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îâá àúéà ')ðñ 'çì (: øîà ÷çöé éáø)äãà"ø ( äîäå àëä áéúë äéä åúìøòá êùåî
 éúéøá úà íúä áéúëå úéøá åøáò íãàëåëå'  .  

 àéä úéøá ìëîá 'éããöí ,åùôðë áäåà åì ùéù íãà ïá ùé øùàëù , àìù äöåøå
åðîî ùåøôé ,à ìáà"åìöà úåéäì à ,åéìà åú÷åùúå åúîâî ìëù øáã åì ïúåð ,ù÷ð ïäå íéø

äæä øáãä éãé ìò ,òàå"î øáãä úà åðîî ìèåðù ô"àéä íù åúáùçî ìë î , äúéøëä åäæå
éðùì ïúåðå åá ÷åáã àåäù øáã åðîî úøåëù úéøááù1 ,äãàù ïéðòä ÷îåò" êùî ø

úéøáä íöò åäî àìéîîå äéä åúìøòá , íéãñçä íéìâî äòéøôäå äìøòä úúéøëù àåä
íéðôá íéðåîèù ,íåéá æðâðù øåàä àåäùíìåòä úàéøáì ïåùàøä   . íù úô÷îä äìøòä

èñä ãåñ àåä" äñëîä éòáèä íìåò éøçà êùîä íãàä íéúôîù òáèä úåçëî êùîðä à
íìåòáù úåéðçåøäå åúçâùî .àèçä íãå÷ íééåìâ åéä åìà íéðéðò ,íäéìò äñë àèçäå , äæå

äìøòä úëùîä ÷åéãá2  .äåàúä äøáâ æàîå ,äòðöá úåéäì êéøö âååæä æàîå ,)å àø÷ð ïëì
 äæá äøéáò ìëéåìéâúåéøò  (èñäù éãë"èåìùé àì à3  .  

4î úåðòúäì âäðî ùé 'éááåù éîé ìù íåé"äìèáì òøæ úàöåä ï÷úì í , ãâðë íäå
îä 'øöåð àìù ãìåä úøéöé ìù íéîé ,íéááåù íéðá åáåù ãåñ àåäå , åøñîðù íéðáäù

éì÷ì 'íéááåù åùòð åðåòá ,ä ìà åáåùé íä úéðòúä éãé ìòùäùåã÷  .  
ùîë ãøî ììë êøãá àåä íéááåù äìéîä ùåøéô" ë)æð äéòùé/æé ( ááåù êìéå

åáì êøãá , áù ìù úåìôë àéä äìéîä ùøåùå)åù ïëìáá (äòøä åëøãì áù ãéîúù ,
ùîë" ë)åë éìùî/àé (åà÷ ìò áù áìëë  .éááåù íéàø÷ð åðçðà åðééä åìéà" äéä äæ éæà í
ïáåî ,åðúåà úåð÷úî úåéùøôäù ,ìáàéááåù åàø÷ð úåéùøôä äîì "í ? íâ ïéáäì êéøöå

äæ àèç ìù åøîåç äî ,íéøöî úàéöé ìù úåéùøôä éãé ìò ï÷úð äæ äîáå?  
åúùàì ùéà ïéá âååéæì äìùîð àéä ìá÷îì òéôùî ïéá éðçåø øù÷ ìë äðä , à÷ååãå

úåøéöé øöåð íäéãé ìò ,ïàë äøéöé éìáî íéîùä ïî ãøåé øáã íåù ïéàå  .éää íòè äæå øú
 úåéîùâá àì íà åìéôà ãéìåî ïë äæù äìèáì òøæ åðéà äæå ä÷éðîå úøáåòî úìéòá ìù

ïë úåéðçåøá ìáà ,íéðåéìòá ìá÷îäå òéôùîä íéãçàúî äáåèì íúðååëá éë , íéãéìåîå
úåùåã÷ úåùãç úåøéöé  .ïøçá åùò äøùå íäøáàù ùôðä äæå ,íéøâì úåîùð åùò íäù ,

úåùåã÷ä úåîùðä äãéìåä íãåçéù5  . ùé ìá÷î ìà òéôùî íãàäù òøæá íéàåø ïë íà
úåùãç úøéöé ,åîöò íãàäù äî ìò óñåð  . ìë ïåîè íãàä ìù òøæá ïàëù íéàåø ïë íà

åìù êùîää ,åìù úåéçöðäå ,úåéðçåøá íâå úåéîùâá íâ  .æù ìù íâôá ïë íà" ìåèéá ùé ì
íãàä ìù ãéúòä ãîéîì  .øúåé ãåòå6 ,íãàäù äæî àá ùéîùú úàðääù äîùð ãéøåî 

äèîì ìòîî ,äìòî ìù úåàéöîä ïéòî ùéâøî íãàä ïëìå , àáä íìåòä ç÷åì àåä íàå
ä ïåöø êéôä êì ïéà æà åéúåàúì åìù 'äæî øúåé  .  

 áåúëä àåäå)á úéùàøá/æ (ä øöééå 'íãàä úà íé÷ìà ,éô 'ùø" éúùá áåúë øöééå é
åé"íéã ,äæä íìåòá ãçà úåøéöé éúù íãàì ùéù ,ìåòì ãçàåàáä í  .åé úåàä" íòô ìë ã

 ãéúòì äìîä úëôåä]ò 'ùø"åè úåîù é/à  .[åé áåúëùë" äøåî äæ íãà úøéöéá úôñåð ã
ãîéî ãåòá øöåð íãàäù ,æ"ãéúòì íâå åéùëò úåéäì øöåð íãàäù à , åéùëò àöîð àåäù

åìù ãéúòä íò  .ç íà ìáà"çëá àöîð åðéà ãéúòä å , åìù ãéúòä ìë úà ç÷åì àåä àìà

                                                 
  ח/י א"א ס" גר1
  ח יח"ש פו" פת2
  .אפיקי ים שבת קד 3
  'ע מפאנו תיקוני תשובה ד"רמ 4
  ט/ס לא" פרד5
 ::לט/ביאורים א 6
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åôëåéùëò ìò ,ä úà ïéà äæ íãà ìöà éæà'øöééå 'åé éúùá"íéã , áåúëù äîäáë àìà
é ÷ø äúøéöéá 'ãçà  .ïë íà àöîð ,íãà ìëù ,åãéúò úà ãáéà àìù ïîæ ìë , ìåëé àåä

òá÷ð úåéäì ãîåò ãåò ãéúòäù ùãç ãéúò åîöòì ïúéì , øåöéù éãë íãàì ïúéðù äî äæå
àáä íìåòä úà åîöòì ,áä íìåò ïá äæåà . äãìåää çëá íãàá ìòåôá ïúéð ãéúòä ãîéî

åìù ,åìù äåäì øáòî åúåà øéáòúù íãà úøåö åäæå  .ä úà ç÷åìù éî'çëá ' êôåäå äæä
åúåà ,äåä åäùåò àåä ãéúò äéäéù íå÷îá ,åìù ãéúòä úà çöåø àåä äæáù éøä . áåúë

åðéúåáøá7æ úàöåä ìù äæä àèçá íãà çöøî åìéôà øúåé ãçåéî øîåç ùéù äìèáì òø ,
åìù ãéúòä ãîéî úà çöåø íãà ïáä äæ àèç éãé ìòù àåä íòèäå , äæ ìò äáåùúä ïëìå

ãçåéîá äù÷ ,äæä ãîéîä úà åì ùéù éîì ÷ø úëééù äáåùúù , ãéúò ìù çöøä íò ïëìå
áåùì åìù úåøùôàä úà íâ çöåø àåä  .  

  
  

8èñì ùé"â à 'úåâøãî ,à íäå ' åá÷òá ùã íãàù úåøéáòá)ò"çé æ(., àìì äæå 
äðååë ,á 'øéúä úàéöî éãé ìò êôéäìå òø áåè ìò åì äàøîå åúåà äúôî àåäù äî ,âäå '

ãéæîå ïåöøá äùåòà åäù úåðåòä àéä ,òøì ïåöøä íöò äæå9) ç" éàäù úîàá ïåöø äæ ïéà å
 àúéà)æé úåëøá (.åë êðåöø úåùòì åððåöø 'ëàå"î( ,âù øáãä íòèå ' íéàöîð äìàä úåâøã

 íãàä ìöàøöéä úèéìùì íå÷î ùé äâøã ìë óåñå , íééðøôöá äàîåè ùéù äáéñä àåäå
óåñä íå÷î íäù ,âå 'ùàøä óåñ àåäù åéôá íä äìàä úåâøã , ìù ïåéìòä éöç óåñ íéãéå

óåâä ,ïåúçúä óåâä óåñ àéä ùéàä ìù åøáàå ,äìåãâ äøéîù ïëåä íù à÷ååã ïëìå , äæå
åé àåäù äìéîä,ãù ìù ã"é10 , äâøãáù àéäåé ùé íãàá øúåéá äëåîðä ' ìëá åîë úåâøã

íå÷î ,úçà äãå÷ð ÷ø øàùð ìåãâä äèåòéîáå ,åéä äæå" íéé÷ øàùðù äðåîà ãåñä àéäå ã
ìàøùé ììëá ,éòå"óåñáì íéð÷úð úåéäì íéãîåò æ  . áåúëä àåäå)ãë úåëî (. ÷å÷áç àá

à ìò íãéîòäååë úç'  . ãåñá ìàøùé áìá äòåá÷ äðåîàä)äéù"ç ù/å (îéù ìò íúåçë éð
åâå êáì 'ò ìàøùéì äð÷ð äæå" úéøá åîò úøë äãé ìòù íäøáàì äðúéðù äìéî úåöî é

ì åì úåéäì åéøçà åòøæìåíé÷ìà ìàøùé åøù÷ð äæáù íìåòì øôåé àì øùà úéøáä àåäå 
èñä ìë øåáòé úåéìâäå íéùðåòä úåìë øçà óåñ ìë óåñ øùà àùåã÷ã àøèñá" éäéå à

 ìëä ï÷úð  
  
  

                                                 
  י" אר7
  ש נקודות יז"פת 8

, פרצופים' תר הוא רצון בסוד רצון ומחשבה והרהור וקול ודיבור נגד הל כ"וז:. א תיקונים כ" גר9
, אין לשאול טעם עליו, שהוא המונח הראשון של הספירות, ל כל מה שתלוי במציאות הבנין"ו וז"ח ט"קל

והיינו כי אור הכתר הוא סוד ". במופלא ממך אל תדרוש", שאמרו עליו, וזהו כתר, והוא שאמרתי למעלה
והנה . ונמצא הכתר כללות הכל ממש. ושיהיו בדרך זה שהם עתה, שיהיו אלה,  שבמדרגותהחק הראשון

למה הוא , והיינו כי אי אפשר לדעת שורש המונח הזה. יכול-שהוא הרצון הכל , ה"ס ב"הכתר נקשר בא
ס "וכיון שודאי אסור לנו להתעסק בא. בשלמות הרצון העליון, יכול- לפי שהוא מושרש בכל , דוקא כך

ממילא אסור , לפי שכבר אין המחשבה תופסת שם, יכול- דהיינו בשלמותו מצד עצמו בסוד כל , ה"ב
ה "ס ב"ועל כן על כתר וא. ל"שהם מושרשים למעלה כנ,  לבקש טעמו ועניניו-פירוש , להתבונן על כתר

  .'ובמכוסה וכו' במופלא ממך וכו, נאמר
בגין דא נחית משה , דיהיב משה בערב רב, ריתמן שדי רשימו דב' י, ומאן גרים דא:  תיקונים כט10

 ועל ידיה, עמך ולא עמי, לך רד כי שחת עמך) ב"שמות ל(הדא הוא דכתיב , מדרגיה
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11íìåòä ìë øñç àøáð  ,éîùâå ,íìåòáù úåéðçåøä éãé ìò ïå÷éúì äëçîå  . äæå
úéøáä ìò úôôåç äìøòäå ìøò ãìåðù éîùâä íãàä úîâåã ,áåúëå12  åì ùé øáà ìëù

 úåëéà éèøô úåãìåú ïä íìåë éëúé åéåìéâî ,' úåëéàì êééù ãçà ìëù úåöîá àåä ïëå
íéåñî ,úåéðåöéçå úåéîéðô øáà ìëì ùéå ,åöî ìëì ïëåä ,äðååë íâå äùòî äåöî ìëì ùéù  .

éãåäéì ùéù íééðåöéçä íéøáàä ìë éåâì ùé ,äæî äæ íéðåù íä úåéîéðôá ÷øå  . íòô ìëå
à íå÷î ùé ãáåøì ãáåø ïéá øùâ ùéù ' êééù úîàá àåäù ïåúçúä ìë ììåëù ïåúçúá

ïåéìòì ,éøúä ìë ììëð úéøáá ïëìå"úåöî â ,ùîë"åëå äìéî äìåãâ ë ,'ååãá ïëìå äæ à÷
íãàä ïå÷éú êøåö åáù ãéçéä øáàä ,îéâá úéøá ïëìå 'éøú"à øñç â ' ìë ììåë àåäù

éøúä"íéøçà á ,íéìòåô íðéà úåöîä ìë äìéî úåöî øñçá ïëå  .  
  

éøúù "â ùé ìáà úåîåàä ìëå íãà éðá ìë äåù äæáù ùôðá ùé úåëéà â"éøú ë" â
ìçúá íéàá íäå çåøä ïî ùôðä ìà íéòôùð íéøçà úåëéàçàå ììëá ä" åðééäå èøôá ë

ò"éøáá äìéî úåöî é"éøú ìë íéìåìë åáù ú"â13åøä ìù úåëéà ç éë ùôðä ï÷úì íéàáä 
ùôðáù úåãî ï÷úì àá çåøäå úåðåâî úååàú ìëì úëùîð íãàá ééîäáä ùôðä.  

ïéðòäåá íìåòá ùéù åììëá íìåòä åîë ùîî àåä íãàäù  'à úåâäðä éøåãéñ éðéî '
äðéàù úééòáè äâäðä âäåð åâäðîë íìåò àìà ììë äãåáòá éåìú åðéà äæå ììë äðúùî 

â êùîð òáèä ïî êùîðä òøä ïëå äåùá òùøå ÷éãöì òéôùî" àåäå àøáð ìëì äåùá ë
åç úà øîåùå÷åá äìçúá àøáðù éôë  ' äìåòî øúåé úéîéðô äâäðä ãåò ùéå úéùàøá éîé

 íìåòá ìåëéáë åúìùîîå åçë úåàøäì úééçâùä äâäðä àåäù àøåá ùéù ìëä åòãéù
ïééã úéàå ïéã úéà çéâùîå14 äéäù åîë åéðéòá áåèë úåùòì åãéá äøåñî äàéøáä ìëå 

éöé úòá"é ìòå î"éèøô íéðîæ äîëáå øáãîáå ñíéòáèä ããùîä àåäå 15 åðåöøë åëôäîå 
ò èìåùä òáèä ãåñ àåä åäåúáù ïå÷éúä íìåòå åäåúä íìåò úâäðä ãåñ ùîî àåäå" é

åäù íéðô úøúñä æà ïëìå íäìù úà íéùåò äâäðää éìëå äìòîì úåøåàä ÷åìéñ ãåñ à
èñå íéøáåâ íéìå÷ì÷ä" úúì ì÷ùîá åðéàù äâäðäá àöîðä øåãéñä òåø ãöî èìåù à

ìùéàâäåð åâäðîë íìåò àìà åéììòî éøôå åéëøãë .  
àåäå éë úéøáä ìò äôåçä äìøòä ãåñ àåäå àì÷úî éìá íéìëä úøéáù ãåñ 

é íå÷î àåä úéøáäò êìåäù õøàì íéîùî òôùä úãéø" íäù úåìæîäå íéáëåëä úåöéçî é
æ 'æ ãåñ íéáëåë 'à ìëù íéëìî ' úåøåá ãåñá íä æà íéðô úøúñä ùé øùàëå íìåòá ìùåî

                                                 
  'תיקון פתח ג 11
 :.לז/יהל אור ג 12

ג משום שבו "ת עם הכולל כמנין תרי" כמנין ברית וכן עולה ברי- ספר משלי - לקוטי תורה 13
  :ל"ת כנ"ומלע "ג יחד דהיינו מ"מתקבצים חו

ג איכות השניים "וכן הוא כאן שתרי' וכו' יודע שכל דבר שהוא כפול בא השני בגולם א:. לז/יהל אור ג
ולכן אין העטרה מתגלה ' ג מצות גדולה מילה וכו"הברית ובו נכלל כל התרי' והוא עט' באים באבר א

ומצות המיל השהיא מצוה 'י וכו"י כמו כל האיברים אלא בעשיית האדם מצות הש"מעצמו בבריאת הש
ג מצות ,ל שהיא כולוה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"כ הכלל הנ"ג הוא בעטרה ובוה ג"המשלמת תרי

ובהחסר מצות המילה כל המצות , ל"י כנ"של היסוד שבה נכללת לאחד בסוד תש' ת שוהא הנוק"וזהו ברי
 אינן פועלים כמו זכר בלא נקבה 

ליחדא רזא דשמא ', א. רזא שלים בשמא קדישא, ך"ה אלהי"אנכי יהול וכדין אתמר "וז. צא/ זהר ב14
ולמנדע דאית דין , רזא למדחל מקודשא בריך הוא', נ. 'בגין דרזא דיליה איהו ו, קדישא בדרגוי למהוי חד

 .ופורענות לרשיעיא, ואית אגר טב לצדיקייא, ואית דיין
 ה"שהוא אור המ' לקמן פתח ו' ע?  י שנתחדש אצל אברהם אבינו על ידי המילה-  זה שם שד15



 ברית מילה

4 

íéøáùð16î ãåñá òôùä úãéøé íå÷î ìò äñëîä äìøòä àåäå íéîä åìéëé àì øùà " ù
)áì úåëøá (:îäá áøçù íåéî" ä÷ñôð ÷17 ìæøá ìù äöéçî íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá

ùéî äëåìîä äìèéð æà ïëìåìàø éë ììë òáèáå ìæîá úåàéöî íäì ïéà éë )åð÷ úáù (. ïéà
æ ùøùî íéàáäì äðúðå ìàøùéì ìæî 'ðä íéëìî"æ ì 'ùçðã ïéùéø18 äìøòä ïî åú÷éðéù 

ðä" íäå ìæ 'åãà íéîòô"î íò í"éâá úåìæîä ìù úåøåö ç 'ìøò"åàù øåá àåäå ä"ï19 
)ìäúî íé/â(åðà øåã åøôç øùà "ðä íéøáùð úåøåá ù" íúøéáù àéä íúëåìî ìáà ì

 ãåñá)à äéãáåò/çé (åâå åùò úéáì ãéøù äéäé àì 'îëå"äéãáåò úàåáðá ù20 )à éëàìî/ã (
åâå úåáøç äðáðå áåùðå åðùùåø íåãà øîàú éë 'ä øîà äë 'åâå ñåøäà éðàå åðáé äîä'  

éåìéâåçâùä éåìéâ ïéðò àåä úéøáä  úåàìôð äùåòå íìåòá äìâúîù úééñéðä ä
ò øùà"úé åúçâùäå åúåàéöîå åúåëìî ãåáë äìâúî é ' úøáòä ãåñ àåä òáèä ãåãéùå

îä ìò ååúöð æà ïëìù íéøöîá äéäù åîë úéøáä ïî äìøòäé21îëå äì" ù)è äéøëæ/àé ( íâ
áî êéøéñà éúçìù êéúéøá íãá úàøååá íéî ïéà ,ðä ïåàù øåá àåäå "øåá íäù ì úå

åá ùé íéáø÷òå íéùçðå íéî åìéëé àì øùà íéøáùð22 úåçë íä íéáø÷òå íéùçð åìàå 
èñä" úçâùä úøúñä ãöî àîìò éàäã ïéâåðéò øúá êùîð úåéäì íãàì íéúôîù à

äåò ïî ùðåòå øëùä"ø÷òå íéîù ùðåòî àøéé àìù íãàì äúôîä ùçðä àåäå æ"ä áàå 
èñä"ä åúéá åùøåùî åúåà øå÷òì íãàá øáåâä à÷òá øôåë úåéäì äðåîà ãåñ ïåéìò" ø

ç"å23òå úéøáä ìò äñëîå äôåçä äìøòä ãöî ìëäå " ãåãéùå úééñéðä äçâùä éåìéâ é
èñì çë ïéàå íìåòä ï÷úð æà äìøòä úøáòä àåäù òáèä" åçéãäì íãàì úåúôì à

 åãåçé úèéìù äàåøù øçàî íéîù úãåáòîúé ' ïåöøä éåìéâ àåäå äùòé åéàøé ïåöø øùàå
 çöîáò òøä ïå÷éú àåäå äèîì äçâùä úãéøé íå÷îá äøèòá ãåñéá íéãñçä éåìéâå" é

éöé úòá åîë íé÷øôì ìàøùéì àöîð äæ øáãù äæä ìåãâä øåàä éåìéâ"é÷å î" øáãîáå ñ
àáå" úåöåöéð íäù íéãçåéî íéúòá éúåøåàî ìù ïå÷éúä " óåôë òáèä úâäðäù ùãçä ä

á øåáéç àåäå úàæ äâäðä ìà ãáòåùîå"éîå ïò å÷åú"î é"ä.  

                                                 
יג כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארת / על פי ירמיה ב16

  .נשברים אשר לא יכלו המים
  היא חומת ברזל'  לשון הגמ17
18?   
ואיהו אזיל , ההוא בר נש דלא זכי לאשתדלא בהאי עלמא באורייתא, ל תא חזי"וז. קפה/זהר א'  וע19

דאקרי , אתר תתאה דלא יהא מרחם עליה, כד נפיק מהאי עלמא נטלין ליה ועאלין ליה לגיהנם, חשוכאב
 .כ"ע, בור שאון טיט היון

  ? זה לא בנבואת עובדיה20
 ' הוספתי י21
ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום מאי דכתיב והבור רק אין .  על פי שבת כב22

הבור רק איני יודע שאין בו מים אלא מה תלמוד לומר אין בו מים מים אין בו בו מים ממשמע שנאמר ו
לומר כי , ל להציל ידידות זרע קדש שארנו משחת"א יז וז"ה חולין ת"של' וע, אבל נחשים ועקרבים יש בו

והוא באר צרה נכריה , והוא סוד בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו, המהול אינו יורד לגיהנם
לפי שהוא דוגמת , וכל הרשום בחותם המלך נצול ממנו, ור רק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בוב

, ולפיכך ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, הצדיק היורש את הארץ ארץ החיים סוד גן עדן של מעלה
  :ל"עכ

 עובר כמה עבירות אינו אפילו' ל כל זמן שמאמין באחדותו ית"ה לא יפסיק וז"ד. א תיקונים מב"גר'  ע23
דנחש בשאר עבירות אבל ' וזה הוא סט'פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"מומר לכל התורה ואע

ו "ח) דהיינו האמונה(עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר וכן בבת אל נכר אז הקוץ 
 . 'מסתלק מצדו וזהו פירוד הגמור וכו
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ìáàà ìë éøîâì åøáçúð àì  'åãâðëù úåøåà ç÷åì åðéà24 íàù øãñë àìù àìà 
èñì íå÷î íåù äéä àìù ï÷åúî íìåòä äéä øáëù éøîâì äøéçáä ìèáúî äéä ïë äéä" à

úé åúçâùä ïéòá ïéò äàåøù øçàî íãàä úà úåúôì ' àì ïëìå ãéî àöîð ùðåòå øëùå
åçé äéä àìå øåîâä øåøéáä äéäî ïéá øåîâ ã"á íò ä" äçâùä øúñð ïîæä áåøá äæ ãöîù ï

ò æàå åîå÷îì òáèä úèéìù øæåçå íéðô øúñäá äðåéìòä"èñä é" ìëîå úåúôì àöîð à
î éåìéâå ïå÷éúä úìçúä ãöî íå÷î"é÷ ìù íéñéðá ùãçä ä" ìù ä÷æçä ãéäå úåàìôðäå ñ

éöé"ùò äæ øáãîá íúëéìäå äøåú ïúîå îäáìá äðåîàì ÷æç ùøåù à øùà ãò ìàøùé " à
èñä íäá èåìùéù"àù íìåòä ïå÷éú ãåñ àåäå äðåîàî íøéñäì éøîâì à" éøîâì áøçéù à

ò äãéøéå äéìò úðéçáá àåä ÷ø"èñä úåøåáâú é"î ïéåòé íéàèçä øàùá à" ìåãâä åðéáø ù
øâä"æ à"éôá ì 'íéðå÷éúì25î ìò " ù)ì úåëøá (:ôé àì åá÷ò ìò êåøë ùçð åìéôà÷éñ øîâå 

å÷éúä ìëî äìøòä øéáòéå éøîâì øåàä äìâúé æàù ãåñéä úøèòá éùùä óìà óåñá äéäé ï
îë úééáèä úâäðä øñåéå ìëå" ù)ãë äéòùé/âë (ä êìî éë äîçä äùåáå äðáìä äøôçå '

 øäá úåàáöîë øëùä úìá÷ ïîæ æà ïëìå ïåéö"ù.  
  

 ïå÷éú ã çúô  
ìëåá åá ùéù èøôá íãà ìëá íâ àåä äæ  'åìàä úåâäðä úåçë ììë àåä íãàäù 

íìåòä ìë26à íäå  'á íù ãåñ åìù úéîäáä ùôð úåçë íäå úééòáè äâäðä" êìî úèéìù ï
ìéñëå ï÷æ) ã úìä÷/âé(äöéä "èñå ø" ìëå äðåâî äãîå äåàú ìëì êùîð åùôð òáèîù à

åìë íä úåéîäáä úåçëä åìàíéìîë úéøáä ìò äôåçä äìøòá " ù)è äéîøé/äë ( ìë éë
åâå 'ìøò ìàøùé úéá äùåã÷ä çåøáù úåáåè úåãî ìëù íèåàå éåñéë ïåùìî àåäå áì é

äöé æàù úåðè÷ä éîé ìë íäå íéîåúçå íéîåúñ íä åáù"á íù ãåñá íãàá èìåù ø" ãáì ï
éøú íäå òáèä ïî äìòî ìù äâäðä àåäå íãàá çë ùé ãåòå"ôùðä úåëéà âò ìà çåøä ïî 

åéîäáä åùôðáù úåðåâîä úåãî ìë ï÷úì íéàá íäù ùôðäî øåáéç ãåñ àåäå ú"áå ä" ï
ò éðéîùä íåéá íãàá øù÷ð úåéäì ìéçúî äæå" úøàä äìâúîå äìøòä íéëúåçù äìéî é

éøú íäù åçëá íé÷åáãä úåáåè úåãî àåäå íìåòä íéé÷îä ãñçä"ðä úåëéà â" íéììëðä ì
øëå úéøáä úøèòáúúé çåøá ééîäáä íùôð øù÷ð äæáù ìàøùéá øåù÷ àåä äæä úéøáä 

ãàä"ãåñ íî íù "äöéù óàù éøîâì áøçð äéäé àìù ä" åéøáà ìëá èìåùå åá÷òá êåøë ø
éøú ìù"ðåîà ùøåù íå÷î ìëî ééîäáä åùôðáù úåëéà â" ïå÷éúä ùøùð äæáå åá íéé÷ ä

á íù ìù"å íäù ï 'åè íéîòô"åáù á ' úéùàøá éîéåðå÷éúùò "ãà é"àî áåè í"î íù ã" ä
îë"å äìòîì ù 'åè íéîòô"éâ á 'ðåîà"äå äî àå" ù)á òùåä/àë ,áë ( íìåòì éì êéúùøàå
åâå 'ðåîàá éì êéúùøàå"ò àåä ïéñåøéàå ä" àéîù äéá íéúçã àú÷æò ïéùåã÷ úòáè é

àòøàå27áöàá ïåúðä úéøáä ìòù äøèòä àåäå "ò28ðä íù ãåñ "ì29òù éåìéîá " äðåîàä é
 æà)æñ íéìäú/â (òãì"ú30øàá õéòù êëøã "á àøåëãá àá÷åðä úøù÷ð æ"î íò ï" áéúëå ä

                                                 
  .קיד/כללםי א' ע', ע אם זה באמת תיקון א"ע ועוד צ"ל שגם הלשם כותב כך וצ" נ24
  לפי שתי הערות'  ע25
  דא גופא דבר נש דאתקרי עולם קטן, ל דכל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו"וז:  תיקונים קטז26
  אדיר במרום הובא בשבירה יט לגבי גושפקנא דחתים ביה שמיא וארעא'  ע27
  163'?  גימ28
29?  
  504'?  גימ30
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öîä úøàä ãåñ àåä íéîçøáå ãñçá èôùîáå ÷ãöá éì êéúùøàå"ç31îøá ïåöøä " ç
ïéîìò32 äîàã àîåôá   

úîàáåàì÷úîä ãåñ àåä äøåúá ÷åáãä íãà ìë 33à ìù åðåöø éåìéâ àåäù " ñ
ò äìâúîù" éî àåä úéîøà ìòåáä ãáì ïå÷éú åì ùéå äæ úéøá íúåçá íúçð æà äøåúä é

 äùàä éåúéô øçà êùîðùéò äøåøàä àéôåñåìéô éëøãá å÷éôñé íéøëð éãìéáå äøæ" æ
îð úåéäì åúìøò äëùîðêùéòå òáèä øçà " ÷ìúñî æàå úééîäáä åùôðì äèéìù íøåâ æ

á åäåú íìåò ãåñ àåäå ùîî íéìëä úøéáù ãåñ àåä åùôðî åçåø"î àìá ï" ãåñ ìòå ä
æøà äæä ÷åîòä" ì)èé ïéáåøéò (.ù åçúô ìò áùåé åðéáà íäøáàù íùî àéöåîå íðäéâ ì

éäå äéì ø÷ùáî àìå äéúìøò àëùîîã íåùî úéîøà ìòåáä ïî ãáì íéòùøäåðé 
øãä êìî ãåñ àåä íäøáàù34ñç "îøá éìâúàã ã" ïå÷éú íøåâä àåäù äîà éàäã ïéîìò ç

èñá íéòå÷ùä íéøáùðä ùôðä éìë àéöåî àåä äøéáùä" úåçë íðäéâä àåäù à
 ùôðá íéèìåù íäù åäåúäå íéìå÷ì÷äîë úééîäáä" ù)ãñ äéòùé/å (âåîúå35 ãéá åðâ

ò àá àåäù åùôðá øù÷ð àåäù çåøä ïî äùåã÷ä çëå åðéðåò" øåù÷ù äìéî úåöî é
 ìòåáä ãáì íåðäéâä ïî åúàéöé åäæå ï÷úð úåéäìå ìå÷ì÷ä ïî úàöì åì íøåâ àåäù äðåîàá

î ãñçä éåìéâ íù ïéàå åúìøò äëùîð æàù àëùîã úåðéî àéäù úéîøà" ãåñ ä íäøáà
æøà ïëìå" ì)ãë úåëî (. äéçé åúðåîàá ÷éãöå øîàðù úçà ìò íãéîòäå ÷å÷áç àá

øú ìë ììåë äðåîàäùé"éøú ìë ììåëä äìéî úåöî àåäù úåöî â" ïî òôùðä úåëéà â
î àåäå ùôðä ìà çåøä" ù)àì íéøãð (:éù"é äøåúä ìë ììë íäù äá åøîàð úåúéøá â" â

é àåäå úåãî"òù íéðå÷éú â"ð÷úð éîë íéëìîä ìë å"ñá åîå÷îá ù" áéúëå ã)æé úéùàøá/æ (
 úà éúåîé÷äååâå éúéøá 'åâå íé÷ìàì êì úåéäì'.  

