדת על רגלין ה
 ).א"ד(שייך לקרות ליל התקדש חג השבועות  ו
 .שזה ליל שבועות, )הערת הזוהר(א "אמור דף צח ע ז
 ).מ"מ(ן "כי בליל שבועות אין זווג לזו, מכינים אותה להזדווג למחר ח
 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר ט
 ).ז"רמ(י "ד צרופי אדנ"ץ שהם כס הארות מבחו"תכשיטין ה, ס איבריה המתתקנים" תיקונין הי
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 וכל שמעון ורבי ,מהם ואחד אחד כל תורה
 רבי להם אמר . היו שמחיםהחברים שאר

 לא שמחר בגלל ,חלקכם אשרי ,יַנַב ,שמעון
 בגלל ,אתכם יחד אלא לחופה הכלה תכנס

 הזה בלילה תקוניה שמתקניםשכולם 
 וכתובים רשומים יהיו כולם ,בה ושמחים

 מברכם הוא ברוך והקדוש ,הזכרונות בספר
  .העליון עולם של ועטרות ברכות בשבעים

 éáø éãç äåäå åäééðî ãçå ãç ìë àúééøåàã ïéìî
 ïåòîù éáø ïåì øîà àééøáç øàù ìëå ïåòîù
 äìë ìåòú àì øçîìã ïéâá ïåë÷ìåç äàëæ éðá
 ïéð÷úîã åäìëã ïéâá åëééãäá àìà äôåçì
 ïåäé åäìë äá ïàãçå àéìéì éàäá àäðå÷ú

àéðøëãã àøôñá ïéáéúëå ïéîéùøàá÷å " êøáî ä
øá ïéòáùá ïåìïàëáäàìò àîìòã ïéøèòå :  

 השמים" ,ואמר שמעון רבי פתח
 הרי זה פסוק ,"' וגואל כבוד מספרים
 מתעוררת שהכלה זהה בזמן אבל .בארנוהו

 ומאירה תקנתמ למחרת , לחופהלהכנס
 עמה ששמחו החברים עם יחד בקשוטיה

 .תםיא שמחה והיא ,הלילה אותו כל
 ומחנות, צבאות ,אוכלוסים כמה ולמחרת

 לכל מחכים וכולם והיא ,ים איתהנכנס
 כיון .הזה בלילה אותה שתקנו ואחד אחד

 ,בעלה את רואה והיא כאחד שמתחברים
 ".אל כבוד מספרים השמים" ,כתוב מה

 . לחופהשנכנס החתן זה "השמים"
 שמאיר הספיר רַהכֹז מאירים "מספרים"

 כבוד. "העולם סוף ועד העולם מסוף רֶהוזֹו
 שכתוב ,"אל" אשנקר כלה כבוד זה "אל

 נקרא השנה ימי בכל ".יום בכל זועם אל"
 , לחופהנכנסתהיא  שהרי וכעת ,"אל"

 ,כבוד על כבוד ".אל" ונקרא "כבוד" נקרא
 באותה ואז .שלטון על שלטון ,אור על אור

 ומאיר ובא לחופה נכנס שהשמים שעהה
 ,אותה שהתקינו החברים אותם כל ,לה

 וזהו .םַׁשכולם מתפרשים בשמותם 
 מעשה" ".הרקיע מגיד ידיו ומעשה" שכתוב

 עם יחד בריתה בעלי אותם אלה "ידיו

øîàå ïåòîù éáø çúôâ) á èé íéìäú ( íéîùä
åâå ìà ãåáë íéøôñî 'åà àä àã àø÷ äéì àðîé÷

øòúà äìëã àã àðîæá ìáàà äôåçì ìòéîì 
 àäèåùé÷á úøéäðúàå úð÷úúà øçîã àîåéá
 àéìéì àéää ìë äîò ïàãçã àééøáç éãäá
 ïéñåìëåà äîë øçîã àîåéáå ïåäîò úàãç éäéàå

>ïéìééç< åäìëå éäéàå äãäá ïéùðëúî ïééøùîå 
 ïåéë àéìéì éàäá äì åðé÷úã ãçå ãç ìëì ïàëçî

ãçë ïøáçúîã äî äìòáì úàîç éäéàå à
>áéúë< íéøôñî íéîùä ]íéîùä ìà ãåáë[ àã 

 íéøôñî äôåçì ìàòã ïúç>ïéøäðî <
)ïéøäðúîå(øéäðã øéôñã àøäåæë ã éôééñî øéäæå 

àîìò éôééñ ãòå àîìòäìà ãåáë å äìë ãåáë àã 
 ìà éø÷àã>áéúëã<) áé æ íéìäú ( ìëá íòåæ ìà

àúùäå ìà éø÷à àúù éîåé ìëá íåéæ àäã 
ìà éø÷àå ãåáë éø÷à äôåçì úìàòç ]ìò ø÷é[ 

åðèìù ìò åðèìùå åøéäð ìò åøéäð ø÷é)àú(è 
 éúàå äôåçì ìàò íéîùã àúòù àéääá ïéãë
 åäìë äì åðé÷úàã àééøáç ïåðéà ìë äì øéäðå

ùøôúàåää ïîú ïäîùá " ã)á èé íù ( äùòîå
ïåðéà ïéìà åéãé äùòî òé÷øä ãéâî åéãé38 ] éøàî

                                                                                                                                                                                     

 ).א"דפ(' ש ויכתב בספר זכרון וגו"בספר הזכרון כמ א
אורות שבבינה הוא סוד ' שם מבאר ששורש ע). ו"לש(מד ' ש שער הפונה קדים פ"בזה בספר הקדו' עי ב

ש צ "הקדו(האורות אף בחכמה ' וישנו שורש לאלו ע. ברכות ועטרין דעלמא עילאה הרי הוא בסוד בינה' ע
  ).ד"ע

  ).הערת הזוהר(ב ”תרומה קלו ע ג
 .זוהר הרקיע' עי ד
 ).מ"מ(א עד סופו שהיא מלכות "המוחין שקיבל הם מאירים מראש ז ה
  ).א"ד(א ”א ע"ב ובלך לך צ”ע] ק" דפ–קעז [ז "קרח קמ' ב קורא לכלה אל ובפ”ט ע"במדבר קי ו
 .זוהר הרקיע' עי ז
 השתא יש לה דעת פנימי מנם א. בלבדלמלכות אלא שם אלכל השנה אין ' ח שער מד פרק ז"ע' עי ח

  ".כבוד אל" שהוא גימטריא ,ג" שהוא שם ס,כנודע
נ "א. כולם נגדלו ונתקנו, ן שלה"שיש בהם נר, חיצון אמצעי פנימי, כלים שלה' לשונות לרמוז לג' ג ט

 ).מ"מ(א "ד דז"מחבשהמוחין דמלכות נגדלו , ושולטנו מצד הדעת, נהירו מצד הבינה, יקר מצד החכמה
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 בריתברית ו@קיום בעלי ואותם .הכלה
 שנאמר כמו ,"ידיו מעשה" נקראים

 שחתומה ברית זו ,"כוננהו ידינו ומעשה"
  .אדםהבן  בבשר

ïåðéà ïéìà38 ]àîéé÷ éøàîàãäá úéøáã  äìë é
ïåðéàå[ àîéé÷ éøàî )åúéøá39( åéãé äùòî ïåø÷à 

 øîà úàã äîë)æé ö íù (åðéãé äùòîåá åäððåë 
ùð øáã àøùáá íéúçã àîéé÷ úéøá àãâ:  

 את תתן אל", כך אמר הזקן המנונא רב
 אדם בן יתן שלא ,"בשרך את לחטיא פיך
 להחטיא םוויגר רע להרהור להביא פיו את

 ,דשקו ברית בו שחתום דשוק בשר אותו
 .לגיהנם אותו מושכים כך עושה שאם

 ,ה"דומ שמו הגיהנם על נהוממ ואותו
 ,תויא יחד חבלה מלאכי של רבואות וכמה

 ששמרו אותם וכל ,הגיהנם פתח על ועומד
 לקרב רשות לו אין הזה בעולם דשוק ברית

 אותו לו שקרה בשעה ,המלך דוד. אליהם
 ה"דומ להוע שעה באותה .פחד ,מעשה

 רבונו של ,לו ואמר ,הוא ברוך הקדוש ילפנ
  ,עולם

 øîà àáñ àðåðîä áø]éëä[) ä ä úìä÷ ( ìà
 øá áéäé àìã êøùá úà àéèçì êéô úà ïúú
 íéøâ àäéå àùéá àøåäøäì éúéîì äéîåô ùð

ääì éèçîìé úéøá äéá íéúçã ùã÷ øùá à
àùéã÷ãéâì äéì ïéëùî ïë ãéáò åìéàã ä íð

îîã àåääååîåã íðäéâ ìò àð" ä äîëå äéîù
 àçúô ìò íéà÷å äéãäá äìáç éëàìîã àåáø

 ìëå íðäéâã>ïåðéà< éàäá àùéã÷ úéøá åøèðã 
 àëìî ãåã åäá áø÷îì åùø äéì úéì àîìò

àãáåò àåää äéì òøéàã àúòùáä àéääá ìéçã 
îåã ÷éìñ àúòù"á÷ éî÷ ä" éøàî äéì øîàå ä

àîìòã  
  ç/á  

 אשת את ינאף אשר ואיש" בתורה כתוב
 דוד ,"' וגועמיתך אשת ואל" תובוכ ,"איש

 הקדוש לו אמר .שקלקל ברית בערוה מהו
 דשוהק וברית ,הוא צדיק דוד ,הוא ברוך

 מנתושמז גלוי יַנלַפ שהרי ,תקונו עלעומד 
 ,לו אמר. העולם שנברא מיום שבע בת לו

 ,לו אמר .גלוי לא לפניו ,גלוי לפניך אם
 אלו כל שהרי ,שהיה מה היה תריבה ועוד

 עד מהם אחד יוצא לא ,למלחמה יםיוצאש
 לו היה ,כך אם ,לו אמר .בגט אשתו שפוטר

 äøåúá áéúë)é ë àø÷éå ( óàðé øùà ùéàå
 úùà úà>áéúëå ùéà<) çé íù ( ìàå úùà

åâå êúéîò'åäåøòá úéøá ì÷ì÷ã ãåã æ øîà åäî 
á÷ äéì" ìò àùéã÷ úéøáå àåä äàëæ ãåã ä

 úá äéì úðîãæàã éîã÷ éìâ àäã àîéé÷ äéðå÷ú
àîìò éøáúàã àîåéî òáùç÷ éà äéì øîà  êî

 äî äåä àøúéäá åúå äéì øîà éìâ àì äéî÷ éìâ
 ãç ìàò àì àáø÷ì åìàòã ïåðéà ìë àäã äåäã

äéúúðàì èâá øèôàã ãò åäééðîè éà äéì øîà 

                                                                                                                                                                                     

וסוד הענין כי הולד . בניו ובנותיו, איזה מעשה ידיו של אדם) ב"שבת לב ע(ש "וכמ, שהן יצאו ממנו א
 ).יהל אור(דשתי ידים , אצבעות' ה, שהן מעשה ידיו, ג"הוא מחו

ם ”א. ו"אותו מעשה ידינו שהוא אותו ברית החתום בבשרנו כוננהו שלא יבא לידי נסיון עבירה ח ב
 ).א"נ(

 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי). א"ד(כ ללילי שבועות "ע ג
שברית המעור נפגם בפגם ברית הלשון , ומטמא בריתו, ויבוא לו הרהור, שלא יוציא מפיו נבלות הפה ד

 ).מ"מ(
 ).א"ד(מעשה דבת שבע  ה
 ).מ"מ(לעונש ' וא, לאזהרה' א, פסוקים' הביא ב ו
, וזה גרע מהמביא עצמו לידי הרהור, ן יושפע בחיצונים הנקרא ערוההוא גרם שאור ברית העליו', פי ז

משום דסוף , או דילמא זה קיל מניה. ולא עביד מעשה ממש, כ נטמא בקרי הוא גרמא בעלמא"שאם אח
אבל לא עלה על דעתו , ושאל בלשון בעיא מה דינו, ולכן נסתפק בדינו, סוף בשעת מעשה לא הזריע לבטלה

 ).ז"רמ(לפוטרו בלא כלום 
 ). ז"רמ(ש בעלי הקבלה שנשמת דוד ובת שבע היו ניצוצות אדם וחוה שנזדווגו בבריאת העולם "כמ ח
ל שאינו יודע רק מה שנוגע לדבר עבירה או מחשבות "דאיך לא ידע זה דודאי ניתן בפומבי י'  וקט

ש "מחת הרגל ומש' ועי(ח "ש ז"בזוהר וירא ע' והרהורים רעים וראיה ממלאכים ששאלו איה שרה כדאי
ד בעי אמנם האיכא סופר "ג אטו גיטא ב"ט כתבו דמגרשין בצינעא ובערכין כ"בכתובות ד' בפומבי התוס

   ).א"נ(ל "מהרב יוסף אזולאי ז. ן"מאי. נ לא ידע דהוא מקור השכחה כידוע"א. ועדים
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 ,לו אמר .כהיח ולא ,חדשים שלשה לחכות
 שחוששים במקום ,הדבר נעמיד במה

 קרב לא שאוריה יַנלַפ וגלוי ,ברתומע שהיא
 בתוכו חתום שמי שהרי ,מעולם אליה

 ,"אוריהו" וכתוב "אוריה" כתוב .לעדות
 בה משיש שלא @םעמ חתום שמי

 מה זה , רבונו של עולם,לו אמר .לעולמים
 שכב לא שאוריה גלוי לפניך אם ,שאמרת

 לה לחכות לו היה, לפניו גלוי האם ,עמה
 לא שמעולם ידע אם ,ועוד .חדשים שלשה

 עליו וצוה דוד לו שלח למה אז ,עמה שכב
 ורחץ לביתך רד" שכתוב ,אשתו עם לשמש
 חכה אבל ,ידע לא ודאי ,לו אמר". רגליך
 ארבעה שהרי ,חדשים משלשה יותר

 וחמשה בעשרים ,למדנו שכך ,היו חדשים
 והיו ,ישראל בכל כרוז דוד העביר בניסן

 והלכו ,שבסיון ימים בשבעה יואב עם
 סיון שם הּוַש .עמון בני ארץ והשחיתו

 באלול וארבעה ובעשרים ,ואלול אב תמוז
 וביום ,שבע בת עם שהיה מה היה

 אותו הוא ברוך הקדוש לו מחל הכפורים
  .חטא

êéøåà àìå éçøé úìú àëøåàì äéì äåä éëäà 
 ïðéùééçã øúàá äìî íé÷åà éàîá äéì øîà

 äéøåàã éîã÷ éìâå úøáåòî àéäã>áéø÷ àìá <
)áéø÷àì(ìòì äá  äéåâá íéúç éîù àäã ïéî

 íåúç éîù åäéøåà áéúëå äéøåà áéúë àúåãäñì
éãäáéäå éøàî äéì øîà ïéîìòì äá ùîù àìã 

 áéëù àìã éìâ êî÷ éà úéøîàã äî àä àîìòã
ì àëøåàì äéì äåä éìâ éî äéî÷ äéøåà äãäáé ä

 ïéîìòì äãäá áéëù àìã òãé éà åúå éçøé úìú
 éàîà>øãù <)øãñ( ãé÷ôå ãåã äéì  äéìò

 áéúëã äéúúðàá àùîùì)ùá ìàåî'ç àé  ( ãø
 ìáà òãé àì éàãå äéì øîà êéìâø õçøå êúéáì
 ååä éçøé òáøà àäã êéøåà éçøé úìúî øéúé

 øáòà ïñéðã íéøùòå äùîçá ïðéðú éëäã] ãåã
 àæåøë ìòìë> ìëá<) [ìë ìò ãåãã àæåøë( 
 ìàøùé)åäåä( åìæàå ïåéñã ïéîåé äòáùá áàåé íò 

òøà åìáçå ìåìàå áàå æåîúå ïåéñ ïåîò éðáã à
 äî äåä ìåìàá íéøùòå äòáøàáå íù åäúùà

á÷ äéì ìçî éøåôëã àîåéáå òáù úáî äåäã" ä
äáåç àåää  

 ,כרוז ריהעב באדר בשבעה אומרים ויש
 ובחמשה ,ריבאי עשר בחמשה והתכנסו

 ,שבע בתעם  שהיה מה היה באלול עשר
 העביר 'ה גם" התבשר הכפורים וביום
 לא ,"תמות לא" זה מה ".תמות לא תךחטא

 רבונו של ,דומה אמר. דומה ביד תמות
 שהוא ,אליו לי יש אחד דבר הרי ,עולם

 האיש מות בן כי 'ה חי" ואמר פיו תחַפ
 לי יש .נפשו את דן והוא ,"זאת שהוהע

 שהרי ,רשות לך אין ,לו אמר .טרוניא עליו
 פי על אףו ,'לה חטאתי ואמר לפני הודה
 נשוע ,באוריה שחטא במה אבל ,חטא שלא

 למקומו דומה חזר .מיד וקבל עליו כתבתי
 'ה לולי" דוד אמר זה ועל .נפש בפחי

 לולי" ,"נפשי דומה שכנה כמעט לי עזרתה
 ,שלי אפוטרופוס שהיה "לי עזרתה 'ה
 חוט כמו ,כמעט זה מה ."' וגושכנה כמעט"

æá éøîàã úéàå ' àæåøë øáòà øãàá
 äåä ìåìàá øñéîçáå øééàã øñéîçá åùðëúàå

øåôëã àîåéáå òáù úáî äåäã äîà øùáúà 
)ù"âé áé á (åäé íâ" úåîú àì êúàèç øéáòä ä

 øîà äîåãã àãéá úåîú àì úåîú àì éàî
 äéáâ éì úéà àãç äìî àä àîìòã éøàî äîåã

 çúôà åäéàã øîàå äéîåô)ä íù (åäé éç" éë ä
úåî ïá] àåäúàæ äùåòä ùéàä ) [àåä( ïã åäéàå 

àééðåøè äéùôðìâ êì úéì äéì øîà äéìò éì úéà 
 øîàå éàáâì éãåà àäã åùø)âé íù ( éúàèç

)åäéì"ä(òàå " àèçã äîá ìáà áç àìã â
 øãäà ãéî ìá÷å äéìò úéáúë àùðåò äéøåàá

îåã"ùôð éçôá äéøúàì äãàã ìòå  ãåã øîà 
)æé ãö íéìäú (åäé éìåì"éì äúøæò ää èòîë 

åäé éìåì éùôð äîåã äðëù" äåäã éì äúøæò ä
                                                                                                                                                                                     

 ).א"דפ(ולא המתין  א
  ).א"ד(א נגע בה אף זו לא נגע בה מה בתו ל] ק" דפ–לבת [יש לזה סמך מן הכתוב ותהי לו כבת  ב
ממשלה ' מ לשון שררה או ממשלה שכן תרגם יונתן סרני פלשתים טורני פלשתאי וכאן פי"עלילה וי ג

  ).א"ד(זו ליסרו ולענשו ] ק" דפ–ממנה [י טענה "יש לי עליו ע
ץ היתה לו להתנוצ' כי מה, שראה שמלכות הקדושה התחילה להתבונן במה שזכה דוד בבת זוגו ד

 ).ז"רמ(מלכות ישראל 
  ).הערת הזוהר(א "ע] א" דפ–נד [צד  ה
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 ,האחר הצד ובין ביני שיש השעור כמו ,דק
  .נפשי דומה שכנה שלא היה שיעור כאותו

éìéã àôåøèôààåâå äðëù èòîë  ' èòîë åäî
 ÷é÷ã àèåçë>ÀkÄLeòéÈøà <)àøåòùë( éðéá úéàã 

àøçà àøèñ ïéáåá àìã úåä àøåòéù àåääë 
éùôð äîåã äðëù:  

 מריא שלא להשמרבן אדם  צריך ולכן
 כי" לדומה לומר יוכל שלא בגלל ,דודכ דבר

 צחינה "הקבו לדוד שהיה כמו ,"היא שגגה
 "קולך על האלהים יקצף למה" .בדין אותו

 את וחבל" ,אמר שהוא קול אותו על
 דשוק ברית דשוק בשר זה "ידיך מעשה
 ובגלל .דומה ידי על בגיהנם ונמשך שפגם

 אותם אלו ,"הרקיע מגיד ידיו ומעשה" זה
 ובעלי הזו הכלה עם שהתחברו בריםהח

 הומי .ואחד אחד כל ורושם מגיד ,בריתה
 ולבנה חמה שבו הרקיע זהו ,"הרקיע"

 מגיד הוא ,זכרון ספר וזהו ,ומזלות וכוכבים
 בני להיות אותם וכותב אותם ורושם
 ליום יום. "תמיד רצונם ולעשות ההיכל

 עליונים ימים מאותם קדוש יום "אמר יביע
 חבריםל אותם שבחיםמ ,המלך של

 .רוילחב אחד כל שאמר דבר אותו ואומרים
 ,ומשבחו "אמר" אותו "יביע ליום יום"
 שמשלמת דרגה כל "ללילה ולילה"
 אותו דעת לזה זה משבח בלילה )ששולטת(

 )ובאהבה( ובשלמות ,רוימחב אחד כלל ש
 אין. "ואוהבים חברים להם נעשים רבה

 ,םהעול דברי בשאר ,"דברים ואין מרוא
 צריך ולא הקדוש המלך לפני נשמעים שלא

 הארץ בכל" ,הללו הדברים אבל .לשמעם
  עושים ,"םָוַק יצא

 àîéé àìã ùð øá àøîúñàì éòá êë ïéâáå
 äîåãì øîéîì ìéëé àìã ïéâá ãåãë äìî) úìä÷

ä ä (ãåãì äåäã äîë àéä äââù éëâ äéì çöðå 
á÷"êìå÷ ìò íéäìàä óåö÷é äîì àðéãá ä) íù( 

åää ìò êéãé äùòî úà ìáçå øîà åäéàã ìå÷ à
 êùîúàå íéâôã àùéã÷ úéøá ùã÷ øùá àã

 êë ïéâáå äîåãã àãé ìò íðäéâá)á èé íéìäú (
 àééøáç ïåðéà ïéìà òé÷øä ãéâî åéãé äùòîå
 ãéâî äìéã àîéé÷ éøàîå àã äìëá åøáçúàã

ãçå ãç ìë íéùøåãåäéà àã òé÷øä ïàî ä òé÷øä 
æîå àéáëëå äðáìå äîç äéáãéìå øôñ åäéà àãå 

ïåøëææ éåäîì åäì áéúëå åäì íéùøå ãéâî åäéà 
 òéáé íåéì íåé øéãú ïåäúåòø ãáòîìå àìëéä éðá

 øîåà)â íù ( ïéàìò ïéîåé ïåðéàî àùéã÷ àîåé
 äìî àéää ïéøîàå àééøáçì ïåì ïéçáùî àëìîã

àîåéì àîåé äéøáçì ãç ìë øîàãç àåää òéáé 
ìë äìéìì äìéìå äéì çáùîå øîåà àâøã 

íéìùàã40 úòã àåää àãì àã çáùî àéìéìá 
åîéìùáå àéøáçî ãç ìëã41 ïåì åãéáòúà éâñ 

íéøáã ïéàå øîåà ïéà ïéîéçøå ïéøéáç)  èé íéìäú
ã( éî÷ åòîúùà àìã àîìòã ïéìéî øàùá 

 éðä ìáà ïåì òîùîì éòá àìå àùéã÷ àëìî
àöé õøàä ìëá éìéîèéãáò íå÷   

  è/à  
 עליונים םמדורי דברים אותם ,מדידה
 רקיעים נעשים מאלה ,תחתונים ומדורים

àçéùîé éàúú éøåãîå éàìò éøåãî ïéìî ïåðéà 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"דפ(אב ומליץ שלי  א
 ).מ"מ(ואין שיעור מרחק ביניהם אלא כחוטא דקיק מלה , ורגליה יורדות מות, המלכות' דוד היא בחי ב
 ).מ"מ(ובשגגה אמר כי בן מות הוא , ה שלא חטא" כי דוד הליץ עליו הקבג
 ).א"דפ(א "פקודי רמו ע ד
 ).הערת הזוהר(א "ע] ק" דפ–צד [לד  ה
א שהוא "ומגדילים ז, שעולים החסדים בסוד אור חוזר, ג"הם חו, שבו חמה ולבנה, א"רקיע הוא יסוד ז ו
 ).מ"מ(והגוברות מגדילים המלכות שהיא לבנה , חמה
  ).הערת הזוהר(יתרו דף עא  ז
רתה כל חידוש שואמר חכם לחבירו כל ספירה אומרת לחבי, שנקרא יום, א"הם עשר ספירות ז ח

 ).מ"מ(ומשבחו 
  ).א"ד(דורש קום לשון קו המדה '  פיט
  ).א"ד(מדה וקו ' פי י
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 תאמר ואם .השבח מאותו ,הארץ ומאלה
 משוטטים אחד במקום דברים שאותם
 וכיון ".מליהם תבל בקצה" ,בעולם

 חזר .בהם שורה מי ,רקיעים מהם שנעשים
 שמש אותו ,"בהם אהל שם לשמש" ואמר
 ומתעטר בהם ומשכנו מדורו םֹש קדוש
 רקיעיםה באותם ששורה כיון. בהם

 יצא כחתן והוא" אזי ,בהם ומתעטר
 יוצא ,רקיעים באותם ורץ שמח ,"מחפתו

 אחר אחד מגדל לתוך ורץונכנס  מהם
 ודאי "מוצאו השמים מקצה" .אחר במקום
 קצה שהוא ,ובא יוצא עליון מעולם
 ,תקופתו זה מי "ותקופתו" .למעלה השמים

פת תקו שהיא ,למטה השמים קצה זה
 קשרתת ומ,סופותת את כל השנה שסובב

 נסתר ואין" .זה רקיע עד השמים מן
 השמש ותקופת זו תקופה שאותה "מחמתו

 מי אין "נסתר ואין. "צד בכל שמסובב
 ,העליונות הדרגות מכל ממנו שמתכסה

 אחד וכל ,אליו ובאות מקיפות כולם שהיו
 "מחמתו" .ממנו שמתכסה מי אין ואחד
 הבבתשו אליהם ושב שמתחמם בשעה