  
  

 ïå÷éú å çúô  
ïéðòåìù éåìéâ 36î "ãåñéá ùãçä ä37åá àøáðù ïåùàøä øåà àåä  ' úéùàøá éîé

à íåéá'38æä øåàî äìòîì àåäù òáèä úâäðä ããùîä àåä äæä øåàå  ' ãåñá íäù íéáëåë

                                                 
  143'? גימ31
ח "דאורכיה רמ, כשיורדים למטה בפומא דאמה, כמנין אברהם, ח"ל רמ" שער הפסוקים חיי שרה וז32

ר "אד' וע, יפה, והנה אז נעשה היסוד שהוא יוסף, חסדים אלו' כנזכר באדרת נשא ושם נתפשטו ה, עלמין
והאי . ותא דכיאאתתקן תקונא דכס. ל ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן בתיקונוי"וז. קמב

וכלהו תליין בפומא דאמה דאתקרי . ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין ותמניא עלמין. הויא אמה דכיא
א והאי "נ(דאתקרי ותלי . והאי אמה חסד הוא. ד פומיה דאמה אתגלי חסד עלאה"וכיון דאתגלייא יו. ד"יו

  בהאי) חסד הוא תלי
לעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש אמר רבי א.) ברכות לג('  והוא הא דאיתא בגמ33

  .בימיו דעה נתנה בין שתי אותיות מקדש נתן בין שתי אותיות
) ב"י' ר פ"ב(ש "ד דאמה ובהאי חסד דפום אמה אתקיים כלהו וז"ל עד דאתגליא יו"וז:  ספרא י34

יו נסתיים שני בהבראם באברהם שהוא קיים העולם שהוא חסד עלאה ולכן לו נצטוה המילה ולכן בימ
 אלפים תהו

 מיותר'  ג35
  ם36
ר "ש בא"י נתקן כמ"ק של עולם התיקון וע"שהוא התחלת ו' ל הוה שירותא מחסד כו"וז:: ספרא ב'  ע37

עד דאתער האי בתראה מכלהו דכתיב וימלוך תחתיו הדר מאי הדר חסד עילאה ' דלא אתקיימו כו.) קמב(
ולא אתקיימו עד ' כ בכלהו כתרים כו"ש שם ובג"סם הכל כמק ואז נתב"ונתגלה ביסוד שהוא כלל הו. 'כו

  .'בהאי אמה כו' דנחית חסד עילאה ואתקיימו ואתבסמו תקוני נוק
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æ 'îíåãà éëì39ã íåéá àøáðù ùîùá àåä åúæéðâå àöîð äøéçáä äéäéù éãë æðâðä àåäå  '
åëä àåä ùîùäùììæ ìë  'íéáëåë40òù òáèä é÷åç ìë ììåëå íäá ìùåîäå " äîìù øîà æ

)â úìä÷/æè (åâå ùîùä úçú éúéàøå ')à úìä÷/â ( ìåîòéù åìîò ìëá íãàì ïåøúé äî
åâå ùîùä úçú 'àå äìù úà äùåò òáèäù ùé ùîùä ïî äìòîì ìáà íãàä ìîò éôì åðé

ò àåäù éîéðôä øåà àåäå ïåøúé"ãùì íìåòá úåàìôð úåùòì äãåáòå äøåúä ôã úâäðä 
òáèä ,àåäå ãò íìåòá èìåù ùîùäå íéáëåëä øåà úâäðäå æåðâ àåä äúòù éðéîùä êìî 

ò íäøáà àáù"î àåäå äæä øåàä éåìéâ åì ïúéð äìéî úåöî é"ù) çé úéùàøá/à( åéìà àøéå 
ä 'åâå àøîî éðåìàá ' åøîàå íåéä íåçë ìäåàä çúô áùåé àåäå)á"åô î (: äîç àéöåäù

åë ä÷éúøðî 'îë àôøúð åáå" ù)â éëàìî/ë (îùù àåäù äéôðëá àôøîå ä÷ãö ) íéìäú
æî÷/â ( äùìù äðäå àøéå ïëìå íéøáùðä íéìë ï÷úîå íúåáöòì ùáçîå áì éøåáùì àôåøä

âå åéìò íéáöð íéùðàå 'â íäå 'ù÷ã éðååâ"ú41àéîá àùîùã àøåäð àåäù 42 éîéðôä øåà 
 àøåðä ãåñá ãåñéá äìâúîä)ç íéèôåù/àë ( éë ïéøéäð ïéðååâ éåìéâ àåäå åúøåáâ ùéàë

îã àðîéñ àåäù úù÷áãçéùîë "øäåæá ù) à/áò:43( äôö ïéøéäð éåðååâá àúù÷ éîçú ãë 
âã éðååâ àì÷úîä àåäå àçéùîã éåìâøì ' äëæå ïäáàò äæì" úéìâøîä àåäå äìéî úåöî é

àôøúð ãéî äúåà äàåø äéäù äìåç ìëù åðéáà íäøáà ìù åøàåöá äéåìú äúéäù äáåè 
)á"æè á(:ä íùá àø÷ù äî àåäù  'èñá íéòå÷ùå íéçãðä ï÷úå íìåò ìà" åøáùðù úòî à

ò íéìëä" äîç ìâìâá äàìú úîùëå íäéøçà íéàáäå ùåðà øåã é)íù ( æåðâä øåàä àåäù
íù øåàå åá äæä 44äåø éìòáå íéàéáðä åùîúùð"îë íìåòä óåñáù äî íéòãåéù ÷" ù

)áé äâéâç (.åë äôåö íãà ïåùàøä íåéá àøáðù øåà ' úîùðá äæä øåà ìù åúæéðâ úìéçúå
îë íéàéáðä ïåãà àåäù äùî" ù)ãì øáãîá/é (åâå ãåò àéáð í÷ àìå 'î àåäå" ù) øáãîá

áé/ç (åâå åá øáãà äô ìà äô 'àøîå éë úåãéçá àìå ä)á"äò á (. àåäå äîç éðôë äùî éðô
 åéîéá ïëìå åîöòá øåàä ìá÷îàì íúëéìäá éøîâì ìèáúðå ììë äèéìù íåù òáèì äéä 

ò øáãîá"ò äéä íúâäðä éèøô ìëå ãåáë éððòå øàáå ïî é" ùîùá æåðâä äæä éîéðôä øåà é
 æà úîùëå ììë íäá äèéìù íåù íéáëåëìå ùîùì äéä àìå) úìä÷à/ä ( ùîùä àáå

 ùîùä êøã øéàäå ïåùàøä øåà íúñðúåòöîàá ìëîå úåøåãä éàéáðìå òùåäéì òáèä 
 ìàøùé úâäðä ïîæ ìëå òùåäé äùòù úåàìôðå íéñðá äæä øåàì éåìéâ úö÷ äéä íå÷î

ë íöøàá íúåéäá" íéæåçå íéàåø íéàéáðä íéàø÷ð åéä ïëìå ìàøùéá äúéä äàåáðäù æ
ä éîéðôä øåàî íéðäð åéäùáì ïå÷éú úö÷ äéä íéðô ìë ìòå äæ"ò ï"î é"ñ íù ãåñá ä" â

éáð ãåñ àåäå"à45åé øéàäå "áà ãåñ àåäù íéìëá äîà íåôá äìâúðù ã" àø÷ð ïëìå ï

                                                                                                                                            
אור שנברא ) 'ב א"חגיגה י(ש "ל וז"ל כנ"ל והוא זמן לע"ל אז יתגלה חסד בפום אמה כנ"וז::  ספרא י38

 ל"ל וגנזו לצדיקים לע"והוא חסד הנ' ביום הראשון כו
לא ברור שזה מקור נכון שיש (ת 'ר'פ'כ' ד'ג'כפולות ב' היכלות שהן ז' כוכבים שהן ז' ל ז"וז: א יט ספר39

 ).  ע"וצ, מ שכותב בפירוש"בהגרמ
  א פתח יב שמביא בשם ההיכלות"א' וע, שבירה טו שחמה בנצח'  וע40
גווני ' ת תדיר ובו גל קרקע הגן היא מלכות ומשם עולין ויורדין הנשמו"וז' ע ג"ח ציור עולמות אבי" ע41

  גוונין אילין ' ת ג"קשת כי היסוד קשת איקרי הכלול מחג
' להיכלות היכל א' ש רבינו בפי"נהירו דשמשא במיא כמ) ב"חגיגה יג ע(ל "וז:  אפיקי ים מגילה ו42

  באמצע : יח' וע, ::ויז:. יהל אור יז' ע@  מ לויתן "ולויתן הזה הוא הדעת דרגא דמשה רע. בסוד הספיר
עד דיתחזי , לא תצפי לרגלי דמשיחא, כך אמר לי אבא כד הוה מסתלק מעלמא, ל ההוא יודאי"ל א" וז43

ל "וז: תיקונים פו' וע, וכדין צפי ליה למשיח, האי קשת בעלמא מתקשטא בגווני נהירין ויתנהיר לעלמא
  ובגין דא אלעזר ברי לא תצפי לרגלא דמשיחא עד דתחזי קשת בגווני נהירין

 ל ה" צ44
  ומבינה נביאים מובא בשבירה יז. ז נה" ת45
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éáð"â àåäå à"åé éåìéâ ë"ä úåøáã ã"äå ç" àø÷ð ïëìå â)á íéëìî 'àé/á ( íùù úåèîä øãç
åãã àâååéæá àì÷úîä"îëå ð" ù)äéù"à ù/âé (ãù ïéá"é46 àø÷ðù øåáéãä ãåñ äæå ïéìé 

áåè47òåãéë   
øçàåîäá áøçðù " äàåáðä ä÷ñôå øåàä æðâðå íéìëä úøéáù ïéòî ùîî äéä ÷

 áéúëå äøúñð äðåéìòä äâäðä áåùå ïåøàä æðâðå ìàøùéî)àì íéøáã/çé ( øúñä éëðàå
åâå éðô øéúñà 'æä ìù òáèä úâäðäì åáæòðå 'æ íäù íéáëåë ' úåøåàäå ïéàîã÷ ïéëìî

á ãåñ äìòîì å÷ìúñð íéìëáùîä"îäáá øéàî äìçú äéäù ïåéìò ÷" äáâ ïåúçú ÷
æøùîë äìòîì" æàå ì)áé úìä÷/æ48 (ä ìà áåùú çåøäåíé÷ìà ìà áåùé õøàäå äðúð øùà 

åâå øôòä 'îäáá íéøæ éãé åèìùå" øá÷á úîä øùá íéìëåàù äòìåúå äîøä ãåñ àåäù ÷
îëå" ù)á äëéà/è (åâå äéøòù õøàá åòáè 'åî" øàùð ïééãòù äøåîâ äøéáù äéä àì î

å÷éú úö÷ïîë äàåáðä ïî óðòå " ù)áé øáãîá/å (äåøå åá øáãà íåìçá" ÷ñôð àìù ÷
îë úåìâá ìàøùé íéé÷ì òáèä ïî äìòîìù äâäðäî úö÷ øàùð ïëå øåãáù íé÷éãöî" ù

)èñ àîåé:49 (åë åéúåøåáâ ïä ïä ')åë àø÷éå/ãî (åâå úàæ íâ óàå 'îäáî øàùð ïëå"÷ ìúåë 
äøåù äðéëùä íùù éáøòî50îå "èñä î"é íéãøåé ìàøùéå íåé ìëá øáâúîå êìåä àøúå 

 áéúëå äî ãò òãåé åðúà àìå àéáð ãåò ïéàå äèîì)ãò íéìäú/è (åâå åðéàø àì åðéúåúåà '
î ãåñî àåä úåúåà ìëù" äìâúîù ùãçä äãåñéáåà àø÷ðù " íéøáåâ íéòùøäå òåãéë ú

ôàå íéðéîä äáøúîå íìåòá úàéáá íìåòä ïå÷éúå äàåáðå äçâùä íéùéçëîä íéñøå÷é
äåòá íéàåø åðàù åîë çéùî"îë ïåùàøä øåàä íìòä úîçî ìëäå åììä íéúòá ø" ù

)á ìàåé/é (åâå åøã÷ çøéå ùîù' íéâäðúîå ãàîì ìåãâ øúåéä íéðô øúñäá ìàøùé 
îë øåàä éåìéâ äéäé æàå çéùî àåáéù ãò ùîùä úçú íéøàùðå" ù)ãë äòéùé/âë ( äøôçå

åâå äðáìä' ä êìî éë ' áéúëå ïåéö øäá úåàáö)ñ äéòùé/èé (é àì øåàì ùîùä ãåò êì äéä
åâå íîåé' ä äéäå 'îë äàåáðä éåìéâ äéäé æà ïëìå íìåò øåàì êì" ù)51â ìàåé/à ( éúëôùå

åâå íëéðá åàáðå øùá ìë ìò éçåø 'äò åðéáø äùî ïîæáë úåàìôðä úâäðä ïëå"îë ù" ù
)æ äëéî/åè ( úåàìôð åðàøà íéøöî õøàî êúàö éîéë  

  
  

 ïå÷éú æè çúô  

                                                 
46?   
כשהדיבור מצד הטוב נקרא דבור ועושה ) ד( פרשת ויקהל ופקודי תורה אור -  ספר שמות - ה " השל47

  שדעת נקרא טוב' לקמן סוף פתח ז' וע. וכשאין כן נקרא הבל פה הבל הבלים, רושם למעלה
 ל האלהים אשר נתנהל הפסוק וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב א" וז48
  זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו שנותן ארך אפים לרשעים 49
דכתיב , מעולם לא זזה שכינתא מכותלי דמערבא דבי מקדשא, ל אמר רבי יהודה"וז: ה/זהר ב'  ע50

  הנה זה עומד אחר כתלנו) שיר ב ט(
ם חלמות יחלמון בחוריכם ל הפסוק אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנתיכם זקניכ" וז51

  חזינות יראו
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øáëò äéä äøéáùä ïå÷ú ø÷éòù íéøáãä ììëá åðøàéá "àì÷úîä é52 àì äæù 
 øôñá íáùçù íìåòä íäá àøáðù íéøôñ äùìù ãåñ àåä àì÷úîäå åäåúä íìåòá äéä

 äøéöé)à/à (øôñå øôñ íäå íäéðéá òéøëî ÷ç ïåùìå äáåç óëå úåëæ óë íäå åîëå øåôéñå 
 ìù ïå÷éúä úìéçúùíéôåöøôäò äéä úåîìåòäå " úàéá ãåñ àåäå àì÷úîä äùòðù é

æá ïéçåîä"ú53òî ìë íäå "åá àøáðù á ' úòãáå äðåáúáå äîëçá íìåòä àøáðù íéîé
å ìë ììëð åá øùà ïëùîä úëàìîá äéäù åîëå ' êëìù åá äùòðù äîå úéùàøá éîé

÷éå úùøôì ïëùîä úëàìî úùøô êîñðåâå ìä ')àì úåîù/åè (ú íéîé úùù54 äùò
åâå äëàìî ' áéúëå)àì úåîù/á (ä àø÷ åàø 'åâå ìàìöá íùá ' çåø åúåà àìîàåíé÷ìà 

î íù éåìéâ ãåñ àåäå úòãáå äðåáúáå äîëçá"ùãçä ä55àìöáå çåø úâøãî àåäù "ì56 
å ìëá èùôúîù ïåùàø íåé ìù ãñç ãåñ àåä ' äîàã àîåôá äìâúðù úéùàøá éîé

îëå"ù) äð úåëøá(.öá "à ì"øåà ïá àåäå úééä ì"é57åç ïá "é øåà éäé ãåñ àåäù ø" ä
éåà"ø58) áô íéðå÷éú(.ãöåáã àøèñá åéä åäåúä ìù íéìëä éë "àøéåà úøàä éìá ÷59 

àùî" äùòðå åãé ìò åð÷úð íéìëä ìëù íéìëäå ïëùîä ìòåôä äéä àåä ïëìå ïå÷éúá ë
éáà ìëá óåöøô ãåñá" äéä åîöò ïëùîäù òéá ãåñá"ò60÷å ãòåî ìäåàå äøæòä ãåñá " ÷

à ìë ïéáå 'ãåâøô61ñá åáù äðéëùä úàøùäå ãåúåìéöà 62éáîù "éáà äùòð ò" ãåñå ò
âá ïëùîáù íéìëä 'ðä úåîå÷î"øð ãåñá íéùòð íäù úåìéöà ìù íéìë íä ì"éáá ï" ò

ì ìëå òåãéë"úéùàøá äùòîá äéäù úåëàìî è63â äéä "ì ãåñ íäù ïëùîá ë" úåéúåà è

                                                 
ש יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בנתים "מ"ל שלש אמות א"וז: ל ספרא א"וז:  ספרא א52

ש בזוהר "ז נתקיים העולם כמ"ועי' וכו, ה"קוין חסד דין ורחמים שהן השלשה ספרים שנפתחין בר' ל ג"ור
א דאיהו יום תליתאי עאל "עד' קת שמאלא בימינא כוא בעובדא דבראשית הוה מחלו"ד ע"בראשית דף י

ז נתקיים העולם וזהו כל "ועי' וכו. בינייהו ואפריש מחלוקת ואסכים לתרין סטרין וכן בהרבה מקומות
' א וגבורות לנוק"ג חסדים לז"והדעת הוא המכריע ובו כלול חו. והוא כלל כל האצילות. ו"התיקון כמש

 קלא כלל האצילות והשםםנמצא כי במת. ז"ר וא"ש באד"כמ
ומלכין קדמאין ' ו דעד דלא הוי מתקלא כו"נ כמש"ל ועיקר המתקלא הוא בשביל זו"וז:.  ספרא א53

נ כי הזיווג הוא "כ בשביל זו"ב לא הוו משגיחין אפין באפין הוא ג"כ על חו"ג דאמר ג"ת ואע"מיתו שהן ז
י הבינה אם הבנים כנשר יעיר "והכל הוא עש למטה "אינו רק להוליד בנים ולתת להם מוחין ולקיימם כמ

 נ כידוע "שהיא מתפשטת בזו) ב"דברים ל(קנו על גוזליו ירחף 
   י54
 ? מקור55
  ?153'  גימ56
  א"ה החדש הוא תולדה של החיבור של או"דהיינו בצלאל שהוא האור מ,  אותיות אויר57
  ס שהוא שורש התיקון"שזה זווג בין אוירא למ' א פתח ז"א'  ע58

ה ובחיבורם שהן "הוא יראה ואור הוא אהבה ושניהם הם אויר וזה שם י' א בתיקונים שם שי"גר' וע
 א נתהוו הכל"חיבור או

מ בכתבים והעיקר כי בתחלה היה בסוד " כ-הגהה . שם ומקורו מספרא ג'  כדלעיל שבירה יז ע59
  .ז"ר וא"ש בא"בוצינא קרדינותא עטרא דגבורה לבד ולכך לא אתקיימו כמ

60  
מ "א מ"ק לז"י שנתפרש המסך בין ע"ל אעפ" ר-ל אתפרש ואתדבק לא אתפרש ממש "וז: רא לג ספ61

א נכללין בו ואינן נחשבין לפרצוף "א למעלה מהקרום שלכן או"דבוק הוא בו רק שאינו דבוק ממש כמו או
ין וכנגד זה המסך הוא הפרכת במשכן ב). ב"א ע"א כ"בפ(ש למעלה "ש בזוהר הרבה פעמים וכמ"אחר כמ

ל והוא המסך בין משכן לחצר "א לנוקבא קרום ושם עמידתה כנ"וכן הוא בין ז. הקדש ובין קדש הקדשים
 .י"אהל מועד ששם הוא נה

  (*)  שכינה היא מלכות דאצילות 62
 ט מלאכות שבהן נברא העולם"פעמים ל' ן ד"סוד ציו)  דף ו- ביאורי הזהר - מ משקלוב "הגרמ (63
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òã"ñ á"î â"á ä"ï64ñã úåãå÷ðá åììëðù "á ãåñ íäù â"îá íìåë åììëð ïëå ï" ùãçä ä
íäùúðè ãåñ "îë åáù à"äììæ áøä ù"ä  

åîëå äìçú êøöåä ïåúçúä íãàä ãéá ïúéðù äî úåîùðä ìù øåøéáä ãåñá ïë 
áá äøåú ïúî ãåñ àåäå àì÷úîä ïéëäì 'îë íéøôñ"îá ù"á ãåñá à 'ä úåçåì ' úåøáã

à ìëá 'åéä ìë úçà úáá øåáéãá åðúéð íâå äáåç óëå úåëæ óë íä"úåøáã ã65 ïåùì àåä 
íäéðéá òéøëî ÷ç66 ïëåâ íä " íä úåöîäù ìàøùéì åðúðù úåöîå äøåú ãåñ ëäùòîá 
îø ìàîùå ïéîéá"î ç"ñùå ò"ì ä"ïåùìá àåä äøåúå ú67òå "á é ' äîá øåøéáä äùòð åìà

 ìëá åäåúä ïî íéøøáúî íäù úåîùðì òâåðù óåöøô ãåñá íéùòðå äìòîì íéìåòå úò
á ãåñî"î ãåñì ï" ãåñá ä)åì íéìäú/æ (ãà"îäáå í"ä òéùåú ä'  

øåàéáåò äùòð ìàøùéî íãà úãéì úìçú éë àåäå ãåàî ÷åîò àåä äæ ïéðò " é
 äðåúçúä ùôð åá ïúéð æàå åîà íçøá øééèöîå äôéè äá ìéèîå íàä íò âååãæî áàäù

 æà ãìåðùë ãò úåéîäáä)éààé áå/áé ( ãàî åá øáåâ éðååàúä ùôðå ãìåé íãà àøô øéò
äöéä àåäå"ä íéâéñä ãåñ àåäù øíéèìåùá ãåñ ùôðä ìù åìàä íéìëá " íéãîìîùëå ï

éò æà äøåú åúåà"äöéä úà åéìòî ïéçåã æ"î íù ãåñ àåäå äåàúä çëå ø" íù ìò øéàîù ä
á"ò åðå÷éú úìéçúå ï"æù éðéîùá äìéî úåöî é 'ò àåä íéîéíåãà õøà ãåñ åîà úçú ïéã68 

æ íäù ' àîèú äúåã úãð éîéë øëæä ìù äàîåè éîé)áé àø÷éå/á (âéñä íäùíéæ ìù  '
çàå íéëìî" ñðëðå äîàã àîåôá ãñç äìâúîå øãä êìî ãåñá àåä æà éðéîùä íåéá ë

éøáì"éøú ììë ãåñ ú"îë ùôðä ìà çåøä ïî íéòôùðä úåçë â"äìòîì ù69 úøàä àåäå 
î íù"áçúîù äá íò ø"úåììëá ï  

çàå"èñä ïî àöåé ë"âá à ' úøàä àåäù äøåú åãîìì ïéìéçúîå äìøò éðù íéðù
öîä"ç70îë " íäøáàá ù)çé úéùàøá/èé (åâå åéðá úà äåöé øùà ïòîì ' ä÷ãö úåùòì

åâå èôùîå 'â úåöîá åúåà ïéëðçîå"áá íäå ë 'îá íé÷ìç"ì úåöîáå ò" óëå úåëæ óë ú
ì úåöîá äáåç"ì÷ä øéñäì úî íéìå÷åùôðîáå úåéîäáä " ãåñá àåäå äøàä åì óéñåäì ò

î"îå ï"î åì ãéøåäìå äéáã àá÷åð úðéçá ï÷úì ã" ìò àåä êåðéçä úåöîå äùãç äøàä ã
é ïá àåäù ãò åîàå åéáà" ïî àöéù åùôð úåììëá øåøéáä ãåñ àåä äæä ïîæ ãòù íéðù â

èñä"î øåáéç ãåñá äùåã÷á ÷áãúéå à"áå ä"ð åìù øåøéáù ïùòäò "åà é" íäù à
æ úðéçá íéøøáîä"à ,øùàëåé ãò åáù ùôðä øåøéá úåììë øîâð " øîâð æàå íéðù â

î øåáéç ãåñá åôåöøô"áå ä" æàîù åðééäå åéáà úåùøî àöåéå äåöî øá äùòð àåä æà ï
 øøáì àåä êéøöéøàùèñá íéòå÷ùä úåèøôá åùôð éöåöéð " íåé ìëá íäî øøáî àåäù à

ò íåéå"îå äøåúä é éôì åì íéáåö÷ä åééç éîé øôñî êøò éôë óåöøô ãåñá åúåùòì åìù úåö

                                                 
מיני מילוייהם שהם ' גם יכוין אל שם ההויה בד. ל"ט' מידה דרוש ה בגי דרושי הע- שער הכוונות 64
 ה והוא הויה"ת מוריד הטל מ"מילוים אלו באופן אחר והוא כי ר' ל אותיות גם יכוין בד"ב ובהם ט"עסמ
  א/י שמות כ" רש65
'  בב הן"י נתן התורה שחו"ל וע"ספרים של המשקולת נברא העולם כנ' ד שהם ג"ל חב"וז:  ספרא א66

בזו כמו בלוחות והן הכותבין ' אצבעות בזו וה' ששני הידים הן כעין שני לוחות ה. 'ספרים שהן כף כו
י דבור עשרת הדברות לישראל "י מכתב על הלוחות וע"והתורה נתנה ע. מכתב אלקים חרות על הלוחות

  והוא הלשון ובו נכלל כל שבשני הלוחות] לא כתוב שזה בדיבור בבת אחת[
  מקור ?67
   טעמי המצות שופטים כותב שארץ אדום היא בינה68
  ' תיקון ג69
 'גימ? ח" קל70
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åùôð éöåöéð øôñî71 úðéçáã ùôðä ìù íéèøôä øøáì ùøåùå áà úðéçáá àåä äùòðå 
á"éììëä åùôðá íéìåìëä ïúî úøàäù äìòîì øàáúð øáëå "ò àåä ùãçä ä" âååéæ é

òã éîéðô"ñå á"ééñî øäèì àáäù èøôá íãà ìëá ïàë ïëå â åì ïéò)çì àîåé (: àåä òåéñäå
ò"íãàä ø÷éò àåä çåøä ÷ø íãàá äðéà äîöò àéäù äîùðä é72 ãåñ åùôð íò øáçúîä 
î"ñ àåäå åòééñì çåøä ìà úåöåöéð çìåùå äìòîì àéä äîùðä ìáà äãå íò äîùð âååéæ 

ðéçáïéùøôúî àìã ïéòéø íäù åáù äéç ú73.  
  