 הזה לוייהע וכל הזה השבח כל ,למהש
 'ה תורת" שכתוב ,הוא התורה בגלל

 ששהו ,'ה כאן כתוב פעמים שש ".תמימה
 תורת" עד "מספרים השמים" מן פסוקים

 ,"בראשית" כתוב זה סוד ועל ."תמימה 'ה
 השמים את אלהים ברא" .אותיות שש הרי
 פסוקים .בותית שש הרי ,"הארץ ואת

 פסוקים ששה .'ה פעמים שש כנגד אחרים
 שמות ששה .כאן של אותיות שש בגלל
  .כאן של בותית שש בגלל

áàéää42 ïéìî ïåðéàã àîéú éàå àúçáùåú 
èèùî ãç øúàáà íäéìî ìáú äö÷á àîìòá 

)ä èé íéìäú (ãéáòúàã ïåéëåà ïåäðî ïéòé÷ø 
 ìäà íù ùîùì øîàå øãä ïåäá àéøù ïàî
 äéðëùîå äéøåãî éåù àùéã÷ àùîù àåää íäá
 ïéòé÷ø ïåðéàá éøùã ïåéë åäá øèòúàå åäá

åúôåçî àöåé ïúçë àåäå ïéãë åäá øèòúàå)  íù
å( )å( ìàòå åäééðî ÷ôð ïéòé÷ø ïåðéàá èéäøå éãç

 àøçà øúàá àøçà àãç àìãâî åâ èéäøå
åàöåî íéîùä äö÷îâ )íùæ  ( äàìò àîìòî éàãå

éúàå ÷éôðààìéòì íéîùä äö÷ åäéàã ã 
 åúôå÷úå)íù ( íéîùä äö÷ àã åúôå÷ú ïàî

äðùä úôå÷ú éäéàã àúúìäàøçñàã å ìëì 
ñïéôééæàã àòé÷ø ãò íéîùä ïî úøù÷úàå ç 

åúîçî øúñð ïéàåèàã äôå÷ú àéääã é äôå÷úå 
àùîùãàé øúñð ïéàå àøèñ ìëá øçñàã )å( úéì

î äéðî éñëúàã åäìë ååäã ïéàìò ïéâøã ìë
 ïàî úéì ãçå ãç ìëå äéáâì ïééúàå ïøçñî
 áúå íîçúàã àúòùá åúîçî äéðéî éñëúéã

éúá åäééáâìà ìëå àã àçáù ìë íéìù àúáå
 áéúëã àåä àúééøåà ïéâá àã àéåìò)íùç  (

åäé úøåú"ä àëä áéúë ïéðîæ úéù äîéîú ä '
 ïî éàø÷ úéùå)á íù (íéøôñî íéîùäáé ãò 

 úøåúåäé"áéúë àã àæø ìòå äîéîú ä)  úéùàøá
à à(úéùàøá âé úà íéäìà àøá ïååúà úéù àä 

éàø÷ ïéáú úéù àä õøàä úàå íéîùä43 ïéðøçà 
ä ïéðîæ úéù ìá÷ì ' ïååúà úéù ïéâá éàø÷ úéù

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ממילי דחכמה ' פי). הערת הזוהר(ב "לעיל דף ה ע א
  ).א"ד(משאר מילי דאורייתא דמחדשין ' ומאילין ארץ פי ב
 ).מ"מ(ואיהו תקופת השנה . א"הוא יסוד אימא שמשם יצא הז ג
 ).הערת הזוהר(ב "א ע”לעיל ע ד
 ).מ"מ(שנה הוא זעיר  ה
 ).מ"מ(א ומתלבשת אותו "המלכות מקפת הז ו
 ).מ"מ(א "ק דז" הם וז
 ).מ"מ(א עד יסודו "ת דז"מת, מבניינה' פ ח
 ).מ"מ(אין שום ספירה מספירות העליונים מסתרת אורה מהמלכות בשעה שמתחממת לצורך הזווג  ט
 ).מ"מ(והם כלולים בתוכה , ע"ת על ביהמלכות שמקפ' פי י

 ).מ"מ(א "שגם מקפת על הז יא
 ).יהל אור(והראשון בסוד הדעת , ב"והוא סוד שם מ יב
 ).יהל אור(ז "ש בתיקו"שבו נברא העולם כמ, ב"הוא סוד שם מ יג
כי , ק דמלכות"והם ו, אתוון דברשית' תמימה הם כנגד ו' פסוקים שבמזמור עד תורת ה' ו' פי יד

 ).מ"מ(ות במלכות האותי
 ).מ"מ(א "ק דז"ת נגד שית תבין שהם ו"ושית הויו טו
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àëäããéàëäã ïéáú úéù ïéâá ïäîù úéù åè:  
 בנו אלעזר רבי נכנסו ,יושבים בעודם

 השכינה פני ודאי ,להם אמר .אבא ורבי
 שהרי ,ל"פניא לכם קראנו ולכן ,באו

 .בפנים פנים השכינהפני  את ראיתם
 של הכתוב לכם להוִג שידעתםעכשיו ו
של עתיקא  שדבר ודאי ,"יהוידע בן ובניהו"

 ואותו ,שלאחריו והפסוק ,הוא קדישא
 במקום הוא זה פסוקו. אמרו מהכל הסתום

 הכה והוא" ואמר פתח .זה גמתודכ ,אחר
 ,"באמה חמש מדה איש המצרי האיש את

 אותו ,המצרי )זה(זה מ .הוא אחד סוד והכל
 עבדי בעיני מצרים בארץ מאד גדול" הידוע

. זקן אותו להישג כמו ונכבד גדול ,"'וגו
 איש" .של מעלה בישיבה מתבאר זה ופסוק

 מדה ואיש מראה איש ,"אחד הכל מדה
 ,ותחום שבת שהוא בגלל ,אחד הכל

 לא" וכתוב ,"לעיר מחוץ ומדתם" שכתוב
 איש זה ועל ,"במדה במשפט לעֶו תעשו
 ארכו .הוא מדה איש ממש והוא ,הוא מדה

 אדם ,העולם סוף ועד העולם מסוף
 כתוב הרי תאמר ואם .היה כך הראשון

 היו באמה חמש אותם ,"באמה חמש"
  .העולם סוף ועד העולם מסוף

 éáøå äéøá øæòìà éáø åìàò éáúé ååäã ãò
 ïåì øîà àáààúðéëù éôðà éàãåàìòå ïééúà á 

éðô àãà" éôðà ïåúéîç àäã åëì àðéø÷ ì
 éìâå ïåúòãé à÷ã àúùäå ïéôàá ïéôà àúðéëù
 à÷éúòã äìîã éàãå òãéåäé ïá åäéðáåã àø÷ åëì

àùéã÷â íéúñã àåääå äéøúáàã àø÷å åäéà 
 àøçà øúàá åäéà àø÷ éàäå åøîà àìëî

 øîàå çúô àã àðååâë)ã"âë àé à ä (àåäå äëä 
 àìëå äîàá ùîç äãî ùéà éøöîä ùéàä úà

 åäéà àãç àæø]îäéà[) éàä ( àåää éøöî
òãåîúùàãã) â àé úåîù ( õøàá ãàî ìåãâ

åâå éãáò éðéòá íéøöî ' éìâã äîë àøé÷éå áø
àáñ àåääääàìò àúáéúîá àø÷ éàäå å øîúà 

ãç àìë äãî ùéà44) ùá ìàåî'àë âë  ( ùéà
äàøîæ ]ùéàå) [îå"è(àìë äãî ïéâá ãç ç åäéàã 

îåçúå úáùàè áéúëã )ä äì øáãîá ( íúåãîå
øéòì õåçîé áéúëå )åè èé àø÷éå ( ìåò åùòú àì

äãîá èôùîáàé åäéàå åäéà äãî ùéà àã ìòå 
äãî ùéà ùîîáé ãòå àîìò éôééñî äéëøà åäéà 

àîìò éôééñâé àîéú éàå äåä éëä ïåùàøä íãà 
 áéúë àä)à íéëìî 'å å (äîàá ùîçãé ] ïåðéà

çäîàá ùî[àîìò éôééñî åè àîìò éôééñ ãò 
äåä:  

                                                           

כי הם עושים קישוטים נאים לשכינה , ו כתב הטעם שנקראים הצדיקים אנפי שכינתא"בהגהות רח א
לא מצאתי כזה ). מ"מ(והם פנים הנגלים , כי השכינה מסתתרת בקרב הצדיקים, ועוד טעם אחר, בפניה

 .ב שזה פשטות לשון הזהר עצמו"ב קסג ע"ח' ועי, @ו בכל הזהר"הגהות הרח
  ).הערת הזוהר(ב "ז ע ב
 .'א פרק ג"ח שער א"ע' ועי, דעתיק' הרי היא נוק ג
כאן מתבאר שמשה רבינו הוא בחינת ). א"ד(ה "הידיעה והוא משרע' אותו הידוע ולכן נאמר המצרי בה ד

 ).ש יעקב ולאה פתח ט"פת(בעל לאה 
 .י"א בשם השער מאמרי רשב"לעיל בדף ו ע' עי ה
 ).מ"מ(ט "ומתיבתא דרקיעא היא של מט, ה"היא ישיבה של הקב ו
 ).יהל אור (תוומראה ולא בחיד) במדבר יב ח(ש ,כמ ז
 ).הערת הזוהר(ב "לעיל ה ע ח
 ).מ"מ(א "להבדין בין המלכות ובין הסט, כ תחום"ואח, שהיא סוף הקדושה, שבת היא המלכות ט
  ).מ"מ(הנקרא עיר , חוץ למלכותכי תחום שבת הוא  י

 ).יהל אור] (הדעת[והוא ראיה על המדה , א"ומשפט הוא עד יא
 ).מ"מ(ר היה כן "ולכן אמר שגם אדה, וארבע אותיות השורש, ה"מ,  שם מדהיב
ש מסייפי "וז, שמתחיל מסוף אימא ומתפשט עד סוף המלכות, הוא איש שיש לו קומה גבוהה, א" זיג

 ).מ"מ(הוא סוף המלכות , עלמאעד סייפי , עלמא עלאה
 ).מ"מ(א "כנגד גופו של ז] רק[שבגדלותו הוא , שהוא בסוד יעקב, נראה יד
ל "אפשר שדורש אמה בהפוך מאה וכן כתבו ז' באמה מסייפי עלמא וגו] ק"נמחק בדפ' ה[' ה' גי טו

אינון חמש , ירץות). א"ד(' א אמה באותיות מאה אינון וכו”קרח קעט ע' וכן בפ' והפוכא דמאה אמה וכו
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 כמנור" שנאמר כמו ,"חנית המצרי וביד"
 בידו שהיה האלהים מטה זה "רגיםוא

 צרופי של באור רשומפ חקוק בשם חקוק
 וישיבתו בצלאל חוקק שהיה אותיות
 חרש 'וגו אתם מלא" שכתוב ,אורג שנקרא
 מאיר היה מטה ואותו ."' וגוקםוור וחשב

 שהחכמים באור ,הצדדים בכל קחקו םֶׁש
 בארבעים רשוהמפ שם חוקקים היוש

 כמו והלאה מכאן והפסוק ,פניםוא ושנים
 בּוַש נכבדים בּוַש ,חלקו אשרי ,שאמר
 מי שכל .הזה בלילה הכלה תיקון ונחדש

 יהיה ,הזה בלילה תהיא יחד שמשתתף
 ,ההיא השנה כל ולמטה למעלה שמור
 חונה" כתוב עליהם .בשלום שנתו ויוציא
 וראו טעמו ויחלצם ליראיו סביב 'ה מלאך

  ".'ה טוב כי

 úéðç éøöîä ãéáå)ã"âë àé à ä ( úàã äîë
 øîà)à ìàåîù 'æ æé(  äèî àã íéâøåà øåðîë

 ùøôî àôéìâ àîùá ÷é÷ç äéãéá äåäã íéäìàä
 ìàìöá óéìâ äåäã ïååúà éôåøöã åøéäðá

 áéúëã âøåà éø÷àã äéìéã àúáéúîå) äì úåîù
äì (]ìîåâå íúåà à'[åâå í÷åøå áùçå ùøç  '

 ïéøèñ ìëá àôéìâ àîù øéäð äåä äèî àåääå
ùøôî àîù ïéôìâî ååäã ïéîéëçã åøéäðáà 

 äîë äàìäìå ïàëî àø÷å éðååâ ïéøúå ïéòáøàá
 ùãçðå åáéú ïéøé÷é åáéú äé÷ìåç äàëæ øîàã
 óúúùàã ïàî ìëã àéìéì éàäá äìëã ïå÷ú

àéìéì éàäá äãäá  àìéò øéèð àäé ìë àúúå
 áéúë åäééìò íìùá àúù ÷éôéå àúù àéää

)ç ãì íéìäú (åäé êàìî äðåç" åéàøéì áéáñ ä
åäé áåè éë åàøå åîòè íöìçéå"ä:  

 ברא בראשית" ,ואמר שמעון רבי פתח
 מי שכל ,להסתכל יש זה בפסוק ,"אלהים
 ,מהעולמות שמדמו ,אחר אלוה יש שאומר

 אלהיא להום תאמרון הכדנ" שנאמר כמו
 מארעא יאבדו עבדו לא וארקא שמיא די

 ,להם תאמרו כך[ "אלה שמיא תחות ומן
 ,עשו לא והארקא השמיםשאת  םאלהיה

 ,]אלהה השמים ומתחת מהארץ יאבדו
 ברוך הקדוש מן חוץ אחר אלוה שאין בגלל
  ופסוק זה. בלבדו הוא

 íéäìà àøá úéùàøá øîàå ïåòîù éáø çúô
äá àìëúñàì úéà àø÷ éàäáîàã ïàî ìëã  ø

 øîúàã äîë ïéîìòî éöúùà àøçà àäìà úéà
)àé é äéîøé ( éã àéäìà íåäì ïåøîàú àðãë

 úåçú ïîå àòøàî åãáàé åãáò àì à÷øàå àéîù
á÷ øá àøçà àäìà úéìã ïéâá äìà àéîù" ä

éàäå éåãåçìá  

  è/á  
"] אלה[" המלהמ חוץ ,תרגום הוא

 שמלאכים בגלל תאמר אם .הפסוק סוףשב
 מכירים ולא תרגוםל נזקקים לא קדושים

לשון ב להאמר היא ראויה זו מלה אז ,אותו
 קדושים מלאכים שישמעו כדיהקודש 

 לכן ודאי אלא .זה על להודות זקוקים ויהיו
 המלאכים לו נזקקים שלא ,תרגום כתוב

 ,לו להזיק אדם בבן יקנאו לאו ,הקדושים
 מלאכים הם בכלל זה שבפסוק בגלל

 והם ,אלהים נקראים הם שהרי ,קדושים
 שמים עשו לא והם ,אלהים םש בכלל

åäéà àø÷â éà àø÷ óåñã äìîî øá íåâøú 
íåâøúì ïé÷÷æð àì ïéùéã÷ ïéëàìîã ïéâá àîéúã 

äéá ïòãåîúùà àìåäàã äìî  øîéîì àéä úåàé 
 ïéùéã÷ ïéëàìî ïåòîùéã ïéâá àùéã÷ àðùéìá
 êë ïéâá éàãå àìà àã ìò äàãåàì ïé÷÷æð ïåäéå
 ïéùéã÷ ïéëàìî äéá ïé÷÷æð àìã íåâøú áéúë

å éàäáã ïéâá äéì àùàáàì ùð øáá ïåàð÷é àì
 ïåðéà àäã ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéà àììëá àø÷

 ïåðéàå ååä íéäìàã àììëáå ïåø÷à íéäìà àì

                                                                                                                                                                                     

מסוף , א בכל קומתו,שעולים עד למעלה וא זמשתלם ז, והיינו בסוד הגדלת החסדים, באמה מסייפי עלמא
  ).מ"מ(חסדים מתגדלים בעלייתם עד המוחין ' שה, ועד סופו, העולם

 .זוהר הרקיע' עי). הערת הזוהר(א "פקודי רס ע א
ה כתיב בראשית אבל השרים מעשיהם "מסיק בקבותירץ כד, מה ענין תהו ובהו לבראשית, דקשה ליה ב

 ).מ"מ(תהו ובהו 
 ).ק"דפ(ב "נח עה ע ג
  ).מ"מ(אינו חשוב בעיניהם וכאלו אינם מכירים אותו ). הערת הזוהר(א ”ח עה ע"נ ד
 ).א"נ(ם ”כל הפסוק א' פי ה
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 ,אוארע בולכת צריך היה, "וארקא" .ץואר
 שבע מאותן אחת היא שארקא בגלל אלא

 בני ישנם מקום ובאותו ,שלמטה ארצות
  .קין של בניו

 ïåðéàå ååä íéäìàã à÷øàå àéîù åãáò àì
ïéâá àìà äéì éòáî àòøàå à÷øàåà à÷øàã 

òáù ïåðéàî àãç éäéàá àåääáå àúúìã ïéòøà 
 ïé÷ã éåðá éðá úéà øúà  

 שם ירד הארץ פני מעל רשושג לאחר
 ידע שלא שם והשתבש ,תולדות ועשה
 מחושך שנכפלה כפולה ארץ והיא .כלום
 שליטים ממונים שני שםיש ו. ואור

 ושם ,באור וזה בחושך זה ,ששולטים
 ,קין לשם שירד ובשעה .בזה זה וגקטר

 והכל ,כאחד מוישלהו זה עם זה השתתפו
 בשני הם זה ועל .קין תולדות שהם רואים

 אותור שאכמ חוץ ,חיות שתי כמו ראשים
  .האחר על ומנצח שלו מנצח ,שולט אור

àòøà éôà ìòî êøúúàã øúáìâ ]úéçð ïîúì 
ãéáòå) [éúçð ïîúì áòåéã(úåãìåú ã ùáúùàå 

 àìéôë àòøà åäéàå íåìë òãé àìã ïîú
àøåäðå àëåùçî ìôëúàãä ïéøú ïîú úéàå 

ïðîîå àãå àëåùçá àã ïéèìù éã ïéèéìù 
 úéçðã àúòùå àãá àã àâåøè÷ ïîúå àøåäðá
 àãçë åîéìúùàå àãá àã åôúúùà ïé÷ ïîúì
 ïåðéà àã ìòå ïé÷ã úåãìåú ïåðéàã éæç àìëå

ïéùàø ïéøúáæúë  øá ïååéç ïéø]àåää ãëã [
)àåääã(àøçà ìò çöðå äéìéã çöð èéìù àøåäð   

 ונהיים אורשל ב שךוחשל ועל זה נכללו 
 ,וקסטימון עפרירא , ממוניםשני הם .אחד

ושים בשש קד מלאכים כדמות ודמותם
 דמותו ואחד ,ר כמו שוו אחד דמות.כנפים

 דמות נעשים וכשמתחברים ,נשר כמו
 של לדמות מתהפכים , בחושךכשהם. אדם
 וטסים ,כנחש והולכים ,ראשים בשני נחש
 .הגדול בים ורוחצים ,התהום לתוך

 ,ל"ועזא א"עזשל  לשלשלת כשמגיעים
 והם ,אותם ומעוררים אותם מרגיזים
 וחושבים , החושךהרי לתוך מדלגים

אותם  לתבוע רוצה הוא ברוך שהקדוש
  .לדין

 ååäå àøåäðá àëåùçá éã åìéìëúà àã ìòå
ãçïåîéèñ÷å àøéøôò ïðîî ïéøú ïåðéà ç àð÷åéãå 

 ïéôãâ úéùá ïéùéã÷ ïéëàìîã àð÷åéãë ïåäìã
ð÷åéã ãçäéøåúë "åéã ãçå à÷ðäéøùðë " ãëå à

íãàã àð÷åéã åãéáòúà ïøáçúîè ïåðéà ãë 
 ïéùàø ïéøúá ùçðã àð÷åéãì ïéëôäúî àëåùçá

àîåäú åâ ïéñàèå àéåçë ïéìæàåéïééçúñàå àé 
àáø àîéááéàèî ãë àìùìùì ïâéæòã "àæòå à" ì

 éøåè åâ ïéâìãî ïåðéàå ïåì éøòúîå ïåì ïéæéâøî
á÷ã éáùçå ïëåùç"àðéã ïåì òáúîì éòá ä  

 הגדול בים שטים אלו ממונים ושני
 םֵא ַנֲעָמהל בלילה והולכים משם ופורחים

 ïéçøôå àáø àîéá ïéèàù ïðîî ïéøú ïéìàå
éáâì àéìéìá ïéìæàå ïîúîãé ïéãùã ïåäîà äîòð 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "ע] ק" דפ–קנו [קכו  א
  ).א"ד(ב "ד ע"בראשית כ ב
  ).הערת הזוהר(ב "ע] ק" דפ–נד [כד  ג
 ).מ"מ(מהרוחות ' שסר ממנו השכל ונעשה כא ד
 ).מ"מ(ושניהם משמשים בלילה , חושך ואור ביום ה
 ).יהל אור(לשון עפר וקטם שהוא אפר  ו
 ).מ"מ(שאז שליט ממונה של חושך על של אור  ז
 ).א"ה חב פט ע"דע(רוחות מפסולת יסוד העפר ' הרי הם ב ח
 ).מ"מ(ר על של חושך כשמתגבר הממונה של או ט
 ).מ"מ] (לאה ורחל של יצירה ועשיה' היינו בחי[תהומא סתם ' שיונקים מאותם הנקבות הנק י

 ).א"נ(ב "הרש. ורוחצים גופם בים הגדול ופורחים תוך התהום). א"ד(ומתכבסים  יא
 ).מ"מ(שהכל יונקים ממנה , שיונים מהמלכות יב
  ).א"ד(א "ו ע"א וחיי שרה קכ"עא ונח "ז ע"ב ול"ה ע"ב וכ"ט ע"בראשית י יג
 ).הערת הזוהר(' ה ב"נ' ט ב"י יד
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 ראשוניםה יראים אחריה שטעו ,השדים
 ששים מדלגת והיא .אליה להתקרב וחשבו

 לגבי ציורים בכמה ונעשית ,פרסאות אלף
 ושני. אדם בני אחריה שיטעו כדי ,אדם בני

 בכל ומשוטטים פורחים אלהממונים 
 מעוררים והם .למקומם וחוזרים העולם
 יצרים של ברוח קין של בניו בני לאותם

 הם ששם השמים .תולדות לעשות רעים
 והארץ לא מולידה .כאלה אינם ,שולטים

 ולא .האל כמו וקציר זרעשלהם בכח 
 והם ,וזמנים שנים בכמה אלא חוזרים

 יאבדו .ארקא עשו ולא השמים אלהי
 בה ישלטו שלא ,תבל של עליונה מארץ

 אדם לבני יגרמו ולא ,בה ישוטטו ולא
 יאבדו זה ועל .לילה ממקרה להטמא
 של בשם שנעשו ,השמים ומתחת מהארץ

 הוא זה פסוק ולכן .שנתבאר כמו ,אלה
 עליונים יםמלאכ יחשבו שלא ,תרגום

 זה ועל .לנו יקטרגו ולא ,אומרים שעליהם
 דבר הוא ,שנתבאר כמו "אלה" של הסוד
  .בתרגום מתחלף שלא קדוש

àäøúáà åòèãà áø÷îì ïéáùçå ïéàîã÷ ïìçã 
éñøô ïéôìà ïéúù úâéìã éäéàå äáâì ï

 ïéâá àùð éðá éáâì ïéøåéö äîëá úãéáòúàå
 ïéçøô ïðîî ïéøú ïéìàå äøúáà àùð éðá ïåòèéã
 ïåðéàå åäééøúàì ïøãäàå àîìò ìëá ïèèùîå
 ïéøöéã àçåøá ïé÷ã éåðá éðá ïåðéàì ïéøòúî
 åàì ïîú ïéèìùã àéîù úåãìåú ãáòîì ïéùéá

ïåäìã àìéçá àòøà úãéìåà àìå éðäëá àòåøæ 
àãöçåâå éðäë  ïøãäà àì ïéðîæå ïéðù äîëá àìà

äìà ïåðéàå åãáàé åãáò àì à÷øàå àéîù éã à
ò àòøàîé àìå äá ïåèìùé àìã ìáúã äàì

 àáàúñàì àùð éðáì ïéîøâ ïåäé àìå äá ïåèèùé
 úåçú ïîå àòøàî åãáàé àã ìòå àéìéì äø÷îî

åãéáòúàã àéîùãäìàã àîùá )à( äîë 
øîúàãäåáùçé àìã íåâøú àø÷ éàä àã ìòå  ï

 ìòå ïì åâøè÷é àìå ïéøîà åäééìòã éàìò éëàìî
äìàã àæø àã)à( äìî åäéà øîúàã äîë 

íåâøúá óìçúà àìã àùéã÷:  

 שכתוב זה פסוק ,אלעזר רבי לו אמר
 ,"יאתה לך כי הגוים מלך יראך לא מי"

 פסוק ,בני אלעזר ,לו אמר .הוא שבח איזה
 אבל ודאי הוא לא ,מקומות בכמה נאמר זה

 ובכל הגוים חכמי בכל כי" כתובש ]כך[
 הרשעים פה חולפת בא שהרי ,"מלכותם

 יודע לא הוא ברוך שהקדוש שחושבים
 להודיע יש ולכן ,ומחשבותיהם הרהוריהם

   .שטותם את

 äéì øîà)éáø( áéúëã àø÷ éàä øæòìà 
)æ é äéîøé (éîå äúàé êì éë íéåâä êìî êàøéé àì 

åäéà àçáù éàîæäéì øîà ) ø'(øæòìà 45 éàä 
åäéà åàì éàãå ìáà øîúà éúëåã äîëá àø÷46ç 

áéúëãè) æ é äéîøé ( ìëáå íéåâä éîëç ìëá éë
 ïéáééçã àîåô çúôîì àúà àäã íúåëìî

á÷ã ïéáùçã" ïéáùçîå ïéøåäøä òãé àì ä
 ïåäìã àúåèù àòãåàì úéà êë ïéâáå ïåäìéã  

 אחד פילוסוף אלי בא אחת שפעם
 אומרים אתם ,לי אמר ,העולם מותומא

 úåîåàã àãç àôåñåìéô àúà àãç àðîæã
åëäìàã ïéøîà ïåúà éì øîà éàáâì íìåòä ï

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(' שטעו אחריה המלאכים הראשונים שעליהם נאמר ויראו בני האלוקים את בנות האדם וגו א
 ).יהל אור(וכל תאובתא דלהון באסתאבות בר נש  ב
ואי נפיק ,  לא יצא לחם,]חוץ מארקא[בשאר ארעא ). הערת הזוהר(א ”שלח קעב ע). א"ד(זרע וקציר  ג

 ).מ"מ(משמע שאין שם רק קטניות , המינים' לאו מז
  ).הערת הזוהר(' ד' לעיל דף ג ד
בראו " אלה"ן שהם "וזו, ן"ק דזו"י שהוא הבינה ברא אלה הם ו"לעיל אמר מ' פי). הערת הזוהר(א "עב  ה

ח "בתז' ועי' ן כל אלה יפעל וכושנאמר ה, טפין קדישין דמוחא' שהן ג). מ"מ(ע "שמים וארץ שלנו בכלל בי
  .ב"עו ע
  ).הערת הזוהר(ב "שמות צה ע ו
 ).מ"מ(מלך ישראל ' שאין שבח אלא כשנקרא ה ז
  ).א"ד(א ”בא אל פרעה לח ע ח
 ).הערת הזוהר(א "שמות צה ע ט
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 כל ,השמים רומי בכל שולט להיכםשא
 יודעים ולא משיגים לא המחנותו הצבאות

 כבודו את מגדיל לא זה פסוק ,מקומו את
 ובכל הגוים חכמי בכל כי" שכתוב ,כך כל

 לבני זה קוליש איזה ,"כמוך מאין מלכותם
  שאין אדם

àéîù éîåø ìëá èéìùàïééøùîå ïéìééç ïåäìåë á 
 àì àø÷ éàä äéìéã øúà éòãé àìå ï÷áãà àì
 íéåâä éîëç ìëá éë áéúëã êë ìë äéø÷é éâñà

 êåîë ïéàî íúåëìî ìëáå>éàî<àìå÷ù â àã 
úéì éã àùð éðáì   

  é/à  
 ולא" אומרים שאתם ,ועוד. קיום להם

 לא בישראל ,"כמשה בישראל עוד נביא קם
 כמו כן כך .קםאומות העולם ב אבל ,קם
 ,כמוהו אין הגוים חכמי בכל ,אומר אני

 שיש אלוה ,ןכ אם .יש ישראל בחכמי אבל
 אלוה אינו הוא, כמוהו ישראל בחכמי
 קתיישדי ותמצא בפסוק תסתכל .השליט
  .כראוי

 ïéøîà ïåúàã åúå àîåé÷ ïåì)é ãì íéøáã (
àì ìàøùéá äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷ àìå 

 àîéà àðà éëä óåà í÷ íìåòä úåîåàá ìáà í÷
 ìàøùé éîëçá ìáà åäåîë ïéà íéåâä éîëç ìëá

]úéà) [ïéà( ìàøùé éîëçá úéàã àäìà éëä éà 
 åäéà åàì äéúååëàäìà47 àø÷á ìëúñà àèéìù 

çëùúåãúåàé à÷ãë àð÷ééãã   
 מחיה מי. אמרת יפה ודאי לו אמרתי

 בא .לבדו הוא ברוך הקדוש אלא ,מתים
 מוריד מי .מתים והחיו ואלישע יהואל

 בא ,לבדו הוא ברוך הקדוש אלא ,גשמים
 מי .בתפלתו והורידם ,אותם ומנע אליהו
 הוא ברוך הקדוש אלא ,וארץ שמים עשה
 .בגללו בעמדםהתקיימו ו אברהם בא ,לבדו

 ברוך הקדוש אלא ,השמש את מנהיג מי
 דושיעמ וצוהו והשתיקו יהושע בא ,הוא
 וירח השמש םוויד" וכתוב ,ושקט עמדו על

כמו  ,דין גזר גוזר הוא ברוך הקדוש ".עמד
 ,ועוד .התקייםו דין גזר גזר משה כן

 וצדיקי ,גזרות גוזר הוא ברוך שהקדוש
 צדיק" שכתוב ,אותם מבטלים ישראל
 מצוה שהוא ,ועוד ".אלהים יראת מושל
 לו להתדמות ממש בדרכיו ללכת אותם

   .בכל
  

÷ øéôù éàãå äéì àðéîà äéçî ïàî úøîà à
íéúîäá÷ àìà " òùéìàå åäéìà àúà éåãåçìá ä

á÷ àìà íéîùâ ãéøåî ïàî àéúî åéçàå" ä
 ïåì úéçðå ïåì òðîå åäéìà àúà éåãåçìá

á÷ àìà àòøàå àéîù ãáò ïàî äéúåìöá" ä
 íäøáà àúà éåãåçìáååîéé÷úàå )éäåîåé÷á (

]åäééîåé÷á[ àìà àùîù âéäðî ïàî äéðéâá 
á÷"òùåäé àúà äæ íå÷éã äéì ãé÷ôå äéì êéëùå 

 áéúëå êëúùàå äéîåé÷ ìò)âé é òùåäé ( íåãéå
á÷ ãîò çøéå ùîùä" éëä óåà ïéã øæâ øæåâ ä

á÷ã åúå åîéé÷úàå ïéã øæâ øéæâ äùî" øæåâ ä
 áéúëã ïåì ïéìèáî ìàøùéã àé÷éãöå ïéøæâ

)á ìàåîù'â âë  (éäìà úàøé ìùåî ÷éãö åúå í
åçøåàá êäîì ïåì ãé÷ô åäéàã ùîî é]àîãúàì [

)àîøàì(àìëá äéì ç   

íéìçù øôëá øééâúàå àôåñåìéô àåää ìæà  בכפר יריוהתג פילוסוף אותו הלך
                                                                                                                                                                                     

ואחר שהוא . שהרי העליונים הם המנהיגים התחתונים, וממנה בתחתונים, היינו ההשגחה בעליונים א
 ).ג' סי' אור יקר שער ב(הנהגת המזלות הוא גוזר שהמזל יגזור על פלוני כך וכך שולט ב

וזה רוממותו משגיח בהם אינו מושג , אינו מושג מהם, שעם היות השגחתו בתחתונים, היינו להעלותו ב
 ).ג' ב סי"אור יקר ש(מהם 

  ).ו"לש(א "משפטים צו ע' פ' ע ג
  ).א"ד(עיין בפסוק ותמצא  ד
אמנם הכריח כח הצדיקים מהדברים שלא . ולא כסדר הענין, לא כסדר הזמן,  אינם סדורותטענות אלו ה

 ).ג' ב סי"אור יקר ש(שהם תחית המתים וגשמים , ולא ביד המזל, נתנו ביד השרים
 ).ג' ב סי"אור יקר ש(הסבה המעמדת גדול מהסבה המהוה  ו
כן לא אמר עמוד אלא דום שכיך מלשורר השתיקן מלומר שירה ואז אינו יכול לילך והוכרח לעמוד ל ז

  ).א"נ(ב "הרש. וממילא עמד בהכרח
ולפי נוסחתינו יפה ' ג השיגו דאינו בהקדמה וכו"כ ע"ק הביא זה מהקדמת הזהר וסדר הדורות דק"בש ח

אלא לדיוקא שחכמי ישראל דומים לו , ו"והשתא אין כוונת הכתוב להעריכו ח). א"נ(ן "מאי. ק"כתב ש
  ).מ"מ(
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 מדיול ,קטינאה יוסי לו וקראו ,שחלים
 אותו וצדיקי חכמי בין והוא ,תורה הרבה

  .מקוםה

 àéâñ àúééøåà óéìåàå äàðéè÷ éñåé äéì ïåø÷å
øúà àåääã ïéàëæå ïéîéëç ïéá åäéàå:  

 כתוב והרי ,בפסוק להסתכל יש כעת
 אלא .כאן בוייהר מה ,"נגדו כאין הגוים כל"
 הגוים מלך וכי ,"הגוים מלך יראך לא מי"

 מקום בכל אלא .ישראל מלך ולא הוא
 ,בישראל להשתבח רצה הוא ברוך הקדוש

 שכתוב ,לבדם ישראל על רק נקרא ולא
 כה" וכתוב ,"העברים אלהי ישראל אלהי"

 .בודאי ישראל מלך ,"ישראל לךמ 'ה אמר
 לנו אחר אדון ,העולם מותוא אמרו

 אלא שולט לא םכמלכ שהרי ,בשמים
 בא. שולט אינו ועלינו ,לבדכם עליכם
 ".הגוים מלך יראך לא מי" ואמר הפסוק

 ולהלקותם בהם לרדות העליון המלך(
 לירא "יאתה לך כי" ,רצונו בהם ולעשות

 ")הגוים חכמי בכל כי" ,ולמטה למעלה ממך
 ,עליהם ניםוהממ גדולים שליטים אלה

 ,שלמעלה ההיא במלכות "מלכותם ובכל"
 ,למעלה יש שולטות מלכיות ארבע שהרי

 ועם ,העמים שאר כל על ברצונו ושולטות
 קטן דבר אפילו שיעשה בהם אין זה כל

 שכתוב כמו ,אותם שצוה כמו אלא
 "ארעא רייודיד בחיל שמיא יוכמצביה עב"
 ירייובד השמים בצבא שהעו וכרצונו[

 הממונים אותם "הגוים חכמי" .]הארץ
 .מהם היא שחכמתם שלמעלה והגדולים

 כמו ,לטתוהש המלכות "מלכותם ובכל"
  .כפשוטו המקרא ווזה .שנאמר

 áéúë àäå àø÷á àìëúñàì úéà àúùä
)æé î äéòùé ( àéåáø éàî åãâð ïéàë íéåâä ìë

êìî éëå íéåâä êìî êàøéé àì éî àìà àëä 
 øúà ìëá àìà ìàøùé êìî åàìå åäéà íéåâä

á÷" éø÷úà àìå ìàøùéá àçáúùàì àòá ä
 áéúëã éåãåçìá ìàøùé ìò àìà) ä úåîùà (

 ìàøùé éäìà)â íù(  áéúëå íéøáòä éäìà
)å ãî äéòùé (åäé øîà äë" êìî ìàøùé êìî ä

ïåøèô íìåòä úåîåà åøîà éàãå ìàøùéà ïøçà 
ù àì ïåëéëìî àäã àéîùá ïì úéà àìà èéì

 àø÷ àúà èéìù àì àðìòå ïåëéãåçìá åëééìò
íéåâä êìî êàøéé àì éî øîàå48 ïéèéìù ïéìà 

 àåääá íúåëìî ìëáå åäééìò ïðîî éã ïáøáø
 úéà ïéèéìù ïååëìî òáøà àäã àìéòìã åëìî
 íòå ïéîò øàù ìë ìò äéúåòøá ïéèìùå àìéòì
 àìà àøéòæ äìî åìéôà ãéáòéã åäá úéì àã ìë

 ãé÷ôã äîë áéúëã ïåì)ãì ã ìàéðã ( äéáöîëå
 íéåâä éîëç àòøà éøééãå àéîù ìéçá ãéáò
 ïåäìéã àúîëçã àìéòìã ïáøáøå ïðîî ïåðéà

 äåä åäééðîå äîë èéìùã àúåëìî íúåëìî ìëá
äéèùôë àø÷ àåä àãå øîúàã  

 ,"מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל" אבל
 שאותן ,הראשונים בספרי מצאנו זה את

 יענינ על שנתמנו גב על ףא וצבאות מחנות
 ,לתוופע לעשות אחד לכל נהיומ ,העולם

 שיעשה )כרצונו ולא קדוש וםסת( אהו מי
 רשום שאתה בגלל ,כמוך מהם אחד אף
 וזהו . מכולםךיבמעש רשום ואתה ,לוייבע

 קדוש סתום אהו מי .'ה "כמוך מאין"
 ויהיה ,ולמטה למעלה כמוך ויהיה שיעשה

 שמים ,הקדוש המלך מעשה ,בכל לך דומה
 ".יועילו בל וחמודיהם תהו" הם אבל .וארץ

 ברא בראשית" הוא ברוך בקדושכתוב 
 והארץ" כתוב במלכותם ,"' וגואלהים
  ".ובהו תהו היתה

 éàä íúåëìî ìëáå íéåâä éîëç ìëá ìáà
 ïéìééçå ïééøùî ïåðéàã éàîã÷ éøôñá àðçëùà

òà"ã÷ôúàã âåàîìòã ïéìî ìò á ãç ìëì ãé÷ôå 
ò ãáòîì àåä ïàî àúãéá) àìå àùéã÷ àîéúñ
äéúåòøë ( ïéâá êåîë åäééðî ãç íåù ãéáòéã

 åäìëî êãáåòá íéùø úàå àéåìòá íéùø úðàã
åäé êåîë ïéàî àåä àãå"àîéúñ àåä ïàî ää 

 àäéå àúúå àìéò êåîë éåäìå ãéáòéã àùéã÷
 õøàå íéîù àùéã÷ àëìîã àãáåò ìëá êì éîã

 ïåðéà ìáà)è ãî äéòùé (åäúâå  ìá íäéãåîç
á÷á åìéòåé" áéúë ä)à à úéùàøá ( úéùàøá
éäìà àøá"åâå í ' áéúë íúåëìîá) à úéùàøá

                                                           

 ).ל"אה(רא פט א
 ).ג' ב סי"אור יקר ש(ואלו הם השרים בהנהגת העולם  ב
 ).ג' ב סי"אור יקר ש(שלא בידם טובם אלא כפי הנשפע מלמעלה  ג
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á (åäáå åäú äúéä õøàäå:  
 ,זו הלולא בני ,לחברים שמעון רבי אמר

 .לכלה אחד שוטיק יקשט מכם אחד כל
 מתנה תן ,אלעזר ,בנו אלעזר לרבי אמר
 ]בה[ יסתכל מחר שהרי ,לכלה אחת

 ושבחים שירים באותםפה  לחוכשיכנס
 פתח. לפניו דולעמ ההיכל בני לה שנותנים

 המדבר מן להוע זאת מי" ,ואמר אלעזר רבי
 של דושיםיק שני של הכלל "זאת מי" ,"'וגו

 להוע ,אחד וקשר אחד בוריבח עולמות שני
 דשוק שהרי ,קדשים דשוק להיות ממש

 להיות כדי ת"זא עם ומתחבר ,י"מ קדשים
 "המדבר מן" .קדשים שדוק שהיא ,עולה
 ולהכנס כלה להיות ירשה המדבר מן שהרי

 כמו ,עולה היא המדבר מן ,ועוד .לחופה
  מדבר באותו ,"נאוה ומדברך" שנאמר

à"ïåòîù øà ãç ìë àã àìåìä éðá àééøáçì 
 øæòìà éáøì øîà äìëì ãç àèåù÷ èù÷é ïåëðî
 øçîì àäã äìëì ãç àæáæáð áä øæòìà äéøá

ìëúñà49ì ìåòé ãë  ïéçáùå ïéøéù ïåðéàá äôåç
 åáäéã>äì <)ïåäì(50 äéî÷ àîéé÷ì àìëéä éðá 

 øîàå øæòìà éáø çúô)å â øéù (éîá äìåò úàæ 
åâå øáãîä ïî 'ã÷ ïéøúã àììë úàæ éîå ïéù

ïéîìò ïéøúãâ äìåò àãç àøåù÷å àãç àøåáçá 
î ïéùã÷ ùã÷ àäã ïéùã÷ ùã÷ éåäîì ùîî" é

àæá àøáçúàå"úã äìåò éåäîì ïéâá  ùã÷ éäéàã
àúøé øáãîä ïî àäã øáãîä ïî ïéùã÷ä éåäîì 

 äìåò éäéà øáãîä ïî åú äôåçì ìòéîìå äìë
 øîà úàã äîë)â ã íù ( àåääá äåàð êøáãîå

øáãî  
  é/á  

 ושנינו. עולה היא םיבשפתי לחש של
 אלה האלההאדירים  האלהים" שכתוב מהו
 מכה בכל מצרים את המכים האלהים הם

 הקדוש להם שעשה המ כל וכי ,"במדבר
 .היה בישוב והרי ,היה במדבר הוא ברוך
 ומדברך" שנאמר כמו ,בוריבד במדבר אלא
 להוע" כך גם ".הרים ממדבר" וכתוב ,"נאוה

 דבר באותו ,ודאי ,רֵבַּדהְמ מן "רַבְּדהִמ מן
 כנפי בין ונכנסת עולה היא הפה של

 על ושורה יורדת בוריבד כך ואחר ,האמא
  . הקדוש העם ראשי

 בהתחלה שהרי ,בוריבד עולה איך
 לרבונו לברך לו יש ,קרובב קם כשאדם
 חסידים ,כך מברך איך .עיניו שפקח בשעה

 היוו מים של נטלה עושים היו ראשוניםה
 ,בלילה שמתעוררים ובזמן ,לפניהם נותנים
 בתורה ועוסקים ועומדים ,ידיהם רוחצים

 התרנגולוכאשר  .קריאתה על ומברכים
 הקדוש ואז ,ממש הלילה תחצו אז ,קורא
 .עדן בגן הצדיקים עם נמצא הוא ברוך
 וכך .המותוור לברך בידים טמאות ומזואס

 éàî ïðéðúå äìåò éäéà ïååôùá åùéçìã
 áéúëã)à ìàåîù'ç ã  (éäìàä" íéøéãàä í
 äìàä]íä äìà) [äæ àìä(éäìàä " í]íéëîä [

)äëîä(øáãîá äëî ìëá íéøöî úà  ìë éëå 
á÷ ïåì ãáòã"ä  äåä àáåùéá àäå äåä øáãîá

 øîà úàã äîë àøåáãá øáãîá àìà)â ã øéù (
 áéúëå äåàð êøáãîå)æ äò íéìäú ( øáãîî

 éàãå øáãîä ïî øáãîä ïî äìåò éëä óåà íéøä
÷ìñ éäéà àîåôã äìî àéääáà éôãâ ïéá úìàòå 

 ìò àéøùå àúçð àøåáãá øúáìå àîéàã
àùéã÷ àîòã åäééùéø   

 øá ãë àúåøéùá àäã àøåáãá à÷ìñ êéä
 äéøàîì àëøáì äéì úéà àøôöá íéà÷ ùð
 éãáò ååä éëä êøáî êéä éåðéò ç÷ôã àúòùá

àééîã àìèð éàîã÷ éãéñçå ååä >éáäé <)éáúé( 
ã àðîæáå åäééî÷àøòúé åäééãé ïçñà àéìéìá 

 äúàéø÷ ìò éëøáîå àúééøåàá ïàòìå éîéé÷å
éì úåâìô ïéãë éø÷ àìåâðøú ïéãëå ùîî àéì

                                                           

  ).א"ד(שייך לליל התקדש חג השבועות  א
  ).הערת הזוהר(ב "קכו ע ב
, דשי קדשיםק' הב. היא מלכות, ש סתם"קד' הא: מיני קדושים' הם ב.  מלכות–ת "זא.  בינה–י "מ ג

 ).ג' ב סי"אור יקר ש(והיא בינה 
 ).מ"מ(ונכנסים במלכות ובונים אותה ומחזירים אותה פנים בפנים , א"י דאימא מז"שננסרים נה' פי ד
 ).מ"מ(בכח התורה ומצות שקיבלו במדבר על ידם עושים תיקון זה למלכות ' פי ה
  ).א"ד(ש שנוטל ידיו ממנו נקרא הכלי נטלא "כלי של מים וע ו
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 רוחו ,ישן אדם שבן שבשעה בגלל. שעה כל
 ,ממנו פורחת שרוחו ובשעה ,ממנו פורחת

 ושורה על ידיו מוכנהרוח טומאה 
 ללא בהם לברך ואסור ,אותם תומטמא
   .נטילה

 כשאיננו ביום יהר ,כך אם ,תאמר ואם
 עליו שורה ולא ממנו פורחת לא ורוחו ישן

 לא הכסא לבית וכשנכנס ,רוח טומאה
 עד אחד דבר אפילו בתורה יקרא ולא יברך

 שהם בגלל תאמר ואם .ידיו שירחץ
 ,התלכלכו במה ,הוא כך לא ,כלכיםומל

 ולא משגיחים שלא העולם לבני אוי אלא
 המ על יודעים ולא ,רבונם כבודב יודעים

 כסא בית בכל אחד רוח יש .העולם עומד
 לכלוך מאותו ונהנה שורה ששם ,שבעולם

מיד שורה על אותן אצבעות ידי ו ,פתוניוט
  .אדםה

á÷"äàáàé÷éãö íò çëúùà â ïãòã àúðâá 
úåîäåæîå úåáàåñî ïéãéá àëøáì øéñàå 

ïéëøáîåãàúòù ìë ïëå äàúòùáã ïéâá å øáã 
 äéçåøã àúòùáå äéðî àçøô äéçåø íéàð ùð
 éåãé ìò àéøùå ïéîæ àáàñî àçåø äéðî àçøô

 äìéèð àìá åäá àëøáì øéñàå ïåì áàñîå  
àä éëä éà àîéú éàå àìå íéàð àìã àîîéá 

 àáàñî àçåø äéìò àéøù àìå äéðî äéçåø çøô
]ãëå[ àø÷é àìå êøáé àì àñëä úéáì ìàò 

 éàå éåãé éçñéã ãò àãç äìî åìéôà äøåúá
 äîá àåä éëä åàì ïåðéà íéëìëåìîã ïéâá àîéú

]åëìëìúà) [åëìëìúé( àìã àîìò éðáì éåå àìà 
 àìå ïåäéøàîã àø÷éá ïéòãé àìå ïéçéâùî éòãé

 àîéé÷ äî ìò)á(àãç àçåø àîìòæ ìëá úéà 
 àåääî éðäúàå ïîú àéøùã àîìòã àñëä úéá

àôåðèå àëåìëìç ïòáöà ïåðéà ìò éøù ãéîå 
ùð øáã éåãéã:  

 ששמח מי כל ,ואמר שמעון רבי פתח
 לקדוש חלק נותן ולא המועדים באותם

אותו  שונא שטןה, אותו רע עין ,הוא ברוך
 צרות וכמה ,מהעולם ומסלקו עליו ומקטרג

 הוא ברוך הקדוש חלק .לו מסובב צרות על
, שיכול לעשות כפי ענייםאת ה לשמח הוא

 בא אלו בימים הוא ברוך שהקדוש בגלל
 ונכנס ,שלו שבוריםה ליםֵכּ אותם לראות
 ובוכה ,חלשֹמ להם שאין ורואה ,עליהם
. העולם את להחריב למעלה עולהו ,עליהם
 רבונו ,אומריםו לפניו הישיבה בני באים

 יתגלגלו ,נקראת וחנון רחום ,של עולם
 לא העולם וכי ,להם אמר .בניך על רחמיך

 אמרתי" שכתוב ,חסד על אלא עשיתיהו
 .זה על יםיק והעולם ,"יבנה חסד עולם

 ïåðéàá éãçã ïàî ìë øîàå ïåòîù éáø çúô
àéãòåîèåç áäé àìå á÷ì äé÷ì" ïéò òø àåää ä

 äéì ÷éìñå äéì âøè÷î à÷å åúåà àðåù ïèù
 äé÷ìåç äéì ááñî å÷ò ìò å÷ò äîëå àîìòî

á÷ã" ãáòîì ìéëéã äî íåôë éðëñîì éãçîì ä
á÷ã ïéâá" ïåðéàì éîçîì éúà ïéìà àééîåéá ä

 àìã éîçå åäééìò ìàòå äéìéã ïéøéáú ïéðàî
ìúé51ìéòì ÷éìñ åäééìò éëáå éãçîì ïåäì  à

àîìò àáøçìé éøîàå äéî÷ àúáéúî éðá ïàúà 
 ïåìâìâúé úàéø÷úà ïåðçå íåçø àîìò ïåáø
 äéì úéãáò àì àîìò éëå ïåì øîà êðá ìò êîçø

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב "ס ע א
 ).מ"מ(פרצוף יעקב  ב
 ).מ"מ(ן "והצדיקים עולים בה בסוד מ, שזווג יעקב ולאה הוא בחצות, פרצוף לאה ג
 ).מ"מ(שאר ברכות חוץ מברכת התורה  ד
  ).א"ד(ע "י והפוסקים כתבו שמותר וצ"נראה מכאן שאסור לברך בלי נ ה
 ).א"ד(ב "ד ע"ב וישב קפ" עט"ב וישלח קס"ע] ק" דפ- נג [ג "בראשית כ ו
 ).מ"מ(הקליפה היונקת מאותם השמרים  ז
שם יסוד , נקודת היסוד, שם יסוד אימא, נקודין כי נקודת הטבור' ג', שער הארת המוחין פרק ה' עי ח
דקליפה ולכך ' שם יסוד דנוק, שמשם יוצאים השמרים לחיצונים בסוד צא תאמר לו, ונקודת האחור', דנוק

 ).מ"מ(לפעור כדי לינק מהקליפה זו היו עובדים 
  ).א"ד(ב ”ח ע"ביתרו פ' כ בשבת ע"מועדיא דייקא משא ט
 ).א"נ(היינו נשמות הצדיקים  י
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 רבונו ,העליונים המלאכים לפניו אומרים
 ויכול ושתה שאכל פלוני הרי ,של עולם

 םלה נתן ולא העניים עם חסד לעשות
 ורודף ,רשות ומבקש מקטרג אותו בא .דבר
 גדול בעולם לנו מי. איש אותו אחר