æ" à àé çúô  

äúòååàìôð äàøúå äðéá êìéëùà äåúî ú" äéäù åîë åìà íéðééðò ìë êàéä ÷
 äøéáùä ïî åàöé êàéäå ìàøùé úåîùð ãåñá ììëá íä ïë åîë úåîìåòä úåìéöàá
 úåçë éøåãñå úåøåàîá ÷ø äéä äìéçúá ï÷úðù äî úîàá éë àåäå ïå÷éúä ìà ìå÷ì÷äå

úé åéúåãî úåìéöàî ' íäùåàöé äéä ìáà íéàøáðä ïå÷úì äðåô úåéäì äðååë úðéçáá 
òúé åúðååë úéìëú äéä äæìå øøáð àì äæ úåîùðä ìà òâåðù äî äøéáùä ïå÷éú ø÷é '

ò íäì òâåðù äî ï÷úì ìàøùé ãéá øåñî ìëä äéäéù úåîùðäå åîìåò úàéøáá" äøåúä é
éòå úåöîäå"éðåéìòä úåøåàîä úåøå÷î úçéúô íéîøåâ åéäé æí øúéá íçë íéàøî úåéäì 

íéðå÷éúäå úåìãâä ãåñ åäæù æåòå çë úåøåàîá èøô ìëá íéøáãî åðàù íéãåçéå íéâååéæå 
íéðåéìòä  

åðééäåìàøùé úåîùð ììë íöò éë ] äàéøáä úðååëá ø÷éòä íäù[ íéòå÷ù åéä 
èñá äìéçú"èñä úåçë íäéìò åøáâå à" íúåùøî úàöì íéìåëé åéä àìù íéâåøè÷äå à

äãà àøáðù úòáå"ðá çëá íìåòá úåéäì íéãéúòä úåîùðä ìë åá åììëð ø éèøôá åúîù
åë åøòùá ùéå åùàøá ïééåìúù ùé åéøáà 'îë"æø ù"ì74  

úåøåãåäãà íâå íäéùòî åì÷ì÷ù íéðåùàøä " òøì úøåáâú íøâ àèçù øçà ø
 äéä äìéçúù äâøãä øãñá øåøéáä äéäù ãò äùåã÷ä ìà úàöì úåîùðä åìëåé àìù

åà ìù âååéæä"îøä ìë úììåë äôéè àéäù íäøáà úîùð äàöéå à"ë íéøáà ç åîù ïéðî
ò íù àøåëãã äôéèä àåäå"âä åá ììëå ãñç á 'âä ãåñ íäù ïéåå÷ 'â íäå úåáà ' éîé

 äèéì÷ä]ìëù [ ïéàå ìàøùé ìë ùøåù úåáàä ïë åîëå ãìåä øåéö ìéçúî æà äôéèä èì÷éù
 àìà úåáà ïéøå÷]ì[äùìù) æè úåëøá(:  

çàå"éî øåéöä ìéçúä ë"òå íéèáù á 'ãä ãåñá íäù ùôð 'éãåé"òã ï"âã á ' úåîù
ò ìù"ðä á"ãø øåáéòä ãåñá íéøöîá åéäå ì" íäù íäìù úåâøãîä ìë åîìùðù ãò äðù å

ñ"ãø íù åéäå íäìù úåîùð ø"æ ãåñá äðù å ' íäù øåáéòä ìù íéùãç]æ') [å'( íéîòô 
åé ãåñáå íéùìù"îòô ãíééäà "ò àø÷ð æàù øåáéòä ìò äøåîù ä" ãéúòã àîéà ù

                                                 
ל כבר ידעת מהתחלקות הנשמה לכמה ניצוצין ובכל גלגול וגלגול באים מקצת "וז' ח שער הצלם א" ע71

מהם וכפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה כך הוא מספר ניצוצין שיש 
כי כמספר ניצוצותיו כך .) רכד(צלם הזה נקרא מדת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי בצורה ההוא לכן ה

  מספר ימי חייו 
ל והענין כי הרוח באדם הוא האדם אבל הנפש הוא המדרגה למטה ממנו והנשמה "וז::  ספרא לז72

 למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע
אלין אקרון , דלא מתפרשין לעלמין, ותאבחדו, דאינון באחדותא, אתר עלאה. ד/זהר ג' ע, ב" זה חו73

  'ח עקודים ה"ע' וע, רעים
מה שהיה כבר נקרא שמו אמר ) קהלת ז(ד "ל ראה קראתי בשם בצלאל הה"ג וז/ שמות רבה מ74
ר "ה מי שהתקנתיו מראש שיעשה המשכן כבר קראתי לו שם מהו ונודע אשר הוא אדם עד שאדה"הקב

דיק שעתיד לעמוד ממנו יש שהוא תלוי בראשו של אדם ויש ה כל צדיק וצ"מוטל גולם הראה לו הקב
  'שהוא תלוי בשערו ויש שהוא תלוי במצחו ויש בעיניו ויש בחוטמו ויש בפיו ויש באזנו וכו
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àéìâúàì) â øäæ/àé.75(éòäå  íäá øéàäì úåîùðä åñðëð àì ïééãòù àîéà ïèáá äéä øåá
ëù äìòîì åéäå" åéä ïëìù íäìù úåîùðá íé÷åáã ïééãò íéâéñä åéä øåáéòä æíù ìàøùé 

 ãåñá íäìù øåøéáä äéä äæå íéðáìáå øîåçá íéøöîá úåìâá)ç úìä÷/è ( èìù øùà úò
îë åì òøì íãàá íãàä" ù) úåîùà/áé (76åúåà åðòé øùàë äéäååâå äáøé ïë  'òù" é

èñäù" íçë ìë íäá äìâúð àì øåáéòä éîé ìë æàå äùåã÷ä ïî ÷ìúñî äìù úà úìèåð à
äð úðéçá ÷ø" úåçëá ÷ø ïééãò åùîù àìå úåöîå äøåú íäì ïúéð àì ïééãòù íäìù é

äð úðéçá åîë íãà éðáì íéãáò úåéäì äìôù äâøãîáå ãáì úééîùâä ùôðä" àåäù é
àìà íãà úâøãîî äèîìåì ùîùî 77 åúâøãî ãåñ ìò ÷ø çðåä àì íãà íù ø÷éò ïëå 
îë úåöîå äøåúá äãåáòá" ù)ãì ìà÷æçé/àì (åë íúà íãà ' íìåòì åúàéá úéìëú àåäù

áùáåìéäîùðå çåø åá ïúéð äæ   
ïéðòåúé åîù éåìéâ äéä àì úåáàä ãò éë äæä øåøéáä  ' éöéøô åòéùøäù ãò íìåòá

úé åúçâùä ùéçëäì úåøåãä 'áù ãò íäøáà à]åðéáà) [òà"ä() 78àë úéùàøá/âì( àø÷éå 
ä íùá 'ò åîù éåìéâ àåäù äèéì÷äå øåáéòä ãåñ åá ùøùð æàå íìåò ìà" äâäðä øãñ ô

éá ïçáúðå øøáúðå úééñðä 'áà úåðåéñðìîëå äôéèä ãåñá ãáì çëá ÷ø äìâúð àì " ù
)å úåîù/â (åâå íäøáà ìà àøàå 'ä éîùå éãù ìàá 'ùå íäì éúòãåð àìäæä í79 ìò äøåî 

ãá øåáéòä ãåñ '÷å òé÷ø íéî øåà úåðéçá 'ïéàëøá80éù åîë ú'ñá åðéðôì " ïë íâ äøåîå ã
éã åîìåòì øîàù ìåáâäå øåéöä ãåñ ìò) áé äâéâç(. äéä íäøáà ãò äìéçúù åðééäå 

                                                 
לבתר , אנא זמין לאתגליא, לבתר אשר אהיה, אנא הוא מאן דאנא, ל אהיה בקדמיתא סתימו דכלא" וז75

 אהיה בתראה
 :תו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראלל הפסוק וכאשר יענו א" ז76
ל והענין כי הרוח באדם הוא האדם אבל הנפש הוא המדרגה למטה ממנו והנשמה "וז::  ספרא לז77

 למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע 
 אל עולם'  ויקרא שם בשם ה78
, ז והנהגתו" העוהן הם שורש"ל כבר אמרתי שהזו" תניא אמר רבי שמעון וז- א " ספר אדיר במרום ח79

ן "שם מצטיירים כל ספירות זו, וביסוד שלה יש שם אל שדי. שמשם הם יוצאים, ואימא היא המקור להם
וזה . ב"בסוד עסמ, שבו סוד אור מים רקיע ומאה ברכאן, וכבר נתבאר ענין שם שדי במקומו. טרם צאתם

בכאן ' אלא במקום א, שלא להתפשטכי בהיות חמרם נגבל . כי האיברים מתחלפין בציורם בכח גבולותיהם
בהיות יוצאים האורות להתפשט , והנה כמו כן למעלה. נשארת צורתם כמו שהיא לעינינו, בכאן' ובמקום א

היו , אלמלא נצטיירו בחותם זה המגביל לכל אחד מהם נטיותיו, לעשות כל הספירות ופרטיות מדרגותיהם
אז נשארים , ובהצטיירם בחותם. ור הפרטי הראוי להםולא נשארים בצי, האורות הולכים ומתרחבים תמיד

, התפשטות האורות, ן"נמצא שני דברים נעשים פה ביסוד אימא לצורך בנין זו. בציורם זה כראוי להנהגה
, וסוד זה. ואלה הדברים נעשים בכח שני השמות האלה אל ושדי. והצטיירם בגבול ושיעור הראוי להם

על כן כל האורות , שהוא שם אל, שהתפשטות האורות הוא בסוד חסד, )ג, תהלים פט(עולם חסד יבנה 
וכל זה הדבר נעשה למעלה . ואחר כך שדי נוטלם ומציירם בציוריהם, בהתפשטות מתפשטים בשם אל

שבסודם , שהם המוחין, ג"ב חו"שהם סוד חו', יודין וא' והנה אל סודו ג. במקור שהוא יסוד אימא
, כי כמה שמות יש. ברכאן' ר וק"אמ, ב"ועיקר ציורם עסמ. טייריםובשם שדי מצ, מתפשטים האורות

המילואים ' ה וד"ה ב"אותיות יהו' אך כולם נכללים תחת ד. כולם מורים על הארה פרטית ופעולה מיוחדת
ודבר זה עוד יתבאר , כי זהו הסדר הכללי המנהג כל שארי סדרי האורות ומחלקות פרטיהם, היוצאים משם

על כן זהו מה שצריך , הוא המעמיד האורות בסדר וציור הצריך להנהגה, נה הציור הזהוה. דנ"לקמן בס
 :להבין היטב לדעת סדרי

 'ד ה"ן ומ"ח מ" ע80
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íéðåúçúä ìù äãåáòä úãî éô ìò åðéàù åãñç ãöî àìéòìã àøèñá äâäðää81 
ää ìéçúä êìéàå íäøáàîåò øåòéùå ìåáâá äâäð"äãåáòä ô  

äìéçúå ììëá àéä úàæ äåöîù éãù íù àåäù äìéî úåöî ãåñá úåììëá äéä 
à äãòìáù"éøúä ìë íéé÷ì à"éøúù úåöî â"éøúå ùôðá ùé úåëéà â"çåøá úåëéà â82 íäå 

ò ùôðá íéøéàî"éøú ô" çåøä ìù ãåñéáù åæ äåöî úçú ñðëäì êéøö äìéçúáå úåöî â
òù"ìë íéøéàî ééøúä " äìéçúá ïúéðå úéøá àø÷ð ïëìù ùôðá çåøä ìù úåëéà â

èñä ïî úåîùðä ìë åàöéù ïå÷éúä ùøåù íøâ äæáå ììëá íäøáàì" íéøåøéáä íäå à
ãø ïîæá íéøöîá åøøáúðù" øåáéòä éîé íäù äðù åòå 'æ íä íéøöîì åàáù ùôð ' íéìëä

æ íéëìîä ìù ' úåãå÷ð ãåñá íäù úåãå÷ðíé÷ìà83î àåäå "ùù ùéé åéáàì óñåé çì" ïùé ï
åðîéä äçåð íéð÷æ úòãù) æè äìéâî(:84 ìù úåøåáâä íä íäì äéäù ãåáòéùäå éðåòäå 

ôöðî" íéâéñä íéøøáð äæáù ê]îë"äìòîì ù) [ùîë"ì(î àåäå "ù) åî úéùàøá/â( àøéå 
 åéìàíé÷ìàåàøîá úåâå äîéøöî äãøî àøéú ìà åì øîàéå äìéìä '  

ïîæåâá àåä øåáéòä  'úåâøãîâ íäù  ' íéðåøçàå íééòöîàå íéðåùàøä íéùãç
â ìëáù 'îë äðåéìò äâøãîì øúåé ãìåä äìåò íéùãç" ù)àì äãð (.â ' íéðåùàøä íéùãç

åë ïåúçúä øåãîá øã ãìåä' úåøåàîäù ãåñé ãò äâøãîì äâøãîî íéìâúîå íéëìåä 
äðéá85éòù äàìéò "ëåî ìàøùé åéäù ìëù íéøöîá äéä ïëå íäî íéâéñä íéçãð æ øúåé íéð

â íäå øúåé ãåáòéùä éùå÷ äéäå øúåé âåøè÷ä øáâúð åúîåòì æà äðåéìò øúåé äâøãîì '
ùä åúîù ãò äìéçúá úåìâä ìù íéðîæíéèá õøàá åéäù ÷ø ãåáòéù íåù íäì äéä àìù 

áä ïîæäå íäì àì ' øåãîì íúééìò àåäå úåãáòä ïîæ àåäå àåää øåãä ìë úîù øçà
çàå éòöîàä"ìâä éîé óåñá ëîë øúåéá ãåáòéùä éùå÷ ïîæ äéä æà úå"ù) á úåîù/âë( 

åâå íéáøä íéîéá éäéå 'åâå íéøöî êìî úîéå 'åâå åçðàéå ' íù äìåòù ïåéìòä øåãî ãâð àåäå
òù ãìåä"éùä øîà æ" íäøáàì ú)åè úéùàøá/âé ( àì õøàá êòøæ äéäé øâ éë òãú òåãé

á äðéçá íäì 'â äðéçá íåãáòå 'åâå íúåà åðòå'  

                                                 
ל אמר רבי יהושע בן לוי הני עשרים וששה הודו כנגד מי כנגד עשרים וששה דורות "וז.  פסחים קיח81

א היה "אבל זה לא נכון שעד א, ם בחסדושברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אות
   23*?ע מקור"וצ, אלא צריך לומר שזה שייך לאלפיים תהו, עשרים דורות

סוד הענין שכל אבר יש לו איכות כי כולם הן תולדות הספירות וכל אחד יש לו :. לז/ יהל אור ג82
א הוא מעשה "ג מצות שכ"יה בתר"פנימיות וחיצוניות ובפנימיות פועלת האיכות והבחיצוניות האיברים וכ

ג "ג אברים בגוף ותרי"תרי' א כוונה מיוחדת ולכן המצות בלא כוונה כגוף בלא נשמה וכו"מיודח ויש לכ
ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש אלא מושפעים "ם ועוד יש תרי"איכות בנפש קבועים בגוף אף לעכו

יודע שכל ' זה אור הלבנה בשלימות וכומהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו והן באין מעשיית המצות ו
' והוא עט' ג איכות השניים באים באבר א"וכן הוא כאן שתרי' וכו' דבר שהוא כפול בא השני בגולם א

י כמו כל "ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש' ג מצות גדולה מילה וכו"הברית ובו נכלל כל התרי
ג הוא בעטרה "ומצות המיל השהיא מצוה המשלמת תרי' י וכו"האיברים אלא בעשיית האדם מצות הש

של ' ת שוהא הנוק"ג מצות וזהו ברי"ל שהיא כולוה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"כ הכלל הנ"ובוה ג
ובהחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו זכר בלא , ל"י כנ"היסוד שבה נכללת לאחד בסוד תש

 נקבה
  שבא סגול חולום וחיריק83
' ע.) ערובין סה(' נפש בסוד נכנס יין כו' הוא בסוד היין ע] ק"דהיינו ו[ת "ל וידוע שת"וז:. א ט ספר84

ת "ענפין דאתזנו מהאי רוחא דנפיק מן פומא והוא ת' נהירו דע' משפטים ע' ש בפ"ה וכמ"שמות של הקב
ין ישן שדעת שלח לו י:) מגילה טז(ש "ש וז"ע' שמהן לקבלהון בארעא כל הנפש כו' ש שם כדין ע"כמ

  ' זקנים כו
 'ומוחין ב' כ ד" הרב אמר שזה באנ85
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ìëåúé àåä äìéâ äæ ïéðò  'úé åîù éåìéâ àåäù äãéìäå øåáéòä ãåñ ' øãñ àåäù
âäðä)ä](ú[ úåéèøô ]ã)[ù(ò øãåñî" äøåú ïúî úòî åéåìéâ äéäù äãåáòäå äøåúä éëøã ô

éåä íù éåìéâ àåäå êìéàå"òå ä"äùî øîà æ) â úåîù/âé(îù äî éì åøîàå )é](å[åâå  ' øîàéå
åâå 'éäà"éäà øùà ä"ñ àåäù äçàå äãéìäå øåáéòä ãå"éåä íù éåìéâ ë" äãéìä øçà ä

îë íéøöî úàéöé ãåñ àåäù" ìåãâä åðéáø ù]éôá úåëéøàá') [æ"åøåàéáá ì(ôñì " ã
êøåàá86  

øçàåë àåäå ä÷éðéä ïîæ äéä íéøöîî íúàéöé " íéâäðúî åéä æàù øáãîá íúåéä æ
îë âåäðë àìù úåàìôðå íéñðá" ù)áì íéøáã/âé (ñî ùáã åä÷éðéåòì87åâå  ' ãåñ àåäå

 åú÷éðéáìçîæ úâøãîî äìòîìù úåøåàîä íäù àîéàã "ð éôì íéøãåñî íäù à]é[ âåä
åà ìáà íìåòä"îë íéñðä ìë íùîù úåàìôðä ãåñá íä à"îá ù" íðåæî äéä ïëå äæî à

 åúåà ïéìëåà úøùä éëàìîù íçì íééðçåøî]åëå') [äò àîåé: ( àîéà éããî áìçä àåäå
ðåéìò úåøåà úðéçáîåâä úâøãîî äìòîì íäù íéó88  

æàåçà íéðëåî åéäéù íéð÷úúîå íéëìåä åéä " ïéçåîä ãåñ àåäù úåìãâä ìá÷ì ë
 ïë úåùòì øáãîá íäì äðúéðù äøåúä ãåñ àåäå àá÷åð íò âååéæì íéåàø åéäéù íäìù

åâå õøàá') ã íéøáã/ä89( ìëì ìàøùé ìù íúìåãâ äìâúð æàù íäìù úåìãâä ïîæ àåäå 
äøåúäå íìåòäáç ãåñ àåä "åà ãïééøäàúéìú ) çô úáù(.îë "ù) ã íéøáã/å( àéä éë 

åâå íëúðéáå íëúîëç 'îëå"ù åãâä éåâä ïåáðå íëç íò ÷ø åøîàå"ì90 ìåãâ éåâ éî éë äæä 
åâå'  

àåäåàì íúñéðë àåäå âååéæì íééåàø åéäù ïîæ ãåñ "òù íäìù àá÷åðä àéäù é" é
åúä íåé÷ ø÷éò íùå úåãìåú ìàøùé íéàéöåîò äàéøáä ìë ï÷úì úåöîäå äø" íä æàå é

 úèìåù ïåùìå äîåà äéä àì ïëìù øåîâä ïå÷éúä úðéçáá ãéîúî âååéæäå òø ìëî íé÷åçø
÷ù ãò íäáåì÷ìå åîå÷îì ìå÷ì÷ä øæçå íäéùòî úéù åîë' )úåáéúðá] (íéøòùá[ íéàáä 

ñá"ã  
êàøåúä íäì ïúéðå íéøöîî åàöéù äîá äéä ìàøùé ìù íðå÷éú ìëì ùøåù  ä

îëå áåèì ìëä øæçåé óåñ ìë óåñù ãøôúé àìå õéîà øù÷ úéøá íäì úøëð äæáù" ù
)ë ìà÷æçé/âì (îëå íëéìò êåìîà äëåôù äîçáå ä÷æç ãéá àì íà éðà éç"ù)  íéøáã

åë/æé(ä úà  'äå íåéä úøîàä ' êøéîàä)íåéä(åâå ' ð øáëùòáùá÷ä "åë åðøéîé àìù ä '
ù ïå÷éúäå ïåùàøä øåøéáä ãåñ àåäåæ ì"å äãéìäå øåáéòä ãåñá àáù àúéù åîë' ãåò 

ñá" åîå÷îá ã  
  
  

                                                 
א ליה דנפיק מנה "מ ואז נפתח הה"ש בפרשת א"א כמ"ה הוא נגלה אחר יציאת ז"ל ששם הוי"וז:  טז86

והוא בסוד . גמור' כ נפיק מנה ו"ואח' ניכר בתוך ה' וקודם אתפתחת ליה שהוא הלידה והוא גילוי יותר ש ו
ק "ק אשר אקי"ל והענין בקיצור כי אקי"וז:) כ. (ש לקמן והוא סוד יציאת מצרים"כמה "ק והוי"פ אקי"ג

י מתגלה וכל "ס וע"א שבו מנהיג העולם והוא שמו של א"ה הכל הוא דרגא דז"ק השלישי ו הוי"אקי
ס הוא שיתגלה שמו בעולם וזה כוונת "הדרגין שקודם לו הכל דרגין אליו שיתגלה שעיקר הכוונה של א

א ושם נתגלה כי שאל נא לימים ראשונים "העולם ולכן נחית מדרגא לדרגא גילוי אחר גילוי עד זבריאת 
 כידוע) 'דברים ד(

 שאלתי24*?  איפה רואים כאן ניסים אחרי יציאת מצרים87
  א פתח יב"א'  ע88
אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים ' ל ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ה" וז89
 : לרשתהשמה
 '? גימ90
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æã úåìãâ" à  
äë çúô  

úòãæã "á åá ùé à 'à úåâøãî 'áäå ùàøá øàùðä úòã ' èùôúîä úòã àåä
îë àåäå àôåâá"åçä ìù äãìåúä àåä úòãù ù" çåîá íúøéîùå íéøáãä øåéö àåäù á

ìëå]ì[çàå ãçéá øåéöäå äîëçä "ä éðùä úòã àåä ë ìòåôù åîöò äùòîä úòùá èùôúî
ò øáã ìë" äáùçîá øáë øãåñîä äòéãéäå äîëçä ô] äæ úòãù éøä íù ììëðä úòãä

æ ìòåôù äìåòôäå äâäðääù íîöò úåøåàîá àåä ïëå ïåéìò úòãá øåù÷ àåä" íéàøáðá à
 äâäðäå úåäî íéðúåðä úåøåàîäå úåãîä íäù åìù íéæëøîä íéøáà íä äîöò äìåòôäù

åä øáã ìëìò ìòôð à" äáùçîá øáë øãåñîä äðåéìò äîëç éôì èøôå èøô ìëá äîëç é
 íîöò úåøåàîá àåä ïëå ïåéìò úòãá øåù÷ àåä äæ úòãù éøä íù ììëðä úòãá

æ ìòåôù äìåòôäå äâäðääù"òôäù íéàøáðá à [âù íãàä ìù çåøä àåäå" íéøàùðù ø
 åîëù åéìò óé÷î øåà íäù åìù äîùð äéç äãéçé ãâðë íä ùàøá úåììëã äéçå äãéçéù

 óåâá äøéàîù óà äîùðä ïëå åðîî äáâùð äâøãî íäù óåöøô ìë ìù óé÷î øåà íä
îë äìòîì äøàùð äø÷éòå äáù äðåúçú äðéçáá ÷ø äðéà"ëá ù"æá ïë åîëå î" ìù ú

åá úéùàøá äùòîì êéøöä ïéðò éôì ìòåôù óåöøôä 'åç úðéçá íéîéä" íä åáù øúëå á
ä úòãå äîùðå äéç äãéçéæá èùôúî"åø ãåñ àåä íúãî êøò éôì ìòåôå ú"ç91 íãàä ìù 

æä ìù úåéîéðô àåäå"áá úééîéðôä äâäðä øåãñ ìë ììëð åá ïëìå ú 'åç ìù íéëøãä" á
åçä øãñîä àåäå"á âìëæã íéøáà " äéäé èøô ìëù äâäðää é÷ìçå úåøåàîä éèøô íäù à

áàá ïëå úåãîä ìù âåæéîä ïéðò éôì ïéãä åà ãñçä åá øáåâ íéîä åà ùàä åá øáâéù íéø
áå äîåãëå 'åç åìà ïéøèò"åà ìù úåøèòä ãåñî íä úòãá íéììëðù â"à  

éãëåî òãúù êéøö äæ ïéðò ïéáúù " ìåãâä åðéáø ù)æ"ì( úåöî ïéðòá åéèå÷éìá 
éøúù äìéî"éøúå ùôðá ùé úåëéà â"çåøá úåëéà â92éøúî íäù "éøúå íéãéâå íéøáà â" â

à íéøéàî çåøä ìù úåëéàéøú ì"éøúä ìëå ùôðáù â"ò ùôðä ìà íéøéàî çåøáù â" é
éøú"éììëð íäå úåöî âíëå øëæä ìù àá÷åð àéäå ãåñéä úøèòá äìéî úåöîå ãåñéá " æ

åöîä ïéà äìéî äåöî íéé÷î ïéàù)ä](ú[ ìòåô åðéàù øëæ åîë ììë åùôðá øéàäì íéìåëé 
øøáúð øáëù íéðåéìòä úåøåàîá àåä ïë åîëå äá÷ð àìá íåìë äâäðä íä ïéçåîäù 

ò ìòåô úééðåöéçä äâäðäå ìàøùéì ïúéðù úéîéðôä"íéìëä é] åàì àåä"ä[å íäâ " ãåñá ë
éøúù àôåâã àôåúéù àåä ùôðäù ùôðå çåø" íä ùôðáù úåëéà â)íãà ìëì] (â"éåâì ë[ 

àù äî"éøú ë"îëå çåøáù úåëéà â"æ ìåãâä åðéáø ù"íù ì  
ïëìååøîà ) àñ úåîáé(.ãà íéåø÷ íúà  í]åà ïéàå"íéåø÷ ä [åë ' ãåñ íä ùôðå çåøù

ãà úâøãîî äèîì àåä úéãåñéä ùôðù äîäáå íãà" ìù çåøä ãåñ àåä úòãä ïàë ïëå í

                                                 
91?  
סוד הענין שכל אבר יש לו איכות כי כולם הן תולדות הספירות וכל אחד יש לו :. לז/ יהל אור ג92

א הוא מעשה "ג מצות שכ"ה בתרי"פנימיות וחיצוניות ובפנימיות פועלת האיכות והבחיצוניות האיברים וכ
ג "ג אברים בגוף ותרי"תרי'  נשמה וכוא כוונה מיוחדת ולכן המצות בלא כוונה כגוף בלא"מיודח ויש לכ

ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש אלא מושפעים "ם ועוד יש תרי"איכות בנפש קבועים בגוף אף לעכו
יודע שכל ' מהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו והן באין מעשיית המצות וזה אור הלבנה בשלימות וכו

' והוא עט' ג איכות השניים באים באבר א"אן שתריוכן הוא כ' וכו' דבר שהוא כפול בא השני בגולם א
י כמו כל "ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש' ג מצות גדולה מילה וכו"הברית ובו נכלל כל התרי

ג הוא בעטרה "ומצות המיל השהיא מצוה המשלמת תרי' י וכו"האיברים אלא בעשיית האדם מצות הש
של ' ת שוהא הנוק"ג מצות וזהו ברי"לכן היא שקולה נגד תריל שהיא כולוה מהכל "כ הכלל הנ"ובוה ג

ובהחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו זכר בלא , ל"י כנ"היסוד שבה נכללת לאחד בסוד תש
 נקבה
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 úòãäå åáù çåøä íäù ïéçåîä ïî òôùðä úééîéðôä äâäðä øãñîä àåäù úåìéöàã íãà
éøú àéáîù ïéçåîã óåöøôä ìù äøèòä àåä"åëéà âú íéðåöéçä íéìëä ìà çåøáù  ìù

æ" ìàøùé ïëìå à]î[â íúâäðäå íéøúñð ãåñá ÷ø úåìâá íâ åæ äðäðäá íìåòì íéâäðú" ë
ò"éøúå äøåúä é"ëå äéúåöî â"àá åéäù úòá åîë äáäàá úåöîä íéùåòù æ" äúéä æà é
)ä(âäðä)ä](ú[øéàî úééîéðôä )ä(àù äî øúåé " ïéàù íéðô øúñä ãåñá íäù úåìâá ë

ùø íéùåò"îå äáäàî î"íéøåù÷ îéøúä ìë "ò ïéçåîã óåöøôáù úåëéà â" äìéî úåöî é
åç íîöò ïéçåîäù àöîðå íìåòì ìàøùéî øñ åðéàù"åàã ãåñéá íéììëð íä á" íùù à

éøúä ãåñá íéøãñð"îø ãåñéá íéììëðä úåöî â"î ç"ñùå àáàá äîëçã àøèñá ò"ì ä" ú
æì íéøéàî íä ìáà àîéàá äðéáá"åñá åá èùôúäì àãò ùôðì çåøä úøàä "é úåøèòä 
îëå úùôúîä úòãä àåäå íäìù" ãåñ àåäå ù)áé äâéâç (: àìà íåìë ùîùî åðéàù ïåìéå

òî íåé ìëá ùãçîå úéáøò ñðëðå úéøçù àöåé"åë äîç úåìæîå íéáëåë åá òé÷øäù á'93 
åàã ãåñé àåäù"îç à"ðáì ä" ãåñ àåä äîëç"ðéá ä" åãåñé äðéáá äìåìë äîëçù ä
ë àåäå äãåñéá 'ìëðù äîëç ìùðáì ïàë äùòðå äðéáá ì"ä94îëç éë "ò íù àåä ä" á

éãåéã"åéå ï"ò éôåìéâã ã"ë àåä á 'éä éåìéîá òåãéë äðéáá ììëðå äîëç ìù ' àåä ïåìéåäå
àøùéá òåá÷ä äìéî úéøá úòãä ãåñ íäìù ãåñéä úøèòì ãåñ åáù äðåîàä àåäù 

à÷ðôùåâã àîúåç à÷æéòä àåäù ïéñåøéàä95úòãä íù ïéùåã÷ ìù úòáè  ,òå"åöî é)ä](ú[ 
ðåîà òåá÷ äìéî"îë ìàøùéá ä" ù)á òùåä/àë (òãéå äðåîàá éì êéúùøàå"ä úà ú '

äðä øãñð åáù úòãä àåäùâéâ àåäå äðåîàá ìàøùéì úéîéðôä ä 'åìéå"ï, àúëåøô 
ãåñéä ìò àñéøôã, ùîùä ìò äñëîä ïðòä ãåñ àåäå )â äëéà/ãë ( øåáòî êì ïðòá äúåëñ

ìåëé ïéçåîä ïéàù äìôú ìò äñëîä äìøòä ãåñ íéððòä åøáòéù ãò íìåòá øéàäì íé
èñä úéøáä"òù òáèä úâäðäá éåìúù à"éùä úçâùä íìòúð é" íéøéëî ïéàå íìåòä ïî ú

ç äø÷îá ìëä ïéìåúå åãåáë äà"çà ìà ãåñá àåäå å"ã ìù åöå÷ äøáòäá àåäù ø 'çàã" ã
àù"ä ç)àå](í[è "ö ãåñ äéìéã ñ 'ìöä ìù"ãå í 'ãåñéä úøèòîä úòãä )ä](ú[èùôîëå " ù

æ ìåãâä åðéáø"íéðå÷éúì åøåàéáá ì96îá "ù) ì úåëøá(:åë êåøë ùçð åìéôàå  'ì"åë ù ' ìáà
åë ÷ñåô áø÷ò'  

ìòåæø åæîø äæ ãåñ "îá ì"ù) äéù"ç ù/âé( ìù äçúô ìò áùåé åðéáà íäøáàù 
åë íðäéâ 'ä íäøáà éë àåäå äéì ø÷ùáî àìå äéúìøò àëùîã úéîøà ìòåáä ãáì àå

 åì úåéäì úéøá åì úøëðå äðåîàä úåëæá äìéî úåöî äðúéð åìù äðîà ùàø ãåñá
ìíé÷ìàîéðô äâäðä ãåñá åéøçà åòøæìå úééîëç äøåúäå  ä úøèò ìéç úùà àéäå úééîéðô

äìòá) áé éìùî/ã(éøú úììåë "éøá ãåñá çåøáù úåëéà â" éî àåäù úéîøà ìòåáä ìáà ú
îëç øçà êùîðù)ä](úå[ )úéðåé] (úåéðåöéç[ äá áéúëã äøæ äùà àéäù )ä éìùî/â ( éë

åâå äðôåèú úôåð 'éò"ç øåôëì òáèä øçà êùîð æ"éòå äøåúáå äçâùäá å" åëùåð áø÷ò æ

                                                 
  ?: חגיגה יב93
 ועם האותיות הנשראות זה בנה נוצר לבנה' דבינה יוצר ל' דחכמה עם י'  כ94
) חסר כאן. ( אלא תקונא דא דנחית מן רישא דשערי דרישא הכי אשתכח.הכי דהא לא הוי. קלב/ זהר ג95

בעזקא ) א אלף עלמין חתימין"ס(ומהאי דיקנא אשתמודע כל מה דהוי ברישא דאלף עלמין דחתימין 
ולא אתדבק דא בדא . אורכא דכל שערא דנחית מקמי אודנוי לא הוי אריכא. עזקא דכליל כל עזקין. דדכיא

א אלא מכד נחתין אלין שערין נגדין "ס(מכד נגדין אתמשכן . אלין שערין. יןנחת) א דכלא"ס(ולא 
  .ושירותא דתקונא קדמאה תלתין וחד קוצי שקילן אתמשכן עד רישא דפומא. ותליין) ואתמשכן

אפילו עובר כמה עבירות אינו ' ל כל זמן שמאמין באחדותו ית"ה לא יפסיק וז"ד. א תיקונים מב"גר'  ע96
דנחש בשאר עבירות אבל ' וזה הוא סט'פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"ה ואעמומר לכל התור

ו "ח) דהיינו האמונה(עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר וכן בבת אל נכר אז הקוץ 
  עוד פעם' ה דאיהי קוצא וע"ש ד"וע. 'מסתלק מצדו וזהו פירוד הגמור וכו
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å]ã[ ø÷ò]úéá [ ìù åöå÷ ãåñ ø÷òáã 'çàã" úéøáä úøèò ìò äôåç àåäù åúìøò äëùîðå ã
 ïåìéåä ìò äñëîä ïðòäø÷òðåøúä ìë ììåë àåäù ìàøùé úðåîàî é" íéøéàîù úåëéà â

ò"éøú é"úåöî â97îë " ù)ãë úåëî. ( åúðåîàá ÷éãöå øîàðù úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá
äéçé  

ïåìéåäåòî ùãçîä àåä äæä " àåä íéìëá éåìúä úéðåöéçä äâäðä éë íåé ìëá á
 íåé ìëá åá ùãçúî çåøäå ãçà àåä óåâä íãàá åîë ììë ùãçúî åðéàå äåùá íåé ìëá

ëä úøçà äâøãîáò ì" íåé ìëá ùãçúî úééîéðôä äâäðä ïëå íéùãçúîä ïéçåîä éåðéù ô
øåúá éåìú àåäùäò ìëä úåöîä ìà íéøçà íéðå÷éú ùé íåé ìëáå úåöîáå " éôåøéö ô

 éìåâìâå]íù [éåä"îë úò ìëá ùãçúîä ä"îá ù" úòãä àåäù äæä ïåìéå ïëìå äëåøàá à
æä ìù íéìëä íåé ìëá ùãçî"å íäù ú 'äá úéùàøá éîé ãàî ïáäå úàæä úééîéðô äâäð  

  
 åë çúô  

øãñåçä úåèùôúä "æá úòãä ìù â" åáù àîéàã ãåñéä úøèò éë äæ ïôåàá àåä à
â ììëð"æã äæçá íééúñî àåä àáàã ãåñé úøèò ë" åãøé àìù äîåúñ àéä åæ äøèòå à

åçä" íéãøåé íäéøçàå äãéã ãåñé úøèò á÷ð íéáéçøîå íéãñçä íéàöåé äìéçúå ãçéá â
áâääãà àèçù íãå÷ äàéøáä úìéçúá äéä äæå úåøå" íéàöåéå êôäúð àèçù øçàå ø

çàå äìéçúá úåøåáâä"çàù øòùá øàáúéù øãñá íéãñçä ë"ñá æ" ÷åîò ïéðò àåäå ã
äåú éðåôöî ÷îåò úåìâì íéàøåð íéøáãá êéøàäì êéøö äæ ïéðò øàáìå" åðéöî äðä éë ÷

òîá" áéúë á)à úéùàøá/à ( àøá úéùàøáíé÷ìà åâå ')á íù (ú äúéä õøàäååäåâå  ') íù
â (]çàå"ë [ øîàéåíé÷ìàåâå øåà éäé  'ä íù áéúëå 'äå øåà íéîòô"íéî ô98. äæä øåàå 

îë íéãéáå øîàîá àøáð íìåòä éë òåãéå úòãä ìù íéãñçã àøèò àåä íù øëæðù" ù
)çî äéòùé/âé (åâå äãñé éãé óà 'åä íù ïåøâáå äôá äìòîì åúåéäáù úòãá ìëäå ãåñá à

àëìîã àîåôá æéðâã øåáéãä99íéãéáå 100éá  'òáöàúåá íäù  'ä ïéøèò"ä ç ' ìù úåòáöà

                                                 
ל אבר יש לו איכות כי כולם הן תולדות הספירות וכל אחד יש לו סוד הענין שכ:. לז/ יהל אור ג97

א הוא מעשה "ג מצות שכ"ה בתרי"פנימיות וחיצוניות ובפנימיות פועלת האיכות והבחיצוניות האיברים וכ
ג "ג אברים בגוף ותרי"תרי' א כוונה מיוחדת ולכן המצות בלא כוונה כגוף בלא נשמה וכו"מיודח ויש לכ

ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש אלא מושפעים "ם ועוד יש תרי"עים בגוף אף לעכואיכות בנפש קבו
יודע שכל ' מהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו והן באין מעשיית המצות וזה אור הלבנה בשלימות וכו

' והוא עט' ג איכות השניים באים באבר א"וכן הוא כאן שתרי' וכו' דבר שהוא כפול בא השני בגולם א
י כמו כל "ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש' ג מצות גדולה מילה וכו"ת ובו נכלל כל התריהברי

ג הוא בעטרה "ומצות המיל השהיא מצוה המשלמת תרי' י וכו"האיברים אלא בעשיית האדם מצות הש
של ' ת שוהא הנוק"ג מצות וזהו ברי"ל שהיא כולוה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"כ הכלל הנ"ובוה ג

ובהחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו זכר בלא , ל"י כנ"היסוד שבה נכללת לאחד בסוד תש
 נקבה
  'ר ז"ח לו" ע98
, אלא דעת גניז בפומא דמלכא, מאי פומא, פתיחותא דפומא, ל ופומא בהו תלייא"וז. קכג/ זהר ב99

ובדעת חדרים ) משלי כד ד(תיב דכ, דכל אוצרין וכל גוונין אתאחדן ביה, דאקרי פשיטותא דתפארת
' גבורו' ג דעת גניז בפומא דמלכא כי ה"משפטים דקכ' ש בפ"ל גם נתבאר בזה מ"וז' א ג"טנת' וע, ימלאו

 .ל וכללות הפה נעשה מהם והם נגנזו שם"מוצאות הפה כנ' של דעת נגנזו בפה בסוד ה
ביט וראה וחקר והבין וחקק וחצב ה וה"אברהם אבינו ע]  שראה-א "נ[ל וכיון שצפה "ח וז/י ו"ס'  ע100

קראו אוהבו ]  על ראשו-א "נ[נגלה אליו אדון הכל הושיבו בחיקו ונשקו בראשו , וצרף ויצר ועלתה בידו
כרת לו ברית בין . ויחשבה לו צדקה' והאמין בה' ושמו בשמו וכרת לו ברית לו ולזרעו עד עולם שנאמ

קשר עשרים . ת בין עשר אצבעות ידיו והוא ברית לשוןכרת לו ברי, עשר אצבעות רגליו והוא ברית מילה
 משכם במים דלקם באש רעשם ברוח. לו סודו]  וחמקו וגילה-א "נ[והמקום גילה , ושתים אותיות בלשונו
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äå ïéîé ãé"ä â 'áöà ìëå ìàîù ãé ìù úåòáöà"éãåé éôåìéâá úòãä íù àåä ò"ï101 àåäå 
çà åúåèùôúä ãåñá"äá ë"âç ñ"ð ú"úåòáöàá äùòîá àåä íù ä  

äìéçúåá åììëð  'åç ïéøèòä" àåäå úòãá ãçéá âòå øåáãá" øîàð æ)à úéùàøá/à (
åâå àøá úéùàøá 'à'ä ú'å íéîù'ä úà'øáå õøà"à÷ðôùåâã àîúåç úòãä íù àåä ú102 

áù 'åæ íéðåáä íä åáù ïéøèò" úåøåáâã úøèòå àøåëãá íéãñçã úøèò õøàå íéîù íäù ð
á äìéçú ìá÷î àøåëã êà àá÷åðá 'åç ïéøèò"çàå ãçéá â" àá÷åðá úåøåáâã úøèò ïúåð ë

áìçàå äðéð"îë àåäå íéãñçã úøèò äá ïúåð ë" åðéáø ù)æ ìåãâä"ì(ëá " ìàîùäù î
ääë ãé àø÷ð) æì úåçðî(.àðéîéá ììëð àìàîù íìåòì éë íòèäå 103 ãé ìù çëù åðééäå 

                                                 
 י"ו ה"י וי"ף ה" אל101
ל בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ "ה וז" סתרי אותיות פרשת בראשית מאמר השם אהו102

ה ביה אתבריאת ארעא "ו. ה בזה אתבריאו שמיא" דביה לאתבריאו שמיא וארעא אה"ראשי תיבות אהו
וכל מה דאית בה והוא יהיב תיאובתא בכל אילנין ועשבין די בארעא והוא מה דאמרו אין לך עשב ועשב 

הידעת חוקות שמים ] איות לח לג[מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל שנאמר 
  : טרו בארץאם תשים מש

, הויות בנצח אמא' ג, יות"ב הו"נשלמים ונעשין י, ואחר כך כשנכנסין מוחין דאבא ואמא' פ ו"ח חו"פע
, יותר מיסוד אמא, הויות ביסודו' ויש לו ג, וביסוד אבא הוא עודף מיסוד אמא, ביסוד אמא' ג, בהוד אמא' ג

לפיכך לא נגלה בפירוש הויות אלו , חוץאלא יוצא ל, ולפי שאין אור זה מתפשט ביסודה. גימטריא מגלה
שמות ' ד, ומדעת שביסוד אמא. ה"שמות אהו' ג, מדעת שביסוד אבא,  גם יש בה הארה בדעתה-במגלה 

  :ל באר היטיב"כנ, וכל אלו תמצאם במגלה יוצאין, ה"אהי

, עאגושפנקא דחתים ביה שמיא ואר, ונקרא, י"ו ה"י וי"ף ה"אל, ע סודו"אדיר במרום עד הנה אצב
. אצבעות' ומתחלקת לה, וסוד זה כי הנה היד היא כללות אחד. ת את השמים ואת הארץ"ובאמת הוא ר

ויעש אלהים את הרקיע , כי הנה כתיב, והענין). ד/תהלים ח(כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך , וסוד זה
' בדבר ה, יבוזה כי הנה כת. שהוא מקרא שהרעיש בן עזאי את העולם, ואמרו במדרש, )ז/בראשית א(

אך . והיינו כי מן הפה יצאו הדברים, והיינו שבריאת העולם היה בסוד דבור). ו/תהלים לג(שמים נעשו 
וזה נעשה על ידי , הוצרכו להגיע לבחינת מעשה, אך להשתלם, שזהו לראשית מציאותם, האמת הוא

וזה כי בתחלה הם . עשיםובלא כן לא היו נ, והם באמת מגיעים הדברים לבחינת עשיה. ת"הידים שהם חג
וזה אינו , כ צריך להיות דבר עשוי שיכולים להשיגו"ואח. ואז הם בסוד הבל פה, בסוד אויר דלא אתפס

ועל כן בתחלה בסוד אויר דלא אתפס מגיעים עד . שהם העומדים ממש לצורך העשיה, אלא בכח הידים
ועם , ורקיע הוא העבוי האחרון, האורותכי הלא כל זה הוא בסוד התעבות . דהיינו אור מים רקיע, הרקיע

. ואז הם קרושים, כי אחר כך נעשו בכח הידים, לחים היו ונקרשו, והיינו, כל זה עדיין אינם נתפסים
. ואז הם נותנים בחינת המעשה הזה, ואז עאל בימא בתוקפוי, והאמת כי הידים האלה מתחברים ביסוד

ומעשה ידיו מגיד הרקיע , וזה סוד.  למעשה- ביסוד ובכח הידים, ונמצא שבפה הגיעו למחשבה ודבור
והידים , שהיסוד הוא אביר יעקב, )כד, בראשית מט(מידי אביר יעקב , והוא סוד). ב, תהלים יט(

ויעש אלהים את הרקיע , ואז נקרא. שהיא שם כבר מגעת לבחינת רקיע, מתחברים בו לתת מעשה לטפה
 כדי -להגביהם . או להשפילם, או להגביהם למעלה, פעולות' ונמצא כי הידים הם לב). ז, בראשית א(

. שמהם נבנה] הענף, א"נ[שהם שרשי העץ , ואז הם בסוד השרשים שפירשתי לך במקום אחר, לקבל
ואז הם בסוד , אך יש להשפילם. כמפורש במקום אחר, )ב, תהלים קלד(שאו ידיכם קדש , והוא סוד
, והיינו כי בזה החותם נחתמים בסוד עשרה. ה" זה של אהואז נחתמים בחותם, והנה בהעשותם. המעשה
והמאורות נחלקים , וזה כי כבר ידעת הרכבת המאורות לכמה צדדים היא מתפרשת. 'כנגד ה' דהיינו ה

והוא ממש חילוק של . 'נגד ה' הם מתחלקים בבחינה זו של ה, ונמצא שבזאת העשיה, בכמה מיני חילוקים
מזה ומזה הם כתובים , ובהם נאמר, וזה ממש ענין של עשרת הדברות. ג"חווכן הידים , ג"ח וה"הדעת ה

וזה ממש הקשר . מתקשרות הבחינות זו בזו', בנוק' כי יש להם לכל אחד בחינה בזכר ובחי, )טו, שמות לב(
. שהוא בפרטות זה של בחינת קשר השמים והארץ, ה"וזה ממש החותם של אהו. של השמים והארץ ביחד

ומכל אחד מאלה האצבעות תלוים כמה . 'נגד ה' וזהו הנחתם בה, ארץ'את ה'שמים ו'ת ה'ת א"ולכן הוא ר
  דברים בעניני ההנהגה

 אמא מאור אבא כי אמא לוקחת מן השמאל ומהימין ואבא אורת " שער מה פרק א מ-ספר עץ חיים  103
 א וכאשר אנואבל הענין הוא כי כבר ידעת כי תדיר אתכליל שמאלא בימינ. לוקח דרך ימין לבד
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æ àøåëã ïàë ïëå ääë ìàîùä øàùð ïëìå åø÷ò ïéîéá àåä ìàîùä" àðéîéá íéîù àåä à
á åá ïëì 'åç ïéøèòä"àù äî â"àá÷åð ëîë ìàîùá àåä õøà " ù)çî äéòùé/âé ( éãé óà

 ãáì úåøåáâã úøèò ÷ø äá ïëì õøà äãñé  
äðäåøåàä äéä íù íéîùá , áéúë õøàáå )à úéùàøá/á ( åäáå åäú äúéä õøàäå

çà ïëìå ãáì úåøåáâ àéä àá÷åðäù êùçå" ë)à úéùàøá/â ( øîàéåíé÷ìà ïúðù øåà éäé 
 íéãñçã úøèò äá]åëå'104 [ðë"ðååëäå ìî íù ãåñî áåèä çë àåä øåàäù äæá ä" ä

 ìèáîä àåäù åúåîìù éåìéâ úåèùôúäå]ìë [èñäå òøä úåçë"ëù àï åúùåã÷ äìâúîùë 
 õøàá]æà [èñì ïéà"äöéå à" ø)çë] (íå÷î[åà ïëå íãàä àéèçäì " íä ìàøùéå úåìôùá ä

 òøä àöîéù íå÷î äùòù íåöîöä àåäå åúùåã÷ ÷åìéñ àåä êùçäå äìåãâ äâøãîá
ñåè"äöéì íå÷î íâå ìåùîì à"æ ïéðò àåä äæå íãàä àéèçäì ø"áì ÷ìçúîù à ' íé÷ìç

âç àøåëã àåä äñøôä ãòù" íå÷î íùå øåàä ÷åìéñ íù äèîìå äñøôä ïîå íéîù ãåñ ú
äð àá÷åð"åë êùåçå åäúä íù ïëìå õøà úðéçá é 'úé àåäù ãò åòáèá íù åðéà øåàäù '

 ïîæá äéäù åîëå õøàá íâ åúùåã÷ äìâîòìå íöøàá ìàøùé åéäù"øîàð æàù ì)  äéøëæ
ãé/è(ä äéäå  'åâå õøàä ìë ìò êìîì'  

äå"åà ô"ä íä ø"äá íéèùôúîù ç"âç ô"ð ú"æ ïéðáù åðééäå ä"å à"å íäù ÷ ' éîé
ä íä íø÷éò úéùàøá 'îëå úåììë àìà åðéà ãåñéå åéùú' êøöåä øåàî ìëá ïëìå åîå÷îá 

úéù åîëå ãñç úðéçá íù úåéäì 'åàäå øàùð íùå åáù ãåñéä ãò àøåëãá èùôúî äæä ø
÷éãöì æåðâíéòì " íéî ÷ø àöåé åðéà àá÷åðì ïúåðù äîå éùùä óìà óåñá çéùîä úåîéá ì

 ãåñá åá æåðâ øàùð éø÷òä âåðòú ìáà äôéèä àåäå ãáì)æö íéìäú/àé ( ÷éãöì òåøæ øåà
îëå" ìåãâä åðéáø ù)æ"åøåàéáá ì] (éôá'[íéðå÷éúì 105ä ãåñ íäå " íîöò íäù íéî ô

äî íéàöåéä"ä ø÷éòå ïåùàøä øåà ìù øåà ô"åà ô"á íéøàùð øãåñéä ãåñá "åè ô" á
îë" ù)à úéùàøá/ã (éâ íäå áåè éë øåàä úà 'ìéî"ä106ôå " íéìåìë íä äôá úòãáù ä

çàå íìåë"â íéììëð ë"ãåñéá ë  
ïéðòåéàøáðä ìë åéä àá÷åðì åúåîöòá äìâúî äéä íàù àåä äæä øåàä úæéðâ  í

úé åãåáë íéâéùî ' éë úò ìëá åìãåâ úà íéàåøå úåöîä éîòèå äøåú é÷îò íéâéùîå
úéù åîë íäéèøô ìëá íéðåúçúä ïéðá úììåë àéä àá÷åðä 'á íå÷î äéä àìå åîå÷î

äöéì" íãàä úà àéèçäì ø]åàì äèéìù äéä àì íâå"ìàøùé ìò ä [åîëåòì äéäéù " ì
 äéäé àì æà êëìù çéùîä úåîéìäèéìùäöéì "îëå ø" ù)áé úìä÷/à ( øùà íéðù åòéâäå

åâå øîàú'] æø åøîàå"ì[ )àð÷ úáù (: ïëå äáåç àìå úåëæ àì íäá ïéàù çéùîä úåîé åìà
 áéúë)ñ äéòùé/à (åâå éøåà éîå÷ 'à äùò ïëìå"úé ñ ' õøàì äìâúé àìù øåàä ìà ìåáâ

 åðîî àéöåäì ÷øå íéðåéìò úåøåàîá æåðâ øàùð äéäé ÷ø åúåîìùá äèîìøã äøàä êøãáê 
àá÷åðì ïôåã107ø "úé åúùåã÷ äìâúîù ì ' ïéàù åðééäå íéëñîå úåöéçî êøã õøàì äèîì

ò àìà íéîùá äùåã÷ä éåìéâ éôì äìâúî" íéñð äàøî íé÷øôì ÷øå íééòáè íéøáã é
ë åìâúð àìå åúåîìùá åðéà äøåúä úâùäå ìàøùé úìåãâ ïëå úåàìôðå" úåöîä éîòè ë

                                                 
  לא מובן לי כל כך 104

  &:תיקונים לט' ע, ביאורים בהנאת תשמיש מהתיקונים'  ע105
כי יוסף היא היסוד , יובן במה שהודעתיך, סוד גביע הכסף) מזולתו( פרשת מקץ - שער הפסוקים 106

לים תה(בסוד , גם כל חסד נקרא טוב. ולכן הגביע היה של כסף, כי הכסף הוא בחסד, ח"אשר בו ה, א"דז
כי גם גביע , ד חיים"ונלע. ע"הם בגימטריא גבי, פ טוב"והנה ה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי) 'ג ו"כ

  ו"וכן ליקוטי תורה מקץ בשם מרח): כ מזולתו"ע. (ד"שהיא ביסוד כנלע, עולה בגימטריא מילה
  כללים סירס את הזכר'  ע107
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ãåñ àåäå äøåúä úå÷éúîåù íéîä íéàöåéúé åòôù õøàì àá÷åðì  'îë òôùðä" ù) äéîøé
á/âé (åâå íééç íéî øå÷î åáæò éúåà'  

äðäåä "åà ô"ì óìà àåä ø"ú êìäî íééçä õò úòãä àåäå ä"äðù ÷108äá "âç ñ" ú
ð"ä ãåñá úåììëá ãåñéá æåðâ øàùðå øåà ãåñá èùôúî íùù ä"åè ô" úòãä íù àåäù á

ìéî ãåñá à÷ðôùåâ"ùîë ä" ìô÷ú øéñúùëå"ðä øôñîî ä"ä øàùð ì"éî ô" íéîä íäå í
äî íéàöåéä"äù øåà ôíä ÷ø àöåéå ãåñéá íéæåðâ íéøàùð "éî ô" ìù úåøåáâä ãåñ íäå í

 àåäå úåøåáâ ãåñá íåöîöá íéãñçä àöåéù åðééäå úåøåáâã àøèñá íä íéîù íéãñçä
ôä ãåñ ' íéøéùä øéùá)äéù"ç ù/å (åâå íúåçë éðîéù 'ë äæò éëåâå äáäà úåî ')ä íù (

éôùø"åâå ùà éôùø ä 'åâå úåáëì åìëåé àì íéáø íéî 'á÷åðäùà äá äìâúéù úù÷áî 
òì äéäéù åîë åúåîöòá øåàä"æàå øåàä äá äìâúé æàù ì) æ íù( åìëåé àì íéáø íéî 

åâå úåáëì 'îë äéìà àøåëãä ú÷åùú äáëé àìå ãéîúî äéäé âååéæäù" ìåãâä åðéáø ù)æ"ì( 
íù109åäå òì äìâúéù äùåã÷ä éåìéâ à"ììë ÷ñôä éìá õøàá ì  .äîàù "äîæá ë" éåìéâ æ

î àåäå âååéæä úòá íé÷øôì ÷ø àåä åúùåã÷"éôùø ù"åâå ä 'ú ãåñ àåä" õò ìù äðù ÷
ãåñéá æåðâä íééçä110ìéî "åçá íéãñçä íä íùå ä"é ãåñ íäù íäìù â 'éôùøã" àåäù ä

åé"ãåñ ùà éôùø íäå äîàã àîåôá àéìâúàã ã úåøåáâäù âååéæä âåðòú íä íù íé÷úåîî 
òì ìáà íéî ÷ø àöåéå øåàä ãåñá"åâå íéáø íéî æà ì 'îëå"ù  .  

 àì çúô  
ãåñéæã "óåâä ìë ìù úåâøãîä ìë ììåëä øåàîä àåä à111 úåâøãîä éììë íäù 

òù óåöøôáù" åá äéäéù çøëäá ïëìå íéðåúçúä ïéðá àá÷åðä ìà åðîî äøàä ãøåé é
 ìåáé÷ úéá íå÷îä ìë ìà"âç ìù ç"ð ú"ä íäå óåâä ìë íäù ä"åè ô"éâ á 'ìéî"ä112 

ùîë" ì)åë çúô ( íå÷î åá ùéù àöîðåìéáâîäåò úâäðä ìù úåøåàîì " ìù úåøåàìå á
äåò úâäðä"åð ìù íéãñçäù íãå÷ä áéúðá øàáúð øáëå æ"áå ä 'ú éùéìù" íéãøåéä íä ú

àùî íéìâúîå"á ìù ë 'åç"ú ùéìùå â"çî íéøàùð ú113íéñåá íéãøåé ïàë íâ ïëì  ' éùéìù

                                                 
ח ונגנז "ך בכל החמש ספירות והוא סוד הא הול"ל והחסד הזה משיוצא מראש ז"וז. ספרא טו'  ע108

ז ידוע "עץ החיים וכ' ק שנה שהוא מבינה הגלגלת שנק"ל והוא עץ החיים שהוא מהלך ת"ביסוד צדיק כנ
  ס כידוע"ק פרסה שהוא ה"ש בזוהר אזיל למטלנוי ת"וכמ

  ק שנה והוא עד הוד כידוע"ש עץ החיים מהלך ת"ם הוא הוד כמ"ל ועץ החיי"וז:. ולג

עץ ודאי , דביה בני חיי ומזוני נפקין, אלא דא עץ החיים, ומאי ניהו האי חותם דבה חיים:) נים סזתיקו(
 :וגם יש בדף קב',, והאי עץ איהי ו, ק שנה"ההוא דאתמר ביה עץ החיים מהלך ת

109  
ח ונגנז "א הולך בכל החמש ספירות והוא סוד ה"ל והחסד הזה משיוצא מראש ז"וז. ספרא טו'  ע110

ז ידוע "עץ החיים וכ' ק שנה שהוא מבינה הגלגלת שנק"ל והוא עץ החיים שהוא מהלך ת"דיק כנביסוד צ
  ס כידוע"ק פרסה שהוא ה"ש בזוהר אזיל למטלנוי ת"וכמ

  ק שנה והוא עד הוד כידוע"ש עץ החיים מהלך ת"ם הוא הוד כמ"ל ועץ החיי"וז:. ולג

עץ ודאי , דביה בני חיי ומזוני נפקין,  עץ החייםאלא דא, ומאי ניהו האי חותם דבה חיים:) תיקונים סז(
 :וגם יש בדף קב',, והאי עץ איהי ו, ק שנה"ההוא דאתמר ביה עץ החיים מהלך ת

ל וכד "ש דף ק"ג וז"ר דף קמ"ש בא"ק ולכך נקרא כל וכמ"ל וידוע שיסוד כולל כל הו"וז:  ספרא ז111
רוחי אינון ' ג' א ואינון שיתא כו"ן קדישין דזישלוף דא כל רוחין דלתתא יתערון עמיה ומאן אינון כתרי

 י כידוע"י ויסוד כליל כל נה"ת כלולין בנה"אוחרנין והם חג' דכלילן ג
אשר בו , א"כי יוסף היא היסוד דז, יובן במה שהודעתיך, סוד גביע הכסף) מזולתו(פ מקץ " שעה112

אך טוב ) 'ג ו"תהלים כ(בסוד , טובגם כל חסד נקרא . ולכן הגביע היה של כסף, כי הכסף הוא בחסד, ח"ה
כי גם גביע עולה בגימטריא , ד חיים"ונלע. ע"הם בגימטריא גבי, פ טוב"והנה ה. וחסד ירדפוני כל ימי חיי

  ו"וכן ליקוטי תורה מקץ בשם מרח): כ מזולתו"ע. (ד"שהיא ביסוד כנלע, מילה
  כ113



 ברית מילה

21 

ú ìù íéãñçä"åð ìùå ú" äúéúçúáø ãåñéä "åð ãâðù íå÷î åúåàì ì"æã ä" íéàá íùù à
 ãâð ìéá÷îä íå÷îá ìáà ïë äéä äèîì úåøåàîä øéáòîä øåàîá ïë åîëå éåìâá íéãñçä

åç"ú ùéìùå â" åéä íéãñçä åìàù øçàî äèîì úåìâì çë íù ïúéð àìù éåðô íå÷î äéä ú
ëîäèîì úåìâäì åðúð àìå íéñå  

øçàåùîë íãàä ìù àèçä íãå÷ íéàøáðì äéäù äðëä éôë íéãñçä åãøéù " ì
äöéìå äìéçú äùåã÷ì çë ïúéðù"çà æà è" åìòù íãå÷ äéä íúãéøéå úåøåáâä åãøé ë

â åãøéå äìòîì äèîî íéãñçä"æã ãåñéá óëéú ë"ùîë àåäå à" äìéçú åãøé íéãñçäù ì
åáâä úãéøé úòáù éãëåøú ïéàù íéãñçä íäì íã÷ øáëù íäìù íé÷åúéî øáë àöîé 
ë äèéìù íå÷î íéðúåð"äöé úîéã÷ ãåñá ë"äöéì è" åéäù úòá úåøåáâä åãøé ïëìå ø

ë ÷åúéîä äéä àì æàù äìòîì äèîî äéìò êøãá àìå äãéøé êøãá íéãñçä" àåäå ìåãâ ë
îë ìåãâ ãåñ"ù) áð äëåñ(.ë íåé ìëá åéìò øáâúî íãà ìù åøöé å 'ìîìàåàá÷ä " åøæåò ä

åë åì ìåëé äéä àì 'äöéä úåçãì òåéñå çë ïúåðä áåèä çë àåä íéãñçä äðäå" ïî òøäå ø
àùî äèîì äìòîìî øùé øåà ãåñá àåä äìòîìî òåéñäå íìåòä" äìòîì äèîî äìåòä ë

 çëá ïéà ìáà äùåã÷ä çë øéáâäìå òøä úîåòì íéøáâúîù íéðåúçúä úåøøåòúä àåä
ë äæä"åçãì ëä úòø øæòä àåäù íéãñçä úãéøé êøãá àì íà äèéìù åì äéäé àìù 

äìòîìî ,ïëìå úåøåàî ìù úåâøãî ãåñ àåäù ãåñéä óåñá íéøãåñî íéãñçä åéäéù úòá 
äåò úâäðäì íéåàøä"äðá æ" íù ùôðì çåøî íéðåúçúä ìà äâäðää øéáòîä øåàî ìù é

éçú íéãñçä úãéøé äéäå íù íúãéøéá úåøåáâä ÷åúéî äéä úåøåáâä åãøéùëù éãë äì
æá íå÷î íäì äéäé àì"ùîë åðééäå àá÷åðì èùôúî íø÷éò úåéäì ÷ø à"äãàá åîëù ì" ø

äöé äéä àì àèçä íãå÷" äéèð íåù äéä àì åîöòá åáù øçàî åúåúôì åéìà àåáì ìåëé ø
 äðééðá ø÷éòù äùàä ìà ÷ø àåáì ìåëé äéä àìå ìåãâ ÷åúéîá åá åéä úåøåáâäù ììë òøì

 àåäî àåäå úåøåáâî" ìëá íéãñçä íã÷ù ãöîù ùéðééðáæáù úåøåàîä " úåøåáâä ïëì à
 íúãéøé ø÷éò äéä ïëìå øáåâ ãñçä ãö åá éøäù åìéáùá íø÷éò äéä àì åá åèùôúðù

èñì äæéçà øúåé ùé äáù ãáì àá÷åðä ìéáùá"úéù åîëå à 'ñá åîå÷îá"ã  
äðäåéä åãøéùë íéãñçäù úåøåáâì íéãñçä ïéá ùøôä ùé  åéä ïëå ïéåå÷ êøãá å

çà ìáà ãåñéá íù íéøåãñ"áá åéä åìòùë ë ' å÷ êøã íúö÷îå ïéåå÷ êøã íúö÷î íéëøã
 ÷øå ïéåå÷ êøãá àìù äåùá åãøé íúãéøé úòáù êåôéäá åéä úåøåáâä ìáà éòöîàä

 ãåñéá åñðëðùëåùòðò ïéåå÷ êøã "â íù åéäù íéãñçä é" úåãåñ åìà ìëå ïéåå÷ êøãá ë
æà èä íéìåãâíúåãéçå íéîëç éøáã òîùå êð.  

  
  
  

æã úåìãâ" à æñ çúô  
ãåòæã äæçî åò÷áù àáà ãåñé úåøåà åùò " ïéîéá á÷òé óåöøô éããö éðùá õåçìå à

 àåäå á÷òé ìù åãöá àöéù åùò ãåñ ìàîùîå áø áøò ìù úåùôð ãåñ ïéîéî íäå ìàîùå
îë" åìàä úåøåàî äàéöîä øùà äðåéìòä äîëç ãåñé àåä àáà ãåñéù ù ïå÷éú êøåöì

øùð ìëäå äàéøáäùâ íäå íäéáà á÷òé àåä íùøùù ìàøùé êøåöì íùî " ìù úåøåà ë
îë ÷åîò øáã àåä áø áøòä ïéðòå äùåã÷ éöåöéðî äáøä íäá ùé øùà áø áøò úåîùð" ù

åéáúëá ìåãâä åðéáø114áù  ' íäù åùòå ìàòîùéî åàá øùà íäå äôéì÷á ùé úåììë

                                                 
114  
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àîñ ÷çöéå íäøáàî"äøå ì"á115á  'ì çöøú àì úåòø úåãîä éùàøàá óàðú  ' úåçë
èåì úåðá éúù íùá íéðåëî íäù éðñòëå éðåàú úééîäáä ùôðá íéòåèðä116 äøéëá 

èñã ïéìééç úåììë úåàø÷ð íäù úåòøä úåãîä ìë íéììåë åìàù äøéòöå" øåùå øåîç à
á äùåã÷á íäù àìàîùå àðéîéá 'åç úåãî"æ ìù íéôðò íäù â"ãåñá àåäù âðåòä çë à 

å äî÷ðä çëå ãñç úáäàùðåòä ïëå õøàä ïî òøä øòáìå íéòùøî íå÷ðì àåä äùåã÷áù 
èñá êåôéäì"á éùàø íä à 'ðä úåãîä"á úîåòì ïëìù ì 'åç åìà" ìù úåãî íäù â

á ïéáåñå õåî ãåñá íäå ìàòîùéå åùò íä àëåôéäá ÷çöéå íäøáà ' úà íéááåñä úåôéì÷
äèçä  

éùéìùäåéã àøèñî íäù áø áøò àåä  åàöéå âéñ åá ïéàå äîìù åúèî á÷òéù á÷ò
é åðîî"é éèáù á" çéùîä úåîé ãò éøîâì øåøéáä øîâð àì ïééãò êà íéùåã÷ íìåë ä

 ãåñá äøåñî äøéçáäù øøáð àì ïééãò úåîùðã äîå÷ì òâåðù äîù äìòîì åðáúë øáëù
åè úòãä õò"äå øàåäöéä çë ãåñ "ò àèçì åúåúôì íãàá øàùðù ø"åè úö÷ äàøîù é á

îë äúôî åáù" ù)ä éìùî/â (åâå äðôåèú úôåð éë 'îë á÷òá æçåàä ùçð àåäå" øçà ù
 úòãä õò ìù åàèç)& (á÷ò åðôåùú äúàå  

íäåá ãåñ  ' øåøéáä øîâð àì ïééãòù ìò äøåî á÷òé íùù ìàøùéå á÷òé ìù úåîù
àùî á÷òá æåçàì ìåëé ùçðäå"èñä ìò äùåã÷ì äèéìù ïúéðù ìò äøåî ìàøùé íù ë" à

åîëå øåøéáä øçà àåä" ù)& (åâå úéøù éë ' ãåñá àåäå)& (àø êôåùé àåäå" ìàøùé ìù ù
ùîë"ë ïëìå ì" òøäå äøåñî ïééãò äøéçáäù àîìò äåäã ïéðù éôìà úéù æàöîð ùé ïééãò 

áì íå÷î ' äðåéìò äâøãîì íéòéâîå íå÷î ìù åðåöø íéùåò ìàøùéù ïîæáù åìù úåîù
èñäù"íéàø÷ð æà íäéúçú óôëð àåò ìò äèéìù íäì ùé æàå ìàøùé íùá "àùî â" ë

èñä æà íäéìò øáâúî íøöéùë" íùá íéàø÷ð æàå úåîåàì íéòðëðå íéãåøé æà øáåâ à
òéá÷  

äæáåäåú éøáã ÷îåò ïéáú "æø éøáãå ÷" åøîà äðäù ì)& ( íäøáàì àøå÷ä ìë
åë á÷òé ìàøùéì àøå÷ä äúòî àìà êéøôå äùòá øáåò íøáà 'áå÷ íúä éðùîå" ä

àåë äéøãä ' ÷åîò ïéðò àåä ìáà ìàøùéå íäøáà íù äðúùð úîàá äîì øåàéá êéøöå
äåú éøúñá" éøáã òîùå àåáå ÷íé÷ìà åîã÷ù úåøåãäù òãúù êéøöù àåäå íééç 

èñá ìàøùé úåîùðã íãà úîå÷ ììë òå÷ù äéä ïééãòù åäúä ãåñá åéä íìåë íäøáàì" à
á íäå 'æøàù åäú íéôìà" ì)&117 (íäøáà äùòðù ãòî ïá " øåøéáä ìéçúä æàîå äðù ç

                                                 
אלא . אמרת דקריעת ים סוף קשה קמיהואת , כלא קמיה כאין הוא חשיב, רעותא קמיה: קע/ זהר ב115

אתא רהב ההוא ממנא , ובעא קודשא בריך הוא למקרע לון ימא דסוף, בזמנא דישראל אעברו לגבי ימא
מאריה דעלמא אמאי את בעי למעבד דינא על , אמר קמיה, ובעא דינא מקמי קודשא בריך הוא, דעל מצרים

  ולמקרע ימא, מצרים

ל כי שליטת פרעה "ורהב שותפים בשליטת פרעה ר):ב"י-'אותיות י'  דסימן' א דרוש ו"ה ח"ספר הדע (
כתב שם . על פסוק ויסר את אפן מרכבותיו' ט א"בשלח מ' ו בפ"וכן הוא בהגהות מהרח. היה בכח שניהם

וזה שאמר התיקונים . ורהב יחד' והרי לנו כי שליטת פרעה היה מסמ. ל"סמא' אפן גימט. ל"ו ז"מהרח
ל שראה כי הוא "ור. 'ר פרעה לי יאורי ואני עשיתני בגין דחזא כתרין נוכראין בידא דסמדענינינו דלכך אמ

ש סילק את רשותו מכל "שהמאציל עליון ית. וחשב פרעה הרשע. ע דקליפה"עולמות אבי' המושל בכל הד
 הקליפה כולה אלא

116*   
תנא . ז ט"ע' וע, בוראוח שנה הכיר את "ל ובן כמה שנים הכיר אברהם את בוראו בן מ"ג וז/ר צה" ב117

' דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח וכו
שני אלפים תורה מאימת אי נימא ממתן תורה עד השתא ליכא כולי האי דכי מעיינת בהו תרי אלפי פרטי 

 'א ב"דז' קנו' וע, דהאי אלפא הוא דהואי אלא מואת הנפש אשר עשו בחרן
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éùä òá÷ù úìùìùä ãåñ äéä øåøéáä úìçúå"îë åòøæáå íäøáàá åîùî ú"æø ù" ì
ãîáùø118 äøåîâ äèéìù äéäé àìù ïôåàá äùåã÷ä úåøù÷úä àåä äæä úìùìùäå 
èñì" äùåã÷ì äìùîîä øæçåé ïéðù éôìà úéù ìù áåáéñä óåñáù àìà äøéçáä éôë à

åâå äàîåèä çåø øòéáå ')119& (ä ãåñ àåäå 'éåä íùî"ä àåäå íäøáà ìù åîùá øù÷ðù ä '
ìàøùé úñðë ãåñ äðåøçà120ñ ìë úììåëù "úéù åîë íäìù úåîùð ø 'ñá åîå÷îá" ã

îëå" ù)& (úé åîùù 'ìàøùé ìò àø÷ð ,àåäåò " åì úåéäì íìåò úéøáì åì äðúðù äìéîä é
ìíé÷ìàéøú úåììë ãåñ àåäù åéøçà åòøæìå "ì çåøáù úåëéà âéøúä ìò øéàä" â

ùôðáù121ç àåèçì äáøé íà óà íìåòì íùî ææ åðéàå çåøä íò ùôðä øù÷úî äæáù " å
î àåäå åøå÷îì øåæçì ìëåé" ù)& (â ìù åçúô ìò áùåé íäøáàùíðäé íùî àéöåîå 

úé åãåçéá äðåîàä ãåñ àåäå ùãå÷ úéøá úåàá íéîåúçù íéòùøä ' ùéà ìë áìá øåù÷ù
íéòùøä àì íà íìåòì ìàøùéîç íéøåîâä " äìøòä úøæçä ãåñ àåäå åãåçéá åøôëù å

ã ìù åöå÷ ùãå÷ úéøá úåàá æçàðä 'çàã"çà ìà àåäù ã"ç ø"å122  
æå"î ñ"øäåæá ù123ä  'ã 'åë úéåä 'ãë àåäå àéèìúàî ú÷ôð124åë  ' úñðë ììë íäù

èñá íéòå÷ù åéäù àá÷åðä ãåñá íäéúåîùð ìàøùé"òù à" äðúðù äìéî úåöî éíäøáàì 
ìåëé íä æà úéøá úåàì åæ äåöî åì ïúéðù ãò ãéìåî íäøáà äéä àì ïëìå íùî úàöì íé

ãî æàîå åéøçà åòøæìå 'ä äùòð ' äéðòå äìã ãåñá äéä äìçúù)& ( íùî äúàéöé úìçúá
å ãåñá çåøá ùôðä øù÷ð æàå úéøáä úøèòá ãáì äãå÷ð ãåñá 'ãá ñðëðå íùä ìù '

ä äùòðå'125äåâá éãùã àçåø àåäå 126øåë àéä äæáù îë àøåëãì úéøá úú" ù)& ( ïéà
                                                 

' נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגול וגו) שם כ(ד "הה' ל איש על דגלו וגו"ב וז/ במדבר רבה ב118
ויושע ) שמות יד(ה הרי אנו מרננים בישועתך מה שעשית לנו בשמך נרננה בישועתך "אמרו ישראל להקב

שם אלהינו נדגול שקבע ביום ההוא את ישראל וישע כתיב כביכול ישראל נגאלים וכאלו הוא נגאל וב' ה
  :איש על דגלו) במדבר ב(ה שמו בשמנו ועשה אותנו דגלים שנאמר "הקב

  ל ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ"ב וז/ על פי זכריה יג119
120*  
סוד הענין שכל אבר יש לו איכות כי כולם הן תולדות הספירות וכל אחד יש לו :. לז/ יהל אור ג121

א הוא מעשה "ג מצות שכ"ה בתרי"עלת האיכות והבחיצוניות האיברים וכפנימיות וחיצוניות ובפנימיות פו
ג "ג אברים בגוף ותרי"תרי' א כוונ המיוחדת ולכן המצות בלא כוונה כגוף בלא נשמה וכו"מיודח ויש לכ

ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש אלא מושפעים "ם ועוד יש תרי"איכות בנפש קבועים בגוף אף לעכו
יודע שכל ' ת האדם ושלימותו והן באין מעשיית המצות וזה אור הלבנה בשלימות וכומהרוח וזהו תכלי

' והוא עט' ג איכות השניים באים באבר א"וכן הוא כאן שתרי' וכו' דבר שהוא כפול בא השני בגולם א
י כמו כל "ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש' ג מצות גדולה מילה וכו"הברית ובו נכלל כל התרי

ג הוא בעטרה "ומצות המיל השהיא מצוה המשלמת תרי' י וכו"האיברים אלא בעשיית האדם מצות הש
של ' ת שוהא הנוק"ג מצות וזהו ברי"ל שהיא כולוה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"כ הכלל הנ"ובוה ג

 בלא ובהחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו זכר, ל"י כנ"היסוד שבה נכללת לאחד בסוד תש
  נקבה
אפילו עובר כמה עבירות ' ל כל זמן שמאמין באחדותו ית"ה לא יפסיק וז"ד. א תיקונים מב"גר'  ע122

דנחש בשאר עבירות ' וזה הוא סט'פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"אינו מומר לכל התורה ואע
) דהיינו האמונה (אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר וכן בבת אל נכר אז הקוץ

  עוד פעם' ה דאיהי קוצא וע"ש ד"וע. 'ו מסתלק מצדו וזהו פירוד הגמור וכו"ח
 . 'הות בקדמיתא ומדאתעברת ביה בגווה אפיקת ו' ד' ל ה"וז.) ל( ספרא 123
 *ע "איזיק וצ' אבל קשה שהרי זה הסבר של ר.  מוזכר בספרא ג124
' וסליקת בד, דאיהי כריכא ביה כעזקא באצבעא', ב על עמודא דאמצעיתא דאיהי ו/ תיקוני זהר דף מד125

  ' דאיהי אבא חכמה י' עד דסליק לאת י, דאינון תרין דרועין ותרין שוקין, י"מן אדנ

וקבילת מניה בימינא ונחתא מליא , הלכה בשמאלא לגבי בעלה, ב היא מסטרא דימינא/תיקוני זהר דף נח
', וכד נחתא מליא לגבי בעלה דאיהו ו) ובמאי(',  וכוובגין דא לא ראיתי צדיק נעזב, לגבי צדיק) הלכה(

  :ומה דהוה צדק אתעבידת צדקה לגבי עני דאיהו צדיק', ואתעבידת ה' עאל בד' ו, נהר דאתמשך מעדן
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éùä úøëù úéøáä àåäå éìë äàùòù éîì àìà úéøá úúøåë äùàä"òù íäøáà íò ú" é
 åøæçåé áåáéñä óåñáù ïôåàá äùåã÷ã àøèñì úåîùð ìë àéöåäìå øøáì éìë úéùòð

ç ìàøùéù úòá úåìâá íâ íéé÷ øàùð àåäå úéìëúá íéøøåáî"ò äâøãîä ìôùá å" áåø é
ðéàå íäéúåàèçîëå íìåòì íäî øñ å" ù)& (åâå íäéáéåà õøàá íúåéäá úàæ íâ óàå '

ä éðà éë íúà éúéøá øôäì 'åâå ' øñ åðéà åæ äåöî ïëìå ïéôé÷ú ïéàìùìùá åøù÷ð øáëù
 íìåòì íùøùî íäøáà íù ææ åðéà ïëìå íìåòì ìàøùéî  

 çñ çúô  
äðäå åùòå ìàòîùé úôéì÷ äéä íäøáàì äìéî úåöî ïúéðù íãå÷ äìçúá  íäù

ôá ìàòîùé àöéù øåøéáä ìéçúäå ìåãâ çëá äùåã÷á íéòå÷ù éðñòëå éðåàúä" óøèöðå ò
îë óñëä éâéñ"æá ù" åôåñá ç)& (òå"ôá àöé äìéîä é" ìò äøåîâ äèéìù åì äéäé àìù ò

ðååàúä çë àåäå äùåã÷äéò øáùðù " ìàòîùé úà ìåîéì íäøáà äåúöð ïëìå åæ äåöî é
â"çàå åçë øáùð äæáå ë"éá ëâ øøáúà ÷çö" àëåúä åùò àöéå éðñòëä àåäù éðùä çë ë

àáäãã127åâå éðåîãà àöéå ') &(àîã ãéùà øáâ 128éòå " úåãîä úåçë éììë éðù åãøôð æ
é àöéå äùåã÷ã àøèñî úåòøá÷ò äøåñî ïééãò äøéçáäù óàù øøåáîå é÷ð íú ùéà íìù 

î"ë íéøåù÷ íðéà î" äùåã÷ä íò ùîî íéãçà åéäéù úééîäáä ùôðá ëò íøâù åîë" é
îëå øåîâä áåèì ìëä øæçåé áåáéñä óåñù äùåã÷ì äðëä ïúéðå úòãä õò ìù åàèç"ù) &( 

á íäù áäæä ïåçáë íéúðçáå óñëä óåøöë íéúôøöå 'èñã ïéùàø"ðä à" åøøáúéù ì
äåçá ìéèàã ùçðä úîäåæ àåäå ãéúòì129ò "úòãä õò é  

ãìåðùëåôá ùçðä àöéå ï÷úð á÷òé "á÷åä æàå åùò àåäù ò úéù ìëù øáãä ò
 êåôéäì åà éøîâì äçë øáâú äùåã÷äù úåéäì ìëåéù äøåñî äøéçáä äéäé ïéðù éôìà

ç"áë å 'î àåäå äæá äæ íé÷áàðä íéãøôð íéùðà" ù)& (åâå íéðáä åööåøúéå ' íéåâ éðù
åâå êðèáá 'åáòé áøåã íãàì ùçðä ïéáù äîçìîä àåäå õîàé íåàìî íåàìå øéòö 

äøéçáä ïîæ ìë äùåã÷ãîëå " ù)& (åâå ïåùàøä àöéå 'éøôì äîã÷ù äôéì÷ä àåäå130 
äöé àåäù"ôòàå åîà ïèáî àöåéù úòá äìçúá íãàá ïúéðä ø"çàå ë" ë)& ( åéçà àöé

ã÷ì ìàøùé úåùôð åøù÷ð åáù åðáúëù úìùìùä àåäù åùò á÷òá úæçåà åãéåäùå 
èñäå"é àìù éãë åá ìùåîä ãéá úìùìùä ùàøù úìùìùá øåù÷ä áìëë àéä à åì äéä

                                                                                                                                            
נ אמנם ההוא "נ בסוד מ"צ שיעלו זו"התדיר א) בין אבא ואמא(ל זווג אחד "וז' ח מוחין דצלם ו"ע'  ע126

נ וכל שאר הנשמות הנמשכין מזווג "אשונה אשר ההוא רוחא שורש זורוחא דשביק אבא באמא בביאה ר
  .  'ומוזכר בלשון שדי במוחין ה. נ"א וההוא רוחא מספיק אז למ"או

אתפרשא מסטרא דימינא חד התוכא , מגו הורמנותא דמלכא, ויעל לוט מצוער וגומר: קט/ זהר ב127
, )דיוריה, א"נ) (דיצריה(ו מסאבו בג, דקטורא דגולפא מתדבקא בגו התוכא דדהבא מסטרא דשמאלא

אתתקף ופריש , כד בעא יצחק לאתערא בעלמא בתוקפיה דדינא קשיא. ואתעביד קטורא חדא דאילנא
 ואתתקף אברהם, דרגין מקיומיהו

 האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא .  שבת קנו128
  א /תיקוני זהר דף קיז) 4 (129

דעליה אתמר כי משרש נחש , עד ההוא אתר דאתפשט, ליהוהאי ידיעה דקין איהו דאתגלי , )עביד חטאה
 מלאך, בגין דאיהו משרש נחש דאטיל זוהמא בחוה, יצא צפע

ודע כי ענין יצר טוב ויצר הרע הוא ) ד(יצר טוב '  אות י- שער האותיות -ה הקדוש " ספר השל130
קב הוא הבכור הטפה אבל באמת יע, שלפי הנגלה עשו הוא הבכור מאחר שיצא ראשון, כדמות יעקב ועשו

. ועשו שיצא ראשונה הוא הקליפה הקודם לפרי שהוא יעקב, י פרשת תולדות"כמו שפירש רש, ראשונה
וגם קודם שנולד משביעין אותו . כי הנשמות נבראו כבר בבריאת עולם, כן באמת הנשמה קדמה לגוף

וגם תינוק בזמן שהוא . שוןעל פסוק תשבע כל ל) ב, נדה ל(ל "כמו שאמרו רבותינו ז, שילך בדרך הטוב
  במעי אמו שנר דולק על ראשו וצופה ומביט מסוף
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òì ïëå åðîî åúìùîî ìåèé óåñáìù äøåîâ äèéìù"îë äìåàâä ãåñ ì" ùøãîá ù)& ( éî
åâå úæçåà åãéå åì áúë åðéøçà úåëìîä ñôåú ' åáù á÷òé ìù á÷òä àåäåúæéçàùçðä   