 ביום .הבריות לכל חסד שעשה מאברהם
 ויגמל הילד ויגדל", כתוב מה משתה שעשה

 את הגמל ביום גדול משתה אברהם ויעש
 לכל וקרא משתה אברהם עשה ,"יצחק
 בכל ,ולמדנו .סעודה לאותה הדור גדולי

 ,ורואה הולך מקטרג ואות שמחה סעודת
 ,לעניים חסד קדיםה אדם אותו אם

 מאותו נפרד מקטרג אותו ,בבית והעניים
 לשם נכנס ,לא ואם .שם נכנס ולא בית

 ובלי עניים בלי שמחה של ערבוביה ורואה
 למעלה עולה ,לעניים שהקדים חסד

  .עליו ומקטרג

 àîéé÷ àã ìò àîìòå äðáé ãñç íìåò éúøîà
àîìò ïåáø éàìò éëàìî äéî÷ éøîàà àéðìô àä 

éè ãáòîì ìéëéå éåøå ìéëàã àìå éðëñî íò åá
 åùø òáúå àâøè÷î àåää éúà éãéî ïåì áéäé
 àîìòá ïì ïàî ùð øá àåääã äéøúáà óãøå
 àîåéá ïééøá ìëì åáéè ãáòã íäøáàî ìåãâ

 áéúë äî àéúùî ãáòã)ç àë úéùàøá ( ìãâéå
 íåéá ìåãâ äúùî íäøáà ùòéå ìîâéå ãìéä
 ìëì àø÷å àééúùî íäøáà ãáò ÷çöé úà ìîâä

ì àøã éáøáø ìëá ïðéðúå àúãåòñ àéää
 éà éîçå ìéæà àâøè÷î àåää äåãçã àúãåòñ

ùð øá àåääá éðëñîå éðëñîì åáéè íéã÷à 
 àúéá àåääî ùøôúà àâøè÷î àåää àúéáá

 åàì éàå ïîú ìàò àìå]ìàò) [ìò( éîçå ïîú 
 åáéè àìáå éðëñî àìá äåãçã àéáåáøò

äéìò àâøè÷îå àìéòì ÷éìñ éðëñîì íéã÷àã:  
 ,הדור גדולי את שהזמין וןכי, אברהם

 ,עני דוגמתכ הפתח על ועמד המקטרג ירד
 היה אברהם .בו שישגיח מי היה ולא

 הַרֹשַ ,והגדולים המלכים אותם את משמש
 מאמינים היו שלא ,לםולכ בנים היניקה

 והביאו ,הוא אסופי ,אמרו אלא ,כשהולידה
 בניהם את הביאו לכן ,השוק מן אותו
 אותם והיניקה שרה אותם ונטלה ,עמם

  מלל מי" שכתוב זהו .לפניהם

 úçð àøã éáøáøì ïéîæã ïåéë íäøáà
ðëñîã àðååâë àçúô ìò í÷å àâøè÷îé äåä àìå 

 ïåðéàì ùîùî äåä íäøáà äéá çâùàã ïàî
>ïéëìî <)ïéëàìî( ïéðá ú÷éðåà äøù ïéáøáøå 

 åäìëì>ã< úãéìåà éäéà ãë ïéðîéäî ååä àì
 à÷åù ïîå àåä éôåñà åøîà àìà äéì åàéúééà

 äøù ïåì úìèðå åäééãäá åäééðá ïééúà êë ïéâá
ää åäééî÷ ïåì ú÷éðåàå" ã)æ íù (ììî éî  

  àé/à  
 בנים ,"שרה בנים היניקה לאברהם

 אמרה ,הפתח על ההוא והמקטרג .ודאי
 עלה מיד, "אלהים לי עשה קוצח] "שרה[

 הוא ברוך הקדוש לפני ההוא המקטרג
 אמרת תהא , רבונו של עולם,לו ואמר

 ולא סעודה עשה ]ואברהם[, אוהבי אברהם
 לפניך הקריב ולא ,לעניים ולא דבר יל נתן

 שצחקת שרה אמרה ועוד .אחת יונהאפילו 
 בעולם מי ,הוא ברוך הקדוש לו אמר .בה

 אותה כל שבלבל עד משם זז ולא ,כאברהם
 את להקריב הוא ברוך הקדוש וצוה ,שמחה
 צער על שתמות שרה על ונגזר ,קרבן יצחק
 דבר נתן שלא גרם הצער אותו כל .בנה

  .לעניים

 àåääå éàãå íéðá äøù íéðá ä÷éðä íäøáàì
éäìà éì äùò ÷åçö äøîà àçúô ìò àâøè÷î" í

á÷ éî÷ àâøè÷î àåää ÷éìñ ãéî" äéì øîàå ä
 éáäåà íäøáà úøîà úà àîìò ïåáø) äéòùé

ç àî( ì áäé àìå àúãåòñ ãáòé52 åàìå éãéî 
éø÷ àìå éðëñîì åúå ãç äðåé åìéôà êîã÷ á

á÷ äéì øîà äá úëééçã äøù úøîà" ïàî ä
 ìë ìáìáã ãò ïîúî ææ àìå íäøáàë àîìòá

á÷ ãé÷ôå äåãç àéää" àðáø÷ ÷çöéì áø÷îì ä
 ìë äøáã àøòö ìò úåîúã äøù ìò øæâúàå

éðëñîì éãéî áéäé àìã íéøâ àøòö àåää:  

 שכתוב מהו ,ואמר שמעון רבי פתח
 אל ויתפלל הקיר אל יופנ חזקיהו ויסב"

 ïåòîù éáø çúô]øîàå[ áéúëã éàî ) äéòùé
á çì ( ìà ììôúéå øé÷ä ìà åéðô åäé÷æç áñéå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ם ”א. 'ל כמו האיש אחד יחטא וכו"ר א
  ).א"נ(ח "דברים צריך לעשות לשלוח לעניים צנועים וגם להיות עניים על שולחנו ז' היינו ב ב
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 של החזק הכח הוא כמה ראהו בא ,"'ה
 מי שכל .הכל על עליון הוא וכמה התורה

 מעליונים פוחד לא בתורה עוסקש
 של רעים מחלאים פוחד ולא ,ותחתונים

 ,החיים בעץ אחוז שהוא משום ,העולם
 מלמדת התורה שהרי. יום בכל ממנו ולומד
 עצה אותו תלמדמ ,אמת בדרך ללכת אדם
 אותה את לבטל רבונו לפני ישוב איך

 תתבטל שלא עליו נגזר אםאפילו ש .הגזרה
 ,ממנו ומסתלקת מתבטלת מיד ,הזו הגזרה

לכן ו .הזה בעולם האדם על שורה ולא
 ,ולילות ימים בתורה עסוקל האדם צריך
 בו והגית" שכתוב זהו .ממנה יסור ולא

 נפרד או התורה מן סר ואם ,"ולילה יומם
  .החיים מעץ נפרד וכאל ,ממנה

åäé"éæç àú äà àôé÷ú àìéç àåä äîë 
àúééøåàãá ïàî ìëã àìë ìò äàìò àåä äîëå 

òî ìéçã àì àúééøåàá ìãúùàãééàìâ 
éàúúîåã ïéâá àîìòã ïéùéá ïéòøîî ìéçã àìå 

éàá ãéçà åäéàãééçã àðìä ìëá äéðéî óéìé 
àîåéå çøàá ìæéîì ùð øáì óéìåú àúééøåà àäã 

èåù÷æ àèéò äéì óéìåúç äéøàî éî÷ áåúé êéä 
 àìã äéìò øæâúà åìéôàã äøæâ àéää àìèáì

à äéðî ÷ìúñàå ìèáúà ãéî äøæâ éàä ìèáú
 êë ïéâáå àîìò éàäá ùð øáã äéìò àéøù àìå

é àúééøåàá àìãúùàì ùð øáì äéì éòáàîîè 
éìéìåéää äðéî éãòúé àìå " ã)ç à òùåäé ( úéâäå

äìéìå íîåé åáàéàúééøåàã äðéî éãòúà éàå áé åà 
äðéî ùøôúàâéééçã àðìéàî ùøôúà åìàë :  

 עולה כשהוא ,לאדם עצהבא וראה 
 את עליו לקבל צריך ,מטתו על בלילה

 ולהקדים ,שלם בלב שלמעלה המלכות
 צולנ ומיד ,נפשו פקדון את לפניו רולמס
 הרוחות ומכל הרעות המחלות מכל

 קם ,קרוובב .עליו שולטים ולא ,הרעות
 ,לביתו ולהכנס ,לרבונו לברך צריך ,ממטתו

 ואחר ,רבה ביראה היכלו לפני ולהשתחוות

 àéìéìá ÷éìñ åäéà ãë ùð øáì àèéò éæç àú
àúåëìî äéìò àìá÷ì éòá äéñøò ìòãé àìéòìã 

 àðåã÷ô äéî÷ øñîîì àîã÷àìå íéìù àáìá
äéùôðãåè ìëîå ïéùéá ïéòøî ìëî áéæúùà ãéîå 

äéìò ïéèìù àìå ïéùéá ïéçåøæè í÷ àøôöáå 

                                                                                                                                                                                     

 .א"תחנן רס עוכן הוא בזוהר וא א
שנוטלת הגבורות עלאה , תורה שבעל פה מצד המלכות, חילא תקיפא, כפול לשון ירמוז לשתי תורות ב

 ).א"ג רס ע"ו ח"הגהות רח(ת הנוטה כלפי חסדים הנקרא עלאה על כלא "ת' תורה שבכתב בחי, על כלא
 ).מ"מ(מקטרגים עליונים  ג
 ).מ"מ( האומות ד
 ).מ"מ(עץ החיים ' קת הנ"נקרא בעל תורה שהוא ת ה
 ).מ"מ(כי הוא מחדש לו מוחין הנקרא חיי המלך  ו
  ).מ"מ(ת נקרא אמת "כי הת ז
 ).א"ד(מלמדו עצה טובה  ח
 ).מ"מ(ת "ת ט
 ).מ"מ(מלכות  י

אבל עדיין יש לו , יש למי שמבטל עליו הגזרה עכשיו, הגנות שהתורה מגינה' כפל לשון לרמוז לג יא
, שמסתלקת גזרתו מכל וכל', בחינה ב". אפילו אתגזר עליה אתבטל"מר לנגד זה א, י יסורין"למרק ע

יש לו פחד ממנו עד שיתנו לו , שכל זמן שלא פייס למקטרג', בחינה ג". ואסתלק מניה"ולעומת זה אמר 
 ).מ"מ(אלא על אחר " ולא שרייא עלוי"תרומתו לנגד זה אמר 

 ).מ"מ(סר לגמרי מהתורה  יב
 ).מ"מ(זמן מה  יג
 ).מ"מ(ש על המטה "י ק"ע יד
שיש חשש שלא יקטרגו , קודם שיישן, בפסוק בידך אפקיד רוחי). הערת הזוהר(ב "ט ע"בראשית י טו

ו "ל הרח"עכ, ו"ה מועל בו ח"אין הקב, בפקדון, אבל עכשיו, עליו מחמת עונותיו ולא תשוב נפשו אליו
 ).מ"מ(

ד סקילה "מיתות ב' י ויכוין בד"דונהולכן צריך לכוין במלת אחד בשם יאה: ש דרוש ה"כ ק"שעה' עי טז
 .ס הכתוב כי עליך הורגנו כל היום" וז,ד שידעת"שריפה הרג וחנק ע
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 מאותם עצה ויקח .תפלתו יתפלל כך
 בובר ואני" שכתוב ,הקדושים האבות
 קדשך היכל אל אשתחוה ביתך אבוא חסדך

אדם צריך שלא ש ,שוהפר כך". ביראתך
 נמלך אם אלא הכנסת לבית להכנס

 משום ,ויעקב יצחק באברהם תחילהב
 .הוא ברוך הקדוש לפני התפלה תקנו שהם

 "ביתך אבוא חסדך בובר ואני" שכתוב זהו
 זה "קדשך היכל אל אשתחוה" ,אברהם זה

 להכלילם וצריך .יעקב זה "ביראתך" ,יצחק
 יתפללו הכנסת לבית יכנס כך ואחר ,בראש

 אתה עבדי לי ויאמר" כתוב אז .תפלתו
  ".אתפאר בך אשר ישראל

 åìéçãá äéìëéä éî÷ ãâñîìå äéúéáì ìòéîìå
àéâñà ïåðéàî àèéò áñéå äéúåìö éìöé ïë øúáå 

 áéúëã ïéùéã÷ ïäáà)ç ä íéìäú ( áåøá éðàå
 êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà êúéá àáà êãñç
 ùð øáì äéì éòáì àì äåî÷åà éëä êúàøéá
 àúéîã÷á êéìîà éà àìà àúùéðë éáì àìòàì

áàá ÷çöé íäø)á÷òéå( åðé÷ú ïåðéàã ïéâá 
á÷ éî÷ì àúåìö"ää ä" àáà êãñç áåøá éðàå ã

 êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà íäøáà àã êúéá> àã
á÷òé àã êúàøéá ÷çöé <)÷çöé àã êúàøéá(á 

 éáì ìåòéé ïë øúáå àùéøá ïåì àììëàì éòáå
 áéúë ïéãë äéúåìö éìöéå àúùéðë)â èî äéòùé (

øùé äúà éãáò éì øîàéåøàôúà êá øùà ìà:  

 רחומאי רבי לפני מצוי היה פינחס רבי
 ימים וקשיש גדול ואדם ,נרתיכ ים בחוף
 לרבי אמר .מלראות פסקו ועיניו ,היה

 חברנו ליוחאייש ש שמעתי ודאי ,פינחס
 באור והסתכלתי ,טובה אבן מרגלית

 השמש @אורב שיוצא ההיא המרגלית
 ואותו ,העולם כל את והאירה ,מנרתיקה

 כל את והאיר לארץ השמים מן עמד ורהא
 על וישב הימים עתיק שישב עד ,העולם
 הכל כלל ההוא והאור .כראוי הכסא
 דק אור יצא בביתך שנכלל ומהאור ,בביתך
 .העולם כל את והאיר החוצה ויצא ,וקטן
 המרגלית אחר לך ,צא בני צא .חלקך אשרי
 שהרי ,העולם כל את שמאירה ההיא

éàîåçø éáøã äéî÷ çéëù äåä ñçðéô éáøâ 
øñåðâã àîé óéëáãïéîåéã àùéù÷å áø ùð øáå ä 

 å÷ìúñà éåðéòå äåäî ñçðéô éáøì øîà éîçîì
 úéìâøî äéì úéà àðøáç éàçåéã àðòîù éàãå

àáè ïáàåúéìëúñàå æ úéìâøî àéääã àøåäðá 
 à÷ôðáåøéäð53 ìë àøäðå ä÷úøðî àùîùã 

àòøàì àéîùî íéà÷ àøåäð àåääå àîìòç 
àîìò ìë øéäðåè ìò áéúéå ïéîåé ÷éúò áéúéã ãò 

éñøëéàé àìë ìéìë àøåäð àåääå úåàé à÷ãë 
éááêúàé åøéäð ÷ôð êúéáá ìéìëúàã àøåäðîå 

øéòæå ÷é÷ãáéøáì ÷éôðå âé äàëæ àîìò ìë øéäðå 
 àéääã äéøúáà ìéæ ÷åô éøá ÷åô ê÷ìåç
                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(בכניסתו לבית הכנסת אומר בבית אלהים נהלך בהרגשה ופחד , כתב הרב בספר הכוונות א
' ודוק וכ' וכול ובעא עוד "ז צ"ל שיכלול מדת אברהם ויצחק ביעקב שממזגם וזהו בכפיפת ראשו ולפ"ר ב

  ).א"נ(ם "א. ל מקודם"שצ' ה שמכאן נראה בפי"זה כשנכנס בב' פ' ח כי טעות הוא בידינו לו"הז
 ).ד' ב סי"אור יקר ש(מבעלי ספר הבהיר ' הוא א ג
  ).א"ד(בשפת ים כנרת  ד
  ).א"ד(זקן ושבע ימים  ה
 ).ד' ב סי"אור יקר ש(בן תלמיד חכם  ו
 ).ד' ב סי"אור יקר ש(י שיצא מהמערה "השיג מעלת רשב, עתה ראית שכל ז
  ).וכן הוא באור יקר, א"נ(' ת ומאיר למ"י נעשה היחוד ת"י הרשב"שע' פי ח
  ).וכן הוא באור יקר, א"נ(ששה ספירותיו יודעי בינה ' פי ט
הם שמות אלהים שמתחילים , יתיב על כרסייא דשביבין לאכפייא לון, כ באדרא"ל על מש"האריז' פי י

א כאן שבכח "וז. ל"הוא יושב עליהם לכפותם עכ, כן לפעמים' א הנק"ועתיק יומין שהוא א, מאבא ולמטה
י תורתו היו נכפים כל הדינים "שע, א על כרסייא שהוא שמות אלהים לכפותם"ישב א, י"תורת הרשב
 ). מ"מ(ומתמתקים 

 ).אור יקר(שלא נשא אשר אחרת " כולא"ואמר , פנחס' י חתנו של ר"שהיה הרשב יא
שמעון ' שאפילו כשמת ר, כדוכח בתלמודא' בן ז, והיה צעיר לימים, פנחס' אלעזר בן בתו של ר' ר יב

 ).אור יקר(אלעזר בחור ' היה ר
 ).אור יקר(יוסי בן לקוניא ' שנשא בתו של ר יג
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 ועמד מלפניו איצ. הםל עומדת השעה
 .עמו גברים ושני ,ההיא ניהולא להכנס

 על וטסות באות שהיו ריםופיצ שתי ראה
 ציפורים ,ואמר קול להם ריםֵה .הים

 הראיתם ,הים על טסות םשאת ,ציפורים
 .מעט השתהה ,יוחאי בר ששם המקום את

 .אותי והשיבו לכו , ציפורים ציפורים,אמר
 עד ,להן והלכו ,לים נכנסו והלכו פרחו
 ובפי ,באות ציפורים אותן הנה ,שיצא

 בתוכה וכתוב ,אחת האחת מהן פתק
 ורבי המערה מן יצא יוחאי בר שהנה
 נהומש אותו ומצא ,אליו הלך .בנו אלעזר
  בכה .דיםוחל מלא וגופו

 øéäðã úéìâøî àéääã äéøúáà ìéæ ÷åô éøá
ì àîéé÷ àúòù àäã àîìòï54 ÷ôð ]î[ äéî÷

àáøà àéääá ìòéîì íéà÷åà ïéøáåâ ïéøúå 
 ìò ïéñèå ïééúà ååäã ïéøôö ïéøú àîç äéãäá

 àì÷ ïåì àîø àîé ïåúàã ïéøôö ïéøôö øîàå
éàçåé øáã êåã ïåúéîç àîé ìò ïéñàèá ïîú 

øîà àúøåô éäúùà)é( åáéúàå åìéæ ïéøôö ïéøôö 
æàå åçøô éìé ÷ôðã ãò ïåäì éìæàå àîéá åìàò åì

 åäééðî àãçã àîåôáå ïééúà ïéøôö ïåðéà àä
 ïî ÷ôð éàçåé øá àäã äååâá áéúëå àãç à÷úô

äéøá øæòìà éáøå àúøòîâìæà  çëùàå äéáâì 
ïéãåìç àéìî äéôåâå àéðùî äéìãäëá   

  àé/á  
 ,אמר .בכך שראיתיך ויא ,ואמר עמו
 שאלמלא ,י שראית אותי בכךחלק אשרי

  .בכך הייתי לא בכך אותילא ראית 

úéîçã éåå øîàå äéãäá>êé< äàëæ øîà êëá 
 àì àìîìàã êëá éì úéîçã é÷ìåç]úéîçéì  [

úéîçêëá àðéåä àì êëá àä:  
 ,ואמר התורה במצוות שמעון רבי חפת
 הוא ברוך הקדוש שנתן התורה מצוות

. כלל בדרך בתורה כתובות כולן ,לישראל
 המצוה זוהי ,"אלהים ברא בראשית"

 יראת זו מצוה ונקראת ,הכל של הראשונה
 ראשית" שכתוב ,ראשית שנקראת ,'ה

 ".דעת ראשית 'ה יראת" ,"'ה יראת חכמה
 השער וזה ,ראשית נקרא זה שדבר משום
 הזו המצוה ועל ,האמונה לתוך להכנס

 לשלשה נפרדת היראה. העולם כלמתקיים 
 ,כראוי קריע בהם אין מהם שנים ,צדדים
 שירא אדם יש .יראה של קריע ואחד

 ולא בניו שיחיו כדי הוא ברוך מהקדוש
 של או גופו של נשומע שירא או ,ימותו

 øîàå àúééøåà éãå÷ôá ïåòîù éáø çúô
á÷ áäéã àúééøåà éãå÷ô" åäìë ìàøùéì ä

àúééøåàá àøá úéùàøá éáéúë ììë çøàá 
éäìà í)à à úéùàøá ( àãå÷ô àéä àãä

àîã÷"äåàøé àã àãå÷ô éø÷àå àìëã åäé ú" ä
 áéúëã úéùàø éø÷àã)é àé÷ íéìäú (úéùàøæ 

åäé úàøé äîëç" ä)æ à éìùî (åäé úàøé" ä
àã äìîã ïéâá úòã úéùàøç àãå éø÷à úéùàø 

 àã àãå÷ô ìòå àúåðîéäî åâ àìòàì àòøú éäéà
 íéé÷úà]àîìò ìë[è úìúì ùøôúà äàøé 

úåàé à÷ãë àø÷ò åäá úéì åäééðî ïéøú ïéøèñé 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(באותה ספינה  א
 ).אור יקר(או שמא הכיר בהם שלא היו ממש צפרין , לשר שלהם דבר ב
ב דאימה ”בלק דף ע' שמעון ופ' פנחס חתניה דר' ג שם אמר דר" במה מדליקין דף לשבת פרק' במס ג
ל שמע בחתניה נפק לאפיה כי " שם צ).א"ד(ב "ב ובפנחס רמ ע"פנחס ובנשא קמד ע' אלעזר ברתיה דר' דר

  ).א"נ(ב "פ הרש"י חתניה דר"האמת שרשב
 ).אור יקר(בקעים ונגעים מישיבת המערה שהיה בחול  ד
 ).אור יקר(בהמעלה גדולה כזו ). הערת הזוהר(סוף הספר מה שחסר כאן ב' עי ה
 .ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר' ועי. זוהר הרקיע' עי ו
 ).ק"דפ(ב "יא ע ז
 ).יהל אור(כמו שמפרש והולך ' זה השער לה, ל מלכות"ר, ל מדת היראה"ר ח
וע שבשיל זה המדה נברא ויד, ז קיימים"וע, ברא שמים וארץ, בשביל היראה, ש בראשית ברא"וז ט

 ).יהל אור(סוף מעשה במחשבה ותחלת המחשבה , העולם
בשביל ', ב". 'בגין דייחון כו"כמו שמפרש והולך , בשביל עונש עולם הזה' א, ל שנים שאינן עקרים"ר י

 ).יהל אור" ('בגין דדחיל כו"כמו שמפרש והולך , עונש עולם הבא
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 נמצאת .תמיד ממנו ירא כן ועל ,ממונו
 לא הוא ברוך הקדוש מן ירא שהוא היראה

 מן שפוחד אדם יש .קרילע אותה שם
 מעונש שפוחד משום הוא ברוך הקדוש

 אלה שני .הגיהנםמעונש ו העולם אותו
 היראה. יראהה שלושורש  קריע אינם
 משום מרבונו יירא שאדם ,קריע שהיא
 כל של רשווש קריע ,לטווש גדול שהוא

 כמו ,ביםחשו אְכ לפניו והכל ,העולמות
 ,חשובים אְכ הארץ ירייד וכל" שנאמר
 שנקרא המקום באותו רצונו את ולשים

  .יראה)ב(

á÷î"ïéâá äà ìéçã åà ïåúåîé àìå éäåðá ïåçééã 
 äéì ìéçã àã ìòå äéðåîîã åà äéôåâã àùðåòî

ìéçã åäéàã äàøé çëúùà øéãúåá÷ì " ä]àì[ 
á÷ ïî ìéçãã ùð øá úéà àø÷òì éåù" ïéâá ä

íðäéâã àùðåòå àîìò àåääã àùðåòî ìéçããá 
 àùøùå ïåðéà äàøéã àø÷éò åàì ïéìà ïéøú

àøé äéìéã" ùð øá ìçãîì àø÷ò éäéàã ä
èéìùå áø åäéàã ïéâá äéøàîìâàùøùå àø÷ò ã 

äéî÷ àìëå ïéîìò ìëãä àìë ]éáéùç[îë à 
 øîúàã)áì ã ìàéðã ( àìë àòøà éøééã ìëå

ïéáéùçåäéúåòø äàåùìå æ éø÷àã øúà àåääá 
>á<äàøéç:  

 ,אומר אוי אם ,ואמר שמעון רבי בכה
 ידעו ,ראומ אם .אומר לא אם ואוי

 לא אם ,רבונם את יעבדו איך הרשעים
 .הזה הדבר אתהחברים  יאבדו אומר

מתחיל  ,קדושה יראה ששורה במקום
 ומכה שמלקה רעה יראה מלמטה

 את להלקות הרצועה והיא ,ומקטרגת
 המלקות נשוע בגלל שפוחד ומי ,הרשעים
 עליו שורה לא ,שנתבאר כמו והקטרוג

 ,חייםל 'ה יראת שנקראת 'ה יראת אותה
 ,ההיא הרעה היראה ,עליו שורה מי אלא

 יראה ,ההיא הרצועה עליו ששורה ונמצא
 שנקרא המקוםלכן ו. 'ה יראת ולא רעה

 נכללת כן ועל ,דעת ראשית נקרא 'ה יראת
 לכל והיסוד קריהע וזה ,הזו המצוה כאן

à éà éåå øîàå ïåòîù éáø äëá àì éà éåå àîé
ïåòãðé àîéà éà àîéàè ïåçìôé êéä ïéáééç 

 ïåäéøàîì] àîéà àì éà]îåãá [>ïåãáàé55< 
àã äìî àééøáç[øúàá  éøù àùéã÷ äàøéãé 

 éäéàå âøè÷îå éçîå é÷ìã äòø äàøé úéà òøìî
àéáééç äà÷ìàì äòåöøàé ùðåò ïéâá ìéçãã ïàîå 

 àéøù àì øîúàã äîë àâåøè÷å àúåé÷ìîã
 àéää äéìòåäé úàøé" ä]ã[ éø÷à)âë èé éìùî (

åäé úàøé" àéää äéìò àéøù ïàî àìà íééçì ä
 äòåöø àéää äéìò àéøùã çëúùàå äòø äàøé

åäé úàøé àìå äòø äàøé" øúà êë ïéâáå ä
åäé úàøé éø÷àã" úéùàø ä>úòã< àã ìòå éø÷à 

 ìëì àãåñéå àø÷ò àãå àã àãå÷ô àëä ìéìëúà

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ט "תקונים ע א
 ).יהל אור(רק שמפרש שהוא עונש עולם הבא שהוא יראה השנית , הכל דבר אחד ב
שהיא כוללתם כידוע בהרבה מקומות רבו , רגלי המרכבה' חשיב כל ד, לפי שהיא שער לכל מהימנותא ג

א היכלא "בפרשת פקודי דף רנא ע' ועי, ושליט מצד הגבורה', כו' גדול ה, והן רב מצד החסד, מלספור
 ).יהל אור(רביעא 

 ).יהל אור(לכן נקרא בשם העצם , כידוע שהוא עקרא ושרשו דאילנא, ת"התמצד  ד
ואלו , ומלכותו בכל משלה, שכל הדרים ברשותה" וכל דיירי ארעא"ולפיכך אמר , נגד המלכות עצמה ה

 ).יהל אור(נ "א וזו"פרצופים או' שהם כוללים ד, אותיות' הם ד' ד
  ).א"נ(יראה ' ה מרכבה למקום הנקכ לכוין במצוה שעושה שתהי"בא לומר שצריך ג ו
 ).יהל אור(א "א', נגד קוצו של י ז
אם אין יראה אין חכמה אם אין , ל"ז) יעקב ולאה פרק יד(ש "פת' ועי. אריכות בעניין זה ביהל אור' עי ח

 ,ב"ז ובעוה"יראה חיצונית מצד פחד העונש בעוה'  א,מיני יראות'  שהכוונה בזה שיש ב,חכמה אין יראה
 קודם להשגת א והנה יראת העונש הו,הר בהקדמת בראשיתוש בז" כמ,'מצד הכרת גבורתו וגדולתו ית' והב

 ומצד יראה זו בא האדם לידי חכמה שילמוד תורה וממנה ישיג החכמה של יוצר בראשית ,החכמה עליונה
  . ומשם יבוא לידי יראה העליונה,וגודל רוממותו

אמרן או לא ) ב"ב פט ע"ב(ש "ולבסוף אמר כמ, ה ומיראהדלא לעבדון מאימ) ב"מגילה כה ע(ש "כמ ט
 ).יהל אור(' פ כי ישרים כו"ומה' אמרן כו

  ).א"ד(ג "יש יראה רעה והוא מבואר בתיקונים ריש תקון ל' למטה בקליפו י
  .שכאשר יש גילוי של מידת המלכות אין יראה רעה, ה ירא שבת"ב ד"ז יג ע"א בתיקו"בהגר' עי יא
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   .התורה של המצוות שאר
 לא .הכל שומר ,היראה ששומר מי
 .התורה מצוות את שומר לא ,יראה שומר
 כתובלכן ו .הכל של השער זה שהרי

 את אלהים ברא" ,יראה שהיא ,"בראשית"
 ,זה על שעובר שמי ,"הארץ ואת השמים

 מי של נשוווע ,התורה מצוות על עובר
 מלקה הזו הרעה הרצועה ,זה על שעובר

   .אותו
 וחושך ובהו תהו היתה והארץ"והיינו 

 אלו הנה ,"אלהים ורוח תהום פני על
. הרשעים את בהם להעניש נשיםוע רבעהא
 חבל" ,"תהו קו" שכתוב ,חנק זה "תהו"

 קעותוהמש אבנים .סקילה זו "בהו" ".מדה
 .הרשעים את שיענהל הגדול התהום בתוך

 כשמעכם ויהי" שכתוב ,פהישר זו "וחושך"
 באש ערוב וההר", "שךוהח מתוך הקול את
 החזקה האש וזו ,"' וגו חושךהשמים לב עד

 ףולשר מתחילה הרשעים ראשי שעל
 ,סערה רוח ,יףיבס הרג זה "ורוח" .אותם

 ואת" שנאמר כמו ,בו מלהטת חדה חרב
 .רוח ונקראת ,"המתהפכת החרב להט
 .התורה מצוות על עברלמי שהזה  נשוהע

 של הכלל שהיא ,ראשית יראה כתוב ואחר
  .התורה מצוות שאר והלאה מכאן .הכל

 àúééøåàã ïéãå÷ô øàù ìëì àãåñéå  
èðã ïàî äàøé øéèð àì àìë øéèð äàøé øé

 àìëã àòøú àã àäã àúééøåà éãå÷ô øéèð àì
 êë ïéâáå àøá äàøé éäéàã úéùàøá áéúë

éäìà õøàä úàå íéîùä úà í]ã[ïàî] ð" à
ïàîã àùðåòå[ àã ìò øáòã ] ìò øáò>éãå÷ô <

àã àãå÷éô ìò øáòã ïàîã àùðåòå àúééøåàã 
àã[ äòø äòåöø éàä >äéì é÷ìà<à   

ðééäå éðô ìò êùçå åäáå åäú äúéä õøàäå å
 íéäìà çåøå íåäú)á à úéùàøá ( ïéìà àä

 àã åäú àéáééç ïåäá àùðòàì ïéùðåò òáøà
 áéúëã ÷ðç)àé ãì äéòùé ( åäú å÷)ä á äéøëæ (

 åäá äãî ìáç>äìé÷ñ àã<ïéò÷åùîã ïéðáà á åâ 
 äôéøù àã êùçå àéáééçã àùðåòì àáø àîåäú

 áéúëã)âë ä íéøáã (éäéå ìå÷ä úà íëòîùë 
 êùçä êåúî)àé ã íù ( áì ãò ùàá øòåá øääå

 êùç íéîùä>ëå'< ìòã àôé÷ú àùà àãå 
 ïåäéùéø]àéáééçã) [áééçãà(ïåì àã÷åàì éøù â 

äøòñ çåø óééñá âøä àã çåøåã àððùî àáøç 
 øîà úàã äîë äéá àèäìî àéä) â úéùàøá

ãë ( éàä çåø éø÷àå úëôäúîä áøçä èäì úàå
àîì àùðåòã ïéáéúëå àúééøåà éãå÷ô ìò øáòä 

àìëã àììë éäéàã úéùàø äàøé øúáìå ïàëî 
àúééøåàã ïéãå÷ô øàù äàìäìåæ:  

 יראה תשמצו מצוה זוהי :שניה מצוה
 ,לעולמים ממנה יוצאת ולא בה הנאחז

 אהבה רבונו את יאהב שאדם .הוהיא אהב
 אהבה זו ,מהישל אהבה היא ומה .מהישל

 ,"תמים והיה ילפנ התהלך" שכתוב ,רבה

 àãå÷ôã àãå÷ô éäéà àã àðééðú àãå÷ô
äá úãçàúà äàøéãç ïéîìòì äðéî à÷ôð àìå 

áäà éäéàå" åîéçø äéøàîì ùð øá íçøîì ä
íéìùèäáø äáäà àã íéìù åîéçø åäéà ïàîå é 

                                                                                                                                                                                     

 .הל אוראריכות בי' עי א
 .ד"ח ג ע"מדרש הנעלם בזו' עי ב
כ במקום שהרוח "שההורג את חבירו בביתא דשישא מצי להיות הדר בריא משא' ל כדאיתא בגמ"ר ג

  ).א"נ(נושב משמע שהרוח ממית 
  ).א"ב פט ע"ה ח"דע(והוא מהפסולת דיסוד דרוח  ד
מצא על האי יראה קאי ל נ"ל שהנהו מיתות כתובים אחר יראה ראשית שהוא מלת בראשית כנ"ר ה

  ).א"נ(ם "א. וכדאמרן
שהם תהו ובהו חשך ורוח כתובים אחר מלת בראשית שרמוז בה , ד"מיתות ב' עונש הנזכר שהם ד' פי ו

 ).מ"מ(יראה 
 .אריכות ביהל אור' עי ז
 ).יהל אור(' א ויראה בנוק"ל שאהבה הוא בז"ר ח
 ).יהל אור(א יהיה אהבה תלויה בדבר של, בכל לבבו ונפשו ומאודו, שיאהוב אותו בכל ענין ט
 ).יהל אור(ויש אהבה זוטא במלכות , ל"כמש, ל חסד שהוא רב"ר י
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 אלהים ויאמר" שכתוב וזהו .באהבה שלם
 אהבה שנקראת ,מהישל אהבה זו ,"אור יהי

 את יאהב שאדם המצוה היא וכאן .רבה
  . כראוי רבונו

 אהבה ,יִבַאשמעתי ְב ,אלעזר רבי אמר
 רבי לפני בני רואמ ,לו אמר .בשלמות

 אמר .הזו בדרגה עומד הוא שהרי ,פינחס
 מהישל אהבה היינו הרב אהבה ,אלעזר רבי

 נכללת אין ואם ,צדדים שני של מותיבשל
  אינה ,צדדים בשני

éîú áéúëã àåä àãå àúåîéçøá íéìù í
)â à úéùàøá (éäìà øîàéå åîéçø àã øåà éäé í

äáø äáäà éø÷àã àúåîéìùà åäéà àëäå 
 úåàé à÷ãë äéøàîì ùð øá íçøîì àãå÷ô  

 àðà åîéìùá àúîéçø àáà øæòìà éáø øîà
 éáøã äéî÷ éøá àîéà äéì øîà äéá àðòîù

à íéà÷ àâøã éàäá åäéà àäã ñçðéô" øæòìà ø
à åîéìùá àúîéìù äáäà åðééä äáø äáä

åàì ïéøèñ ïéøúá ìéìëúà àì éàå ïéøèñ ïéøúã  
  áé/à  

 ,זה למדנו ועל. מותיבשל כראוי אהבה
 אהבת ,האהבה מתפרשתלשני צדדים 

 אותו שאוהב מי יש .הוא ברוך הקדוש
 בנים ,ימים אריכות ,שרוע לו שיש מתוך
 קנותומת דרכיו ,שונאיו על שולט ,סביבו

 יתהפך לזה ואם .אותו אוהב כך ומתוך ,לו
 דין של גלגול הוא ברוך הקדוש עליו ויחזיר
 לכן .כלל אותו יאהב ולא אותו ישנא ,קשה

 אהבה. קריע לה שיש אהבה אינה זו אהבה
 בשני שהיה ההוא ,מהישל שנקראת
 דרכו קוןיות .בטוב בין בדין בין הצדדים
 ,)&ברכות  (ששנינו כמו ,רבונו את שאוהב

 היא זו .ממך נשמתך את שנוטל לויאפ
  .צדדים בשני מהישל אהבה

 àã ìòå åîéìùá úåàé à÷ãë äáäà åäéà
 åîéçø äáäà ùøôúà ïéøèñ ïéøúá ïðéðú

á÷ã" äéì úéàã åâî äéì íéçøã ïàî úéà ä
 ìò èéìù äéðøçñ ïéðá ïéîåéã àëøåà àøúåò
 éàå äéì íéçø êë åâîå äéì ïð÷úúî éåçøà éåàðù

]àäì) [àì(äé á÷ äéìò øãäéå àëåôäá à" ä
 íçøé àìå äéì àéðù àäé àéù÷ àðéãã àìåâìâ
 äáäà åäéà åàì àã åîéçø êë ïéâáå ììë äéì

àø÷ò äéì úéàãá àåää íéìù éø÷àã åîéçø 
 àðå÷úå åáéèá ïéá àðéãá ïéá ïéøèñ ïéøúá éåäã

íéçøã éåçøàã56äéøàîì äéì â ïðéðúã äîë 
åäéà àã êðéî êúîùð ìéèð àåä åìéôà åîéçø 

ïéøèñ ïéøúá éåäã íéìùã  
 יצא בראשית מעשה של האור כן ועל
 ונכללו ,קשה דין יצא כשנגנז .נגנז כך ואחר

 האהבה שלמות שתהיה ,יחד הצדדים שני
 רבי בא .ונשקו שמעון רבי נטלו. כראוי
 הקדוש בודאי ,ואמר ,וברכו ונשקו פינחס

 קטן אור הוא זה .לכאן שלחני הוא ברוך
 מאיר כך ואחר ,בביתי נכללש לי שאמרו

   .העולם לכל

 øúáìå ÷ôð úéùàøá äùòîã øåà àã ìòå
àéù÷ àðéã ÷ôð æéðâà ãë æéðâàä ïéøú åìéìëúàå 

àãçë ïéøèñå à÷ãë äáäà àã åîéìù éåäîì 
 ñçðô éáø àúà äé÷ùðå ïåòîù éáø äéìèð úåàé

á÷ éàãåá øîàå äéëøáå äé÷ùðå" àëä éðøãù ä
àåä àãæøîàã ÷é÷ã åøéäð  ìéìëúàã éì å

 àîìò ìë øéäð øúáìå éàúéáá  
 à" øæòìà ø>éàãå< éùðúàì êéøèöà àìח ולשכ צריך לא בודאי ,אלעזר רבי אמר

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רנד ע א
 ).יהל אור(שתלויה בדבר  ב
: ב"ואמר לקמן טז ע, ש יהי אור ויהי אור"ל בזה מ"ור', תיקון הדרך של האדם הוא שארחים וכו, ל"ר ג

כ וירא אלקים את "ואח. הרי שנכלל האור שהוא אהבה בתרין סטרין, י אור בגבורהויה, יהי אור בחסד
ועכשיו רק , שאין אהבה שלמה בכל רק לעתיד לבא, שנגנז האור לצדיקים לעתיד לבא, האור כי טוב
 ).יהל אור(נובלות ממנה 

 ).הערת הזוהר(ב "יז ע ד
 ).יהל אור(גבורות גשמים , הוהוא מדת הגבור, שהוא מדת הגבורה, הוא המים ביום שני ה
עד , כל זמן שהוא בתוכו הוא אור לבד, שהזרע באדם, וכן הוא באדם. שזהו רקיע שנברא מאור ומים ו

כ נרקם באשה "ואח, וזהו המים, נפיק דינא קשיא, וזהו כד אגניז. ואינו יוצא רק מים, שנגנז בתוך הברית
 ).יהל אור(כ בפרשת תרומה דף קסז "כמש, ונעשה רקיע

 ).הערת הזוהר (א" לעיל יא עז
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 הזו במצוה שכן כל ,המצוות בכל הירא
 ,מתדבק איך .בזה להתדבק יראה צריך

 שנתבאר כמו ,טוב אחד בצד היא האהבה
 בנים חיים של רךוא וטוב שרוע שנותן

 שלא ולפחד יראה לעורר צריך אז ,ומזונות
 אדם אשרי" כתוב זה ועל ,חטאה םויגר

 ה"ירא כולל שזה משום ,"תמיד מפחד
 הדין של האחר בצד צריך וכך. ה"באהב
 שהדין כשרואה .יראה בו לעורר הקשה
 ויפחד יראה יעורר אז ,עליו שורה הקשה
 זה ועל .לבו יקשה ולא ,כראוי מרבונו

 באותו ,"ברעה יפול לבו ומקשה" כתוב
 שיראה נמצאת .רעה שנקרא האחר הצד

 וזוהי ,מהם ונכללת צדדים בשני שנאחזה
  .כראוי מהישל אהבה

àøé" êéøèöà àã àãå÷ôá ïëù ìë ïéãå÷ô ìëá ä
 äáäà à÷áãúà êéä éàäá à÷áãúàì äàøé
 àøúåò áäéã øîúàã äîë áè ãç àøèñá éäéà
 êéøèöà ïéãë éðåæî éðá ééçã àëøåà áèå

äàøé àøòúàì ìòå àáåç íåøâé àìã ìçãîìå 
 áéúë àã)ãé çë éìùî ( ãéîú ãçôî íãà éøùà

àøé ìéìë àäã ïéâá"áäàá ä" êéøèöà éëäå ä
 äàøé äéá àøòúàì àéù÷ àðéãã àøçà àøèñá
 øòúé ïéãë éåìò àéøù àéù÷ àðéãã éîç ãë
 äù÷é àìå úåàé à÷ãë äéøàîì ìçãéå äàøé

 áéúë àã ìòå äéáì)íù ( ìåôé åáì äù÷îå
äòøáà äòø éø÷àã àøçà àøèñ àåääá 

 ïéøèñ ïéøúá úãçàúàã äàøé çëúùà
äéà àãå åäééðî úìéìëúàåå àúîéìù äáäà 

úåàé à÷ãëá:  
 גדול אלוה שיש לדעת :שלישית מצוה

 יחוד יום בכל אותו יחדיול ,בעולם ושליט
 ,העליונים הצדדים ששת באותם כראוי

 בותיהת בשש אחד יחוד אותם ולעשות
 רצוןאת ה ןוולכו ,שראלי שמע של
 האריךל צריך זה ועל .עמהם למעלהש
 שכתוב וזהו .בותיתבשש  "חדא] "מילת[
 מקום אל השמים מתחת המים יקוו"

 השמים שתחת הדרגות יתכנסוש ,"אחד
 לששה בשלמות להיות )יראה( בהן שתאחז

 àáøáø àäìà úéàã òãðîì äàúéìú àãå÷ô
àèéìùåäâäéì àãçééìå àîìòá ã àîåé ìëá 

ïéàìò ïéøèñ úéù ïåðéàá úåàé à÷ãë àãåçéä 
àãç àãåçé ïåì ãáòîìåå òîùã ïéáú úéùá 

àúåòø àðååëìå ìàøùéæ àã ìòå åäééãäá àìéòì 
äéì àëøàì êéøèöà ãçàçúéùá 57 àãå ïéáú 

ä áéúëã àå)è à úéùàøá ( úçúî íéîä åå÷é
ãçà íå÷î ìà íéîùäè úåçúã ïéâøã ïåùðëúé 

                                                                                                                                                                                     

לא מיבעי , ומקשה הוא היפוכו. ל אפילו בשעת טובה"ר, שהוא היפוך של אשרי אדם מפחד תמיד א
כיון שאינו דבוק , יפול ברעתו, דוגמת פרעה, אלא אפילו ברעתו מקשה לבו, שבשעת הטובה אין מפחד

ז הכל כלילת יראה "וכ, ל"ובה יפול כמש, קירצועה בישא דל, שהוא היראה רעה, אז נדבק ברעה', ביראת ה
 ).יהל אור(ש ודא איהו אהבה שלימתא "וז, שהוא מעשה האור ביום הראשון, באהבה

 .אריכות ביהל אור' עי ב
' אין רק ה, אבל כאן. ושם הוא העיקר בפרטות, הוא האלקים' למנדע דה, ש למטה בפקודא רביעא"כמ ג

 ).יהל אור(אחד ושמו אחד 
ש "וז. שהוא אחד, אחד' כ ה"ואח. אלקים בעולם' לידע שיש ה, אלקינו'  הוא בתחילה השיחודא ד

תיבות ' והוא בו, ז"ש בהקדמה שניה של התיקו"וכמ, ק"ס בו"ל לייחד א"ר). יהל אור(' ולייחדא כו' למנדע כו
 ).יהל אור(של שמע ישראל 

, רקיעין דאצילות' שהן ו, )יהל אור, מ"מ(' ק דנוק"שהם עילאין יותר מו, א"ק דז"הם ו ).א"נ(י "ת נה"חג ה
 ).יהל אור(ש בפרשת תרומה ובפרשת ויקהל וכמה מקומות "כמ, ש"ושם הייחוד דק

 ).יהל אור(שהוא נגד היסוד ששם מתקשרים כולם כידוע , והוא בתיבת אחד, ק ביחד"כל הו, ל"ר ו
ושם רק רצון , לקשר עמהם, א"לכוון באו, ל"ר). א"נ(ר בהדייהו "ל צריך לכוין השורש שלהם דהיינו ג"ר ז

לדבקם , רק הרצון לבד', כי שאל כו, מלעסוק בהם, שלח תשלח את האם, כי שם אין יד אדם שולטת, בלבד
  ).יהל אור(והוא באחד , ק"בו

ולמעבד לון "ש "ל על מ"ר, )א"נ(ם "רוחות א' והיינו כנגד שמים וארץ וד' ל בכל תיבה כנגד רוח א"ר ח
ל "ר). יהל אור(ל ולעשות לון קשר חד "ל להאריך כשיעור שית תיבין הנ"ור. ל"כנ, ונא הכל באחדולכו', כו

' ובא, ]א"ק ואו"ו[' בח' זהו התקשרות ד, א"מה שקבל מאו, ולקבל לה ברכאן ממנו, ק"מלכות בו', ד, לקשרא
  ).יהל אור(טיבו דעתיקא 

 ).יהל אור(שהיא יבשה ממים , ת"שלכן נקראת דלי ט
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 היחוד באותו זה כל ועם .כראוי צדדים
 להאריך שצריך ,יראה בו לקשר צריך
 .גדולה אחד של ת"שדל ,אחד של ת"בדל

 שתראה ,"היבשה ותראה" שכתובוהיינו 
. היחוד באותו יבשה שהיא ,ת"דל ותתקשר

 לקשר צריך ,למעלה שם שנקשרה ואחר
 צדדים בששה אוכלוסיה עם למטה אותה

 מלכותו כבוד שם ברוך' ,שלמטה האחרים
 אחרות בותית שש בו שיש ',ועד לעולם

 נעשתה ,יבשה תהשהי מה ,ואז ,היחוד של
 .אילנות עוולנט ביםיוא רותיפ לעשות ארץ

 ליבשה אלהים ויקרא" שכתוב מהוהיינו 
 רצון ,ארץ שלמטה היחוד באותו ,"ארץ
 "טוב כי" "טוב כי" כן ועל .כראוי שלם
 אחד ויחוד עליון אחד יחוד ,םיפעמי

 מכאן .צדדים בשני שנאחז כיוןמ ,תחתון
 תתקנהנ ,"דשא הארץ תדשא" והלאה
  .כראוי ביםיוא רותיפ לעשות

úåàé à÷ãë ïéøèñ úéùì åîéìùáà àã ìë íòå 
äàøé äéá àøù÷ì êéøèöà àãåçé àåääáá 

ìãá àëøàì êéøèöàã"ìãã ãçàã ú" ãçàã ú
äìåãââ áéúëã åðééäå )íù ( äùáéä äàøúå

)úãéæçú] (éæçúã[ìã øù÷úúå "äéàã úå äùáé 
øù÷úàã øúáìå àãåçé àåääáú àìéòì ïîú 

 úéùá àäñåìëàá àúúì äì àøù÷ì êéøèöéà
àúúìã ïéðøçà ïéøèñãìîëùá "åä äéá úéàã 

 äùáé úåäã äî ïéãë àãåçéã ïéðøçà ïéáú úéù
]úãéáòúà) [úãáòúà( ïéøéô ãáòîì õøà 

 àòèðìå ïéáéàå]ïéðìéà) [ïðìéà(åå  áéúëã åðééä
)é à úéùàøá (éäìà àø÷éåõøà äùáéì íæ 

àåòø àòøà àúúìã àãåçé àåääáç íéìù 
áåè éë àã ìòå úåàé à÷ãëè ãç éðîæ éøú áåè éë 

 ãéçàúàã ïåéë äàúú àãåçé ãçå äàìò àãåçé
 äàìäìå ïàëî ïéøèñ ïéøúá)àé íù ( àùãú

àùã õøàäé ïéáéàå ïéøéô ãáòîì úð÷úúà 
úåàé à÷ãëàé:  

 ,האלהים הוא 'שה לדעת :רביעית מצוה
 והשבות אל היום וידעת" שנאמר כמו
 השם ושיכלל ,"האלהים הוא 'ה כי ךלבב
 שהם לדעת ,ה"הוי של בשם אלהים של

 הכתוב סוד והיינו .פרוד בהם ואין אחד
 על להאיר השמים ברקיע מארת יהי"

 רודיפ בלי אחד השמות שני שיהיו ,"הארץ
 שמים של בשם חסר מארת שיכלל ,כלל

ãå÷ôåäéã òãðîì äàòéáø à" àåä ä
éäìàäíáé øîà úàã äîë )èì ã íéøáã ( úòãéå

åäé éë êááì ìà úåáùäå íåéä" íéäìàä àåä ä
éäìàã àîù àììëúàìå"åäéã àîùá í" ä

ïåðéàã òãðîìâéá úéìå ãç  àæø åðééäå àãåøô åä
 áéúëã)æé à úéùàøá ( òé÷øá úøàî éäé

 ãç ïäîù ïéøú éåäîì õøàä ìò øéàäì íéîùä

                                                                                                                                                                                     

ש ושם מתקשרין "אחד דק, אל מקום אחד ביסוד, ס"לאתאחדא בא, ל"ק הנ"הן ו, ל יתכנשון דרגין"ר א
 ).יהל אור(

 ).יהל אור(ו "כמש, ל מלכות"ור', א לא אצטריך לאתנשי יראה כו"אר, ל בפקודא תניינא"כנ ב
 ).יהל אור(שאז היא גדולה , ל הוא רמז וסימן התקשרות בדרגין דלעילא"ר ג
 ).יהל אור(ק דילה "בו, כידוע, לין דלתתאבשית היכ ד
 ).א"ד(ב "ב ובראשית יח ע"ט ע"ג וזוהר תרומה קל"י' במנחת יהודה ד ה
היינו יציאה ', ח שער העיבורים פרק ה"ע' ועי, )יהל אור(ק דילה ונעשית פרצוף שלה "הוא התפשטות ו ו