ìëåèñ ïéáù äîçìîì æîåø ìëä åùòå á÷òéá äøåúá øàåáîù äî " äùåã÷ì à
à äéäéù äî äðëä äéä ìëäå äøéçáä ãåñåç" ãåñå ë)& ( øçùä úåìò ãò åîò ùéà ÷áàéå

äåò ãåñå äãéúòä äìåàâä ãåñ àåäù" éòéáùä óìà ìù á)& (åâå øåà äéäé áøò úòì äéäå '
 äøéçáä ìèáúé æàù)&131 (åâå äàîåèä çåø øòéáå ' ìò æîåø àåäù ìàøùé åîù àø÷ð ïëì

î ìáà ãáì äðëä àìà äæ ïéàå íéîéä óåñì äùåã÷ä úèéìù"çà î" ë)&132 (áå÷ øãä" ä
èñä úìùîîå äùåã÷ã äîå÷ úãéøé ìò æîåø àåäù íéøöîì ãøéù úòá á÷òé åàø÷å"ò à" é

÷åðî äìåòù íé úåìåöî ãåñ àåäå á÷òá æçåà ùçðäù äøåñîä äøéçáäàáäúã "ø133 ïëìå 
úé àåä ïëìå íéøöî àø÷ð 'ôòàù äæä ãåñ åì äìéâå á÷òéì çéèáä" äøåñî äøéçáäù ë

ôòà"äùåã÷ä ìëä óåñì ëæå èåìùú " åì ù)& (åâå äîéøöî äãøî àøéú ìà ' ãåñ àåäå
ðä øù÷ä"ä àåäù ì 'úé åîùî 'äá øùå÷î àåäù íäøáàì ïúéðù ' åøéçã àîìò äàìéò

òù äøéçáä ïî äìòîì àåäùé"èñä úèéìùî äùåã÷ä àöú æ"öéã éëðà àåäå à" ãåñ î
ùð"éëðà ìù íù ø134îë " ù)& (åâå åðë øéàé øùðë 'àøùé ìù íù ïëìå àìù òåá÷ åðéà ì

òì äðëä ÷ø úåéäì åì ïúéð"ò åðééäå íìåò úåîé ìë äøéçáä ãåñ øàùð ïééãò éøäù ì" é
á åãøôðù ' øàùðå äèéçä ìù ïéáåñå õåî ãåñ íäù éðñòëå éðååàúä ùôðáù úåãîä éùàø

äîéìù åúúî á÷òé ãåñ é÷ð  
ìáàî "â áø÷úäì äøåñî äøéçáä î"ò àåäå òøä ìà ë"ééãò ï÷úéð àìù é àèç ï

òù á÷òé ãâð àåäù áø áøò ãåñ àåäå éøîâì òøå áåè úòãä õò" úåòø äîë åîøâ é
ò ùã÷îä úéá ïáøåç åîøâù íäå íúåà åàéèçäå ìàøùéì" áåèá áøåòîä òøä çë é

îë äùåã÷ã àøèñá íãàä úà úåúôì"ù) ä éìùî/â(äöéù äðôåèú úôåð éë " äàøî ø
äñéòáù øåàù ãåñ àåäå øáãá øúéä135âá åðéàù  àìà øåîâä òøä àåäù ïáúå õåî øã

áù ìàøùéá íéáøåòî íéøàùðù áø áøò ãåñ àåäå äëæä äèéçä íöòî äùòð ' úåôéì÷ä
íîöòîë íäî åãøôð " ù)âë øáãîá/è ( ãåñ íäù áùçúé àì íéåâáå ïåëùé ããáì íò ïä

ò"à ìë ìàòîùéå åùò íò ïéîåà á 'éî ìåìë 'îë áùçúé ïéðîë" åùåøéôá ìåãâä åðéáø ù
ôì÷ìá úùø136ôòà ìáà " ïéàå ìàøùéë íîöò íäù íäá íéáøåòî íéøàùð áø áøò ë

ðééäå øáã ìëá íäî íéìãáðåèñì çë ïúéð àìù óàù " éåìâ ïåòá ìàøùéä ùôð úåúôì à

                                                 
  ל ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ"ב וז/ על פי זכריה יג131
שמך אברם אלא מעתה הקורא לשרה שרי הכי נמי התם קודשא ] את[ולא יקרא עוד .  ברכות יג132

שמה אלא מעתה הקורא ליעקב בריך הוא אמר לאברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה 
יעקב הכי נמי שאני התם דהדר אהדריה קרא דכתיב ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב 

 יעקב מתיב רבי יוסי בר אבין ואיתימא
133  
134*   
ד "אמר רעיא מהימנא והא אוקמוה רבנן עליה טחול שוחק ואיהו שחוק הכסיל ובג: רלב/מ ג" רע135

טוב כעס . טוב כעס משחוק) שם(וקהלת אמר . ין אוי לו למי שהשעה משחקת לואוקמוה רבנן דמתנית
במכתשין משחוק . ה רצועה לאלקאה בה צדיקייא בעלמא דין במרעין בישין"דכבד דאיהי מרה רצועה דקב

דשחיק לון בטחון בלכלוכא דהאי עלמא דשוחק לון שעתא בעותרא ועוד אדם דטחול איהו זחיל עפר ואיהו 
ר מאדם דמרה ובגין דערב רב אינון שאור שבעיסה ואינון אומין דעלמא דמיין למוץ יתיר תקיף יתי

. ם כמה דאוקמוה רבנן מי מעכב שאור שבעיסה מעכב"מעכבין בגלותא ערב רב לישראל מאומין עכו
ם לא אינון אלא כמוץ אשר תדפנו רוח ועוד ונשא "אבל אומין עכו. דאינון דבקין בישראל כשאור בעיסה

ה עם ישראל דאיהו נשא כל חובין דיכיל למסבל לון עד "עיר עליו כד רעותיה למעבד קורציא לקבהש
  דאתעביד כבד כמשא כבד

136   
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ò åéåúéô úìéçú ìáà"îë áåèá òøä úåááøòúä é"î àåäå ù" ù)&137 (åë òåãéå éåìâ '
åë åðéðåöøù 'åë äñéòáù øåàù áëòî éî '  

 çúô çò  
ùéåò åà àåäå äñåëîä ïåéìòä ùéìù íâ äìâúîù ïîæ "ò åà êëì ìâåñîä ïîæ é" é

áá àåäå éåìéâä äæì úìâåñîä úéèøô äåöî 'æ áøä áúëù íéðôåà"àä ì ' ãåñá
àèéîøåãä138 äéäúù äìù ïéðáì íéðå÷éú ïúéì àîéà äëéøöù äøéñðä úòá åðééäå 

 úðëåî úåéäì ìëåúù éãë àîéàî åìà úåøàä úìá÷î ìù íéãñçä úåøåà ìá÷ì âååéæì
úéù åîëå àøåëãä 'ñá åîå÷îá åðééðò" éåñéëä ÷ìñì àîéà äëéøö äæä ïéðá êøåöì æàå ã

æ ìù íééîéðô úåøåàîì úðúåðù"âç ìù äæçä ãòù à" úåáàä íäù äôåöøô íéðåáä íä ú
â ãåñá àåäå úåøàáä ïå÷éúå úøéôçá å÷ñòù 'âç ìù úåîù"à ú"éäìà ì"éåä í" ä

ìúñîùëâ íäî íé÷ 'î íäî øàùð æà úåìãâã ïéçåî íäù úåéåä139"ðãà íù ãåñá ä" é
îë"íéðå÷éúì åøåàéáá ìåãâä åðéáø ù140 éåñéëä ú÷ìñîå àá÷åð ìò äôå÷æ úãîåò æà ïëìå 

úéðáð æàå äìòîì íéãñçä ìù ò"îëå ãñç é" ù)èô íéìäú/â ( úìçúù äðáé ãñç íìåò
úé åãñç éåìéâá äéä íìåòä ïéðá 'øáëù øçàå àá÷åðäù ïàë ïë åîëå ïéãá àåä äðáð 

 ïå÷éú äéäéù éãë àøåëãä íò âååãæäì úðëåîå óåöøô ãåñá íìù úåéäì äðéðá úìçú
àùî øúåé ãñçä äìâúéù êéøö íéãñçä éãé ìò íñáúäì äìù úåøåáâì" àéä øáëùë ë

úãîåòå äéåðá  
ïîæåáä  'äð íéìòúîù úòá àåä íéãñçä éåìéâ ìù"æã é"âç ìà à"ë åáù ú åî

äåò úâäðä úåøåà ïéòî õöåðúî æàù úáù úôñåúá"âç àåäù á"äðá ú" úâäðä àåäù é
äåò"îëå ìàøùéì äîùð úôñåú úàéá ãåñ àåäå á" ù)æð úåëøá: (äåò ïéòî àåä úáùù" á

èñäå øúåéá íéðéãä ïéîñáúî æàå"äúã àá÷åðá úðîèð à"îë ø" øäåæá úåîå÷î äîëá ù
áä äìâúî æà ïëìå 'ä ùéìùå íéãñçâçá íéîåúñ"ú  

ïîæåò àåä éùéìùä " äåöîù òåãéë äìéî úåöî àåäå äæì úìâåñîä úéèøô äåöî é
éøú ìëì úéùøù åæ"á íù ïå÷éú àåä äãé ìòå úåöî â" éãé ìò íãàä ìù úéîäáä ùôð ï

î íùã íéãñç" éåìéâ àåäù øãä êìî éãé ìò äéä íðå÷éú úìçúù åäúä íìåòá åîëå ä

                                                 
137   
 עכשיו מפרש סוד הפסוק ויבדל אלקים בין האור ובין - לעילא לעילא ' אתייחד יוד וכו:.  ספרא טז138

כ " מסתלקין להאיר לדעת ולנוקבא ואחוסוד הנסירה הוא שמוחין דאבא. ו"החשך שהוא סוד הנסירה כמש
ששרשה בחכמה ואז כל הדינין שבדכורא ' מסתלקין מוחין דאבא למעלה לשרשו ומתוך כך נחשכה הנוק

ס "וז. ניתנין לנוקבא ובו נשארו כל החסדים ובשביל כך אין להם דיבוק יחד וננסרו לבא פנים בפנים
ד שני גוונין ובהיות נהיר "א כלילן ו"ב שבעינים דז"ש לקמן פ"ד כמ"ד נהיר בו"א שאין היו"הדורמיטא דז

ר דף "ש בא"כמ' עורה למה תישן ה) תהלים מד(ל נאמר "ד אז עיניו פקוחות וא"י היו"א ע"חוורא דא
ל "וכן שם בדף ק' ו ובגין כן צלותא דישראל סלקא בגין דיפקח ויתסחון בההוא חוורא דכתיב עורה כו"קל
ב עד דעתיק דעתיקי סתימא דכלא פריש דא מן דא וחבר "ב ע"ר דף קמ"באש "וז). 'ג ב"רצ(ז "א ובא"ע

' א ופריש לנוקבא מאחורוי דסטרוי ואתקין לה כו"לון לאתבסמא כחדא וכד פריש לון אפיל דורמיטא לז
ויקח אחת ' אלקים תרדמה על האדם וישן מהו וישן האי הוא דכתיב עורה למה תישן ה' ד ויפל ה"הה

  ל שלא"ד בלחודוי ר"ש אתייחד יו"וז. 'כו'  דא הוא נוקבמצלעותיו מאי אחת

והוא הדעת והוא . ש"ע' כלילן ביה בההוא מפתח דסגיר כד סגיר אינון תרעין וכליל לון בגוויה כו:: טז
ל והן המוחין דכליל לון בגוויה וזהו כיסוי פתחהא שסותם את התרעין בגוויה ומקבל החסדים "ת כמש"ת

מאחורוי דסטרוי ' א ופריש לנוק"ר שם אפיל דורמיטא לז"ש בא"ים לזיווג כמונוקבא הגבורות ונתקנ
ויקח אחת מצלעותיו מאי אחת דא היא ' ואתקין לה כל תקונהא ואצנעה ליומא דיליה למיתהא לדכורא כו

  וסלקא ואתתקנא ובאתרהא שקיע רחמי וחסד' נוק
 ' ס139
140*   
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à ãåñé úøàä"ù ÷àåää çðåî  íò øù÷úðå øáçúðù úåîìåòä ìë ìù éììëíùá " åîëå ï
 àåäå åð÷úìå íìåòä âéäðäì åäúä ïî åúàéöé àåä íìåòì åúàéáù èøôá íãà ìëá àåä ïë

á ùôð àöåé äìçúù ïå÷éúä ãåñá åìù äëåìî"èñä ïî úééîäáä åìù ï" íéùøùð äáù à
åäúä ìù íéâéñäå äøéáùä ãåñ àåäù íéìå÷ì÷ä ìëå úåòø úåãîä ìë øù÷úäì êéøöå íò 

î íù úøàä ãåñî íãàá ïúéðä çåøä úâøãî"ãà íùá åãé ìò àø÷ð àåäù ä" àáä àåäå í
ò åùôðáù úåòø úåãîä ìë ï÷úì"éøú øôñîá íäù åçåøáù úåáåè úåãîå äùåã÷ä é" â

îø ïéðîë"ñùå äùò úåöî ç"à ìë ãâðù äùòú àì ä ' íð÷úì àá çåøáå åãâð äòø äãî ùé
éøú íäå"ù úåëéà âéøù÷úî ùôðáíéøúá "çåøáù úåëéà â141 úéøáä ãåñé íãàá åîëå 

ò ïë åîë åáù íéøáà ìë ììåë"éøú ìë íéììëð äæ øáàáù äìéî úåöî é" çåøáù úåëéà â
ò ïëìå"çà øéàäì íéìåëé åæ äåöî é"îë åìù úééîäá ùôðá úåöîä ìë ë" åðéáø äæ ìë ù

æ ìåãâä"íéèå÷éìá ì142 ,ïëìåéøá àø÷ð "àåä úøë äæáù úúé  ' éìàøùéä ùôð íò úéøá
ùîë åá äøåù÷ä úìùìùä àéäù"ò àåäå ì" äâåð úôéì÷ àåäù íùî äìøòä íéøéñîù é

åè íäù åùôðáù úåãî íãàá ïëå äùåã÷ä úááåñä" ùé äòø äãî ìëù úòãä õò ãåñî ø
â åá"äöéä æà íù äìøòäù ïîæ ìëå äîåãëå íéòùøá íå÷ðì ñòë åîë áåèä ïî ë" ø

èñäå"å÷î åùôðáù ààù ãò åá ãàî øù"ò ï÷úð úåéäì åì à"î íù é" åéä íà àáøãàå ä
 ìëù íéòùøá íéàåø åðàù åîë øúåéá øáâúî äéä æà íù äìøòäù úòá íù íéøéàî
 íéìåëé íéãñçä ïéà ïëìå òøì áåèä íéëôäîå øúåé íéòéùøî íä øúåé íéîëç íäù

ìúåìâúäáá íéãñçä íéìâúî æà úéøáä ïî äìøòä íéøéñîù ãò äèîì ' íéùéìù 
úã íéðåúçúä"åðáå ú"çàå åìù ä"ò ë"ò àåäù íéãñçä øúåé äìâúî æà äòéøôä é" é

â íéøéáòîù" æàå ùôðä úà úááåñä ä÷ãä äôéì÷ä ëäùåã÷ä úðúåðå øúåé úøáâúî 
úáù ãñçä ìù ïåéìòä ùéìù íâ æà äìâúî ïëìå ï÷úð úåéäìå øøáúäì ùôðì äðëä" äæå ú

ëáù úåúùî øúåé äàðåà ïéðò àø÷ðøå ç÷î ì" åúòùì àìà úîéé÷ äøàä úâøãî ïéàù ì
éòù ãéúòä ïå÷éúä ïéëäì éãëá"çà çåøä ìëåú æ"ú úåçë úåìâì ëéø" ìò åáù úåâøãî â

éøú"éøúä ìë ììëá åéìò øéàäì êéøö ïëìå ùôðáù â"çà ìáà â" äøàä åúåà ÷ìúñî ë
 åúãåáòå íãàä úðéçá éôì äâøãäá øáãä øàùðå  

 èò çúô  
äæáå ãåñ ïéáú æ áøä áúëù óñåé úøéëî ïéðòå íéøöî úåìâ" àåäù òåãé óñåéù ì

æã ãåñé" ìàøùé ìù úåîùð íùî àéöåäì åäúä ïî øåøéáä ãåñá äéä íéøöî úåìâ ïéðòå à
èñäå äðåéìò äçâùä øåà íìòúðå ãåñéä ìò úááåñ äìøòä æà àúåìâáù" àåäù äèìù à

                                                 
כי כולם הן תולדות הספירות וכל אחד יש לו סוד הענין שכל אבר יש לו איכות :. לז/ יהל אור ג141

א הוא מעשה "ג מצות שכ"ה בתרי"פנימיות וחיצוניות ובפנימיות פועלת האיכות והבחיצוניות האיברים וכ
ג "ג אברים בגוף ותרי"תרי' א כוונ המיוחדת ולכן המצות בלא כוונה כגוף בלא נשמה וכו"מיודח ויש לכ

ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש אלא מושפעים " ועוד יש תרים"איכות בנפש קבועים בגוף אף לעכו
יודע שכל ' מהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו והן באין מעשיית המצות וזה אור הלבנה בשלימות וכו

' והוא עט' ג איכות השניים באים באבר א"וכן הוא כאן שתרי' וכו' דבר שהוא כפול בא השני בגולם א
י כמו כל "ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש' ג מצות גדולה מילה וכו"הברית ובו נכלל כל התרי

ג הוא בעטרה "ומצות המיל השהיא מצוה המשלמת תרי' י וכו"האיברים אלא בעשיית האדם מצות הש
של ' ת שוהא הנוק"ג מצות וזהו ברי"ל שהיא כולוה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"כ הכלל הנ"ובוה ג

ובהחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו זכר בלא , ל"י כנ"לת לאחד בסוד תשהיסוד שבה נכל
  נקבה
142*   
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 úâäðä ãåñáúåìæîäíéîùä ïéðú àåä äòøôå 143úåà ììåëä  áéúëå í)& ( íúåà ïúéå
íé÷ìàèñäå úåìæîä ìë íùù íéîùä òé÷øá " ãåñá à)áé äâéâç:144& ( úçúù ïåìéåä

îë äðéëùì äáëøî úåéäì äìçúî íù ãøéì óñåé êøöåäå íîå÷î àåä íùå òé÷øä" ù
øäåæá145çà åìëåéù íù äùåã÷ä øù÷ì àåäå " ãåñ àåäå íùî úàöì ìàøùé úåîùð ë

îääìé íéøöîä úà óñåé ìîù æù áòøä úåðùá 'æ ãåñá íä úåòøå úåáåèä úåøô ' ïéëìî
ôî ïéàîã÷"ôöðîã ø"îë ê"îá ù" ìàøùéá íéøöîä å÷áãúð íùå äæî úåëéøàá à)& (

íéãñçä ìë åîúñðå úéøáä úááåñä äìøòä ãåñá êøôá íúåà åãéáòéå  
ïëìåîë ìàøùé ìù íäéðéò åîúñðù éçéå íãå÷ äîåúñ äùøô "æø ù" ì)& ( àåäå

 ãåñá)&(ò  'á ìù íéìåâîä úåøåà 'ú éùéìù"åðå ú"á úåøåáâå íéãñçî íéìåôë íäù ä '
ò íéîòô ' äúéäù äùî úîùð àåäå úòãá íùøùá íéîåúñ íéãñçä åøàùðå æà åîúñðù

æá åçë úåìâì úòãä øåà ìéçúäù ãò äæåðâ"ñì åîìùðù øçà äùî úãéì àåäå à" òéâäå ø
éøá øåëæì ïîæä"å íù ä÷åáãä äìøòä øéñäì úîë" ù)& (åâå íää íéáøä íéîéá éäéå '

 òîùéåíé÷ìàåâå  ' éåìéâ íåñéá éìá íéèìåù åéäù úåøåáâä íäù ãáì äæä íù øëæðå
 áéúëå äéåä íù éåìéâ àåäù íéãñçä)& ( øåëæéåíé÷ìàúéøá úà "åâå å 'åâå íäøáà úà '

âçáù íéîåúñä íéãñçä íäù" äìøòä úøñä ïîæ òéâä æàå ãåñéá åøéàé íä íâù úîë" ù
)& (åâå íéøöî úôøç úà éúåìâ íåéä 'îëå" ù)& (åâå êéøéñà éúçìù êúéøá íãá úà íâ '

úé åá øù÷ð úåéäì åæ äåöî íäì ïúéð æàù 'òù"éøúä ìë ìá÷ì äðëä íäì äéäé é" úåöî â
åú ïúîáäøò éèøô íãàá åîë "îë äìéî úåöî é"æå ù"ò æà åáéø÷äù çñôä ñ" úåöî é

 áéúëå äìéî)& (ìøò ìëååâå åá ìëàé àì  'äæáùòî åëùîð "íãéáù æ146 úøèò äìâúðå 
ã ìù åöå÷ ãåñ úéøáä 'çàã"ã147  

æå"î ñ"ù) &( óå÷ùîä ìà íúòâäå óñá øùà íãá íúìáèå áåæà úãåâà íúç÷ìå 
åâå úåæåæîä éúù ìàå 'âç ãåñá àåä åæ äãåâàù" øéàäå íéîåúñä íéãñçä íùù ïäáà ú

á íå÷îá äìçúá äæçä ïî äèîì íù 'éìùåðáå íéðåúçúä íéù"ò íäù ä ' ìù úåøåà
òå íéãñç 'ñ íäù úåøåáâ ìùãåñ "îë óñåé ïî ó"æ áøä ù"æå ì" ù)& (åâå íúòâäå 'áù '

åð íä úåæåæîä"á àåä óé÷ùîäå ÷ãö éøòù ä 'ú éùéìù"òù ú"çàå â"ë) &(ä çñôå  ' ìò

                                                 
ר שם בתיקון "ש בא" והטעם שהן אחרונים כי הם כוללין כל התיקונים כמ- ג "ב י" ספרא תחתון י143

 מזלות עם ב"שי' וז' והן כנגד היכל ו. ל"וכן מזלא כנ' ב ודא הוא תקונא קדישא עלאה דתריסר דמכאן כו"י
רת והן ששה היכלות 'פ'כ' ד'ג'כפולות ב' היכלות שהן ז' כוכבים שהן ז} ::יט' {התנין הכוללם הם נגד ז

ב "ל ולכן פה כולל י"ושם הנשיקין כנ' ב והוא היכל הרצון שהוא פי ה"היכלות הן י' ובהיכל הששי בו ו
  ב"ת שכולל כל הי"תיקונים נגד היכל הששי של הששי ת

דכל קודשי קודשין ' הכל תלוי במזל כו' א תקונא תמינאה נפיק חד חוטא כו"ד ע"ל קל"וז:. וספרא יא
ג כמו "ה בכל י"ל וכ"ג מזל תחתון כנ"במזל י) ב"ע(ש וכן אמר שם "ע' דקודשיא בהאי מזלא תליין כו

לות כידוע נ כמו שני המז"שהן זו' ג דגילופין יש שני גילופין שכוללים את כל הגילופים והן נכללין בא"בי
ב מזלות ותלי שהוא כמלך שהוא נקרא תנין כידוע ובו נאחזין כל צבא השמים "כ במזלות הרקיע י"והוא ג

שכולל את כולם ונקרא תנין והוא מתפשט באורך הראש וממנו ' ה באלו הגלופין א"ונכללין בו וכ
יר לתליסר עיבר חוורא דיליה אנה) 'ח ב"קכ(ר שם "ש בא"מתפשטים כל הגילופים לכאן ולכאן כמ

 גילופין לארבע עיבר בסטרא חדא ולארבע עיבר בסטרא
144  
145*   
 ' & משכו וכו146
אפילו עובר כמה עבירות ' ל כל זמן שמאמין באחדותו ית"ה לא יפסיק וז"ד. א תיקונים מב"גר'  ע147

ת דנחש בשאר עבירו' וזה הוא סט'פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"אינו מומר לכל התורה ואע
) דהיינו האמונה(אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר וכן בבת אל נכר אז הקוץ 

  עוד פעם' ה דאיהי קוצא וע"ש ד"וע. 'ו מסתלק מצדו וזהו פירוד הגמור וכו"ח
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úä ìù ïåéìòä ùéìù àåä çúôä"å÷î óåâä çúô àåä íùù åáù íéãñç åìâúðù ú øúë í
î àåäå äìøòä øéáòä æàå ìçø ìù" ù)& (ä øáòå 'å íéøöî úà óåâðìåâ 'åæà ãåñå" àåä á

ìòä ùéìùâç ìë ììåëù ïåé"áç àåäå ú"åáù ã ñá øùà íãá íúìáèå" íù íìùð äæáå ó
îë íéøöîî óñåé àöé æàå úéøáä äìâúðå óñåé" ù)& (åâå óñåé òáùéå 'åâå ãå÷ôé ãå÷ô '

å éúåîöò úà íúéìòäååâ 'áéúëå) &(åâå åîò óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå  ' úòãä äìâúðù
çá øéàäåíéãñéòå úééîéðôä äðåéìòä äâäðä äìâúðå úòãá åùøùá ãåñéä øù÷úðå " æ

 òáèä úåçë ìèáúð)& (äå 'åâå øåëá ìë äëä 'îëå íéîùä ïéðú éìú àåäù" ù)& ( øåëáî
åâå äòøô 'ãàî åìà íéøáã ïáäå  

  
æã ÷åð" à á çúô  

ðäàá÷å íãé ìò úìòôúî àéäå äìòîì íéðåúçúä äùòî úåìòäì äéåùò àéä 
äìéã ïéèéùëú ãåñá åðééäå148ò íéøãåñîå íéåöø íäéùòî íéðåúçúä øùàëù " äøåúä ô

 äðéðá úåîìù àåäå íéèéùëúå íéøáà øåãéñá äîìù àéä àá÷åðä íâù íéøîåà åðà æà
éäå âååéæì äðëåî àéä æàùåðéä íéðåúçúä úåâøãî ìëù ò íéøãåñî" ìá÷ì íéåàø äøåúä ô

à ìë 'æî åúåîìù ÷ìç" úñðë ìë ïëìå åìá÷îä úîåòì òéôùî øåàî ìë àøåëãä àåäù à
íäìù úåîùð ìë ìù äéñðëä àéäù ìàøùé149 íäéùòî úåîìù éôë äá íéøééèöî íäù 

ò äøåî ïëå"æ äìòáî úåâøãîå úåøåàä ìë äëåúá úñðåë àéäù ù"â àø÷ðù à" íùá ë
ò ìàøùé"ùé ù íäéøãñå íäéúåîùð éèøô ìë ãâð äîä íéðååëî åéúåâøãî ìë äèîìù ìàø

ø ïëå"éä ìë ìù ú 'ìàøùé àåä úåøéôñ150íìåë íéììåë íäù   
ïëåéùîë äìçúá äúöé úçà äãå÷ð àéä àá÷åð " äãå÷ð àéäå íéàáä íéøòùá ú

ä ìù äðåøçàä ' äáù øúë úãå÷ð àåäù íìåë ìù úéùàøá úììåë úåìéöà ììëã úåãå÷ð
ìåäàøî úàø÷ð àéä ïë151îëå äìòîì íéðåúçúä ìë íéàøúî äãé ìòù àåäù " ù) úåîù
âë/æé (åâå êøåëæ ìë äàøé äðùá íéîòô ùìù 'îäá àåäù øçáé øùà íå÷îá" äìòîìù ÷

òå äìù ïéèéùëúá úð÷åúî àéä éåàøä øãñá íéøãåñî íìåë øùàëå" úåâøãîä ìë é
îëå íúòôùä äá íéàøî äìòîìù" ù)áë úéùàøá/ãé(ä íå÷îì àø÷éå  ' øîàé øùà äàøé

ä øäá íåéä 'àøéä åøîàù )& (ðä íå÷îäù úåàøéì àá êë úåàøì àáù êøãë" àåä ì
âå íìåò ìù åîå÷î àåäù àá÷åðä 'éá ïéîìò" äùòð äìòîì íéùøùä ùøåùáù åîëù ò

úé åúåëìî úãå÷ð òöîàá úåîìåòì íå÷îå íåöîö ' úåìéöàã äèîìù úåëìîá àåä ïë åîë
 äùòð äáùíéãøôðä íéðåúçúì íå÷î  
íùå íéìåòù ìàøùé úåîùð ìë ùøåù ãåñ àåäù åðá ÷çöé úà íäøáà äìòä 

î ãåñá"éùîë úåøåáâä ãåñá àåäù äéìà ï" àåä íäøáàå ÷çöé ãåñá íäå åîå÷îá ú
 åúãé÷òá äðëä íäøáà äùò äæ ìëå äãéã úåøåáâ ïéîñáúî íäáù àøåëãä ìù íéãñçä

 úåîùð ìë åàöé åðîîù ÷çöé ìùä øäì úåìòì íéðëåî íìåë åéäéù ìàøùé 'ìà íå÷îä 
ä úáäàì íùôð øåñîìå íå÷îì íáì ãáòùì íäéùòî ïå÷éúá äæä ' æàå íéáåèä íäéùòîá

ä 'ä øäá íåéä øîàé øùà ïéèéùëúá úðëåî àá÷åðä úà äàøé ' åìù úåâøãî ìëù äàøé
íéðåúçúì òéôùäì äá íéàøúî  

                                                 
148*   
  *כנסת ישראל שהיא שורש הכנסיה של כל נשמות כלל ישראל יחדל "יז וז/ח א"נפה'  ע149
 ו כמו ישראל"תקמ' ימם בג" כחבחגתנהי150
151*  
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ìëåò äéä àá÷åðä ïéðá "òù úåáàä é"ð é úåøåãù íìåòá åúåëìî ãåáë äìâú
æî äìòîì äðéëùä ÷ìúñðù åîøâ íéðåùàøä 'íéòé÷ø152úé åúåëìî úåàéöîå  ' ïî íìòúð

úé åúìùîîå åúçâùä åùéçëäù ãò íéðåúçúä 'îëå"æø ù" ì)& ( àì íìåòä àøáðù íåéî
á÷äì àø÷ù íãà äéä"åãà äïåë íäøáà àáù ãò  ' àéèìúàá äúéäù àá÷åðä ãåñ àåäå

 íìåòáåâå ïøçá åùò øùà ùôðä úàå íäøáà àáù ãò åäú íéôìà éðù íäù åäúä ')& (
àéèìúàî à÷ôð æàå íãà éðáì åúçâùäå åúìùîî íñøôì ìéçúä æàîù153 ãåñ íäù 

úé åúðåîà úåìâì ìéçúäå äøåøàä àéôåñåìéô úåéðåöéç úðåîà 'îë" ù)& (îàäåïéäá  'åâå '
ò" ãåñá äøåúä úâùä é)& (ä ' õøà ãñé äîëçáåâå 'éùä êøáù äëøáä ãåñ àåäå" úà ú

îë íäøáà" ù)& ( ìãâúäì ìéçúä äæáå åéøçà åòøæìå åì äðúðù äøåúä àéäù äëøá äéäå
 ìãâúäì äìéçúä æàîå åäúä ïî äúöéùë àá÷åðä ìù äãå÷ðä ãåñ àåäå õøàá äðåîàä

ä ãåñ àåäå óåöøô ãåñá 'óñåðùä àåäù åîùá  'äðåøçà154 áåúëù åîë íùä ìù )á" ø
áé/è(àøáäá "íäøáàá í  

ãåñåòå äìù äãå÷ð ùøåù àåä íùù úéøáä úøèòá äìéî úåöî " úéøá åì úøëð é
ì åì úåéäìíé÷ìà ìù øåøàä ãåñ àåäù äøèòá ä÷åáãä äìøòä úøñäá åéøçà åòøæìå 

ã ìù åöå÷á ãçà äùòð äøèòä éåìéâá íùå úåéðåöéç øçà êùîðä øçà ìà ùçðä'155 àåäå 
á àá÷åðä ïéðá ãåñáäîëç156é  ' äîëçä ïéàå äøåúä úîëçá äøåù÷ äðåîàäù íùä ìù

 úéðåöéç äîëçî íéëùîðä úåùáåùîä úåòã úøñäá àì íà úåìâúäì äìåëé úàæä
îëå" ù)& ( äéåìúä àá÷åðä úãå÷ð àéä äàøéù äàøé ïéà äîëç ïéà íàúøèòá ãåñéä 

é äàìéò äîëçá øåù÷ä äãéã äîëç àåäå 'ðãàã"éá é 'éåäã"ä157ãåñéù åðééäå  àåä äàøéä 

                                                 
, כיון שחטא אדם הראשון נסתלקה שכינה לרקיע הראשון, עיקר שכינה בתחתונים היתה) ז/ר יט"ב (152

ומצרים בימי ', סדומיים לו', דור הפלגה לה', דור המבול לד', דור אנוש לג, חטא קין נסתלקה לרקיע השני
עמד אברהם , צחק ויעקב לוי קהת עמרם משהואלו הן אברהם י, צדיקים' וכנגדן עמדו ז. 'אברהם לז
', לג' עמד לוי והורידה מן הד', לד' עמד יעקב והורידה מן הה', לה' עמד יצחק והורידה מן ו', והורידה לו

 כ"ע, עמד משה והורידה מלמעלה למטה', לא' עמד עמרם והורידה מן הב', לב' עמד קהת והורידה מן הג
  לעיל '  ע153

תנא דבי . ז ט"ע' וע, ח שנה הכיר את בוראו"מה שנים הכיר אברהם את בוראו בן מל ובן כ"ג וז/ר צה"ב
שני ' אליהו ששת אלפים שנה הוי העולם שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח וכו

אלפים תורה מאימת אי נימא ממתן תורה עד השתא ליכא כולי האי דכי מעיינת בהו תרי אלפי פרטי דהאי 
  א סז"גדלות דז' וע, פא הוא דהואי אלא מואת הנפש אשר עשו בחרןאל

 א סז הסתפקנו בזה" גם בגדלות דז154
אפילו עובר כמה עבירות ' ל כל זמן שמאמין באחדותו ית"ה לא יפסיק וז"ד. א תיקונים מב"גר'  ע155

אר עבירות דנחש בש' וזה הוא סט'פ שחטא ישראל הוא ומצטרף למנין וכו"אינו מומר לכל התורה ואע
) דהיינו האמונה(אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ומשתחוה לאל אחר וכן בבת אל נכר אז הקוץ 

  עוד פעם' ה דאיהי קוצא וע"ש ד"וע. 'ו מסתלק מצדו וזהו פירוד הגמור וכו"ח
 .רנח/ אבא יסד ברתא זהר ג156
ותב לה ,  דאיהי עשרה דורות,קנני ראשית דרכו' ד דאתמר ביה ה"ל איהו יו"וז. תיקונים קיח'  ע157

' י, מישראל' איהי מיעקב וי' ומתמן זכה לאורייתא דאתייהיבת על ידיה והאי י, אתקרי בראשית, לאתרה
' י והן ב"ה ואדנ"דיעקב וישראל הן דרגין דהוי' ד וכו"ה והאי יו"א שם ד"ל הגר"וז, ק"מיקו' י י"מאדנ
  *ו "ל שם תיקון נ"ו וז"ל סתנ"ה דכורא ישראל ועמש"יעקב וזה בראש הוי' י נוק"ן זה בעקב דאדנ"יודי

  ר ותיקונו במהלך הדורות " חטא אדה- פרק ג - סימן ב - ספר שערי הלשם חלק ב 

. ב כופר בעיקר היה מושך בערלתו היה"ח ע"ש בסנהדרין ל"וכמ. ר הן במחשבה והן במעשה"אדה
כי . 'כ באות י"וכן חטא הברית הוא ג. אחכמה מוח. 'כי המחשבה הרי הוא באות י. 'ושניהם הוא באות י

' ה י"דהוי' י י"דאדנ' דישראל י' דיעקב י' והוא האות י, ז"וכנודע כ) הנמשך מהמוח(ד "הזרע הוא טפה דיו
ובריש תיקון . ב"ע' ח רי"ט קי"ס' ז בתיקונים תי"ש כ"וכמ. דאחד' דקוצו של ד' י והוא נקודת הי"דשד

  :ש"עא שם "בהגר' ה א"א וק"ב ע"א מ"כ
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ç íù ñéðëäì àìù øäæäì êéøöå úàæä äðåîàä"òù úéðåöéç äîëçî å" øîàð æ)& (
 úîåé úåî äéììçî)& (åë äìéã ììçì ìééòã ïàî 'éòù äåçá ìéèàã ùçðä úîäåæ àåäù" æ

îðêùî àåäå úåòéèðá õöå÷ äéäå åúìøò " ù)& (åë íðäéâ ìù åçúô ìò áùåé íäøáàã '
 äëùîðã úéîøà ìòåáä ãáìåë åúìøò 'îë äøæ äùà øçà êùîðù äî àåäù"îá ù" à

äæî úåëéøàá  
ïëå åäú íéôìà éðù ãåñá àéèìúàá äéä äìçúå äôåöøô øåîâì ìéçúä íäøáà 

 åì øîàðå íéãùë øåàî àöéù ãò)& (åâå êì êì 'åâ êàøà øùà õøàä ìà ' õøà àåäù
îë úàæ äãå÷ðá øù÷úðå àá÷åð äðåéìòä" ù)& (äá ïéîàäå 'åâ 'ùîë" úåáàä ïéðò ìëå ì

ì äéä ìëä úåøàáä ãåñáäúåðáéùîëå óåöøô ãåñá "ñá íéàáä íéøòùá ú" áéúë ïëìå ã
)& (ä äî 'åâå äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà ' àéäù àá÷åðä ìù úéø÷éòä úàæ äãå÷ðù

ò úéðáð" äìéã íéøáà íäù íéðå÷éúä ìëå úåãîä ìë ììåë àåäù íéðåúçúä úãåáò é
éùîë"ñá ú" ã  

úô â ç  
àá÷åðúé åúåëìî éåìéâ ãåñ àåäù úåëìî úàø÷ð úéø÷éòä úàæä  ' àåäå äãé ìò

 ïåøçàä ÷ìç àåäå úåøåàîä ìë ìù úåçëä ìë úììåëå íéðåúçúä íéàöîðä ìë ìù øù÷
æ úåøéôñ ìë ìù" àöîðä ïåøçàä çëä åðééäã ïåøçàä ÷ìç àåä íéðåúçúä ùøåù éë à

úî íìåëù äøéôñ ìëáíéøù÷íéðåúçúäù äá  úåøåàîä éèøô ìëå úåçëä ìë íéììåë 
æá íéàöîðä" úåëìî àø÷ð àåä íúåà âéäðîäå äèî ìù íéàøáðä àéöîîä äæä ÷çå à

úé åúåëìî ãåáë äìâúî íäáù 'éä ìë ãåñ íäå" ìù äðåøçàä äãå÷ðá íéììëðä ñ
ä àéäù úåìéöàä 'éåä ìù äðåøçà"çàù ÷ø ä"ãâúîå úëìåä äâøãîá ëúì ïéðò àåäù 

åëìî éåìéâò íéàøáðì øúåé øëéðå íñøôúîù åú"úé åçë úåìâúä é 'éùîë"ñá ú" äðäå ã
 øãâá úåéäì àéèìúàî äúàéöéáå ãáì úçà äãå÷ð åäúä íìåòá àá÷åðä äúéä äìçú

è äá åôñåúð æà ïå÷éúä 'á íùã úåøéôñ"éä ìëå ï 'î íùã úåøéôñ" äãå÷ðîù åðééäå ä
âúð äá íéîåúñ åéäù úåçëä ìëù óåöøô ãåñá äùòð åúåëìî ïéðò àåäå ìòåôá äúò åì

úé ' ìèáúî åðéà äæ øáãå ììëá íâéäðîå íìåòä êìî àåäù ììëá ïéáäì êéøö äìçúù
ë äìâúî åúçâùä ïéàå úåìôùä úéìëúá ìàøùéù úòá íâù íìåòì" åðà úåèøôá ë

 éåìâáå ìòåôá äìâúî åúøàäùëå ãáì äðåîàá åúåà íéëéìîîøãñáò ïåëð " øåáéç ô
úåöîäå äøåúä158úé åúåà íéëéìîî åðà æà  ' äúåèùôúä ãåñ àåäå åúçâùä úøëä ãöî
óåöøô úðéçáá  

àåäåæ úîå÷ ìëá åà ãáì äèîìå äæçä ïî åà úåâøãî äîë ìò " ïéáå øåçàá ïéá à
éùîë íéðôá"ñá åîå÷îá ú" äãå÷ðä ìù äðåúçú äðéçá ÷ø äá äéä àì åäúä úòáå ã

øå úéøéùòáù úéøéùò åðééäå"ø äðîî àöé àìù ì ìù äðåúçú äðéçáî àåäù äáù øúë ÷
î äìòîìù óåöøôäðîôñá åøîà ïëìå äìù óåöøôä ïéðò óåâî åðéàù " ã)â (. àòøàå

ø åäúä íìåòá ììë äëìî àìù äìèáúà"îëå ììë àöé àì äîöò úðéçáîù ì" íù ù
 ÷ø íé÷ìçä ìëá äøúë äìâúð àì äãå÷ðä äæ íâå åîå÷îáúðéçá ììëá úåëìî úéøéùò 

ãáì ,åðééäåîë " ïîæá íéàøáðä úâäðä éôë äáùçîä øåòéù àåä åäúäù åîå÷îá ù
 øåãå ùåðà øåãë íìåòá íéøáåâ íéòùøäù úòá úåëìî ãåñá àåä ïëå ãàî øáåâ ìå÷ì÷äù

úé åúçâùä íéùéçëî åéäù äâìôä ' åø÷ã ÷øå ãàî íìòúî íìåòá åúåëìî äéäù àöîðå
 äéì)& (ëá àéäìàã àäìàììúë ãåñ àåäå äðåùàø äáéñ  äìéò àåäù úåëìîä ìù ø

 éôëå ãáì ïåùàøä ìåìò ìò ÷ø íéèøôä ìë úîøåâ äáéñ úðéçáá àì úàæ íâå äðåùàø
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 íéòùøä íéôåñåìéôä úòã]øùà) [ù( äáéñî éììë ïåùàø ìåìò úàéöî ÷ø åðéîàä
 úâùî åðéà äðåùàø äáéñù åáùçå ïåùàøä ìåìòî íéëùîð íéìåìò øàù ìëå äðåùàø

)î(åúìåæë åîöò úà ÷ø  äìù øúëáù úåëìî úãå÷ð úàéöé ãåñ äæ éøä íäåæîä íúòã éô
ãáì  

ìáàçà "úé åúåëìî íñøôúäì ìéçúäù åäúä øçà ë 'ò åîìåòá" åðéáà íäøáà é
úé åúåëìîù äðåîàä ùøåù àåäù äúåîìùá åæ äãå÷ð íìùð æà åòøæå ' ìë ìò èìåù

é é÷ìç ìëá äãå÷ðä éåìéî ãåñ àåäå úåììëá íäéìò çéâùîå íéàøáðä ' ìáà äáù úåøéôñ
 èøôá àìå ììëá àåä)ùîëå"ì] (îëå"äìòîì ù[ àåä úéììë äâäðäù øùåéå íéìåâò áéúðá 

ò àìù åòáèá âäåðù äî"íìåòä íåé÷ì ÷ø äéúåöîå äøåúä éëøã ô] úåîåàä úâäðä åîë[ 
ò íñøôúð æàù íäøáà úàéá úìçúá øáãä äéä ïëå"úé àåäù õøàá äðåîàä é ' ìòá

îë äøéáä"ùøãîá ù) & ( äéä àì ïééãò éøäù íéìåâò ãåñá ãáì úééòáè äâäðäá ìáà
 äçâùä éåìéâò" úçà äðéçáá ÷ø úåöîå äøåúä é]á[ äåöîù íäøáàì äðúðù äìéî úåöî

éøúä ìë úììåë åæ" úåöî â)ùîë"ì] (îë"äìòîì ù[ äîá ììëá äçâùä íñøôúð ïë åîëå 
úé åàéöåäù 'æå íéãùë øåàî"î ñ" áøä ù)æ"ì(ø äãå÷ðù  úøèòá àåä àá÷åðä ìù äðåùà

úé åúåàéöîù àøåëãã ãåñéä 'æ ãåñ àåä"ò äìâúî à"îå åúìùîî éåúåëì äðéçáá àá÷åðä 
úé åãåçéá äðåîà ãåñá úéììëä äãå÷ð 'ò úðåîà ìåèéáå úùçëäá" úøáòä ãåñ àåäù æ

úéøáä ìòî äìøòä  
ïéðòåæøà éë àåäå ÷åîò øáã àåä úàæä äìøòä " ì)& ( íä íéòé÷ø äòáù òé÷ø ïåìéå

åë íé÷çù 'åë úéøçù àöåé ÷ø íåìë ùîùî åðéà ïåìéå åøîàå ' äîç åáù òé÷øäðáìååë  '
 íé÷çù)åáù] (íùù[åë íéãîåò íééçø  'ò àåä úééòáèä äâäðäù åðééäå" íéáëåë é)úåìæîå( 

òä ìë ãåñ àåä íùå éðùä òé÷øáù" ïëå òáèá ìëä íéìåúù äîá úåéðåöéç úåîëçä ìëå æ
òä"òôùäá æ íéáëåëäå ììë éåðéù àìá íäì äðúð äìùîîäù íéáùåç åéäù íéáëåëä ú

)åúåìæî( øå÷î ãåñéù åîëå ïåúçúä íìåòä ììëã ãåñéã àâøã àåäù éðùä òé÷øá íä 
 äìøòäå àá÷åðã àâøã àåäù äðåúçúä õøàì òôùä íùî ïë åîë åúìåæì òéôùîä

 úåôéì÷ä ìë ãåñé åá èìåùä éòáèä àåä ãåñéä äæ ìò úááåñä íéìåúä úåùáåùîä úåòãå
)òáèä] (äçâùää[úñ íéáòù äðåéìò äçâùä ÷åìéñå ïåøñçá øåì ) áë áåéà/ãé( çéâùé àìå 

 éãé ìò íäøáà ìáà íéîùä øòùå òôùä úãéøé íå÷î ìò éåñéëäå íèåàä àåäå åéàøáðá
ò òáèä ìåèéáá úééîéðô äâäðä éåìéâ ìéçúä åãé ìòù" íéñð äîëå íéãùë øåàî ìåöéðù é

ôðåúé åúçâùä ìëì äàøð æà åì åùòðù úåàì ' íéîùä øòù úçéúôå äìøòä úøñä àåäå
çù ãåñî àåäåíé÷ ïéðòë òáèä ïî äìòîì íé÷éãöä ïåæî àá íùîù úåìæîä ïî äìòîìù 

á íäå äîåãëå øáãîá ìàøùé åìëàù ïîä 'äåò íéâéäðîä úåãî"åð æ"âåæéîá ïéãå ãñçá ä  
øáëå úàæä äðåîàä øåù÷ ïéðòù øàáúð úé åãåçéá ' àåäù ãåñéä úøèò ãåñá àåä

úé åãåçéå åúòôùä éåìéâ øå÷î 'ò áåáéñä óåñá áåèì òøä úøæçä íøåâä àåäå" øù÷ é
î àåäå ãåçéä"æ áøä ù"ì159 íù ãòù ãöî íìåòì ãåñéä úøèòá äùøù øàùð ïëìù 

åî äìòîì äáåùúä àåä àîéàù åðééäå íùî àåä äðéðá ìëå àîéàã ãåñé úåøåà øéàî 'éîé 
å úâäðä áåáñ øçà úåøåàîä ìë íéøæåç íù éë úéùàøá ' íù ïéàù áåèä ìà ïéðù éôìà

èñ" øùå÷î àåäù áåèì òøä úøæçä ïéðò ìù ïéðáä ãåñéå ùøåùä àåä àîéà ãåñéå èìåù à
úé åúåëìî éåìéâ ùøåù íò 'ò" åãåçéá äðåîàä é)úé'( äìòîì éòéáùä óìàá äìòúú äæáå 
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îë àîéàì"ôñ óåñá ù" ã)åì: (îëå øèòúà àìáåéá ïø÷" ìåãâä åðéáø ùåøéôá ù)æ"ì( 
íù160  

åðééäå ùøåù ìà íéàöîðä ìë øéæçäì óé÷ùîä äáåùúä ùøåùå ãåñé úáéñáù 
î àåäå äéìòä äæì íéðëåîä úåøàäå íéðå÷éú äì íéëùîð äæä ïåéìòä" áøä ù)æ"ì( êøãù 

â àåäå äúåà íéð÷úîå úåøåà äì íù" ìàøùé úñðë ïå÷éú ììë ãåñ ë íäù íäéúåîùð
úé åá íéøùå÷î 'ä àåäù äìòîì åðáúëù úìùìùä ãåñá 'äøáà ìù"ä í ' ìù äðåøçà

àá÷åð íùä161ðä "òå ì"ç íìåòì åìèáúé àìù íéøîùð é" äâøãîä ìôùá íúåéäá åìéôà å
ð ãåñ úåìâáäãå÷íúåàéöî ììë ÷ø íúìòî íìåòá øëéð ïéàù úçà ]  óàå ãáì íìåòá

íúåàéöî[ðåúçúä äãéøéá àåä îå ãáì äãå÷ðä úéøéùò ãåñ àåäå ä" ìëå úåîìùä ìë î
ò ãáì çëáå íìòäá úàæä äðè÷ä äãå÷ðä êåú íù øàùð úåâøãîä" øîàðù äøåúä é)& (

òáùå áúëáù äøåúä ììë åòøæ éôî çëùú àì éë"á ãçééîä ãåñéä úøèòá àåäù ô '
éá úåøåúä"úééìòá ìàøùé úñðë ìù úåâøãî ìëå íäá úùøãð äøåúäù úåãî â í

 úåâøãîä ìëá äúãéøéå äúééìò àá÷åðä ãåñ åîöò àåä íúãåáò éôìå íéðîæä éôì íúãéøéå
 äáù]úé øùàë') [éùîë"ú(ñá " íéøæåç óåñáì åéäéù ìàøùéì íéðúéðä íéðå÷éúä ïëå ã

ò íé÷ðúîå äáåùúá" ãàî ïáäå àìéòìã òåéñî äáåùúä øå÷î ãåñé àåä úåìâä êøåà é  
÷åð 'æã" à âë çúô  

àåäåéðò îë ãàî ÷åîò ï" ù)& (éà ìò çöðîìì"åâå øçùä ú 'ìà"ìà é" äîì é
åâå éðúáæò 'âä ãåñ àåäå 'â íäå øàáä éô ìòî ïáàä ïéììåâù ïäáà 'à ïéðååâ'é íåã'ì ÷åø' ïá

ú ïååâ ãåñá àéä àá÷åðå'úìë162åîä úæéçà íùã "åäúá ú"öàùã í' äàøå àåáå àìåë 
äåúî úåàìôð"÷ãìåä ìù øåáéòä ãåñù äàøúå åæ ÷åáéã ïéðòë ùîî àåä "áà ð" äãéìäå à

åæ åîëù åðééäå äøéñðä àéä"ò íðéðá íîöò ð"åà é"áô ãéîú íäù ïéàìéò à"åæå ô" íäùë ð
áà"æá äéá àøéäð ãáì àîéà æà à"àùî à" àáàã ïéçåî ïé÷ìúñî æà äøéñðä úòá ë

 íéìåãâ øúåé ïéçåî ãåò àéáäì íùøùìæàåçàå àá÷åð äëùçúà "àåáì äøñðð ëáô " ô
ùîë"æ ìåãâä åðéáø íùá ì"åæ àåä ïë åîë äðäå ì"áô âååéæá íðå÷éúá íäùë ð" ïúåð àåäå ô

åæ æà åðîî úøáòúî àá÷åðäå äôèä äá"åà úâøãîá íä ð" ïéðá ãåñ àåäù ãìåä ìà à
îë íéàøáðì äáåèä úòôùäå úåîùðä"åæ æàå ù"åà úåâøãîá ð"èñä ïî íé÷åçø íäù à" à

áô àâååéæ úòá"íäìù ôîå íäá äæéçà æà íäì ïéàù "ë î" ìù úåøåàîä åîìùð àìù æ
ë íäì úåìâúäì íéåàø ïéàå íéðåúçúì àåáì ãúåòîä áåèä àåäù ãìåä" åìâúð àìù æ

èñä ïééãòù úåèùôúäá íäìù íéøáàä ïéðá ãåñ àåäù äáçøäá" àìù äèéìù äì ùé à
îì áåèä òôùð äéäéäèäåòì " ïîæ ìë åîë äìòîì íéøàùð åéäé ÷ø æ íéðå÷éúäù úåìâä

ùîë äìòîì íéøàùð íéâååéæä ìëá äùòðù"áà ãåñá íä åìàä úåøåàîä æàå ì" éøäù à
åã ãåñ íù àöîé éàãåáù çøëäá"îë àøåëããå àá÷åðã äôè íäå ð" ù)& ( òéøæî åéáà

åë ïáåì 'åë úòøæî åîà ' àøåëãã äôèá úðúåðù àá÷åðä ìù íãåà úôè ììëð äìçúáå
íéøáàä íù úøééöî àéäù íäå øåçàá øåçà í÷åáã ãåñ àåäå àøåëãã äôèî íäù 

 ïúéð úåéäì íéåàøä úåøåàîä ììë úòôùä ìëáå äîùð ìëáù íéãñçä íò úåøåáâä
ò íéðéãä ãöî íä äèîì"ëå íéãñçä àåä òôùðä áåèäå íäéùòî ô" íéîìùð ïéàù æ

 åéä íà æà äèîì äìâð úåéäìíéòôùð åéä äèîì úåôéì÷äãåñá íù íéæçàúî 163) âç äâé

                                                 
160@   
 א סז ולא ידענו מקור לזה" גם בגדלות דז161
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è(:ë ìå÷ì÷ íäì íøåâ äéä äáåèäù úåìâá ìàøùéì àúåéðò äàé "èñäù æ" íìåòá àöîð à
äöéå"íéãñçã äôè ãåñá íéæðâð úåéäì íéëéøöå èìåù ø  

ïîæáå éðôá ãìéä ìù ïáåì åîöòì ÷ìç ìë øëéðå íéøééèöî íä íéøáàä æà øåáòä 
ôá íãåàäå åîöò"åçä ìù äøéñðä ïîæ àåäå ò"ðëð æàå äæî äæ â úåéúåàä ãåñ ãìåá íéñ

ò àåä øåéöäå íîöò íéøáàä éøåéö íäù" íéøéàîù àîéàã ïéçåî ãåñá àåäù äá÷ðä é
ä úàæä äôèáàåæá àîéà úåùáìúä "çàå ãçé íé÷åáã íä æàå à" åðééäå àáà äá øéàî ë

î"ù164 î ãåñ àåäå äìòîì å÷ìúñðù àáàã ïéçåî éãé ìò àîéà úéøäðúàå" ïîæ ìëáù ù
øåáéòä) &( øð åë åùàø ìò ÷ìåã ' íùå åùøùì ÷ìúñîù íéððòä øåà àåäå àøéåàã åøéäð

åë íìåòä óåñî äàåø 'à äéìéã àìæî åðééäåìáäæä øåàä åì ïéà åîöò øáåòä   
æàå âéùäì ìåëé äéäéù ãìåì çë úðúåðå íéðåéìòä åìà ïéçåîî äøéäðúà àá÷åðä 

çåøä ïî ùôðä úøéñð àåäå åùôðá øéàäì äèîì úåîìùä ìë165ù  ùôðä íàä íçøá
 éë åãáì àåä ùôðä æà äãéìä úòáå äæá äæ íéøåù÷ çåøäå)& (çàå ãìåé íãà àøô øéò" ë

áô ãåñá ùôðä àá"æ íò ô"ò ùôðá øéàî àåäù çåøä à"éøú íéøù÷ð æàù äìéî úåöî é" â
çåøáù úåëéà166öé ãåñá äâøãäá åá ñåðëì çåøä ìéçúîå ùôðä íò "äöé íò è" ø

ùë åúåìãâ ïîæ íåìùúáéì òéâî"íéðù â  
ëå" æà ïëìå ãìåä ùôðì äøéúé äøéîù êéøö æà øåáéòä ïîæá äøéñðä íìùð àìù æ

áä íäå íàä íçøá øîùð äéäéù êéøö 'áå úåúìã ' àîéà ãåñî àá÷åðä äìá÷ù íéøéöä
æá äúéäù úòá"î àåäå ïåùàøä øéöå úìãä àåä à"æî úìá÷îù ù"ø à" àîéàù úòá ì

çàå åá úùáìúî"ä øéöå úìã ëø àîéàî úìá÷îù éðù" àáàã ïéçåîî äøéäðúàã äî ì
ò àìù"æ é" çåøä íò ììëðå ÷áåãî äéäéù ãìåä ìù ùôðä ìà äøéîù íéùåòä íä åìàå à