 .@ונעשית פרצוף שלימה', כלילן בג' ג' מבחי
 ).ג"א ס ע"ביאורים ח(מידת המלכות הוא כינוי ל" ארץ" ז
 ).יהל אור(ל שזהו לשון ארץ "ר ח
 ).יהל אור(שסמך גאולה לתפילה , והטוב בעיניך עשיתי) ב"ברכות י ע(ש "כמ ט
 ).יהל אור(ששם הייחוד גמור , והוא בתפילה, עכשיו אתתקנת למיעבד י

 .אריכות ביהל אור' עי יא
כל מה ). "א"ד(א "אותיות שיש בתיבת האלקים שעולה צ'  ול"א וזהו רמז בראשית ר"צ' גליון בגי יב

ויזדכך ', י הגילוי דאור יחודו ית"ולעתיד לבא יתוקנו כולם ע). דברים רבה פרשה לא" (נברא זוגות, שנברא
א ח "ה ח"דע(' ושמו א' א' ויהיה אז ה', ויתייחדו כולם לאחד בגילוי אור קדושתו ית, כל חומר להיות צורה

 ).יהל אור(' ואלקים נוק, א"הוא ז' ה.  זוהר הרקיע'ועי). א"ע
ה "אהי' ו ששניהם יחד הוא יחוד הק"ף וי"אלקים כזה כ' ו והמילוי שלו בגי"ה עולה כ"ל כי שם הוי"ר יג
  ).א"נ(ם "א. ם"י וליחד ולשלב שניהם יחד כזה יאהלוההי"ה אדנ"הוי
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 אור .פרוד בהם ואין ,אחד שהם )םשּוָרְש(
] דבר[ והכל , לבן אין בהם פרודבאורשחור 

  ,אחד

àììëúàì ììë àãåøô àìáàøñç úøàî á 
 àîùá]íéîùãâ) [àîùã( >ð"íéùøã à< ïåðéàã 

åäá úéìå ãç58àãåøô ã àîëåà àøåäð 
>àøåäðá <)àéääá(ç é àãåøô åäá úéì àøåå

ãç àìëå  
  áé/á  
 אש של וענן היום של הלבן ענן והוז

 זה ויתתקנו .לילה ומדת יום מדת ,בלילה
 על להאיר" שנאמר כמו ,להאיר זה עם

 הנחשאותו  של החטא וזהו". הארץ
 ,למעלה והפריד למטה בריחש ,הקדמוני

 שצריך משום ,לעולם שגרם מה גרםלכן ו
 רושח ואור .למעלה ולחבר למטה להפריד

 ולהאחז ,אחד רבויבח למעלה להאחז צריך
 ולהפריד יחודה@ של ההמוניב כך אחר

 לדעת צריך ,זה כל ועם .הרע הצד מן אותה
 הוא 'ה .פרוד בלי אחד הכל 'ה שאלהים
 ולא אחד שהכל אדם וכשידע .האלהים

 האחר הצד אותו לויאפ ,רודיפ ישים
 ינויוה. למטה ימשך ולא העולם מן יסתלק

 שהנה ".רותולמא והיו" הכתוב סוד
 הצד ,אור המח ,המח אחר עולה פהיהקל

 מות ,אותיות של בוריבח אור .מות האחר
 אז , משםמסתלק הזה וכשהאור .בפרוד

 .פרוד של מות באותיות מתחבר
 רע וגרמה חוה התחילה הללו מהאותיות

àøååç àððò àåä àãå] àîîéã[) àîéã( àððòå 
àéìéìá àúùàã) æçàù äî"ì( úãîå íåé úãî 

÷úúàìå äìéìïàãá àã äàøäðàì å øîúàã äîë 
)åè à úéùàøá (õøàä ìò øéàäìæàáåç àãå ç 

 ùøôúàå àúúì øáç äàîã÷ ùçð àåääã
àîìòì íøâã äî íøâ êë ïéâáå àìéòìè ïéâá 

àìéòì àøáçìå àúúì àùøôàì êéøèöàãé 
ì êéøèöà àîëåà àøåäðå àìéòì àãçàúà

 àäñåìëåàá øúáì àãçàúàìå àãç àøåáçá
ãàäãåçé59àùéá àøèñî äì àùøôàìå àé íòå 

àã ìëáééäìàã òãðîì êéøèöà "åäé í" àìë ä
åäé àãåøô àìá ãç"éäìàä àåä ä" òãðé ãëå í

ää åìéôà àãåøô éåùé àìå ãç àìëã ùð øáé à
àøçà àøèñâé êùîúà àìå àîìò ìòî ÷ìúñé 

ëã àæø åðééäå àúúì áéú)íù ( àä úåøåàîì åéäå
 àøèñ øåà àçåî à÷ìñ àçåî øúá äôéì÷

úåî àøçàãé àãåøôá úåî ïååúàã øåáçá øåà 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ב "בראשית יט ע א
 ).יהל אור(שבתוכו ' סר וח' שהוא ד', חסר ו, שהוא מלכות ב
 ).יהל אור(' והוא השמים לה ג
 ).יהל אור(' וזהו ברקיע עם ב). א" דפ–הערת הזוהר (א "שם נא ע ד
 ).יהל אור(כדי לכלול מדת לילה ביום ומדת יום בלילה ) ב"ברכות יא ע(ש "כמ ה
 ).יהל אור(שאחד בלא חבירו אין מאיר  ו
וזהו , להאיר שניהם על הארץ, כ מדת יום בלילה"ואח, שמיםבתחלה נכלל מדת לילה ביום ברקיע ה ז

ועיקר הענין ברקיע . ובלילה נכלל מדת היום, שביום נכלל מדת הלילה ביום, הלבדיל בין היום ובין הלילה
 ).יהל אור(ששם שניהם אחד ביחוד גמור , השמים ששם נכללין שניהם כאחד בסוד הדעת

 ).יהל אור(ה למטה בסטרא בישא וחבר אות, דאפריד אלוף ממנה, ל"ר ח
 ).יהל אור(שהפריש אור ונתחבר מות כמו שמפרש והולך , ש למטה"שגרם מות כמ ט
יהל (כ לחבר אותה עם אוכלוסהא בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד "ואח', ח עם ד"ל להתחבר א"כנ י
 ).אור

 ).יהל אור(ו בחשאי "שלכן אומרים בשכמל יא
 ).יהל אור(ל פרודא לעילא "ז צריך לידע דל"עכ, ה עם אוכלוסהאפ שמחברים אות"ל אע"ר יב
, ב שסוד היראה הוא בפסוקי דזמרא"ויקהל דף רב ע' ש בפ"וכל הפקודין עד הנה סוד התפלה כמ יג

כ "ואח, ל"ו כנ"שמע ובשכמל, אחד ושמו אחד' ש ושם הוא היחוד ה"ויחוד בק, ואהבה הוא באהבה רבה
 ).יהל אור(כאן ושמו אחד והוא בעלינו , הוא האלקים' כ למנדע דה"ואח, תדשא בתפלה וקדושה דסדרא

ו המוקדמת "ג מות בפירודא שנכנסה הוא"אור אותיותיו הם על סדר אב' אינו מהרב פי' זה הפי יד
ג דמאורות "ר על הסדר ומות בפירודא ואע"ר מות או"כ שבמאורות איכא או"ו א"ם והתי"והפרידה בין המ
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 ,"טוב כי האשה ותרא" ככתוב ,העולם על
 והם ,ו"מ ונשאר למפרע האותיות החזירה

 מות וגרמה ,עמם ו"תי האות ונטלו הלכו
 רבי אמר ".ותרא" שכתוב כמו ,עולםל

 נשארה ם"מ למדנו הרי ,אבא ,אלעזר
 מתהפכת תמיד ,חיים שהיא ו"וא ,יחידה

 "ותקח" שכתוב ,ו"תי ונוטלת והולכת
 והתחברו הזו התיבה ונשלמה ".ותתן"

 והרי ,בני אתה ברוך ,לו אמר .האותיות
  .הזה הדבר בארנו

 ÷ìúñà øåà éàä ãëå àãåøôá úåî ïååúàã
 ïååúàá àøáçúî ïîúî)úåî(àãåøôã ] úåî[ 

 ìò àùéá úîøâå äåç úàéøù ïååúà ïéìàî
 áéúëã äîë àîìò)ä â úéùàøá ( äùàä àøúå

àúùà òøôîì ïååúà úøãäà áåè éëî ø" ïåðéàå å
éú úåà åìèðå åìæà" ìò àúåî úîøâå åäééãäá å

 áéúëã äîë àîìò)å â úéùàøá ( øîà àøúå
î àðôéìåà àä àáà øæòìà éáø" úøàúùà í

àå äàãéçé"úìæàå úëôäúà øéãú ïééç åäéàã åà 
éú úìèðå" äáéú íéìúùàå ïúúå ç÷úå áéúëã å

 éøá úðà êéøá äéì øîà ïååúà åøáçúàå àã
é÷åà àäåàã äìî àðîá:  

 המים ישרצו" כתוב :חמישית מצוה
 שלש יש הזה בפסוק ,"חיה נפש שרץ

 קולעס ואחת ,בתורה קולעס אחת ,מצוות
 ימים לשמונה למול ואחת ,ורביה בפריה

 בתורה לעמול .הערלה משם ולהעביר
 את לתקן יום בכל ולהגדילה בה עסוקול

 ,בתורה סקועשכיון שאדם . ורוחו נפשו
 שכתוב ,קדושה אחרת נשמהב נתקן הוא

 הקדושה החיה של הנפש ,"חיה נפש שרץ"
 אין ,בתורה סקוע אדם אין שכאשר .ההיא

 אינה שלמעלה שהווהקד ,קדושה נפש לו
 באותו ,בתורה עוסק וכאשר ,עליו שורה

 לנפש זוכה הוא ,בה ברדמ שהואהדיבור 
 מלאכים כמו וחוזר להיות ,ההיא החיה

 אלו ,"לאכיומ' ברכו ה" שכתוב ,קדושים
 מלאכיו' שנקראים בתורה סקיםעוהם ש
 על יעופף ועוף" שכתוב וזהו. 'בארץ
 העולם ובאותו ,הזה בעולם זה ,"הארץ
 לעשות הוא ברוך הקדוש שעתיד ,ולמדנ
 ,העולם בכל ושישוטו כנשרים כנפים להם

 אבר יעלו כח יחליפו 'ה וקוי" שכתוב

áéúë äàùéîç àãå÷ôâ) ë à úéùàøá (
 úéà àø÷ éàäá äéç ùôð õøù íéîä åöøùé

ô úìúïéãå÷ãéòìîì ãç ä ãçå àúééøåàá 
 àééðîúì øæâîì ãçå äéáøå äéøôá à÷ñòúàì

 ïéîåé]àøáòàìå) [àøáòúàìå( àúìøò ïîúî 
äá àìãúùàìå àúééøåàá éòìîìåàùôàìå å äì 

 ùð øáã ïåéëã äéçåøå äéùôð àð÷úì àîåé ìëá
àúééøåàá ÷ñòúàæï÷úúà ç àøçà àúîùðá 

áéúëã àùéã÷ ç àéääã ùôð äéç ùôð õøù äé
 úéì àúééøåàá ÷ñòúà àì ùð øá ãëã àùéã÷
 àéøù àì àìéòìã àùåã÷ àùéã÷ àùôð äéì
 åùéçø àåääá àúééøåàá ìãúùà ãëå éåìò

 äéç ùôð àéääì éëæ äá ùéçøã)å( øãäîì
 áéúëã ïéùéã÷ ïéëàìîë)ë â÷ íéìäú ( åëøá

åäé" àúééøåàá ïé÷ñòúîã ïåðéà ïéìà åéëàìî ä
åä àãå àòøàá åéëàìî ïåø÷àã áéúëã à

)ë à úéùàøá ( éàäá éàä õøàä ìò óôåòé óåòå

                                                                                                                                                                                     

דהיינו מאורות ' אשתאר מות כו' א ותרא כו" יש אם למסורת והיינו דקאמר לקמיה כדמ"דקרא חסר הוא מ
  ).א"ד(ו "ן ואם תסיר אותיות ותרא ממאורות ישאר מ"שלם בתרין ווי

 ).הערת הזוהר(א "ע] א" דפ–רלז [פנחס רלו  א
 .אריכות ביהל אור' עי ב
  ).הערת הזוהר(ב "בראשית מו ע ג
ש למטה בההוא רחישו דרחיש בה "כמ, שרץ בתורה, פקודין' נגד ג" חיהשרץ נפש "ל שלכן נאמר "ר ד

ל בגין "חיה למגזר כמש. 'ונשמתין חדתין כו', ו כו"ש למטה דכל מאי דאתעסק בפ"כמ, בפרו ורבו, נפש. 'כו
 ).יהל אור(' כו' דההיא חי

 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר ה
 ).יהל אור(ל שזה נפש "ר ו
  ).הערת הזוהר] (א"א דפ"ע[ב "נח סב ע ז
 ).יהל אור(ו "כמש' ל זהו נפש חיה כו"ר ח
 ).יהל אור(פ רקיע השמים "ל זהו ע"ר ט
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 יעופף ועוף" שכתוב מה והיינו ".כנשרים
 ישרצו ,מים שנקראת התורה זו "הארץ על

 של מהמקום חיה נפש של שרץ ויוציאו
 כמו ,למטה אותה ימשכו ההיא החיה

 ברא טהור לב" דוד אמר זה ועל .שנתבאר
 נכון ורוח" ואז ,בתורה קולעס "אלהים לי

  ".בקרבי חדש

á÷" ìëá àèùàìå ïéøùðë ïéôãâ ïåì ãáòîì ä
 áéúëã àîìò)àì î äéòùé (åäé éå÷å" åôéìçé ä

 óôåòé óåòå áéúëã åðééäå íéøùðë øáà åìòé çë
àúééøåà àã õøàä ìòà ïåöøùé íéî éø÷àã 

 ùôðã àùçø ïå÷ôéåäéç àéääã øúàî äéçá 
 øîà àã ìòå øîúàã äîë àúúì äì ïåëùîé

ãåãâ) áé àð íéìäú (éäìà éì àøá øåäè áì" í
éáø÷á ùãç ïåëð çåøå ïéãëå àúééøåàá éòìîìã:  

 שכל .ורביה בפריה קולעס :ששית מצוה
 ההוא לנהר גורם ורביה בפריה סקושע מי

 והים .מימיו יפסקו ולא תמיד נובע להיות
 חדשות ונשמות ,הצדדים כלב מתמלא

 וצבאות ,האילן מאותו ויוצאות מתחדשות
 .הנשמות אותם עם למעלה מתגדלים רבים

 ,"חיה נפש שרץ המים ישרצו" שכתוב זהו
 ,ויוצא ששופע הנהר ,דשוקה ברית זו

 שרץ ושורצים מתרבים שלו והמים
 ובאותן. ההיא לחיה ותנשמ והתרבות של

 צאיםיו ,ההיא לחיה שנכנסות הנשמות
 ,העולם בכל וטסים שפורחים עופות כמה

 ,הזה העולם אל יוצאת הנשמה וכאשר
 ,הזו הנשמה עם ויוצא שפורח ההוא העוף

 כל עם יוצאים כמה .עמו יוצא העץ מאותו
 ואחד מימין אחד ,שנים ,ונשמה נשמה

 ,אותו שומרים הם ,זוכה הוא אם .משמאל
 הם לא ואם ,"לך יצוה מלאכיו כי" שכתוב
  .עליו יםמקטרג

äéáøå äéøôá à÷ñòúàì äàúéúù àãå÷ôä 
]ìëã) [ìëå(íéøâ äéáøå äéøôá ÷ñòúàã ïàî å 

 éåîéî ïå÷ñôé àìå øéãú òéáð éåäîì øäð àåääì
ïéøèñ ìëá àéìîúà àîéåæ ïéúãç ïéúîùðå 

 ïéàéâñ ïéìéçå àðìéà àåääî ïé÷ôðå ïùãçúî
ää ïéúîùð ïåðéà éãäá àìéòì åàéáøúà" ã

)ë à úéùàøá (ùé àã äéç ùôð õøù íéîä åöø
àùéã÷ àîéé÷ úéøáç àéîå ÷éôðå ãéâðã øäð 

 àéåáøå àùçø ïéùçøå åàéáøúà äéìéã
éúîùðãä ïéìàòã ïéúîùð ïåðéàáå äéç àéääì 

éôåò äîë é÷ôð äéç àéääáèïñàèå ïçøôã é ìë 
 àåää àîìò éàäì à÷ôð àúîùð ãëå àîìò

 ÷ôðå çøôã àôåò>éàä éãäá <)éà äéãäá( 
î àúîùð ï÷ôð äîë äéîò ÷ôð àðìéà àåää

àúîùðå àúîùð ìëáàé ãçå àðéîéî ãç ïéøú 
 áéúëã äéì ïéøèð ïåðéà éëæ éà àìàîùî) íéìäú

àé àö ( éâøè÷î ïåðéà àì éàå êì äåöé åéëàìî éë

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ז יעשה התורה "כ, זהו ישרצו המים, ל"ר א
 ).יהל אור(משכינה קדישא  ב
  ).הערת הזוהר(ב "וישב קיב ע ג
 .אריכות ביהל אור' עי ד
 ).יהל אור(ולאפשא לה , ל"כנ ה
  ).הערת הזוהר(ב "וישב קפו ע ו
  ).הערת הזוהר(א "קנב ע ז
מידת היסוד ). יהל אור(' ישרצו להחי, ל זהו המים"ר). א"ד) (ת"ב בס"א ויצא קנא ע"ח ע"אחרי מות ס( ח

והם שרשים לכל מה , כ"פשוטות ג' ומשום שיש בו בחי, שכן בו מתערבים כל הכחות כולם, "מערב"נקרא 
 ).ב"א פד ע"ביאורים ח(ואז המלכות היא אכן במערב , כ כאן"וכמש" מזרח "לכן קראו בשם. שלמטה

. שהכוונה כאן הוא למלאכים' ן דרוש ד"ד ומ"ח שער מ"ע' ועי). א"ד(א "ח ע"ב ובראשית נ"ט ע"ויגש ר ט
, "ויעף"במיכאל נאמר . גבריאל, יעופף. מיכאל, ועוף) א"ב רלט ע"זהר ח(ואמרו . זהו ועוף יעופף, ל"ר

  ).יהל אור" (מועף ביעף"בריאל נאמר ובג
  ).א"ד(מלאכים הפורחים ומשוטטים  י

 ).הערת הזוהר(ב ”א מא ע"ב כ”קסא ע יא
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äéìòà:  
  ñçðéô éáø øîà  ,פינחס רבי אמר

   âé/à  
 על אפוטרופוסים שעומדים הם שלשה

 עליו יש םא" שכתוב ,זוכה כשהוא האדם
 לאדם להגיד אלף ניימ אחד מליץ מלאך
 .אחד הנה ,"מלאך עליו יש אם" ".ישרו

 לאדם להגיד אלף מני אחד" .שנים ,"מליץ"
 ,שמעון רבי אמר .שלשה הנה ,"ישרו

 ,"ויאמר ויחננו" ,עוד שכתוב ,חמשה
 לא ,לו אמר .שנים "ויאמר" ,אחד "ויחננו"

 הוא ברוך הקדוש זה "ויחננו" אלא ,ככה
 אמר. לו אלא לאחר רשות אין שהרי ,לבדו

 ,ורביה מפריה שנמנע ומי ,אמרת יפה ,לו
 כל את שכוללת הדמות את ממעיט יכולבכ
 שופעים שאין הנהר לאותו וגורם ,דמויותה

 בכל הקדוש הברית את ופוגם ,מימיו
 בפגרי וראו ויצאו" כתוב ועליו ,הצדדים
 ,לגוף זה ודאי "בי" ,"בי שעיםוהפ האנשים

 והוא ,כלל לפרגוד נכנסת נשמתו ואין
  .העולם מאותו נטרד

 øáã äéìò ïéñôåøèåôà éîéé÷ã ïåðéà àúìú
 áéúëã éëæ ãë ùð)âë âì áåéà ( åéìò ùé íà

 åøùé íãàì ãéâäì óìà éðî ãçà õéìî êàìî
 éðî ãçà éøú õéìî ãç àä êàìî åéìò ùé íà
 éáø øîà úìú àä åøùé íãàì ãéâäì óìà

ùîç ïåòîùáúëã  øéúé áé)ãë íù ( øîàéå åððçéå
à ïéøú øîàéå ãç åððçéå" åððçéå àìà éëä åàì ì

á÷ àã" àìà àøçàì åùø úéì àäã éåãåçìá ä
à äéì" äéøôî òðîúàã ïàîå úøîà à÷ øéôù ì

ïéð÷åéã ìë ìéìëã àð÷åéã øéòæà ìåëéáë äéáøåâ 
 àîéé÷ íéâôå éåîéî ïéãâð àìã øäð àåääì íéøâå

àùéã÷ãå ïéøèñ ìëá  áéúë äéìò)ãë åñ äéòùé (
 éá íéòùåôä íéùðàä éøâôá åàøå åàöéå>éá< 

ìééò àì äéúîùðå àôåâì àã éàãåä àãåâøôì 
àîìò àåääî ãéøèàå ììëå:  

 ימים לשמנה למול :שביעית מצוה
 שהחיה משום ,הערלה המתוז את ולהעביר

 .הדרגות לכל השמינית הדרגה היא ההיא
 צריכה ממנה שפורחת ההיא והנפש

 שהיא כמו ימים לשמנה לפניה להראות
 נפש שהיא נראה ודאי ואז ,שמינית דרגה
 ולא ,הקדושה ההיא החיה של הנפש ,חיה
 בספרו ".המים ישרצו" וזהו .האחר הצד מן
 שםור דשוק זרע של המים ירשמו חנוך של
 ד"יו האות של שםוהר וזה ,חיה נפש של

 הרשומים שאר מכל הקדש בבשר שנרשם
 זה ,"הארץ על יעופף ועוף. "העולם של

 ïéîåé àéðîúì øæâîì äàòéáù àãå÷ô
 àúìøòã àîäåæ àøáòàìå éäéà äéç àéääã ïéâá

 àçøôã ùôð àéääå ïéâøã ìëì äàðéîú àâøã
 ïéîåé àéðîúì äî÷ äàæçúàì àëéøèöà äðéî

éäéàã äîëæ éàãå éæçúà ïéãëå äàðéîú àâøã 
 àìå àùéã÷ äéç àéääã ùôð äéç ùôð éäéàã
 àøôñá íéîä åöøùé åäéà àãå àøçà àøèñî

àéî ïåîùøúé êåðçãç åîéùø àùéã÷ àòøæã 
äéç ùôðãåé úàã åîéùø àãå "ãè íéùøúàã 

 óåòå àîìòã ïéîåùø øàù ìëî àùéã÷ àøùáá

                                                                                                                                                                                     

ת ונשמ' הם בחיהרי  ,עופין' א יוצאין כמה בחי"נ מאו"כאשר יצאו זוש' ל פרק ד"ח שער ט"ע' עי א
  .ש"עיי, מלאכיםהאדם וה

דכתיב ויחננו , לימא חמש, "'ם יש עליו מלאך וכוא"לפי דבריך שאמרת תלתא אינון מכח פסוק ' פי ב
 ).מ"מ(י שאינם רק שנים כדלעיל "אבל לפי האמת דעת רשב', ויאמר וכו

 ).מ"מ(שכל הספירות מתראים בה , היא המלכות ג
 ).מ"מ(פוגם בכל היסודות שבכל הפרצופים  ד
ח "א ויחי רכ"ו ע" וירא קט'ה ב"ב לך לך פ"ז ע"א וישב קפ"א ע"למחיצת שלפני העולם הבא לך לך צ ה

  ).א"ד(א "ה ע"ב מ”ע
 .אריכות ביהל אור' עי ו
 ).הערת הזוהר(א "בראשית לג ע ז
שיצא הזרע הקדוש דרך , ויהיה נרשם בחותם הברית, שהזרע הוא מים, ל המים קאי על זרע ישראל"ר ח

 ).יהל אור(החותם קדוש 
זעירא היא המלכות והיא רמוזה בעטרת ' ע כי יונוד. זעירא' שהוא י, י המילה מתגלה עטרת היסוד"ע ט

הרי רמזנו שנפש הבאה לו היא מחיה שהיא , שהיא רומזת למלכות, הנזכר' וכשנרשם באדם י, היסוד
 ).מ"מ(מלכות 
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ת טיסו בארבע העולם כל את שטס אליהו
 .דשוקלהיות שם באותה המילה של ברית 

זה 'סא ולהזכיר בפיו כ לו לסדר וצריך
 .שם שורה אינו ,לא ואם .'והכסא של אליה

 שני ,"ליםוהגד התנינם את אלהים ויברא"
מילת הערלה ואחר כך  ,ופריעה ערלה אלה

 נפש כל ואת" .נקבהו זכר והם ,הפריעה
שם של אות ברית והר זה ,"משתוהר החיה

 כפי הקדושה חיה הנפש שהיא ,דשוק
 המים ,"המים שרצו אשר" .שאמרנו

 שםוהר אות של אליה שנמשכו העליונים
 קדוש שםובר ישראל נרשמו זה ובגלל. הזו

 רשומים אותםדוגמת כ ,למטה וטהור
 האחר לצד שהוהקד בין כירלה ,קדושים

 רשומים ישראל אף ,טומאה של ]שהוא[
 ,ם"עכו לעמים שהוהקד צד בין נודע להיות

 טומאה של] שהוא[ האחר מצד שבאים
 כך ,אותם שרושם וכמו .שנתבאר כמו

 לבהמות שלהם והעופות הבהמות רושם
 של חלקם אשרי .ם"עכו העמים של ועופות
  .ישראל

 àîìò ìë ñàèã åäéìà àã õøàä ìò óôåòé
 àîéé÷ã åøéæâ àåääá ïîú éåäîì ïéñàè òáøàá

êéøèöàå àùéã÷à àééñøåë äéì àð÷úì 
äéìàã àééñøë àã äéîåôá àøëãàìå"åá åàì éàå 

éäìà àøáéå ïîú éøàù àì" íéðéðúä úà í
äíéìåãâ) àë à úéùàøá( äìøò ïéìà ïéøú 

øúáì äòéøôå äìøòã åøéæâ äòéøôåâ øëã ïåðéàå 
àá÷åðåã àã úùîåøä äéçä ùôð ìë úàå 
åîéùøäàã " äéç ùôð éäéàã àùéã÷ àîéé÷ ú