èñä æà éë ìôð ãåñá õåçì àöé àìå" àåáì ìåëé äéä àìù ãò åùôðá úîöòúî äúéä à
åæ ÷åáã ãåñ àåäå ïå÷éú éãéì"áà ð"åöéçä å÷ðé àìù àíéðééøåçàä ïî  íçàå" äãéìä úòá ë

îë ùôðä úëùç àåäå àá÷åð äëùçúà íãå÷î" ù)& ( çëùîå åéô ìò åøèåñå êàìî àáù

                                                 
 הוא -אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא ומתפתחא בתרעוי :. א טז"ל הגר"וז: ספרא טז: קעו/ זהר ב164

ד ובהסתלקותו לעילא "ד למעלה אתחשכת נוקבא שבניינה הוא על ידי היו"ל על ידי הסתלקותו של יו"כנ
ז בזיווגא לתת מוחין ולכך "רת אימא עיג יותר מאירים כידוע שזה סיבת עלייתו למעלה ואתנהי"מביא חו

ס כידוע וכשמביא מוחין מזדווג באימא ואתנהירת אימא "עלה למעלה שהמוחין הוא מלמעלה למעלה עד א
  והוא עיבור

ד שאין נהיר בדעת "בתחלה התייחדות היו' כ סדר הנסירה בפסוק ויבדל אלקים כו"ל ואח"וז:. ספרא יז
י כך כל הדינין יורדין "כ יציאתו למעלה עד שמגיע לשרשו וע"חא וא"כ סליק ונפיק מרישא דז"ואח

כ ננסרה "כ מביא המוחין מלמעלה למעלה ואתנהרית אימא וזהו ויבדל ועי"לנוקבא ואתחשכא ואח
  אתחשכת נוקבא ואתנהירת אימא. ובתר כן סליק בדרגוי לעילא לעילא' ש אתייחד כו"וז. הנוקבא

165? *  
שכל אבר יש לו איכות כי כולם הן תולדות הספירות וכל אחד יש לו סוד הענין :. לז/ יהל אור ג166

א הוא מעשה "ג מצות שכ"ה בתרי"פנימיות וחיצוניות ובפנימיות פועלת האיכות והבחיצוניות האיברים וכ
ג "ג אברים בגוף ותרי"תרי' א כוונה מיוחדת ולכן המצות בלא כוונה כגוף בלא נשמה וכו"מיוחד ויש לכ

ג איכות בנפש שאין קבועים בנפש אלא מושפעים "ם ועוד יש תרי"בועים בגוף אף לעכואיכות בנפש ק
יודע שכל ' מהרוח וזהו תכלית האדם ושלימותו והן באין מעשיית המצות וזה אור הלבנה בשלימות וכו

' והוא עט' ג איכות השניים באים באבר א"וכן הוא כאן שתרי' וכו' דבר שהוא כפול בא השני בגולם א
י כמו כל "ולכן אין העטרה מתגלה מעצמו בבריאת הש' ג מצות גדולה מילה וכו"רית ובו נכלל כל התריהב

ג הוא בעטרה "ומצות המיל השהיא מצוה המשלמת תרי' י וכו"האיברים אלא בעשיית האדם מצות הש
של ' וקת שוהא הנ"ג מצות וזהו ברי"ל שהיא כולוה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי"כ הכלל הנ"ובוה ג

ובהחסר מצות המילה כל המצות אינן פועלים כמו זכר בלא , ל"י כנ"היסוד שבה נכללת לאחד בסוד תש
 נקבה



 ברית מילה

35 

áô àá÷åðä úøæç ãåñ àåäå åãåîìú åðîî"çàå äãå÷ðì úøæåçù ô"ò ë" øéàîù äìéîä é
áô óåöøô ãåñá äùòð çåøä äá"éøú åðééäå ô"ò íéøéàîù ùôðáù úåëéà â" íäù çåøä é

øåéöáåñá ùîî íãà úåöîäå äøåúä ã  
äðäå ùôð ãåñ åðééäå äáù úåëìî úðéçá íìåòì àåä àá÷åðä ìù äãå÷ðù òåãé 

 äá íéøéàî æà óåöøô ãåñá úéðáðù úòá ìáà úåëìîá àåäù úìëú ïååâ ãåñ àá÷åðä ìù
â íâ 'âç ïäáàã ïéðååâ"éà ãåñá íäå ú"à ì'é íåã'ì ÷åø'æå ïá"ìéà ñ"çùä ú" àúåøã÷áù ø

àøôöã167 æàá úëùçð áô âååéæ ïîæ òéâîùë äãå÷ð ãåñ"æ íò ô" æàå øçùä úìôúá à
éà ú÷ìúñî"ä ãåñá úøàùðå ì'168æå ãáì úìëú ìù " ù)& (ìà"ìà é"éðúáæò äîì é  

ïëåîë úåìâä ïîæ ìëá ìàøùé ìù úåîùð ïå÷éú ãåñ ììëá àåä " ïîæ æàù ù
ù úåúìãå íéøéöä ãåñá øåâñå äìòîì åðîà íçøá æðâð ãúåòîä áåèäù øåáéòäåà ì" à

åæ ãåñá íäù åðìù"áà ãåñá íäå íéð÷åúî íðéà ìàøùé úåîùð ììë ïééãòù ð"åçä à" â
î ãåñ íäáù"áå ä"ù ïáåèä ãåñá äæä áåèä ìò íéèìåù íéðéãä ÷øå íéãñçä íäå æåðâ 

äèîì åìâúé àìù ÷åìéñäå ìåáâä  
íãå÷å íé÷ìúñî æàã úåìôùä úéìëúá íä æà äéìéã úåá÷òá çéùîä úåîé 

 úåøåàîä÷ ìëéäá çéùî úæéðâ àåäå íéìåãâ øúåé úåâøãî ìá÷ì íùøùì äìòîì" øåôö ï
éòå" úåìôùä úéìëúá íäù àá÷åð äëùçúà æ)& ( äãå÷ð úðéçáá õøàä øôòë êòøæ äéäå

úåàéöî ÷ø øàùðù ãáìíâ ÷åìéñ ãåñá àåäå  'âçã ïéðååâ"î àåäå ú" ù)& (ìà"ìà é"åâå é '
äãéìä øçà ãò  

æàåáô íéàá "úåøåàîä ôåç ìù " ìàøùéì íéìâúî íéãñçäå äæá äæ ïéøéäð â
â íéøæåçå úåôé íéðô øáñá 'âçã íéðååâ"îë ìàøùéá øéàäì ú" ù)& ( éúéøá úà éúøëæå

åâå á÷òé 'åâå øåëæà õøàäå 'â íäå ' çúôðå øàáä éô ìòî ïáàä úà åììâ øùà íéøãòä
ò íçøä"åä é 'á ïéá ÷éñôîä å÷ä àåäù 'ã äæë íéøéöäå úåúìãäL  àåäåçúôîäîë " ù

) àøôñ& (åë úéùá ìéìëã àçúôî éúà 'å ãåñá àåäå ' øéàîä àáà ãåñé áå÷òé éúéøáã
æá" ãåñá äìåàâä ïîæá äùî úîùð úøàä àåäå à)& (ìéù àåáé éë"åã àæøá äìåàâäù ä '

îëå ãåñéä úøèòá éùùä óìà óåñá àåäå" àøéå úùøô øäåæá ù)& ( äãéìä úòá æàå
éå øå÷îä çúôðàöåä èñä øòáì õåçì íéàîè íéîã" ãåñá íéâéñä ãéøôäìå íìåòä ïî à

)& (åâå éúëøã äøåô 'æ íäå äøöáî íéãâá õåîç íåãàî àá äæ éî ' íéâéñä íåãà éëìî
æ ãåñá íäìù 'ò íçøä úçéúôå úåîúåçä úçéúôá íé÷ìúñî íéîãä æàù äãéì éîé" é

åä úøàä 'ðä" íùøùù àáà ãåñéã íéìåãâä íéãñçä íäù ìãåñîçð " ïúéåì äàìéò ù
 äìâúî àåäù àúìâìâã)áé àøôñ (. ãåñéä úøèòá çéùîä úåîéá ïéøéòæ ïéîåé óìàì ãç

îë"ôñì åøåàéáá ìåãâä åðéáø ù"à ÷øô ã'169éùî éåìéâ ãåñ àåäå "çðä àåäù ç"æå ù" ñ
)& (áé éë"éù à"éä ìë ììåëä éúøååéçä àåäå äì"ïéôåìéâ â  

                                                 
כדין , וכד אתי צפרא ומתחבר קדרותא דצפרא בנהורא, וכלהו מזמרין ופתחין שירתא: מ/ זהר א167

  )דלתתא(וכל ככבי רקיעא וכל שאר מלאכין , כלהו אחרנין אמרין שירתא

  ' ב' ליח ק"ע' וע
  '? ת168
ל בפום אמה ששם נתגלה החסד הזה וגילוי הזה יהיה " ר-ל חד לאלף יומין זעירין אתגליא "וז.  יב169

וזהו ) א"ישעיה מ. ('ש לעיל ואז מלאה הארץ דיעה כו"בימות המשיח שאז יתגלה חסד בפום אמה כמ
שהוא האור הגנוז ) ד"סשם (' האור שרואה מסוף העולם עד סופו וזהו עין לא ראתה אלקים זולתך כו

ה "תולדות דף קל' ש במדרש הנעלם פ"ל וכמ"מששת ימי בראשית וזהו סעודת לויתן שהוא חוורתא הנ
וידעו ' ב זמינין אינון צדיקייא למינדע ליה בלבהון וכדין יסגי סכלתנו בלבהון כאלו חזו ליה בעינא כו"ע

ד ואלה תולדות יצחק בן אברהם "ל הה"דיקים לעוישיגו את בוראם ויהנו מזיו השכינה וזהו הטוב הגנוז לצ
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äðäå äøéù øîåà äé÷æç äéä íà úîàá  ãåñ äéä àåäù áøçðñ ìù åúìôî ìò
èñã ùçðä"ôöðîã úåøåáâä ìë íéð÷úð åéäå à"ò ê" øåáãä àåäù úåãå÷ðä ãåñ íééç çåø é

ò àáàã ïéçåî" äãéìäå øåøéáä ïîæ óåñ äéäå úåøåãä ìëî øúåé åøåãá äéäù äøåúä úåëæ é
ä çúôð úåéäìíçøæå " ù)& (ðëî"éãöì éáö åðòîù úåøéîæ õøàä ó"úåà íäå ÷ôöðî úåé" ê

çà áéúëå íéð÷úð úåéäì íéöåø åéäù" ë)& (æø øîåàå"ì é"æø é"ì é"ìã ãåñ é" íúñðù ú
î ãåñá"ðä äîåúñ í"àá äãéìä äéäéù õ÷ úò ãò ì ' äæá éãå  

  
 íéãå÷ò åë çúô  

øáë øëéð íùù åðééäå éèî àìå éèî ãåñá äéä íéãå÷òá ñðëðù øåàäù øàáúð 
 éìëá ìáâåîä øåàä éåìéâ úò ìëá ìò ïåöøä úâäðä ïéðò ùøùð íùù åðééäå íùî å÷ìúñäå

 ãåñá àåäù øåàä úå÷ìúñä úðéçá íâå ïîæäå äøéçáä êøò éôì äãîäå ìåáâä éô
òîì äîùðä úå÷ìúñääì äîùðä åôåâá ùáåìî åúåéä ïîæ ìë éë åøëù ìá÷ì äúéîä øçà 

øëù ìá÷ì äì øùôà éúìáå úìáâåî.  
ïëåìåáâä úâäðä úðéçáá øåàä àá ïàë úòá 170 øëù ìåáé÷ ãåñá éåìéâ íâå ïîæä 

 äìòîìù äîå ïîæä úâäðä øù÷ àåä ïàëù éôìå åùåáìå åìåáâî úåèùôúä úðéçáá àåäù
 øåàä ÷åìéñ ãåñ àåä éèî àì ïéðòå éèî àìå éèî úðéçáá íù øåàä àá ïëì ïîæä ïî

é íä ùøåùäå åùøåùì 'â íäù íéãå÷òã øúëî äìòîìù úåøéôñ"é ë"úåëìî ãò øúëî ñ 
 éôë éë ìåáâä ìù úåøéôñä êøòì ïååëî ùîî àåäù åúâäðäå øëùä ìåáé÷ ãåñ àåäå
 úåéúåà øôñî éôì ïîæä úâäðä âéäðäìå ìåòôì íéàá íäù úåøåàî ìù íé÷ìçä øôñî

úåòîä øëùä äæ úîåòì àåä êë äé÷ìçå äéúåèøôå äøåúäã éôì íéàøáðä úâäðä àåäå åì 
à ìëì àåäù éúéìëúä úåîéìùä êøò 'éôìàå åúãåáò êøò " àöîð äéäéù çøëäá ë

 øúëä ìù éèî àì ãåñ àåäå íëøò éôë íéùøåùä øôñî úåøéôñä ìù íéìëî äìòîì
 äìòîìù úðéçáì åùøåùì äìåò ììëá íéìëä úìçúä íéãå÷òä ìù ïåéìòä ïåöøäù

 äðåùàø äâäðäîéôìåáì ÷ìçúî àåä ïîæä úâäðä ìëù  'î ìù úåðéçá"áå ä"á àåäù ï '
åã úåðéçá"ñá ïå÷éúä áéúðá åîå÷îá øàáúéù åîë ïéãå ãñç ð"ã171 ìë éåìú íäáå 

åæù ùøåùä ãåñá àåä ïàë íâ ïëìå äøéçáäå äãåáòä" àåäù íéãå÷òã øúëá ùøùð ð
ðéçá ùøùð úåéäì êéøö íùå ìåáâä ìù ïåöøä éåìéâ úìçúúåæ "ã íäå ð ' ùøùðù úåîå÷î

åæ úðéçá íù"çëá ð"â åìàù åîëù åðééäå ãåñéáå á"ø íäå äâäðäì íéøèòîä íä úåìéöàã 
 íéãîåò íäù íãàä ìù äãéçéå äéçå äîùðä åîë úéìëúä éãéì àåáì íúåà íéîéìùîä

øáçîù äâäðää ììëá ø÷éòä àåä úåìéöàã ãåñé ïëå íãàä úâøãî íéìùäì åã" ïëìù ð
éøú ìë ììåë úéøá àø÷ð"íãàáù â172éøú úåöîä ìë úììåë äìéî úåöî ïëå "â173 ïëìå 

å÷òá ïàëã åìàá ùøùð íéã 'á úåîå÷î 'åã ìù úðéçá" íéàøáðä ìëì ùøåù íäù ð
î úðéçáá äãåáòä ïëå ãñçå ïéãá íúâäðä ïëå åàøáð äá÷ðå øëæ íìåëù"ìå ò" ÷ø ú

åã úðéçá íù ùøùð úéìëúä àåäù íéãå÷òã øúëáù" äðéçáì íùøùì äéìòä ãåñá ð

                                                                                                                                            

אברהם הוליד את יצחק הנשמה מולידה השמחה ' אלו הם תולדות השחוק שיהא בעולם באותו זמן כו
 ולפי' והשחוק הזה כו

  ? בעת170
171   
ג משום שבו "ת עם הכולל כמנין תרי" כמנין ברית וכן עולה ברי- ספר משלי - לקוטי תורה 172

 :ל"ת כנ"ע ומל"היינו מג יחד ד"מתקבצים חו
והוא אבר , ג"שהוא כללות תרי, מצות מילה, ל לזה ניתנה מצוה ראשונה לאברהם"וז' ח לולב ג" פע173

  ת"ברי' יהל אור וכו' ע.  הוא יסוד, מאברהם
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éèî úðéçáá ïëìå øëù ìåáé÷ úðéçáá äâäðää àåäù äðåéìòäåæ éèî àìå " íä øúëáù ð
 ìù úåëìî úðéçá íéùøùä óåñá àåäå äìòîì íìòúðù øúëä ìà äìòîì íéìåòù

åë àìéòìã àúåëìî éåìéâ ãåñ àåäå íéùøùä 'ä ãåñá 'ãòå íìåòì êåìîé) åè úåîù/çé(.  
ïëåæî äìéì ìëá íéìåòù ïéçåîä úàìòä ãåñ ïàë ùøùð " ïéçåî íéàá øçîìå à

íéùãç174á åðéðò øàáúðå ñá åîå÷î"ã175 íéàá íåéå íåé ìëáù äâäðää éøåèéò ãåñ àåäù 
 ìàøùé ìù äøåúäå äãåáòä äùåò íåé ìëå íåé ìëá ùãçúî äâäðää éë íéùãç íéøåèéò

 íéùãç íéðå÷éúìëå ïéîìòä íäå øëùä úìá÷ ãåñá äìòîì íé÷ìúñî íéðå÷éúä åìà 
íúåöîå íúøåúá ìàøùé íéàøåáù ïéúãç176òù ãéúòì íäì íéðëåîù "æ øîàð ) éìùî

ç/àë (åâå ùé éáäåà ìéçðäì 'ïëìù) èì ïéùåãé÷(:àù àëéì àîìò éàäá äåöî øëù " à
ë éçöð øëù íìùì"øåòéùå ìåáâ úðéçáá íä íéàøáðäù æ  

ìëáåò åùòðù íéðå÷éúä íäù äìòîì ïéçåîä ïé÷ìúñî íåé " ìàøùé ìù äãåáòä é
 äìòîì åìòéå åð÷úúé íä íâù íéùãç ïéçåî øçîì ïéñðëðå ïéçåîä úåèùôúä úðéçááå

æá"æ êøò éôì øåòéùå ìåáâ úðéçáá úåéäì åá íéñðëð íäù à"å åáù à"å ãåñá ÷ ' éîé
å úéùàøá 'ìàéôøëù ìåáé÷ ãåñá øåòéùå ìåáâ úâøãîî äìòîì àåä íúå÷ìúñäå ïéðù   

ïëìåèñäå ãåàî íéðéãä úèéìù ïîæ äìéìá " ïéçåîä æà éë íìåòá úèùôúî à
ùðå äìòîì íé÷ìúñîàèéîøåã úðéçáá øà177 óà ïéçåîä ìù úàæä äàìòääù àöîðå 

î øëù ìåáé÷ úðéçáá ïå÷éúä ãåñá úéìëúä ìéáùá àåäù" äøàä èåòéî íéìëá íøåâ î
òî øëùä ÷åìéñ ãåñ åðééäåíìåøëùã íéøåñéá íéðåòî íé÷éãö úåéäì ìåáâä  äåöî éàäá 

 íéðå÷éúìå äãåáòì íéåàø åéäéù íðå÷éú ø÷éò äæå àëéì àîìòò øçî íåéì íéøçà" é
úé åðåöø àåäù äìòîìî òåéñ íäì ùé äãåáòä úòáå íåé ìëá àåä ïëå äãåáòä ' íòééñîä

 ãåñá)çì àîåé (:åúåà ïéòééñî øäèì àáä  
ïëì ìáà äãåáòä ïîæ àåäù íìåòá ãñçä øåà úñéøôå ïéçåîä úñéðë àåä íåéá 

àåä ïëå ïàë øëùä íìùì àìù äãåáòä øîâ øçà ÷ìúñäì åúðååë íéãå÷òá åùøùá ïàë 
åæá øúëá øåàä úñéðë àåäù úò ìëá éèî àìå éèî ãåñ"á ãåñ åáù ð ' äãåáòä é÷ìç

îë"åæ ÷åìéñå ù"ð úò ìëá ïëìå ïéçåîä ÷åìéñå ïéçåîä úàéáì ùøåù àåä äìòîì øúëáù 
ò äèîì ãøåéå øåàä øæåç" ïúéì äðåôå ìåáâ ïúåðå øæåç æàù äìòîì åéðô øúëä øåà úøæç é

 øåòéù éèî úðéçáá éìëì øåàä úøæç ãåñ àåäå äøéçáå äãåáòì òåéñ åéäéù éãëá äøàäì
ò" äìòîì åéðô øúëä øåà úøæç éáúëùäììæ áøä "ä  

                                                 
ל נשמת האדם "וז' נסירה ג' וע' דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף': מ כאן לג" זה מה שכתוב במול174

ן ומתעברת בתוך מלכות עיבור גמור ומחדש לו נשמתו "לה בכל לילה בסוד מהיושבת במוח שלו עו
 .היושבת במוח שלו

175  
ד כל שמהן אינון כנויין דיליה על שם עובדין דיליה כגוונא דא ברא נשמתא "ל ובג"וז: רנז/ זהר ג176

וונא בדיוקנא דיליה דאתקריאת על שם פעולות דילה בכל אבר ואבר דגופא דאתקרי עלמא זעירא כג
ההוא אבר דעביד ביה פקודא . דמארי עלמא אתנהיג בכל בריין ובכל דרא כפום עובדוי דכל אבר ואבר

 .  כ"ע, אתקרי נשמתא לגבי חמלה וחסדא חנא ורחמי
ל כדי שתתתקן יותר לגמרי שלא על ידו צריך שיסתלקו המוחין ממנו וסילוק זה נקרא "וז'  נסירה א177

אחוריים של שניהן כולם דינים ולהיותן דינים היו דבוקים יחד כי כולם שינה והב זה כי קודם לכן היו 
ל הנקרא שינה ואז נשמתו שהם "כותל אחד להם ולכן הפיל עליו דורמיטא ונסתלקו ממנו המוחין כנ

המוחין שנסתלקו ממנו היו מושכין לו חסד וחיות אל ההוא קיסטח דחיותא שנשאר בתוכו בגוף בעת 
והיה מתפשט בו בתוכו ואז הדינין ואחוריים היו מסתלקין ונאחזין באחור דנוקבא השינה מן חסד דבינה 

  .'ונפרדין זה מזה וכו
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ïéàå ÷ø íéùøùä ìù ïåéìò øúëä ïî ÷ðåé íéùøùä óåñáù íéãå÷òã øúë åúåà 
åã éøåáéçå íéøãñä åìà ìëå øúåé àìå åì êéøöä ãáì úåéç"ááùå äîëçáùå øúëáù ð äðé

åã ùé"ã íéìåò íéîòôìù áøä áúëù íúééìò øãñ ïëå ð'178åçä ìù úåøåà " äìòîì á
ä ìë íéîòôìå 'åàäúåøåæ úééìò øãñ ïëå " ùøåùå úåëìîä ùøåù ìà äìòîì øúëáù ð

 úåçë éøåãéñ àåä ìëä íù áøä øáãù íéèøôä ìëå ãåñéä ùøåù ìà äìåò úåëìîä
ë ÷åìéñå äøàä úðéçáá äðåéìò äáùçî ïéëäù úåìéöàì äðëäå ùøåù úåéäì êéøöä éô

åìà íé÷åîò íéøáãá ãåò êéøàäì ïéàå åì íéëéøöä íéèøôä éôì íéãå÷ðå  
 

                                                 
  '?או ב'  ד178
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áåúë1  åúåùòì øùë éãåäé øçà ùôçì êéøö÷ãðñ ,úéøá ìòáä àåäã , àáéù éãë
æ åäéìà"ì ,úéøá ìòá ìöà ìéòîá äñåëî àøãú÷ä ìò áùéå . äìéî úéøáäù ïë íà íéàåø

åäéìà úà ïéîæîù øáã àéä ,÷éãö ÷ãðñ éãé ìò à÷ååãá äæå  .ò ãåòå'2 éæç àú , ïàî éàä
 àúúà àéääá àùéã÷ úéøá éàä ìéòàãåëòò ïéîò øàùã"í , øúà àáàúñàì íéøâ

 áéúë àã ìòå àøçà) ì éìùîàë (åâå õøà äæâø ùìù úçú' ,òå 'òø"â î/åèø . í÷ð ñçðôù
úéøáä ìò ,åäéìà äæå ,úéøáì àáù äæ àåä à÷ååãá ïë íà  .  

 áåúë ïéáäì3æå" ãò êìåäå âååéæá âåðòúä àåä íéøáàä ìëá âååéæá êìåää øåàä ì
áå æðâð íùå ãåñéíéî àìà àá åðéà äøèò ,ò" äîùð íéãéøåîù äæ íöòù åðééäã ë

äùòî úòùá ùéù äàðää àéä íéðåéìòäî , úáì äæ úà ïúåðå äæ úà ãéøåîù éî ïë íàå
íåéàå àøåð ïôåàá àîèî àåäù øáãä øåøá øëð ìà , åîöò àåä àåää ãöì ïúåðù äæî õåç

ãåò íù àîèì àìù äùåã÷ä ãöäî úøëð  . éî à÷ååãá ïëìåäæá äëåæä àåä äæ ìò í÷ðù  .
 øáãä øåøá ìáàúéøá êøã ÷øå êà àìà òôùä ÷ø àì äæù  .  
îâá àúéà ')ðñ 'çì (: øîà ÷çöé éáø)äãà"ø ( äîäå àëä áéúë äéä åúìøòá êùåî

 éúéøá úà íúä áéúëå úéøá åøáò íãàëåëå'  . àéä úéøá ìëîá 'éããöí , ïá ùé øùàëù
åùôðë áäåà åì ùéù íãà ,ù äöåøååðîî ùåøôé àì ,à ìáà"åìöà úåéäì à , øáã åì ïúåð
åéìà åú÷åùúå åúîâî ìëù ,äæä øáãä éãé ìò íéøù÷ð ïäå ,òàå" øáãä úà åðîî ìèåðù ô

î"àéä íù åúáùçî ìë î , ïúåðå åá ÷åáã àåäù øáã åðîî úøåëù úéøááù äúéøëä åäæå
éðùì4 ,äãàù ïéðòä ÷îåò"äéä åúìøòá êùî ø ,äìøòä úúéøëù àåä íéìâî äòéøôäå 

íéðôá íéðåîèù íéãñçä ,íìåòä úàéøáì ïåùàøä íåéá æðâðù øåàä àåäù  . äìøòä
èñä ãåñ àåä íù úô÷îä" íìåò éøçà êùîä íãàä íéúôîù òáèä úåçëî êùîðä à

íìåòáù úåéðçåøäå åúçâùî äñëîä éòáèä .íééåìâ åéä åìà íéðéðòàèçä íãå÷  , àèçäå
íäéìò äñë ,äìøòä úëùîä ÷åéãá äæå5  . ìë ãéøåäì äöøù éî ìò í÷ðù äæ à÷ååãá ïëìå

úéøáä êàìî àåäù äæ àåä äæä íìåòì òôùä  . äìò àåä à÷ååã äîì ãàî ïáåî äæ éôìå
ììëá åúåà úéîäì äæä íìåòì øù÷ åì äéä àìù ï÷åúî íãà ãåñá éç íéîùì6  .  

ïáåî ïëìå7ù ïàëù ìàøùé éðáá äðåîàä ùøå ,åðéúåáø éøäù8 åøîà  åì ùé øáà ìë
ä úåãìåú ïä íìåë éë úåëéàúåéðçåø úìòåô úåéîéðôáå úåéðåöéçå úåéîéðô åì ùé ãçà ìëå 

ëå íéøáéàä úåéðåöéçáå úåëéàä"éøúá ä"ëù úåöî â"ëì ùéå ãçåéî äùòî àåä à" äðååë à
 äîùð àìá óåâë äðååë àìá úåöîä ïëìå úãçåéîåëå 'éøú"éøúå óåâá íéøáà â" úåëéà â

åëòì óà óåâá íéòåá÷ ùôðá"éøú ùé ãåòå í" àìà ùôðá íéòåá÷ ïéàù ùôðá úåëéà â
 äðáìä øåà äæå úåöîä úééùòî ïéàá ïäå åúåîéìùå íãàä úéìëú åäæå çåøäî íéòôùåî

åëå úåîéìùá 'éøú"à øáàá íéàá íééðùä úåëéà â 'èò àåäå 'ä ìë ììëð åáå úéøáäéøú" â
åëå äìéî äìåãâ úåöî 'ùä úàéøáá åîöòî äìâúî äøèòä ïéà ïëìå" íéøáéàä ìë åîë é

ùä úåöî íãàä úééùòá àìà"åëå é 'éøú úîìùîä äåöî àéäù äìéîä úåöîå" àåä â
â äæáå äøèòá"ðä ììëä ë"éøú ãâð äìå÷ù àéä ïëì ìëäî äìåìë àéäù ì" åäæå úåöî â

éøá" úåëå' , äìéîä úåöî øñçùëåíéìòåô ïðéà úåöîä ìë  . 

  
                                                 

1
 )א"מ מ"חולין נ(ה "בשל 
2
  :)קלא/א(זהר  
3
  :.èôא תיקונים "בגר 
  ח/י א"א ס" גר4
  ח יח"ש פו" פת5
6
 :ע סח"ב 
7
 'ש תיקון ד"פת 
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 â øåà ìäé/æì.:  