ïéàìò ïééî íéîä åöøù øùà ïøîà÷ãë àùéã÷å 
>ã< äáâì åëùîúà>åîéùø úàã <)úàãåîéùø( 

á ìàøùé åîéùøúà àã ïéâáå àã àùéã÷ åîéùø
 ïéùéã÷ ïéîéùø ïåðéàã àðååâë àúúì åéëãå
 àøçà àøèñì àùéã÷ øèñ ïéá àòãåîúùàì

åáàñîã ]óåà) [ìëå( ïéîéùø ìàøùé 
ùåã÷ ïéá àòãåîúùàìàåëò ïéîòì " ïééúàã í

ã àøçà àøèñîàáàñî äîëå øîúàã äîë 
 ïåäìéã éôåòå éøéòá íéùø éëä ïåì íéùøã

åëò ïéîòã éôåòå éøéòáì"íæëæ  ïåäé÷ìåç äà
ìàøùéãç:  

 שנכנס הגר את בולאה :שמינית מצוה
 כנפי תחת ולהכנס עצמו את למול

 כנפיה תחת אותם מכניסה והיא ,השכינה
 מאהוטשל  האחר מצד שנפרדים לאותם

 הארץ תוצא" שכתוב ,אליה ומתקרבים
 החיה שנפש תאמר ואם ".למינה חיה נפש
 חזר, לכל מוכנת היא בישראל שכלולה הזו
 זה וחדרים אכסדראות כמה ".למינה" מרוא

 תחת חיה שהיא הזו לארץ יש מזה לפנים
 ,אכסדראות שתי לה יש ,ימין כנף. כנפיה

 אחרות מותוא לשתי נפרדים הזו ומהכנף

 øæâîì ìàòã àøåéâ íçøîì äàðéîú àãå÷ô
äéîøâè éäéàå àúðéëùã éåôãâ úåçú àìòàìå 

>ìéòàà<) úìéòà( ïåðéàì àäôãâ úåçú ïåì 
 ïéáø÷úîå àáàñî àøçà àøèñî ïùøôúîã

 áéúëã äáâì)ãë à úéùàøá ( ùôð õøàä àöåú
 àìéìëã äéç ùôð éàäã àîéú éàå äðéîì äéç
 äðéîì øîàå øãä úðîãæà àéä àìëì ìàøùéá
 äì úéà àã ïî åâì àã ïéøãàå ïéøãñëà äîë
 àôãâ àäôãâ úåçú äéç éäéàã õøà éàäì

é àôãâ éàäîå ïéøãñëà ïéøú äì úéà àðéî

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור" ('ועוף וכו"זהו הציווי , ל"ר א
 ).הערת הזוהר(א "ג ע"לך לך צ ב
 ).א"נ(ב "ב פריעה ביסוד מילה במלכות הרש”אמור צא ע ג
כי הדכורא יש בו חד חוטא דקיק דקדושה יורת מהנוקבא כנזכר , היא הערלה' ונוק, דכר הפריעה ד

 ).מ"מ(בפרשת פנחס 
 ).מ"מ(עטרת היסוד שרומזת למלכות ' פי ה
יהל " ('ובגין דא וכו"ש "וז, י חותם הברית אתמשך קדושה עילאה לההוא זרע שיוצא דרך שם"ל שע"ר ו
 ).אור
ה ודבהמות ועופות "ונשין דאו, נוגה' ת דישראל ונפשות דבהמות ועופות טהורות הם מקלינפש הבהמי ז

 ).מ"מ(האחרות ' קלי' טמאות הם מג
 .אריכות ביהל אור' עי ח
 ).הערת הזוהר(א "יתרו ע ע ט
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 להכניסם ,לישראל ביחוד קרובות שהן
 שמאל כנף ותחת .הללו האכסדראות לתוך

 לשתי ונפרדים ,אחרות אכסדראות שתי יש
 לםווכ .ומואב עמון שהם ,תאחרו מותוא

 סתומים חדרים וכמה .חיה נפש נקראים
 ,וכנף כנף בכל אחרים והיכלות אחרים
 אותם לכל להפריד רוחות יוצאות ומהם
 ,חיה נפש ונקראים ,ריםישמתגי הגרים

 כנפי תחת נכנסים לםווכ .למינה אבל
 ישראל נשמת אבל. יותר ולא השכינה
 ומשם ,ההוא האילן של הגוף מתוך יוצאת

 לתוך הזו הארץ לתוך הנשמות פורחות
 אתם תהיו כי" והסוד .ולפנים לפני מעיה
 שהמו יקיר בן ישראל זה ועל ".חפץ ארץ

 "בטן מני סיםוהעמ" ונקראים ,עליו מעיה
  ,ועוד, החוצה מהכנפים ולא

ïéîåà ïéøúì ïùøôúàà ïéáéø÷ ïåðéàã ïéðøçà 
 ïéìà ïéøãñëà åâì ïåì àìòàì ìàøùéì àãåçéá
 ïéøãñëà ïéøú úéà àìàîù àôãâ úåçúå
 ïåðéàã ïéðøçà ïéîåà ïéøúì ïùøôúîå ïéðøçà

åäìëå áàåîå ïåîòï ïéøãà äîëå äéç ùôð ïåø÷à 
éìëéäå ïéðøçà ïéîéúñ àôãâ ìëá ïéðøçà ï

àùøôàì ïéçåø é÷ôð åäééðîå àôãâåá ïåðéà ìëì 
 äðéîì ìáà äéç ùôð ïåø÷àå ïéøééâúîã ïéøåéâ
 øéúé àìå àúðéëùã éåôãâ úåçú ïéìàò åäìëå

 åâî à÷ôð ìàøùéã àúîùð ìáà>àôåâ <)àôåð( 
 éàä åâì ïéúîùð ïéçøô ïîúîå àðìéà àåääã

õøàâ àæøå åâì åâì àäòî åâ )â éëàìîáé  ( éë
 øé÷é ïá ìàøùé àã ìòå õôç õøà íúà åéäú

 ïåø÷àå äéìò àäòî åîäã)â åî äéòùé ( íéñåîòä
ïèá éðîãåúå øáì ïéôãâî àìå   

  âé/á  
 וכל ,העליון באילן חלקלהם  אין לגרים

 הוא שלהם החלק אבל .שלו בגוף שכן
 השכינה כנפי תחת והגר .יותר ולא בכנפים

 שם ריםששו הם הצדק גרי .יותר ולא
 לכןו ,שנתבאר כמו לפנים ולא ,ונאחזים

 בהמה" ,ולמי .למינה חיה נפש הארץ תוצא
 שואבים כולם ,"למינה ארץ וחיתו ורמש
 למינה אחד כל אבל ,ההיא מהחיה נפש

  .לה כראוי

äàìò àðìéàá à÷ìåç ïåì úéì ïéøåéâä ïëù ìë 
áðàôå60ìáà äéìéã å åäéà ïéôãâá ïåäìã à÷ìåç 

àøåéâå øéúé àìåøéúé àìå àúðéëù éôãâ úåçú æ 
 åâì àìå ïãçàúàå ïàøù ïîúã ïåðéà ÷ãöä éøéâ

 êë ïéâáå øîúàã äîë)ãë à úéùàøá(  àöåú
 ùîøå äîäá ïàîìå äðéîì äéç ùôð õøàä
 äéç àéääî ùôð ïéáàù åäìë äðéîì õøà åúéçå

äì éæç à÷ãë äðéîì ãç ìë ìáà:  

 ולתת העניים את ןּולח :תשיעית מצוה
 בצלמנו אדם נעשה" שכתוב ,טרף להם

 של כלל ,תףומש ,אדם נעשה ,"כדמותנו
 ,"כדמותנו" ,עשירים ,"בצלמנו" .ונקבה זכר

 ומצד ,עשירים הזכר מצד שהרי .עניים
 אחת תפותובש שהם כמו .עניים הנקבה

 ïåì áäéîìå éðëñîì ïçéîì äàòéùú àãå÷ô
 áéúëã àôøè)åë à úéùàøá (òð íãà äù

ãà äùòð åðúåîãë åðîìöá" íáàôúåù61 ììë 
 åðúåîãë éøéúò åðîìöá àá÷åðå øëã) àæø

ã(éðëñî62 àøèñîå éøéúò àøåëãã àøèñî àäã 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "משפטים צה ע א
 ).הערת הזוהר(א "ח ע"שלח לך קס ב
  ).ו"לש(ב "ב רמ רע" עא קעד"א יט ע"ג ז ע"א ח"ב יב ע"ח ג
' ועי, ד"א ג ע"ה ח"דע(והוא שורש נשמת ישראל " גן עדן"שהוא מכונה , דהיינו בנקודת יסוד דמלכות ד

והוא ) ג"ב צא ע"ה ח"דע(ט "י מתגלה על ידי מט"ואילו שם אדנ. ה"ה ב"כלומר שם הוי, )ב"א פא ע"כללים ח
מכיוון " אדם דאצילות"כות דאצילות נקרא מל). א"ב קלא ע"ה ח"דע(המכונה גם רחל וכנסת ישראל 

שכן המלכות , )ב"ש סב ע"הקדו(ובה נוגעין מעשה בני אדם , שעיקר גילוי נשמת ישראל הוא בכנסת ישראל
 ).ג"א קח ע"כללים ח(א "כלומר על ידי הזדווגותה בז, )א"ב ע”א ע"כללים ח(ם ”עולה למעלה עד א

עוד אין להם חלק בזעיר שנקרא אילנא עילאה , ישראלה מלבד שאינם מפנימיות המלכות כמו "שאו ה
 ).מ"מ(

אפשר דהני מלבר והיינו דקאמר ' בתקונים תקון ו' ג דמארי מקרא ומארי משנה אינון בגדפין כדאי" אעו
  ). א"ד(' אחידן בגדפאה וכו' בויקרא כב א' הכא מגדפין לבר וקאמר התם מגדפין וע

 ).הערת הזוהר(א "ו ע"לך לך צ ז
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 ,חסד לו וגומל לזה נותן וזה ,זה על חס וזה
 ועני עשיר שיהיו למטה אדם צריך כך
 זה חסד לוולגמ לזה זה ולתת ,אחד בוריבח
 שלנו הסוד ,"' וגוהים בדגת וירדו. "לזה

 מי שכל ,המלך שלמה של בספרו ראינו
 משתנה לא ,הלב ברצון העניים על שחס

 .ל אדם הראשוןש מדמותו לעולם דמותו
 הוא ,בו נרשמה םוכיון שדמותו של אד

 באותה העולם של הבריות כל על שולט
 תכםיוח ומוראכם" שכתוב זהו .הדמות

 זעים כולם ,"' וגוהארץ חית כל על יהיה
 ,בו שנרשמה הדמות מאותה ופוחדים

 בן שיתעלה להומע מצוה היא שזו משום
 שאר כל על אדם של בדמותו אדם

 גב על אף .מנבוכדנצר ,לנו מנין. המצוות
 שהיה זמן כל ,ההוא החלום את שחלם
 ,חלומו עליו שרה לא ,העניים על מרחם

 ,עניים על לרחם שלא הרע עין שהטיל כיון
" ' וגומלכא בפום מלתא עוד" ,כתוב מה

 השתנתה מיד ].'וגו המלך בפי הדבר עוד[
 נעשה"לכן ו .האדם מבני ונטרד דמותו

 שם" שם וכתוב ,עשיה כאן כתוב ,"אדם
  ".עזוב היום עמו עשיתי אשר האיש

 ñçå àãç àôåúùá ïåðéàã äîë éðëñî àá÷åðã
àã ìò àãà éëä åáéè äéì ìéîâå àãì àã áéäéå 

 àðëñîå àøéúò éåäîì àúúì ùð øá êéøèöà
 áäéîìå àãç àøåáçá àáåè äàìîâìå àãì àã

åâå íéä úâãá åãøéå àãì àã ')åë à úéùàøá (
ïðéîç ïðã àæø63 ìëã àëìî äîìùã àøôñá 

éðëñî ìò ñçã ïàîá éðúùî àì àáìã àúåòøá 
 ïåéëå ïåùàøä íãàã àð÷åéãî íìòì äéð÷åéã

ãàã àð÷åéãã" ìë ìò èéìù äéá íéùøúà í
ää àð÷åéã àåääá àîìòã ïééøá" ã) è úéùàøá

á (îååâå õøàä úéç ìë ìò äéäé íëúçå íëàøå '
 äéá íéùøúàã àð÷åéã àåääî ïéìçãå ïéòæ åäìë
 ùð øá à÷ìúñàì àéìòî àãå÷ô àåä àãã ïéâá
 ïì àðî ïéãå÷ô øàù ìë ìò íãàã äéð÷åéãá

òà øöðãëåáðî" àðîæ ìë àîìç àåää íìçã â
 äéìò àøù àì éðëñîì ïçéî äåäã]äéîìç[ ïåéë 

 àùéá àðéò ìéèàã]àìã[ äî éðëñîì ïçéîì 
 áéúë)ã ìàéðãçë  (åâå àëìî íåôá àúìî ãåò '

 ïéâáå àùð éðá ïî ãéøèàå äéð÷åéã éðúùà ãéî
 íãà äùòð êë)åë à úéùàøá ( àëä áéúë

 íúä áéúëå äéùò)èé á úåø ( øùà ùéàä íù
æòåá íåéä åîò éúéùò:  

 ולהשלים תפילין להניח :עשירית מצוה
 ויברא" תובשכ ,העליונה בדמות עצמו את

 ,ואמר פתח ".בצלמו האדם את אלהים
 בארנו הזה הפסוק ".ככרמל עליך ראשך"

 זה "ככרמל עליך ראשך" אבל ,ונתבאר
 של שמו ,ראש של תפילין ,העליון הראש
 באותיות ה"יהו הקדושהעליון  המלך

 השם ,אחת פרשה ואות אות כל ,רשומות
 .כראוי האותיות של דוריבס חקוק הקדוש
 ,"ממך ויראו עליך נקרא 'ה שם כי" ושנינו

 קדוש שם שהם ,ראש של תפילין אלו
  .אותיותיו של דוריבס

 àîìùàìå ïéìéôú àçðàì äàøéùò àãå÷ô
 áéúëã äàìò àð÷åéãá äéîøâ)à úéùàøáæë  (

 øîàå çúô åîìöá íãàä úà íéäìà àøáéå
)å æ øéù (àä ìîøëë êéìò êùàø>é< àø÷ 

ëë êéìò êùàø ìáà øîúàå àðîé÷åà àã ìîø
 äàìò àùéø)ã(àùéøã ïéìôúâ àëìîã àîù 

åäé àùéã÷ äàìò" úàå úà ìë ïéîéùø ïååúàá ä
 àøåãñá àôéìâ àùéã÷ àîù àãç àúùøô

 ïðúå úåàé à÷ãë ïååúàã)é çë íéøáã ( íù éë
åäé" àùéøã ïéìôú ïéìà êîî åàøéå êéìò àø÷ð ä

àøåãñá àùéã÷ àîù ïåðéàããéååúàã   
 'י זו ,"בכור כל לי קדש" ראשונה פרשה

 שיםוהקד כל של הבכור ,שוקד שהיא
 äàîã÷ àúùøô)á âé úåîù ( ìë éì ùã÷

 àã øåëá>é< ïéùãå÷ ìëã àøëåá ùã÷ éäéàã 

                                                                                                                                                                                     

נגד נצח " וחס דא"ש "ומ, והם מוחין דילה', קוי הנוק' שמהם נבנו ג, א"י דז"לשונות אלו לרמוז לנה' ג א
וגמיל "ש "ומ, ה דמלכות"א שבונה בג,נגד הוד דז" ויהיב דא לדא"ומה שכתב , ן דמלכות"א שבונה חח"דז

 ).מ"מ(י דמלכות "א שבונה דת"נגד יסוד דז" לה טיבו
  ).א"נ(ח "ז. י הבושהלאפוקי לשם יוהרא או מפנ ב
 ).מ"מ(א "מוחין דז' שהם ד, רישא עילאה הם תפילין של ראש, פירושו ג
 ).א"נ(ל "י ז"היא סברת רש ד
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 הדק שבילְב ,"רחם כל פטר" .העליונים
 רחמה את פותח שהוא ,ד"מיו שיורד ההוא

  . עליון שוקד והוא ,כראוי פירות לעשות

ïéàìòàã ìéáù àåääá íçø ìë øèô ÷é÷á úçðã 
åé ïî"ãáòîì àîçø çúôà åäéàã ãâ ïéøéô 

úåàé à÷ãë ïéáéàåãäàìò ùã÷ åäéàå   
 ,'ה זו ,"אךייב כי והיה" השניה פרשה

 בחמשים ד"יו מתוך רחמה שנפתח ההיכל
 .שבו הסתומים וחדרים אכסדראות פתחים
 הזה בהיכל ד"יו שעשה ההוא שהפטר

 ,הזה השופר מתוך שיוצא קול בה עולשמ
 בכל סתום הוא הזה שהשופר משום

 להוציא אותו ופתח ד"יו ובא ,הצדדים
 ול תקע ,ואות שפתח וכיון .קול ממנו

 .רותילח עבדים להוציא קול ממנו והוציא
 ישראל יצאו הזה השופר ובתקיעת
 בסוף אחרת בפעם עתיד וכך ,ממצרים

 .הזה השופר מן באה להוגא וכל .הימים
 שהרי ,הזו בפרשה מצרים יציאת ישלכן ו

 שפותח ד"יו של בכח בא הזה מהשופר
 וזו ,העבדים לתולגא קולו ומוציא רחמה

 פרשה. הקדוש השם של השניה האות ',ה
 זו ,"ישראל שמע" של היחוד סוד שלישיתה

 ובו ,הכל של היחוד ובה הכל שכוללת ו"וא
 פרשה .הכל נוטל והוא ,יחדיםימת

 של שני כללות ,"שמוע אם והיה" הרביעית
  צדדים

ô àðééðú àúùø)ä íù ( ä àã êàéáé éë äéäå
 àìëéä]çúôúàã) [çúôàã( åâî äìéã àîçø 

åé" ïéîéúñ ïéøãàå ïéàøãñëà ïéçúô ïéùîçá ã
åé ãéáòã øèô àåääã äéáã" àìëéä éàäá ã

àì÷ äá òîùîìä à÷ôð éãøôåù åâî å ïéâá àã 
åä àã øôåùãàåé àúàå ïéøèñ ìëá íéúñ " ã

å àì÷ äéðî à÷ôàì äéì çúôåäéì çúôàã ïåéëæ 
åøéçì ïéãáò à÷ôàì àì÷ äéðî ÷éôàå äéì ò÷úç 

 êëå íéøöîî ìàøùé å÷ôð àã àøôåùã åòé÷úáå
 éàäî àð÷øåô ìëå àéîåé óåñì àøçà àðîéæ ïéîæ
 íéøöî úàéöé äá úéà êë ïéâáå àéúà øôåù
 àìéçá éúà øôåù éàäî àäã àã àúùøôá

åéã" àð÷øåôì äéì÷ ÷éôàå äìéã àîçø çúôã ã
áòã àùéã÷ àîùã àðééðú úà ä àãå ïéã

 àãåçéã àæø äàúéìú àúùøô)ã å íéøáã (
àã ìàøùé òîùãèàå "åé àãåçé äéáå àìë ìéìëã 

àìë ìéèð àåäå ïãçééúà äéáå àìëãàé àúùøô 
 äàòéáø)âé àé íù ( ïéøúã åìéìë òåîù íà äéäå

ïéøèñáé  
  ãé/à  

                                                                                                                                                                                     

קדש ' והמלכות נק, קדש גם הוא' א לפעמים נק"וז" כי יובל היא קדש"כי אימא נקראת קדש בסוד ' פי א
 ).מ"מ(אבל אבא הוא בוכרא דכל קודשין עילאין , בכמה דוכתי בזהר

 ).מ"מ(יסוד דאבא  ב
ד "ד שהוא מילוי היו"היו ו' ו פרצופין שהעתיקם סוד הדעת מחכמה ונתנם אל הבינה כי בח"דהיינו ד ג

עטרת יסוד דאבא הרי ). א"נ(ת "ז. 'ת ומ"ו פרצופין שהם ת"ו וסוד זה הם סוד ד"וכשהעתיקם בבינה נעשו ד
  ).ב"א סב ע"ביאורים ח(ב "ק קצג עבל' ועי, הוא מלכות דידיה מצוי באימא עלאה תמיד

 ).מ"מ(כדי להוציא הנשמות שנקראים פירין ואיבין , שפותח דלתות שערי יסוד אימא' פי ד
 ).מ"מ(ן שנקראים קולות מיסוד דאימא "להוציא זו' פי ה
 ).מ"מ(דא יסוד אימא  ו
ם " ואינו מלאכה אדלסוד זה אמרו גבי שופר שהוא חכמה' להוציא לחירות ונר' תוקע בבי' משמע ח ז

  ).א"נ(
ולכך על ידה יצאו , כי אימא דוחה החיצונים, א"אתברו כל המנעולין דסט, י גילוי יסוד אימא"כי ע ח

 ).מ"מ(וכן על ידה יוצאים העבדים לחיות ביובל שרומז לבינה , ישראל ממצרים
'  במלכות ועיין פאם שמוע' ת ופ"שמע בת' א שפר”ב ורנח ע”ב ע"פנחס רצ' מ פ"זה כמו שכתוב בר ט

  ).א"ד(ב ”א ע”ט ע"ואתחנן רס
 ).מ"מ(א "לכן ייחס פרשה זו לז, א נבנה מהחסדים כנודע"ומפני שז י

שכולל , נגד מח חכמה" וביה יחודא דכולא"ש "ומ. שלוקח מוחין משניהם, א"י דאו"כליל כולא הם נה יא
לפי שהמלכות דעתה .  נגד מח דעת"והוא נטיל כולא"ש "ומ. נגד מוח בינה" ובה אתיחדן"כ "ומש. כולם
 ).מ"מ(ג "מחו, א יש לו דעת שלם"אבל ז, שהם הגבורות, ואין לה רק חצי הדעת, קלה

ם "א. כ דין ועונש כלול שניהם"זו עד השמרו לכם ענייני חסד ושכר ואח' כ יש בפ"ה וע"ד וגבור"חס יב
ולכן פרשה זו ', רות כלולים מחסדים וכוונדוע כי אפילו הגבו, והיה אם שמעו הוא מח הגבורות' פי).  א"נ(

  ).מ"מ(ויש בה דין ועונש , שהיא רחמים, יש בה ונתתי מטר ארצכם
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 הגבורה ,ישראל כנסת בהם שנאחזת
 אותם שנוטלת ההאחרונ 'ה וזו ,שלמטה
 אותיות ממש הם ליןיוהתפ .מהם ונכללת

 "ככרמל עליך ראשך" ,כן ועל .הקדוש השם
 "ראשך ודלת" ,ראש של תפילין אלו

 כלפי עניה שהיא ,יד של ההיא התפלה
 גמהודכ לה יש שלמות כמו כן כאן .מעלה

 קשור הוא "ברהטים אסור מלך. "שלמעלה
 הקדוש בשם להאחז הבתים באותם ואחוז

 הוא בהם תקןנש מי כן ועל .כראוי הואה
כמו שהשם הקדוש מתייחד  .אלהים בצלם

 בו חדימתיכמו כן השם הקדוש  ,אלהיםב
 של ליןיתפ ,תםוא ברא ונקבה זכר .כראוי
  .אחד והכל ,יד של להיותפ ראש

ìàøùé úñðë åäá úãçàúàãà äøåáâ 
 úìéìëúàå ïåì àìèðã äàøúá ä àãå àúúìã

ã ïååúà ïéìôúå ïåäðî ùîî ïåðéà àùéã÷ àîù
 àã ìòå)äéù"å æ ù ( ïéìà ìîøëë êéìò êùàø

àùéøã ïéìôúáêùàø úìãå â ãé ìù äìôú àéää 
åîéìù éëä óåà àìéò éáâì àðëñî éäéàãã úéà 

àìéòìã àðååâë äì) íù( íéèäøá øåñà êìî 
åäéà øéù÷ä àãçàúàì éúá ïåðéàá ãéçàå 

àùéã÷ àîù àåääáå ïàî àã ìòå úåàé à÷ãë 
úàãá ï÷úéäìà äî íéäìà íìöá éåä åäéà åäíæ 

 äéá ãçéúà àåä óà àùéã÷ àîù äéá àãçéúà
 íúåà àøá äá÷ðå øëæ úåàé à÷ãë àùéã÷ àîù

)æë à úéùàøá ( ãé ìù äìôúå àùéøã ïéìôú
ãç àìëå:  

 .הארץ מעשר רֶשַעְל :עשרה אחת מצוה
 של מעשר לעשר אחת ,מצוות שתי יש כאן

 .האילן ותריפ של בכורים ואחת ,הארץ
 רעוז עשב כל את לכם נתתי הנה" שכתוב

 כאן כתוב ,"הארץ כל פני על אשר זרע
 הנה לוי ולבני" שם וכתוב ,"נתתי הנה"

 וכל" וכתוב ,"בישראל מעשר כל נתתי
 'לה העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר

  .הוא

 àëä àòøàã àøùòî àøùòì øñãç àãå÷ô
 àòøàã àøùòî àøùòì ãç ïéãå÷ô ïéøú úéà

 éøåëá ãçå]éøéôã) [éøôã( áéúëã àðìéà 
)èë à úéùàøá ( áùò ìë úà íëì éúúð äðä

 äðä àëä áéúë õøàä ìë éðô ìò øùà òøæ òøåæ
 íúä áéúëå éúúð)àë çé øáãîá ( äðä éåì éðáìå

éúúðúà  áéúëå ìàøùéá øùòî ìë ) æë àø÷éå
ì ( õòä éøôî õøàä òøæî õøàä øùòî ìëå

åäéì"àåä ä:  
 בכורי להביא :עשרה שתים מצוה

 פרי בו אשר העץ כל ואת" שכתוב ,האילן
 אסור לכם ,לי שראוי ימ כל ,"זרע רעוז עץ

 המעשר כל להם ונתן להם התיר ,למאכל
 לכם ,"לכם נתתי" .האילנות ובכורי שלו
  .שאחריכם לדורות ולא

 àðìéàã éøåëá äàúééàì øñéøú àãå÷ô
 áéúëã)èë à úéùàøá ( åá øùà õòä ìë úàå

øô ìë òøæ òøåæ õò é>àîï <)éàî( éì éæçúàã 
 ìë ïåì áäéå ïåì øéúà ìëéîì àøéñà ïåëì
 íëì íëì éúúð ïéðìéàã ïéøåëáå äéìéã àøùòî

ïåëéøúáã ïéøãì àìå:  

                                                           

 ).מ"מ(שהמלכות בניינה מהגבורות ' פי א
פרשיות הם ' דלת אף דכאן משמע שסוד ד' לפיכך נק). הערת הזוהר(א "ד ע"א ואתחנן רס”ג ע"בא מ ב
כי רב חסד מטה כלפי חסד ונטיל לימינא ' ת הכל א"ל כי חסד ות"ג י"ואתחנן משמע שהם חבג' מ ובפ"חבת

 ).א"נ(ח "ז. א"ר וג"ג' הכל א' ומ' וכן גבו
ואינם מוחין ' וכו' שהם מוחין דנוק, א"שהם תפילין של יד דז, ודלת ראשך, כ"אומרים למלכות ג' פי ג

 ).מ"מ(לשון מסכינא " ודלת"גמורים אלא הארת המוחין בלבד לכך אמר 
, א"מוחין שלימים ומאירים כמו של ז' מ הם ד"מ, שהם הארת המוחין בלבד, פ שנקראים דלת"אע',  פיד

 ).מ"מ(א "שהוא ז" בארגמן"ש "וז
כנודע שנכנסים , בתי דתפילין' שהם ד, י דאימא"שהם נה, אסור וקשור ברהטים, א"הוא ז, מלך' פי ה

 ).מ"מ(בתוכו ונעשים עצם מעצמיו 
 ).מ"מ(ה "אותיות הוי' שרמוזים בד, א"מוחין דז' הם ד ו
 ).מ"מ(א נקרא אלהים "שגם ז, ן נקראים אלהים"זו ז
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 לבנו פדיון לעשות :עשרה שלש מצוה
 ,הם ממונים ששני ,בחיים אותו לקשר
 על ועומדים ,מות של ואחד חיים של אחד

 פודההוא  ,בנו את ישהא וכשיפדה ,האדם
 יכול לאאז ו ,ההוא המות ימיד אותו
 את אלהים וירא" של סוד וזה .עליו טולשל

 זה ,"טוב והנה" .בכלל ,"עשה אשר כל
 ועל .המות מלאך זה ,"מאד" .חיים מלאך

 ,חיים של זה מתקיים ההוא בפדיון כן
 קונה הזה בפדיון ,המות של אותו ונחלש

 הרע הצד וואות .שנתבאר כמו ,חיים לו
  .בו אוחז ולא אותו עוזב

 äéøáì àð÷øåô ãáòîì øñéìú àãå÷ô
ïðîî ïéøúã ïééçá äéì àøù÷ìà ïééçã ãç åäðéð 

àúåîã ãçåá ÷åøôé ãëå ùð øáã äéìò ïéîéé÷å 
äéì ÷éøô àúåî àåääã àãéî äéøáì ùð øáâ 

 àã àæøå äéìò äàèìùì ìéëé àìå) à úéùàøá
àì (éäìà àøéå"á äùò øùà ìë úà í äðäå ììë

 ìòå úåîä êàìî àã ãàî íééç êàìî àã áåè
çã àã íéé÷úà àð÷øåô àåääá àã ùìçúàå íéé

àã àð÷øåôá úåîã àåääéð÷64 äîë íééç äéì 
 ãéçà àìå äéì ÷áù àùéá àøèñ àåääå øîúàã

äéáã:  
 יום את רולשמ :עשרה ארבע מצוה

 מעשה מכל המנוחה יום שהוא השבת
 אחת ,תמצוו שתי כלולות כאן .בראשית
 אותו לקדש ואחת ,השבת יום שמירת

 כמו השבת יום את רולשמ .דושויבק היום
 של יום שהוא ,עליו והערנו שהזכרנו

 בו נתקנו המעשים וכל ,לעולמות מנוחה
 שהתקדש כיון .היום שהתקדש עד ונעשו
 שלא רוחות של בריאה נשארה ,היום

   .גופות להם נבראו

ã àúáùã àîåé àøèðì øñéáøà àãå÷ô åäéà
àîåé  ïìéìë àëä úéùàøá éãáåò ìëî àçééðã

úáùä íåéã àøéèð ãç ïéãå÷ô ïéøúä ãçå 
àùã÷ìå àîåé àøèðì äéùåã÷á àîåé àåää 

 åäéàã åäééìò àðøòúàå àðøëãàã äîë àúáùã
ïéîìòì àçééðã àîåéæåììëúùà äéá ïãéáò ìëå ç 

 ùã÷úàã ïåéë àîåé ùã÷úàã ãò åãéáòúàå
éçåøã äàéøá øàúùà àîåéïè ïåì éøáúà àìã 

àôåâ  
 לעכב הוא ברוך הקדוש ידע לא וכי

 גופות שיבראו עד היום את לקדשמ
 ורע טוב הדעת עץ אלא ,הללו לרוחות

 ורצה ,הרע של האחר הצד אותו את עורר
 בכמה רוחות כמה ונפרדו ,בעולם להתחזק

 שראה כיון. בגופות בעולם להתחזק מינים
 עץ מתוך נתעורר ,כך הוא ברוך הקדוש
 ,אחר באילן והכה רוח נשיבת החיים

á÷ òãé äåä àì éëå" àáëòàì ä àîåé àùã÷ì
úòãã àðìéà àìà ïéçåø éðäì ïéôåâ ïåøáúéã ãòé 

òøå áåèàé àòáå òøã àøçà àøèñ àåää øòúà 
 äîëá ïéçåø äîë åùøôúàå àîìòá àô÷úúàì
 àîçã ïåéë ïéôåâá àîìòá àô÷úúàì ïéðééæ

á÷"øòúà êë ä)å(áéùð ééçã àðìéà åâî å 
àçåøãáé àøèñ øòúàå àøçà àðìéàá ùèáå 

                                                           

 ).אור יקר(שמאלי , דין' והב. ימיני, רחמים' הא, מלאכים המלוים לאדם' הם ב א
ה דין ועונש חטאיו "וחד דמיתא התובע לפני הקב, ה דין ושכר מצוותיו"חד דחיים תובע לפני הקב ב

 ).אור יקר(
, כ קחהו לך וסלקהו מן העולם"וא, ה"ובכורות להקב, פלוני בכור, ה ואומר"א תובע לפני הקבשהו ג

  ).אור יקר(אין לו פה להשיב , ובהיות האדם פודה בנו
 ). אור יקר(שאינו מקטרג עליו  ד
 ).אור יקר(לשבות ממלאכה  ה
 ).אור יקר(במצות עשה שבו  ו
 ).אור יקר( ממלאכה שכולם שובתים, שכל העולמות בו הם במנוחה ז
אור (ושורשם העליון עולה ונכלל באור גדול ביום שבת , שלמות הנמצאות  הוא בשורשם העליון ח
 ).יקר

 ).אור יקר(שדין  ט
 ).מ"מ(וחציה רע , שמחצה טוב, נוגה' קלי י

 ).אור יקר(ל "דא סמא" ורע", ן"דא מטטרו" טוב" יא
 ).אור יקר(לבשם המלכות ולקדשה אל הזווג  יב
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 .היום והתקדש טוב של אחר צד והתעורר
 רוחות והתעוררות גופות בריאת שהרי
 בצד ולא ,הזה בלילה היא הטוב בצד

 בלילה האחר הצד הקדים ואלמלא .האחר
 יכול לא ,הטוב צד שיקדים טרם הזה

 .אחד רגע אפילו לפניהם דולעמ העולם
 ,רפואה דיםהק הוא ברוך הקדוש אבל
 לפני והקדים ,היום דושיק לפניו לגישד

 שחשב ומה .העולםהתקיים ו ,האחר הצד
 נבנה ,להתחזק בעולם להבנות האחר הצד

 גופות ונבנו ,והתחזק הטוב צד הזה בלילה
   .הטוב מצד הזה בלילה קדושות ורוחות

 זה את שיודעים חכמים של נתןעֹולכן ו
  משבת

ùã÷úàå áåèã àøçà àøèñàîåé à åàéøá àäã 
 éàäá åäéà áåèã àøèñá ïéçåøã åøòúàå ïéôåâã
 íéã÷à àìîìàå àøçà àøèñá àìå àéìéì
 àøèñ íéã÷é àìã ãò àéìéì éàäá àøçà àøèñ
 àòâø åìéôà åäééî÷ í÷éîì àîìò ìéëé àì áåèã

á÷ íéã÷à àúååñà ìáà àãç"äá äéî÷ âéìãã 
 àøçà àøèñ éî÷ íéã÷àå àîåéã àùåã÷

îìò íéé÷úàåàøçà àøèñ áéùçã äîå àâ 
 àîìòá éðáúàìå éàäá éðáúà àô÷úúàì

 ïéôåâ ïåðáúàå ó÷úúàå áåèã àøèñ àéìéì
 áåèã àøèñî àéìéì éàäá ïéùéã÷ ïéçåøå  

úáùî àã éòãéã ïéîéëçã ïúðåò êë ïéâáå  
  ãé/á  

 הצד זה את רואה אז שהרי. לשבת
 מעשים לעשות חשבה שהיא שכמו ,האחר

 ומשוטטת ולכתה .שהוהקד של צדה של
 כל את ורואה ,שלה והצדדים צבאות בכמה
 של בגלוי מטתם את שמשמשים אותם
 הבנים אותם וכל ,הנר לאור גופם

 עליהם ריםושש ,נכפים הם משם שיוצאים
 הרוחות ואותם .ההוא האחר מהצד רוחות

 ,מזיקים שנקראים הרשעים של ערומותה
 כיון. אותם והורגת ת"לילי בהם ושורה

 על שולטת שהווהקד יוםה שהתקדש
 עצמו מקטין האחר הצד אותו ,העולם
 פרט ,השבת ויום שבת ליל כל ונטמן

 על שהולכים שלו הכת וכל ן"לאסימו
 של הגלויים את לראות בסתר רותהֵנ

 נקב בתוך נטמנים כך ואחר ,התשמישים
   .הגדול תהוםה

 צבאות כמה ,השבת שיצאה כיון
 כן לוע ,בעולם ומשוטטים פורחים ומחנות

 העם על ישלטו שלא פגעים של שיר תקןנ

àäã úáùìã àøçà àøèñ àã úàîç ïéãë 
ãéáò ãáòîì úáéùç éäéàã äîëã65 àøèñ 

 ïéøèñå ïéìééç äîëá àèèùîå àìæà äùåã÷ã
 åäééñøò éùîùî à÷ã ïåðéà ìë úàîçå äìéã
 ïéðá ïåðéà ìëå àðéöåáã àøåäðì ïåäéôåâã àéåìâá

 ïîúî ïé÷ôðãååä66åø åäééìò åøùã ïéôëð  ïéç
ïéçåø ïåðéàå àøçà àøèñ àåääîä ïéàìéèøò 

éìéì åäá úàéøùå ïé÷éæî ïåø÷àã àéáééçã" ú
 äùåã÷ àèìùå àîåé ùã÷úàã ïåéë ïåì úìéè÷å
äîøâ úøéòæà àøçà àøèñ àåää àîìò ìòå 

 øá àúáùã àîåéå àúáùã àéìéì ìë úøîèàå
]ïî[åîéñà " éâøù ìò éìæàã äéìéã úë ìëå ï

éåìâ ìò éîçîì åøéîèáà67 øúáìå àùåîùã 
ïåøîèàæ àáø àîåäúã àá÷åð åâ   

 ïéçøô ïééøùîå ïéìééç äîë àúáù ÷ôðã ïåéë
íéòâô ìù øéù ï÷úà àã ìòå àîìòá ïéèèùîåç 

 éèèùî øúà ïàì àùéã÷ àîò ìò ïåèìùé àìã

                                                                                                                                                                                     

שיהיה , ובראותם ענין זה חשבה לאתתקפא', הוא תחת יד החומר והקלי, עולם הזה הוא סוף העשיה א
וכאשר . דהיינו ממש סוד הגלות, י"וכל השפע הנשפע לתחתונים יהיה ע, עולם התחתון כולו מנת חלקה

והנהגת , כדי שיהיו כל בני אדם הנולדים למטה מצד הקדושה, ה ענין זה הקדים קדושת שבת"ראה הקב
 ).אור יקר(י הקדושה "התחתונים ע

  ).א"נ(ם "ק א"ט דצריך להוסיף מחול עה"ה ב
 .זוהר הרקיע' עי ג
  ).א"ד(גליון אתבנון רוחין וגופין קדישין  ד
ז ''רוחות ערומות של רשעים שאין להם במה להתלבש ומשוטטים בעולם לטמא בני אדם בש ה

מ שאלו רוחות ''ל שפועלים שהאדם יראה קרי וי''ן ר''שגורמים שהאדם ההוא רואה קרי והיינו דאקרו
  ).א''ד(ערומות הם של רשעים שראו קרי כל ימיהם ולא חזרו בתשובה 

 ).אור יקר(היינו בנוקבא דתהומא רבא  ו
  ).א"ד(נסתרים שם ושם מקומם ' תוך נקבי התהום רבה שהם חלונות שהקליפות חיצונו ז
 .ב"שבועות טו ע' עי ח
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 בלילה ,משוטטים מקום לאיזה .הקדוש
 טולשל וחושבים בחפזון כשיוצאים ,ההוא

 אותם ורואים ,הקדוש העם על בעולם
 תחילהוב ,הזו השירה את ואומרים בתפלה

 ,הכוס על ומבדילים בתפלה מבדילים
 ומגיעים ומשוטטים והולכים משם פורחים

 ומהצד מהם יצילנו הרחמן .המדבר לתוך
  .@הרע

 ïéáùçå åìéäáá é÷ôð ãë àéìéì àåääá éèèùî
 ïåì ïàîçå àùéã÷ àîò ìò àîìòá äàèìùì

 àã àúøéù ïéøîàå àúåìöá éìãáî àúåøéùáå
 éìæàå ïîúî éçøô ñåëä ìò éìãáîå àúåìöá

ì àðîçø àøáãî åâì ïàèîå éèèùîåù ïáæé
øèñîå åäééðîà68àùéá :  

 זכרונם רבותינו אמרו) במוצאי שבת(
 :לעצמם רעה גורמים הם שלשה לברכה

 מי ,השני .עצמו את שמקלל מי ,אחד
 .כזית בהם שיש פרורים או לחם שזורק

 שבת במוצאי נר ליקשמד מי ,השלישי
 ,דסדרא שהולקד ישראל שמגיעים בטרם
 טרם הזו באש להדלק הגיהנם לאש שגורם
 בגיהנם יש אחד שמקום .זמנם שהגיע
 ואותם ,שבתות שמחללים לאותם

 אותו את מקללים בגיהנם שיםנענש
 לו ואומרים ,זמנו שהגיע טרם נר שהדליק

 צנוף" ,"' וגוגבר טלטלה מטלטלך 'ה הנה"
". ידים רחבת ארץ אל כדור צנפה יצנפך
 אש להדליק הוא ראוי שאין משום

 מבדילים שישראל עד שבת כשיוצאת
 שעד משום ,הכוס על ומבדילים בתפלה

 השבת שתווקד ,היא שבת הזמן אותו
  .עלינו שולטת

)úáù éàöåîá (æ åðéúåáø åøîà" àúìú ì
 èééìã ïàî ãç åäééîøâì àùéá ïéîøâ ïåðéà

äéîøâàïàî àðééðú  ïéøåøéô åà àîäð ÷éøæã 
úéæë åäá úéàãá àâøù ãé÷åàã ïàî äàúéìú 

àì ãò àúáùã à÷ôîáâ àùåã÷ì ìàøùé åèî 
 éàäá à÷ìãàì íðäéâã àøåðì íéøâã àøãñã
 úéà àúëåã ãçã åäééðîæ àèî àì ãò àøåð
 ïåðéàå úåúáù éììçî à÷ã ïåðéàì íðäéâá
 ãé÷åàã àåääì äéì ïéèééì íðäéâá ïéùåðòã

ã ãò àâøùäéðîæ àèî àìã äéì éøîàå ) äéòùé
æé áë (åäé äðä"åâå øáâ äìèìè êìèìèî ä'ä 

)çé íù ( úáçø õøà ìà øåãë äôðö êôðöé óåðö
 ãë àøåð à÷ìãàì àåä úåàé åàìã ïéâá íéãé

 ãò àúáù ÷éôð>éìãáîã <)éìãáîå( ìàøùé 
àúåìöáå >éìãáîå <)éìãáîã( ãòã ïéâá àñë ìò 

ùåã÷å àåä úáù àðîæ àåääàã  èéìù úáù
àðìòæ  

 אותם כל ,הכוס על שמבדילים ובשעה
 על שהתמנו המחנות אותם וכל לותיהחי

 למקומו ישוב ואחד אחד כל ,לוהח ימות
 משום. עליה שהתמנה ולעבודתו

 דשוהק ,היום והתקדש שבת שכשנכנסה
 מתבטל לווהח ,בעולם ושולט מתעורר

 ïéìééç ïåðéà ìë àñë ìò ïéìéãáîã àúòùáå
ìåçã éîåé ìò ïðîúàã ïééøùî ïåðéà ìëåç )å( ìë

úé ãçå ãçåá69äéøúàì è éðîúàã äéðçìåôå 
 ùã÷ àîåé ùã÷úàå àúáù ìàò ãëã ïéâá äéìò

 øòúà ìåçå àîìòá èéìùå]éãòúà) [øòúà( 

                                                           

וכל כחו , שפותח פתח לשטן ומקטרג על דבריו ).א"נ(ב "י. תן עצמו לשטן והרשהו עליוכי בקללו נ א
  ).אור יקר(אינו אלא בדבורו הרע 

אור (ואף השרים מונעים ממנו המאכלים כיון שאין הדבר חשוב בעיניו , שמבזה אוכלין, גורם עניות ב
 ).יקר
ה ואפשר לפלוגי בין אדלוקי "ו בורא מתימה אי לא מצי לאדלוקי שרגא דקאמר היכי מצי למימר ת ג

אבל לבתר הכי מצי לאדלוקי למימר ביה ' שרגא לאוקדא נורא דשרגא לא מצי לאדלוקי עד דלא מטו כו
לא מצי לאוקדא עד לבתר דמבדילי אכסא ובהכי ניחא שפיר דזימנין קאמר ' דמטו כו' ה אבל נורא אפי"במ

 ).א"ד(ד "לאדלוקי נורא וזימנין לאדלוקי שרגא כנלע
 ).אור יקר(שמקדים להם אשו של גהנם  ד
 ). אור יקר(ואת הנפש אויביך וקלענה בתוך כף הקלע ,  היינו ממשה
  ).א"נ(ב "י. ס וזר לא יקרב אליהם"ו ה"ס כ"ו הכו"שסמים בקבה' פי ו
 ).אור יקר(שאוחז גם מחלק החול ומקדשו , שהוא תוספת שבת ז
 ).אור יקר(ן "טרותחת ממשלת השר מט, הם בסוד היצירה ח
 ).אור יקר(ביום השבת שולטנותא אתעדי מנייהו ואתיהיב לעילא בסוד הבריאה  ט
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 לא השבת שיוצאת השעה עד ,שלטונו
 ,שבת שיוצאת גב על ואף .למקומם שבים

 שישראל הזמן עד למקומם שבים לא
 קדש בין המבדיל 'יי אתה ברוך אומרים

 והמחנות ,מסתלק דשוהק אז .לולח
 ושבים מתעוררים לוהח ימות על שהתמנו
 משמרתו על ואחד אחד כל ,למקומם

 עד שולטים לא זה כל ועם .עליה פקדושה
 נקראים לםווכ ,הנר מסוד אורות שיהיו
 ,נמשךש האש שמאור( משום אשה מאורי

 האש ומיסוד )האש עמוד שמסוד א"נ
  .התחתון העולם על ושולטים כולם באים

àúåðèìåùî70 >äéìéã< àúáù ÷éôðã àúòù ãò 
 ïéáééú àì>åäééøúàì<òàå " àì àúáù ÷ôðã â

 êåøá ìàøùé éøîàã àðîæ ãò åäééøúàì ïéáééú
åäé äúà"ìåçì ùã÷ ïéá ìéãáîä äà ùã÷ ïéãë 

 ìåçã éîåé ìò åàéðîúàã ïééøùîå ÷ìúñà
ãç ìë åäééøúàì ïéáééúå ïéøòúî äéøèî ìò ãçå 

ïéèìù àì àã ìë íòå äéìò ãé÷ôúàãá ïåäéã ãò 
àâøùã àæøî ïéøåäðâùàä éøåàî ïåø÷à ïåäìëå ã 

 ïéâáàãâðã àøåðã àøåäðîãä ]ð" àæøîã à
àøåðã àãåîòã[àøåðã àãåñéîå ïàéúà  åäìë 

äàúú àîìò ìò ïéèìùå  
 השלימו טרם נר מדליק כשאדם זה וכל
 הוא אם אבל. דסדרא שהוהקד את ישראל
 אותם ,דסדרא שהוקד שישלימו עד ממתין

 את עליהם מצדיקים שבגיהנם הרשעים
 מיםימקי והם ,הוא ברוך הקדוש של דינו
 שאומרים הברכות כל האיש אותו על
 ,"השמים מטל האלהים לך ויתן" ,בוריהצ

 ,"' וגובשדה אתה וברוך בעיר אתה ברוך"
 ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי"
 זה מה ,רע ביוםכתוב ל צריך היה ".'ה
 ההיא הרעה ששולטת יוםב ,"רעה ביום"

 ,"דל אל משכיל אשרי" .נשמתו את לקחת
 אצל מחטאו תולרפאו מרע שכיב זהו

 היום זה ,אחר דבר .הוא ברוך הקדוש
 ,ממנו נצול] והוא[ ,העולם על שורה שהדין

 היום ,"'ה ימלטהו רעה ביום" שנאמר כמו
 על טולשל רעה לאותה הדין שנמסר
  .העולם

 àì ãò àâøù ÷éìãà ùð øá ãë àã ìëå
 åäéà éà ìáà àøãñã àùåã÷ ìàøùé åîéìù
 ïéáééç ïåðéà àøãñã àùåã÷ åîéìùéã ãò ïéúîî

á÷ã àðéã åäééìò ïé÷éãöî íðäéâã" ïåðéàå ä
 éøîà à÷ã ïàëøá ìë ùð øá àåää ìò éîéé÷î

 àøåáö)çë æë úéùàøá (éäìàä êì ïúéå"íå ìèî 
 íéîùä)â çë íéøáã ( êåøáå øéòá äúà êåøá

åâå äãùá äúà') á àî íéìäú ( ìéëùî éøùà
åäé åäèìîé äòø íåéá ìã ìà" éòáî òø íåéá ä

 äòø íåéá éàî äéì>á< äòø àéää àèìùã àîåé
 àåä àã ìã ìà ìéëùî éøùà äéúîùð áñéîì

á÷ éáâ éåáåçî äéì äàñàì òøî áéëù" øáã ä
îìò ìò àéøù àðéãã àîåé àã øçà áéæúùà à

åäé åäèìîé äòø íåéá øîúàã äîë äéðî" ä
 ìò äàèìùì äòø àåääì àðéã øñîúàã àîåé

 àîìò]øñç[ æ  
  åè/à  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(כי ביום השבת יפתח , היינו שער שבין הבריאה ליצירה שהוא נסגר א
 ).אור יקר(אמנם הם מזומנים בשפעם לפעול , אינם פועלים למטה ב
 ). יקראור(ה "משפע המלכות הנקראת נר מצד הקב ג
להפשיט א שתכלית הברכה בזה הוא כדי "שם יב ע' ועי, ה דצריך"ב ד"ז קח ע"א על תיקו"בבהגר' עי ד

 .נחש ולהתלבש במאורי האשהעור של את ה
, ויסוד נקרא כן מצד הגבורה, ומכחה נהר די נור, שהיא נמשכת אל עולם הפירוד, היינו מהגבורה ה

 ).אור יקר(ן נקרא כן מצדה "ומטטרו
ראוי שגם בימות החול לא יהיה מזונו , שהוא המשיך מדת הקדושה ולא השליט החול, דה כנגד מדהמ ו

מטל , שהיא מלכות, ש ויתן לך האלקים"וז, אלא מתוך המלכות מתוך הקדושה העליונה, מצד שרי החול
  ).אור יקר(ת "ת, השמים

ה ודורו "ה היה ניצוץ מרע"י ע"י הרשבדע כ' ה בריש הורמנותא וכו"הגה). א"ד) (ב' סי(סוף חלק זה ' ע ז
י לראות "ש בן יוחאי ולכן זכה רשב"ת ר"דור דעה ולכן התחיל ספר הזוהר במילה בריש שהוא ר' היה בבחי

מעלת דור המדבר כנזכר בזוהר פרשת שלח לך ואמר שם דלא הוה כדרא דמדברא אלא דרא דידיה עד 
פרקים כנגד חמשה חומשי ' עשה ספרא דצניעותא הה ולכן "כ ניצוץ משרע"דייתי מלכא משיחא שהוא ג

תורה ולכן ברח מפני הקיסר באמרם שמעון שגינה יהרג כמו שברח משה מפני פרעה ושם השיג שלימותו 
 ).הערת הזהר(מ "י שלימותו במערה במדברה דלוד כי שם נגלו אליו אלהים עכ"במדבר וכן השיג רשב


